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II"Congresso"Internacional"
!

Transformações&e&(In)Consistências&
das&Dinâmicas&Educativas&

!
O"(trans)nacional,"o"local"e"comunitário"nas"

políticas"educativas"
!

09I11&de&Novembro&de&2017&–&FPCEUC&
!
!

Em! 2016! decorreu! a! primeira! edição! do! Congresso! Internacional! Transformações! e!
(In)Consistências! das!Dinâmicas! Educativas,! centrada! no! balanço! das! políticas! públicas! de!
educação,!a!propósito!das!efemérides!de!três!e!duas!décadas!que!as!Leis!enquadradoras!das!
políticas! públicas! de! educação,! portuguesa,! brasileira! e! espanhola,! então! cumpriram.! O!
sucesso!dessa!primeira!edição,!traduzido!pela!importância!dos!debates!e!das!apresentações,!
impõe!a!continuação!da!organização!deste!evento,!com!caráter!anual,!assumindo]o!como!
fórum!de!discussão!orientado!para!um!questionamento!crítico!das!dinâmicas!educacionais!e!
para! aduzir! as! ideias! necessárias,! que! possam! ajudar! a! pensar! e! a! executar! melhores!
políticas!públicas!de!educação!e!formação.!
!
Nesta!segunda!edição,!optamos!por!centrar!a!temática!do!nosso!encontro!no!debate!sobre!
a!articulação!dos!níveis!de!responsabilidades!e!competências!entre!as!diferentes!instâncias!
do! estado,! na! sua! relação! com! os! apelos! e! as! participações! das! diferentes! comunidades,!
procurando! caminhos! que! nos! ajudem! a! melhorar! as! respostas! educativas,! a! partir! da!
construção!contínua!de!uma!relação!virtuosa!entre!estes!diferentes!agentes.!
!!
Neste!sentido,!convidamos!todos!os!investigadores!e!especialistas!em!educação!a!participar!
e!submeter!resumos!para!apresentações!orais!ao!II!Congresso!Internacional!Transformações!
e!(In)Consistências!das!Dinâmicas!Educativas!]!O!(trans)nacional,!o!local!e!o!comunitário!nas!
políticas!educativas.!
! !
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PROGRAMA"GERAL!

09/11&(quintaIfeira)&

15h00! Abertura!do!Secretariado!(FPCEUC,!Edifício!1!–!Hall!de!entrada)!

17h30! Sessão!de!Abertura!(FPCEUC,!Edifício!1!–!Anfiteatro)!

18h00& Conferência&de&Abertura&(FPCEUC,&Edifício&1&–&Anfiteatro)!
Coordenação:!António!Gomes!Ferreira!
Níveis'e'modos'de'influência'na'regulação'das'políticas'educativas&
João!Barroso![IE]UL,!Portugal]!

21h00! Serenata'ao'Claustro!–!Desconcertuna!(FPCEUC,!Edifício!1!–!Claustro)!

10/11&(sextaIfeira)&

09h30& Sessão&de&Comunicação&I&

11h00! Intervalo!

11h30& Mesa&Temática&I&(FPCEUC,&Edifício&1&–&Anfiteatro)&
Coordenação:!Carlos!Barreira!
Promoção'do'Sucesso'Escolar'e'o'Perfil'do'Aluno&
José!Verdasca![UE,!Portugal]!|!Matias!Alves![UCP,!Portugal]!

13h00! Pausa!para!Almoço!

14h30& Mesa&Temática&II&(FPCEUC,&Edifício&1&–&Anfiteatro)&
Coordenação:!Maria!Hermínia!Laffin!
Políticas'de'educação'não<formal'e'desenvolvimento'local'e'comunitário'
Alberto!Melo![UAlg,!Portugal]!|!Nuria!Rajadell![UB,!Espanha]!

Simpósio&Paralelo&I&(FPCEUC,&Edifício&1&–&Piso&1&–&Sala&4.1)&
Coordenação:!Luís!Mota!

Reflexiones'en'el'âmbito'de'la'História'de'la'Educación&
Políticas'de'Identidade'Nacional'en'España'e'Itália!
Carlos!Sanz!Simón![Universidad!Complutense!de!Madrid,!Espanha]!
Escuela'Rural'em'Murcia!
Carmen!M.!Cerdá![Universidad!de!Murcia,!Espanha]!
Uma'pedagogia'transnacional'da'imagem.'O'massivo,'o'local'e'o'público'no'cinema'
informativo'
Eduardo!Galak![CONICET!/!UNLP]IdIHCS,!Argentina]!

16h00! Intervalo!

16h30& Mesa&Temática&III&(FPCEUC,&Edifício&1&–&Anfiteatro)&
Coordenação:!Ana!Maria!Seixas!
Políticas'do'Ensino'Superior&
Margarida!Mano![FEUC,!Portugal]!|!Fábio!Reis![SEMESP,!Brasil]!

20h00! Jantar!(opcional,!não!incluído!na!taxa!de!inscrição)!



 

 

11/11&(sábado)&

09h30& Sessão&de&comunicação&II&

Simpósio&Paralelo&II&(FPCEUC,&Edifício&1&–&Anfiteatro)&
Coordenação:!Carlos!Reis!

Educação'Nova'e'Educação'Tradicional'no'Século'XX'
O'novo'e'a'tradição'em'Hannah'Arendt!
Carlota!Boto![USP,!Brasil]!|!António!Gomes!Ferreira![FPCEUC,!Portugal]!
Educação'entre'a'República'e'o'Estado'Novo'no'Brasil'
Ariclê!Vechia![UTP,!Brasil]!
Antecedentes' y' desarrollo' de' la' educación' de' adultos' el' periodo' azul' en' España:'
expresiones'y'circunstancias'
Eva!Redondo![USal,!Espanha]'

11h00! Intervalo!

11h30& Mesa&Temática&IV&(FPCEUC,&Edifício&1&–&Anfiteatro)&
Coordenação:!Isabel!Festas!
Professores'e'Currículo'
José!Augusto!Pacheco![UM,!Portugal]!|!Cláudio!Nunes![UESB,!Brasil]'

13h00! Pausa!para!Almoço!

14h30& Sessão&de&Comunicação&III&

16h00! Intervalo!

16h30& Mesa&Temática&V&(FPCEUC,&Edifício&1&–&Anfiteatro)&
Coordenação:!Luís!Alcoforado!
Descentralização'e'Autonomia'
Filinto!Lima![ANDAEP,!Portugal]!|!Frederico!Eça![CMS,!Portugal]'

18h00! Sessão!de!Encerramento" "
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[024]!DESCENTRALIZAÇÃO!DAS!POLÍTICAS!EDUCATIVAS,!AUTONOMIA!DAS!
ESCOLAS!E!O!CONSELHO!GERAL:!que!relação?!

!
Autor(es):!

Henrique!Manuel!Pereira!Ramalho!
Afiliação:!Escola!Superior!de!Educação!–!Instituto!Politécnico!de!Viseu!
EXmail:!hpramalho@esev.ipv.pt!
!

!

!

RESUMO!
!

Tema:!não!sendo!o!estudo!dos!processos!de!participação!na! tomada!de!decisão!no!
interior!da!escola!uma!temática!nova,!urge,!do!nosso!ponto!de!vista,!desvincular!as!análises!
feitas! às! dinâmicas! escolares,! quase! em!exclusivo,! do! papel,! ainda! que! preponderante,! do!
diretor.! Assim,! adotamos! como! temática! principal! a! relação! suscetível! de! ser! estabelecida!
entre!o!pressuposto!da!descentralização!das!políticas!educativas,!a!conjetura!da!autonomia!
das! escolas! e! as! dinâmicas! do! conselho! geral.! Objetivos:! o! principal! objetivo! deste! ensaio!
passa!por!analisar!e!interpretar!a!relação!estabelecida!entre!os!processos!locais!suscitadores!
de! uma! alegada! descentralização! das! políticas! educativas,! as! insinuações! discursivas! e! as!
práticas! organizacionais! que! se! têm! vindo! a! associar! à! ideia! da! autonomização! da! escola!
pública! e! as! dinâmicas! operadas! em! sede! de! conselho! geral,! em! (des)articulação! com! o!
funcionamento!de!outras!estruturas!do!Sistema.!De!um!modo!mais!particular,! analisaXse!a!
anatomia!do!poder!do!conselho!geral,!em!função!das!anteriores!prerrogativas.!Metodologia:!
adotamos!uma!metodologia!de!(re)interpretação!crítica!organizada!para!estabelecer!nexos!e!
desarticulações! analíticas! e! interpretativas! no! conhecimento! existente! sobre! o! objeto! em!
estudo,!onde!cumprimos!com!o!propósito!de!inserir!o!tema!revisto!dentro!de!um!quadro!de!
referência!teórica!polimórfica.!Conclusões:!ao!conselho!geral!não!é!agregada!a!prerrogativa!
da! descentralização! do! Sistema,! abreviando! o! sentido! da! autonomia! das! escolas! na!
possibilidade! deste! órgão! se! apresentar! com! uma! anatomia! de! poder! especialmente!
orientada! para! decidir! e! interpretar! o! que! tem! que! ser! centralmente! controlado,!
confundindoXse!com!um!“consentimento”!para!a!“decisão!vigiada”!em!função!dos!objetivos!
educacionais!centralmente!definidos.!
!

PalavrasXchave:! anatomia! do! poder! do! conselho! geral;! descentralização! das! políticas!
educativas;!autonomia!das!escolas!
!
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[028]!CONSTRUÇÃO!E!VALIDAÇÃO!DA!ESCALA!INDISCIPLINA!ESCOLAR!
PERCECIONADA!POR!ALUNOS!(EIEPA)!

!
Autor(es):!

Fernando!Manuel!Videira!dos!Santos!
Afiliação:!CEIS20!
EXmail:!investvideira@gmail.com!
!

!

!

RESUMO!
!

Objetivo!
Conceção!e!estudo!empírico!incluindo!um!estudo!preliminar!relativo!à!construção!e!à!

validação! de! uma! escala! a! que! chamámos,! Escala! Indisciplina! Escolar! Percecionada! por!
Alunos.!Esta!teve!como!públicoXalvo!os!alunos!que!frequentam!o!3º!ciclo!do!ensino!básico!na!
escola!pública!portuguesa.!

Projeto!de!pesquisa:!
Transversal,!a!pesquisa!nãoXexperimental,!com!as!características!descritivas,!estudos!

de!correlação!e!explicativas.!A!amostra!que! foi!utilizada!com!o!objetivo!de! se!proceder!ao!
estudo! psicométrico! do! instrumento! é! constituída! por! 772! jovens! adolescentes,! tendo! em!
conta!a!sua!distribuição!por,!idade,!género,!área!de!residência,!ano!de!escolaridade!e!classe!
socioeconómica.!

Resultados:!
É! possível! constatar! que! o! índice! alpha! de! Cronbach! (0,960)! apresenta! muito! boa!

consistência! interna.! O! valor! encontrado! para! o! coeficiente! de! SpearmanXBrown! (0,911)!
revelaXse! bastante! bom! e! no! que! diz! respeito! ao! coeficiente! de! correlação! de! SplitXhalf,!
(0,939)! este! indicador! é! igualmente! revelador! de! uma! boa! consistência! interna.! A! escala!
revelou!existirem!quatro!factores.!O!estudo!da!fiabilidade!da!escala!foi!desenvolvido!através!
da!determinação!da!sua!estabilidade!temporal!e!revelou!um!nível!de!significância!muitíssimo!
significativo! (r=0,931)! e! (p=0,000).! A! solução! fatorial! final! permitiu! a! seleção! de! 4! fatores,!
com!raízes!latentes!“Eigenvalues”!superiores!a!1,00!que!explicam!(55,749%)!da!variância!com!
um! resultado! de! Alpha! de! Cronbach! para! o! total! da! escala! (EIEPA)! de! (0,960)! o! que! é!
considerado!muito!bom.!!!!!

Conclusão:!
Apresentámos! um! conjunto! de! resultados! que! sustentam,! quer! do! ponto! de! vista!

metodológico,! quer! do! ponto! de! vista! estatístico,! a! consistência,! estabilidade! e! validade!
desta!escala!(EIEPA).!Este!estudo!denota!importância!pela!sua!natureza!e!conceito!abordado!
e! pela! sua! relevância! na! compreensão! deste! fenómeno! polissémico,! a! indisciplina! escolar.!
Este! é! um! instrumento! que! pode! ajudar! outros! investigadores,! professores,! técnicos! de!
saúde,! técnicos!de!educação,!pais!e!decisores!a!compreender!melhor!este!grave!problema!
que!afeta!a!vida!da!Organização!Escolar.!!
!
PalavrasXchave:!Indisciplina!Escolar;!Violência;!Poder;!Aluno;!Família!
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[033]!(DES)!CENTRALIZAÇÃO!FINANCEIRA:!UMA!PSEUDOAUTONOMIA!NA!
ESCOLA!PÚBLICA!BRASILEIRA!

!
Autor(es):!

Juliana!Silva!dos!Santos!
Afiliação:!PUCRS!
EXmail:!jusantosbr@hotmail.com!
!

!

!

RESUMO!
!

O! presente! artigo! objetiva! refletir! sobre! os! meandres! da! gestão! democrática! e! a!
autonomia!que!nos!foi!designada!para!gerir!os!recursos!financeiros!provenientes!do!Estado.!
Na! atualidade,! a! gestão! escolar! conta! com! a! verba! anual! do! Fundo! Nacional! de!
Desenvolvimento!da!Educação!(FNDE)!sob!Lei!nº!5.537/1968,!responsável!pela!execução!de!
políticas! educacionais! do! Ministério! da! Educação! (MEC)! e,! a! partir! do! Plano! de!
Desenvolvimento! da! Educação! (PDE),! quatro! verbas! trimestrais! via! Plano! de! Ações!
Articuladas! (PAR),! estratégia! de! assistência! técnica! e! financeira! instituído! pelo! Decreto! nº!
6.094/2007.!!

A! metodologia! utilizada! será! observação! participante! como! gestora! e! a! análise! de!
dados! secundários! fornecidos! pelo! portal! de! transparência! da! prefeitura! de! Porto! Alegre,!
tendo! como! referências:! Santos,! Alcoforado! e! Cordeiro! (2017);! Scaff! e! Fonseca! (2016);!
Martins!(2009).!Esses!dados!partem!da!realidade!de!uma!escola!de!ensino!básico!da!cidade!
de!Porto!Alegre/RS,!Brasil,!pertencente!à!rede!municipal!de!ensino!formada!por!99!escolas,!
atendendo! mais! de! 50! mil! alunos.! A! escola! de! ensino! fundamental! referida! possui! 1400!
alunos!atendidos!nos!três!turnos!e!é!a!maior!da!cidade.!!

!Nesse!momento,!não!trago!dados!conclusivos,!porém!percebo!na!minha!posição,!que!
essa!autonomia!referida!nos!documentos!e!leis!brasileiras!é!furtiva!e!êfemera,!assim!indago:!
como!gerir!uma!escola!autonomamente!com!verbas!repassadas!que!além!de!não!dar!conta!
das!demandas,!necessita!de!aprovações!e!processos!burocráticos!longos?!Como!dizer!que!se!
tem!autonomia!dos!recursos!financeiros!da!forma!que!planejamento,!orçamento!e!execução!
ocorrem?!Portanto,!em!face!à!realidade!ressaltaXse!a!relevância!em!retomar!o!que!de!fato!é!
autonomia,!(des)centralização!financeira!e!gestão!escolar!em!âmbito!municipal/local.!!
!
PalavrasXchave:!gestão!escolar;!recursos!financeiros;!autonomia!
!



 

20!
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!

RESUMO!
!

O! presente! artigo! tem! por! objetivo! analisar! os! conselhos! escolares! como! um!
mecanismo! de! gestão! democrática! do! ensino! por!meio! das! normativas! legais! brasileiras! e!
portuguesas.! A! pesquisa! é! de! cunho! qualitativo,! com! análise! bibliográfica! e! documental,!
através! de! estudo! das! legislações! dos! dois! países! envolvidos! na! pesquisa,! com! foco! na!
educação! comparada.! A! investigação! nos! mostra! que! os! conselhos! escolares! são! um!
importante! instrumento! de! compartilhamento! das! ações,! no! qual! a! participação! de!
professores,! pais/responsáveis,! alunos,! funcionários,! comunidade! local! e! diretores! em!
colegiados!reforça!o!envolvimento!dos!conselheiros!em!prol!de!uma!educação!de!qualidade,!
exercendo! suas! funções! administrativa,!mobilizadora,! financeira,! pedagógica,! entre! outras.!
No!entanto,!há!pouca!especificidade!nas!prescrições! legais!brasileira!no!que!diz! respeito!à!
gestão! democrática! do! ensino.! A! Constituição! Federal! possui! um! inciso! no! artigo! 206! que!
versa!sobre!a!temática,!que!se!desdobrou!em!somente!um!artigo!na!Lei!de!Diretrizes!e!Bases!
da!Educação!Nacional,!na!qual!inclui!no!inciso!II!os!conselhos!escolares,!que!têm!suas!ações!
respaldadas!em!portarias!ministeriais.!Destarte,!em!Portugal!desde!a!Lei!de!Bases!do!Sistema!
Educativo! se! constrói! por! DecretosXLei! artifícios! para! garantir! a! gestão! democrática! nas!
escolas,!sendo!DecretoXlei!75/2008!um!dos!mais!importantes!documentos,!porque!aprova!o!
regimento!de!autonomia!das!unidades!escolares,!com!detalhamento!dos!conselhos!gerais!e!
suas!ações.!!
!

PalavrasXchave:! Gestão! Democrática;! Conselhos! Escolares;! Conselhos! Gerais;! Legislação!
Educacional;!Educação!Comparada!
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RESUMO!
!

O!estudo!da!relação!entre!a!gestão!democrática!e!a!atuação!dos!conselhos!escolares!
se!constitui!em!um!desafio!e!uma!necessidade!para!a!sociedade,!em!especial,!a!comunidade!
escolar,!na!efetivação!de!um!política!educacional!descentralizada!e!participativa.!Este!estudo!
investiga!a!existência!da!autonomia!nas!escolas!públicas!do!município!de!Araruama,!interior!
do!Estado!do!Rio!de!Janeiro,!região!sudeste!do!Brasil,!buscando,!inicialmente,!compreender,!
na! literatura! disponível,! a! relação! entre! as! visões! políticas! que! permeiam! a! educação! e! a!
clarificação!dos!conceitos!que!embasam!este!estudo.!

Pela! especificidade! da! natureza! da! fonte! –! primária,! no! caso! –,! fezXse! pertinente!
analisar,! de! forma! descritiva,! os! registros! oficiais! –! em! livrosXatas,! especificamente! –! dos!
conselhos!escolares!das!unidades!de!ensino!do!Sistema!Municipal!de!Educação!em!questão,!
com!vistas!a!identificar!a!existência!dos!conselhos!nas!unidades,!a!examinar!a!variação!de!sua!
composição!e!a!verificar!a!frequência!e!as!motivações!das!reuniões,!expondo!a!existência!e!
atuação! dos! referidos! conselhos,! a! fim! de! apresentar! os! resultados! gerados! por!
levantamento! estruturado! das! informações! na! fonte,! quantitativamente,! traduzindoXos! em!
números!e!ilustrandoXos!por!meio!de!gráficos.!

Os! dados! obtidos! permitem! a! identificação! da! existência! e! a! compreensão! do!
funcionamento! dos! mecanismos! de! descentralização! educacional,! havendo! indícios! da!
efetiva! gestão! participativa.! Os! resultados! apontam,! também,! para! a! contradição! entre! a!
necessidade!de!políticas!de! fortalecimento!dos!mecanismos!de!ação!e!a!carência!de!maior!
presença! social.! DestacaXse! a! precariedade! dos! registros,! por! vezes! incompletos! ou! com!
possíveis!interpolações,!impondo!o!desafio!de!se!melhor!trabalhar!a!cultura!de!preservação!
memorial.!
!

PalavrasXchave:! Gestão! democrática;! Conselhos! escolares;! Descentralização! educacional;!
Autonomia;!Educação!
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!

!

RESUMO!
!

Este! trabalho! concentraXse! na! área! da! autorregulação! da! aprendizagem,!
nomeadamente!no!contexto!da!resolução!de!problemas!matemáticos.!Seu!objetivo!principal!
é!analisar!as!perceções!de!professores!e!alunos!dos!1o,!2o!e!3o!anos!do!Primeiro!Ciclo!de!
uma!escola,!na!cidade!de!Coimbra,!referência!por!suas!práticas!inovadoras!de!ensino!e!assim,!
buscar!compreender!como!o!sistema!pedagógico!da!instituição!de!educação!oferece!práticas!
inovadoras!de!aprendizagem,!de!modo!que!os!alunos!se!tornem!competentes!nos!diversos!
domínios! do! currículo,! ao! aprenderem! a! pensar! e! a! construir! autonomamente! o! seu!
conhecimento.!Desta!forma,!buscaXse!compreender!a!partir!destas!perceções!até!que!ponto!
as!respostas!dos!respetivos!participantes!vão!ao!encontro!do!Programa!e!!Metas!Curriculares!
na!matemática!no!Ensino!Básico,!bem!como!ao!Programa!do!XXI!Governo!Constitucional!para!
a! área! da! educação.! Com! efeito,! utilizouXse! entrevista! semiestruturada! direcionada! aos!
professores!citados.!A!pesquisa!encontraXse!em!andamento!em!sua!primeira!fase!e,!após!a!
análise!parcial!dos!dados,!alguns!resultados!prévios!foram!obtidos!a!indicar!que!os!docentes!
têm!vindo! a! alterar! a! sua! visão! sobre! a! Educação!e,! consequentemente,! sobre! a! sua! ação!
pedagógica,! onde! o! educando! é! o! principal! ator! no! seu! próprio! processo! educativo! e! o!
sistema!pedagógico!contribui!para!o!desenvolvimento!e!ampliação!do!processo!de!conhecerX
se!a!si!mesmo!resultando!em!maior!sucesso!na!sua!aprendizagem.!No!entanto,!apesar!deste!
dado,! percebeXse! alguma! (in)consistência! em! elementos! como:! a! necessidade! do!
enquadramento! destas! práticas! e! a! sua! concretização! ao! nível! de! autonomia,! a! gestão! do!
currículo! de! forma! flexível! e! contextualizada,! o! apoio! governamental! e! a! credibilidade! de!
parte!da!comunidade!em!relação!ao!formato!de!uma!escola!inovadora.!!
!

PalavrasXchave:! autorregulação! da! aprendizagem;! resolução! de! problemas;! criatividade;!
sistema!pedagógico;!matemática!
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RESUMO!
!

Ao! longo!destes!quarenta!anos!de!democracia!e,!em!particular,!na!última!década,!o!
município!emergiu,! ao! lado!do!Estado! central,! como!a!outra! face!para!pensar! a!educação,!
integrandoXa!no!grupo!das!políticas!públicas!que!podem!ser!localmente!geridas.!

No!âmbito!do!parque!escolar,! foi!a!carta!educativa,!criada!em!2003!e!elaborada,!na!
generalidade,!entre!2005!e!2008,!que!criou!condições!para!que!os!municípios!se!afirmassem!
como! autores! do! seu! ordenamento.! Ainda! assim,! uma! vez! que! o!Ministério! da! Educação!
definiu!um!conjunto!de!critérios!a!seguir!e!que!as!propostas!de!reorganização!apresentadas!
pelas!autarquias!dependiam!da!sua!aprovação,!o!planeamento!da!rede!escolar!foi!efetuado!
sob!forte!regulação!estatal.!

Mais! recentemente! assisteXse! à! concretização! das! cartas! educativas! de! segunda!
geração,! motivada! pela! retração! da! população! escolar! que! tornou! o! parque! escolar!
desajustado! e! pela! renegociação! dos! contratos! de! associação! no! 2º! e! 3º! CEB! e! no! Ensino!
Secundário!nos!estabelecimentos!de!ensino!particular!e!cooperativo.!Sem!as! limitações!das!
regras!impostas!centralmente!e!do!financiamento!comunitário,!esta!segunda!geração,!ainda!
que!não!possa!ignorar!as!orientações!nacionais,!obedece!mais!à!política!educativa!local.!

No! presente! trabalho! estabelecemos! uma! comparação! entre! os! dois!momentos! de!
elaboração!da!carta!educativa,!recorrendo,!para!o!efeito,!ao!estudo!de!caso!do!município!de!
Vila! Nova! de! Famalicão,! onde! as! dinâmicas! territoriais! e! a! revisão! dos! contratos! de!
associação!tiveram!uma!forte!interferência!nas!opções!tomadas!e!nos!resultados!alcançados,!
obrigando!à!definição!de!critérios!municipais!específicos!e!a!cingir!a!reorganização!da!rede!
escolar!à!educação!préXescolar!e!ao!1º!CEB!numa!primeira!fase,!remetendo!para!um!segundo!
momento!o!2º!e!3º!CEB!e!o!Ensino!Secundário.!

!
PalavrasXchave:!Descentralização;!planeamento!da!rede!escolar;!carta!educativa!
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RESUMO!
!

A!presente!comunicação!enquadraXse!na!construção!do!Plano!Estratégico!Educativo!
Municipal! (PEEM)! de! Vila! Nova! de! Famalicão,! desenvolvido! entre! este! município! e! uma!
equipa! de! investigação! da! Universidade! de! Coimbra,! na! qual! serão! apresentadas! as! suas!
principais!linhas!orientadoras.!

O! PEEM! reflete! a! determinação! dos! agentes! educativos! na! construção! de! uma!
realidade,!a!partir!do!envolvimento!de!todos,!em!todas!as!idades!e!em!todos!os!espaços!de!
vida,! em! atividades! de! educação! e! formação,! destinadas! a! contribuir! para! corporizar! um!
modelo! de! desenvolvimento! integrado! e! sustentável,! perspetivando! uma! contínua! e!
desejável!(trans)formação.!

Num!momento!em!que!a!ação!das!autarquias!é!cada!vez!mais!relevante!no!domínio!
da!educação,!este!referencial!de!gestão!estratégica!da!educação!a!nível! local!constitui!uma!
base! para! o! desenvolvimento! de! políticas! por! parte! das! entidades! que! dispõem! de!
competência!para!o!efeito,!articulandoXas!com!todas!as!oportunidades!de!educação!formal,!
não!formal!e!informal,!proporcionadas!por!todas!as!organizações!e!espaços!do!território!e!da!
vida!das!pessoas!e!das!comunidades.!

Sendo! um! processo! totalmente! suportado! por! uma! metodologia! participativa!
implicou!processos!dinâmicos!de!análise,!diagnóstico,!monitorização,!avaliação!e,!sobretudo,!
de!partilha!do!compromisso!e!da!responsabilidade!educativa!entre!os!atores!educativos,!num!
determinado! espaço! com! identidade! própria! e! objetivos! partilhados,! do! qual! resultou! a!
definição! de! eixos! estratégicos! –! Planeamento! e! Gestão! de! Recursos! Educativos;! Sucesso!
Escolar;! Educação! Permanente,! Cultura! e! Cidadania;! Qualificação,! Inovação! e!
Competitividade!–! com!sólidos!objetivos,!metas!e!ações!que!materializam!uma!concertada!
estratégia!para!a!educação!do!município.!

!
PalavrasXchave:!municípios;!políticas!locais;!plano!estratégico;!educação!
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RESUMO!
!

Atendendo!à!importância!que!a!educação!especial!tem!na!construção!de!um!plano!
estratégico! de! cariz! municipal,! às! funções! que! a! escola! desempenha,! e! pode! vir!
desempenhar,! bem! como! à! sua! relação! com! outras! entidades! do! território! na! procura!
assertiva! de! estratégias! que! fomentem! as! oportunidades,! entendeXse! como! primordial!
caracterizar! os! alunos! com! necessidades! educativas! especiais,! sendo! este! o! ponto! de!
partida!para!a!construção!de!um!“edifício”!de!educação!inclusivo!e!inovador.!

Esta! constatação! esteve! na! génese! da! elaboração! do! Plano! Estratégico! Educativo!
Municipal,!no!qual!a!Educação!Especial!assumiu!particular!significado.!O!principal!objetivo!
foi! efetuar! um! diagnóstico! das! necessidades,! estabelecer! algumas! recomendações! com!
vista!à!mudança/melhoria!para!o!sucesso!educativo,!social!e!individual!das!crianças!e!jovens!
com! NEE,! bem! como! construir! respostas! educativas! que! fomentem! equidade! de!
oportunidades!entre!os!alunos.!

No! presente! trabalho! foram! caracterizados! 799! alunos! com!NEE! do!município! de!
Vila!Nova!de!Famalicão!que!frequentavam!estabelecimentos!de!ensino!públicos!e!privados,!
desde!a!educação!préXescolar!ao!ensino!secundário,!com!uma!representatividade!de!3,6%!
no! universo! de! 22019! alunos! que! integravam! os! diferentes! equipamentos! concelhios! no!
ano!letivo!2015/2016.!

PretendeXse,! assim,! capacitar! os! municípios! e! as! escolas! para! a! adoção! de! uma!
política!de!maior!justiça!social!através!de!ferramentas!que!reforcem!as!necessárias!relações!
entre! a! autarquia,! a! comunidade! escolar! e! a! família,! aumentando! o! poder! das! ações!
implementadas! e! reforçando! o! papel! da! escola! enquanto! formador! de! crianças! e! jovens!
com!recursos!escolares!e!sociais.!!

!
PalavrasXchave:!escola;!educação!especial;!inclusão;!justiça!social!
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RESUMO!
!

Os!povos!indígenas!no!Brasil!depois!de!séculos!submetidos!a!processos!de!assimilação!
à!cultural!nacional,! tendo!a!escola!como!uma!das! instituições!centrais!para!a!alcançar!esse!
objetivo,!conquistaram!com!a!Constituição!Federal!do!Brasil!de!1988,!o!direito!a!uma!escola!
indígena,!intercultural,!bilíngue!e!diferenciada.!Com!isso,!a!escola!de!instrumento!colonizador!
e! de! imposição! da! cultura! nacional,! passa! a! ser! organizada! na! ótica! dos! povos! indígenas,!
tornandoXse!um!elemento!importante!para!a!valorização!da!identidade!e!da!cultura!indígena,!
sem! deixar! de! estabelecer! um! diálogo! intercultural! com! a! sociedade! não! indígena.! Nesse!
artigo,! baseado! nas! entrevistas! realizadas! com! indígenas! que! frequentaram! ou! ainda!
frequentam!um!Programa!de!PósXGraduação!em!Educação!–!Mestrado!e!Doutorado!e!que!
são! professores! de! escolas! indígenas! ou! de! cursos! de! formação! de! professores! indígenas,!
mostraXse!como!as!escolas!indígenas,!com!a!conquista!da!autonomia!legal,!vão!construindo!
sua!autonomia!no!cotidiano!por!meio!de!um!processo!permanente!de!descolonização,!haja!
vista!que!as!marcas!da!cultura!escolar!ocidental!ainda!estão!muito!presentes!no!imaginário!
das! comunidades! indígenas! assim! como! as! referencias! de! professor! e! currículo! da! escola!
ocidental.! Apesar! dessas! marcas! e! referências,! por! meio! de! um! processo! permanente! de!
diálogo! com! as! lideranças! tradicionais,! com! os! pais! e! toda! a! comunidade! indígena,! vão!
forjando!uma!escola! indígena,!diferenciada,! intercultural,!bilíngue,! criando!um!currículo!no!
qual! há! sistematicamente! um! diálogo! entre! conhecimentos! indígenas! e! conhecimentos!
ocidentais,!fortalecendo!a!identidade!e!a!cultura!indígena.!
!

PalavrasXchave:!Currículo;!autonomia;!escola!indígena;!interculturalidade!
! !
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[017]!UMA!CONCEPÇÃO!DE!CURRÍCULO!NA!EDUCAÇÃO!DE!JOVENS!E!ADULTOS!
INTEGRADA!À!EDUCAÇÃO!PROFISSIONAL!EM!FLORIANÓPOLIS/SC!

!
Autor(es):!

(1)!Anderson!Carlos!Santos!de!Abreu;!(2)!Morgana!Zardo!von!Mecheln!
Afiliação:!(1)!UFSC;!(2)!UFSC!
EXmail:!(1)!andersoncsabreu@gmail.com;!(2)!vonmecheln@gmail.com!
!

!

!

RESUMO!
!

Este! trabalho! objetivaXse! apresentar! uma! concepção! de! currículo! desenvolvido! na!
Educação!de!Jovens!e!Adultos!(EJA)!integrado!à!Educação!Profissional!(EP),!no!município!de!
Florianópolis,! Brasil,! caracterizando! suas! particularidades! e! suas! diferenciações! frente! ao!
projeto! de! EJA! estabelecido! pela! Secretaria! Municipal! de! Educação! (SME)! do! mesmo!
município.!Quando! falamos!de!EJA! integrada!à!EP,!nos! referimos!ao!Programa!Nacional!de!
Integração!da!Educação!Profissional!com!a!Educação!Básica!na!Modalidade!de!Educação!de!
Jovens!e!Adultos!(PROEJA).!

Este!estudo!foi!realizado!no!período!de!2015!e!2016,!tendo!como!objetos!de!análise!
as! falas! dos! professores! do! PROEJA! do! projeto! Sabores! do! Saber,! uma! parceria! entre! o!
Departamento! de! EJA! da! SME! e! a! Escola! de! Turismo! e! Hotelaria! Canto! da! Ilha! (ETHCI),!
vinculada!à!Central!Única!dos!Trabalhadores!(CUT),!e!os!documentos!de!registro!da!referida!
escola.! A! partir! daí,! o! referido! estudo! visa! tecer! uma! discussão! sobre! a! concepção! de!
currículo!que!se!constrói!neste!arranjo.!!

Como!resultado!deste!estudo,!constatouXse!que!a!proposta!curricular!que!se!constitui!
e!se!desenvolve!no!interior!do!projeto!Sabores!do!Saber!se!dá!numa!dinâmica!desafiadora,!
pois! apresenta! uma! nova! perspectiva! de! formação! para! os! trabalhadores,! com! questões!
pedagógicas! que! centram! os! elementos! de! ensino! nos! sujeitos! e! não! nos! conteúdos! e!
disciplinas,!compreendendo!os!momentos!históricos!de!cada!indivíduo.!

!
PalavrasXchave:!Educação!de!Jovens!e!Adultos;!Educação!Profissional;!PROEJA!!
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[026]!MEDIAÇÃO:!DEMANDA!PROEMINENTE!PARA!PENSAR!OS!DESAFIOS!DA!
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!

!

!

RESUMO!
!

A! partir! das! análises! respaldadas! por! resultados! de! pesquisas! (LOSSO,! 2004,!
SANCEVERINO,2008! e! RIBEIRO,! 2017)! é! possível! verificar! a! proeminência! de! relativa!
fragilidade!na!dinamização!do!conceito,!das!práticas!de!mediação!e!!processos!de!formação!
de! educadores.! Isto! é,! a! categoria! mediação,! apesar! de! ser! amplamente! propalada! e!
incorporada!aos!mais!diferentes!discursos!educacionais,!ainda!encontraXse!despida!de!uma!
fundamentação!teórica!sólida,!especialmente!no!contexto!de!uma!de!suas!fontes!primárias!–!
a! dialética! marxista.! E! na! EJA,! a! mediação! é! demanda! proeminente! ! para! suplantar! os!
desafios!da!relação!mediada!entre!os!sujeitos!na!relação!de!ensino!e!aprendizagem!uma!vez!
que,! são! diversas! as! mediações! encontradas! durante! o! desenvolvimento! de! cada! um! dos!
vários!aspectos!que!vão!dando!forma!e!estrutura!a!este!fazer!educativo,!que!constitui!uma!
especificidade!própria,!dessa!modalidade!de!ensino.!

!Nesse!sentido,!esse!trabalho!tem!como!objetivo!contribuir!para!a!discussão!acerca!da!
categoria! mediação! a! partir! da! psicologia! histórico! cultural! e! do! marxismo.!
Metodologicamente! a! pesquisa! se! caracteriza! como! bibliográfica! tendo! como! aportes!
teóricos!às!contribuições!de!Lukács!para!compreender!a!concepção!da!teoria!de!Marx!como!
uma! ontologia! do! ser! social! e,! em! Hegel,! a! captação! da! gênese! históricoXfilosófica! da!
categoria!mediação.!Da!mesma!forma,!o!quadro!de!categorias!criadas!por!Ratner!!e!Vygotski!
auxiliou!na!compreensão!da!categoria!mediação,!no!profissional!da!educação.!

!Resultados!apontam!a!vulnerabilidade!teórica!das!discussões!em!torno!da!categoria!
mediação!e!a!necessidade!premente!de!vincular!tais!reflexões!a!referenciais!teóricos!sólidos!
que!garantam!a!essência!dessa!categoria,!que!se!constitui!a!partir!de!determinantes!sociais.!

!
PalavrasXchave:!Mediação;!EJA;!Psicologia!HistóricoXcultural;!Marxismo!
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[030]!QUESTÕES!PARA!PENSAR!A!FORMAÇÃO!DE!PROFESSORES(AS)!DA!EJA!EM!
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!

!

!

RESUMO!
!

No! campo! da! Educação! de! Jovens! e! Adultos! (EJA)! ainda! são! incipientes! as!
investigações!a!respeito!da!formação!de!professores(as)!que!atuam!em!espaços!de!privação!
e! restrição! de! liberdade.! Nesse! sentido,! o! presente! estudo! busca! suscitar! discussões! que!
contribuam! para! pensar! sobre! as! especificidades! da! docência! em! contextos! prisionais! e!
demandas!quanto!à!formação!de!professores(as).!

Por! se! tratar!de!um!estudo!bibliográfico,! com!abordagem!qualitativa,! os! elementos!
fundantes!das!reflexões!aqui!propostas!advêm!de!pesquisas!mapeadas!nessa!área.!Dentre!os!
procedimentos!metodológicos! adotados! destacamXse! as! análises! das! produções! científicas,!
baseadas!em!um!conjunto!de!preceitos!credíveis!para!elaboração!de!“revisão!sistemática”.!
(RAMOS!et!al.,!2014,!p.!22).!As!buscas!foram!realizadas!em!cinco!bases!de!dados,!nacionais!e!
internacionais,! notoriamente! reconhecidas,! com! um! recorte! temporal! que! parte! dos! anos!
2000.!

Diante!da!análise!dos!artigos,!dissertações!e!teses!que!tratam!do!trabalho!docente!em!
prisões,! articuladas! com!problematizações!mencionadas,! foi! possível! observar! que! a!maior!
parte!aborda!o!papel!da!escolarização!em!espaços!de!restrição!e!privação!de!liberdade,!assim!
como!as!particularidades!desses!processos!educativos!e!as!percepções!de!estudantes!sobre!a!
relevância!da!escola.!Além!disso,!são!recorrentes!as!denúncias!sobre!ausências!de!formação!
inicial!ou!continuada!nesse!âmbito.!Inúmeras!questões!apontadas!pelas!pesquisas!analisadas!
caracterizam!a!docência!“na!e!da!EJA”,!pois!como!alerta!Onofre!(2013,!p.!144),!ser!ou!estar!
educador(as)!nesses!contextos!implica!em!“trabalhar!com!a!diversidade,!a!diferença,!o!medo,!
é!enfrentar!as!situações!tensas!do!mundo!do!crime!e!apostar!no!ser!humano.!Isso!exige!do!
educador!aprendizagens!de!outra!natureza”.!

!
PalavrasXchave:!Educação!de!Jovens!e!Adultos;!Espaços!de!Restrição!e!Privação!de!Liberdade;!
Docência!em!EJA!!
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!

!

!

RESUMO!
!

Este! estudo! procura! identificar! e! caracterizar! as! representações! da! leitura! de!
estudantes!de!Educação!Social,!a!frequentar!um!1.º!Ciclo!de!estudos!de!Bolonha,!indagando!
o! papel! que! desempenham! no! âmbito! da! sua! formação! e! o! modo! como! se! poderão!
repercutir!nas!suas!práticas!educativas.!

Relativamente! à!metodologia,! tendo! em! vista! os! objetivos! elencados,! optouXse! por!
uma! abordagem! qualitativa,! tendo! como! referencial! metodológico! o! estudo! de! caso.!
Participaram!52!estudantes!inscritos!na!unidade!curricular!de!Técnicas!de!Produção!de!Texto!
(1.º! ano,! 1.º! semestre,! ano! letivo! de! 2015X2016).! Quanto! aos! instrumentos! e! aos!
procedimentos! adotados,! recorremos! a! 52! reflexões! individuais! realizadas! no! início! da!
unidade!curricular!e!a!52!reflexões!individuais!entregues!no!final!da!mesma.!Foi!privilegiada!a!
análise! de! conteúdo,! com! recurso! à! elaboração! de! categorias! a! posteriori,! no! cruzamento!
com!a!literatura!de!especialidade.!

Da! análise! dos! resultados! depreendemos! que! os! estudantes! valorizavam! a! leitura,!
privilegiando!sobretudo!o!romance!e,!cumulativamente,!os!jornais!e!as!revistas.!Foi!possível!
inferirmos! que! a! maioria! dos! estudantes! encarava! a! leitura! sobretudo! como! forma! de!
alargamento!dos!seus!conhecimentos!e,!em!menor!grau,!como!modo!de!entretenimento.!O!
cruzamento!das!suas!representações!da!leitura!(iniciais!e!finais)!permitiuXnos!concluir!que!a!
unidade!curricular!teria!contribuído!para!que!evoluíssem,!nomeadamente!no!que!respeita!à!
associação!da!leitura!à!partilha!e!ao!prazer.!Face!à!relevância!da!leitura!no!seu!percurso!de!
formação! e! no! exercício! da! sua! profissão,! entendemos! que! é! importante! realizar! mais!
estudos!que!possibilitem!o!aprofundamento!das! representações!que!os!estudantes! têm!da!
mesma,!pelo!seu!contributo!para!o!redesenho!curricular!de!tal!percurso!formativo.!

!!
PalavrasXchave:!formação;!representações;!leitura;!educadores!sociais!
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[032]!EDUCAÇÃO!DE!JOVENS!E!ADULTOS!E!SUA!OFERTA!PÚBLICA!À!DISTÂNCIA!
!

Autor(es):!
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!

!

!

RESUMO!
!

Os!Núcleos!Estaduais!de!Educação!de!Jovens!e!Adultos!(NEEJA)!em!número!de!28!no!
Estado!do!Rio!Grande!do!Sul!representam!segmento!nãoXpresencial!desta!oferta!educacional!
no! Brasil.! A! temática! da! pesquisa! foi! a! identificação! das! suas! práticas! educativas.! A!
metodologia! de! caráter! qualitativo,! correspondeu! a! visitas! para! observações! e! entrevistas!
com!gestores!e!professores!de!cinco!NEEJAs! localizados!na!capital!do!Estado:!Porto!Alegre.!
Como!resultados!da!pesquisa,!é!possível!destacar:!a!flexibilidade!do!ensino!com!horários!de!
apoio!para!o!educando,!com!respostas!para!suas!dúvidas!sobre!o!conteúdo!apresentado!em!
material! didático! específico,! elaborado! pelo! educador,! possibilitando! o! atendimento! aos!
alunos! trabalhadores!em! seus!horários!disponíveis,! sendo!possível! o! comparecimento!pelo!
estudante!nos!três!turnos:!manhã,!tarde!ou!noite.!Foram!observados!focos!diferenciados!na!
oferta! nos! cinco! Núcleos! da! capital:! em! um! é! ofertado! Português! para! estrangeiros! e!
alfabetização! de! pessoas! idosas;! em! outro! o! atendimento! para! pessoas! com! necessidades!
educativas! especiais,! especialmente! pessoas! surdas;! outro! com! exames! específicos! para!
atendimento! de! moradores! do! interior! do! Estado.! As! dificuldades! relacionadas! à! sua!
estrutura! de! avaliação,! baseada! em! provas! fracionadas! identificadas! como! herança! dos!
antigos!Exames!Supletivos!e!a!ausência!de!ambientes!digitais!para!a!aprendizagem,!em!que!
se! destaca! a! falta! de! uma! plataforma! digital! capaz! de! disponibilizar! os! conteúdos,!
selecionados! pelo! professor,! e! servir! como! aporte! para! a! comunicação! entre! professor! e!
aluno!para!além!dos!momentos!de!apoio.!

!
PalavrasXchave:!Educação!de!Jovens!e!Adultos;!Educação!à!Distância!
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!

!

RESUMO!
!

A!criação!de!ambientes!de!aprendizagem!em!contexto!de!sala!de!aula!que!propiciem!
não! apenas! a! aquisição! por! parte! dos! alunos! de! conhecimentos! teóricos! e! práticos!
específicos,! enunciados! nos! programas! escolares,! mas! também! o! desenvolvimento! de!
competências! sociais! alicerçadas! em! processos! motivacionais! tende! a! ser! o! cerne! das!
chamadas!estratégias!de!alto!impacto.!A!aprendizagem!cooperativa!é!uma!dessas!estratégias!
e!baseiaXse!em!princípios! como!a! interdependência!positiva,! a!participação!equivalente!no!
desempenho!da!tarefa,!a!necessidade!de!contribuição!individual!e!a!interação!simultânea!de!
todos!os!elementos!de!um!grupo.!!

A! oficina! de! formação! que! motivou! a! apresentação! deste! trabalho! insereXse! no!
projeto!de!doutoramento!da!primeira!autora!e!constituiu!uma!ação!de!formação!contínua!de!
14!professores!do!1º! ciclo!do!ensino!básico!de!escolas!públicas!e!privadas!do!concelho!de!
Coimbra.!Decorreu!entre!maio!e! junho!de!2017,!num! total! de!30h,! sendo!15h! relativas! as!
trabalho!presencial!e!15h!destinadas!a!trabalho!autónomo.!!

As! áreas! do! currículo! abrangidas! foram! o! Português,! a!Matemática! e! o! Estudo! do!
Meio! e! o! trabalho! autónomo! ocorreu! através! da! aplicação! de! diversas! estratégias! de!
aprendizagem!cooperativa!nos!diferentes!anos!do!1º!ciclo,!em!várias!turmas,!que!incluíram!
algumas! crianças! com! necessidades! educativas! especiais,! no! âmbito! da! lecionação! dos!
conteúdos! programáticos! já! previstos,! tendo! sido! muito! reveladora! do! empenho! dos!
professores!a!diversidade!de!materiais!que!escolheram!usar!para!preparem!as!atividades.!!

Os! efeitos! observados! nas! crianças! e! relatados! pelos! professores! e! a! reflexão!
produzida!permitiramXnos!compreender!as!vantagens!e!os!desafios!colocados!pela!utilização!
destas!estratégias,!tendo!em!vista!a!melhoria!dos!resultados!académicos!e!sociais!dos!alunos.!

!
PalavrasXchave:! Aprendizagem! cooperativa;!motivação;! formação! de! professores;! processo!
de!ensinoXaprendizagem;!resultados!cognitivos!e!sociais!
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!

RESUMO!
!

Os! documentos! publicados! sobre! educação! por! instituições! de! referência! na! área!
sublinham,!de!forma!clara!e!objetiva,!a!importância!do!ensino!religioso!em!contexto!escolar,!
para!uma!verdadeira!formação!integral!dos!jovens.!Os!acontecimentos!dos!últimos!anos!no!
que!respeita!à!inclusão!de!migrantes!e!aos!sucessivos!ataques!terroristas!tornam!ainda!mais!
relevante!que!se!proceda!a!um!trabalho!consistente!nesta!área.!

!Em! Portugal,! o! Ensino! Religioso! Escolar! (ERE)! encontra! o! seu! enquadramento! na!
Concordata!entre!a!Santa!Sé!e!o!Estado!Português!(Resolução!da!Assembleia!da!República!nº!
74/2004)!no!que!diz!respeito!à!disciplina!de!Educação!Moral!e!Religiosa!Católica!(EMRC)!e!na!
Lei! Nº16/2001! relativa! à! Educação! Moral! e! Religiosa! de! Outras! Confissões.! Estas! duas!
disciplinas!permitem,! tal! como!defende!a!Declaração!Universal! dos!Direitos!Humanos,!que!
seja! respeitada! a! liberdade! religiosa! da! Pessoa! e! que! conduza! ao! estabelecimento! de!
relações! positivas! entre! os! diferentes! grupos! religiosos.! Porém,! este! não! é! o! único!
documento!que!sustenta!a!existência!desta!disciplina!nos!currículos!escolares.!A!Organização!
para!a!Segurança!e!Cooperação!na!Europa,!a!OCDE!e!a!Assembleia!Parlamentar!do!Conselho!
da! Europa! são! algumas! das! instituições! que! publicam! regulamente! documentos! onde!
sublinham!a!relevância!do!ERE!na!escola!pública.!

Com!esta!apresentação!(parte! integrante!da!dissertação!de!mestrado!apresentada!à!
Faculdade! de! Psicologia! e! de! Ciências! da! Educação! da! Universidade! de! Coimbra! em!
25/10/2016)! pretendemos! analisar! a! situação! portuguesa,! por! comparação! com! outros!
países! europeus,! através! de! revisão! da! literatura! publicada! sobre! o! assunto,! procurando!
verificar! se! a! disciplina! de! EMRC! cumpre,! em! Portugal,! com! as! recomendações! das!
instituições!europeias!e!internacionais.!

!!
PalavrasXchave:!Ensino!Religioso!Escolar;!Currículo!Escolar;!Inclusão!
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RESUMO!
!

Ao! iniciar! a! sua! vida! profissional,! o! professor! recémXformado! enfrenta!
frequentemente! uma! realidade! diferente! da! imaginada! ao! longo! do! seu! percurso!
universitário.!Desta!forma,!é!importante!que!este!encare!a!formação!contínua!de!professores!
como!uma!oportunidade!de!se!desenvolver!profissionalmente.!No!entanto,!o!professor!não!
pode!sentirXse!isolado!neste!percurso,!devendo!refletir!individualmente!e!com!os!seus!pares!
sobre!episódios!e!histórias!da! vida!da!escola.!ConsideraXse,! e! fundamentaXse,! a! escrita!e! a!
análise! de!narrativas! como!estratégia! essencial! na! formação! contínua!de!professores.! Este!
projeto!visa!então!compreender!o!quotidiano!da!vida!escolar,!das!suas!boas!práticas!e!dos!
dilemas!que!trespassam!as!suas!dinâmicas!educacionais!e,!também,!conceber,!implementar,!
desenvolver!e!avaliar!uma!comunidade!de!aprendizagem,!um!espaço!virtual!de!partilha!de!
experiências! pedagógicas! que! se! constituirá! como!processo! de! formação! contínua! e! como!
instrumento! de! supervisão! pedagógica! que! se! crê! essencial! no! desenvolvimento! dos!
docentes.!!

Quanto! à! perspetiva! de! pesquisa,! trataXse! de! uma! metodologia! de! natureza!
qualitativa! desenvolvida! sob! o! paradigma! sócioXcrítico,! dado! que! se! pretende! intervir! na!
realidade!da! sala!de!aula.!Quanto!ao! tipo!de!estudo,! será!uma! investigaçãoXação,!uma!vez!
que!o!objetivo!é!a!melhoria!das!práticas!pedagógicas,! sendo!os!dados! recolhidos!ao! longo!
deste!estudo!tratados!com!a!Análise!de!Conteúdo.!

Assim,! visaXse! demonstrar! que! a! escrita! de! histórias! e! a! partilha! das! experiências!
pedagógicas,! das! histórias! vividas! com! os! alunos,! são! uma! estratégia,! um! percurso!
fundamental!na!Formação!Contínua!de!Professores.!PretendeXse!mostrar!que!a!partilha!de!
episódios! da! vida! da! escola! pode! ser! um! instrumento! imprescindível! no! desenvolvimento!
profissional!dos!professores.!
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A!presente!comunicação!objetiva!abordar!os!contributos!da!formação!continuada!no!
desenvolvimento! de! professores! para! a! educação! profissional,! apresentando! um! breve!
histórico! dessa! formação! aos! docentes! no! Brasil,! formação! esta! que! nos! remete! ao! início!
deste! conceito! e! suas! aplicações! no! pós! 2ª! Grande! Guerra,! como! consequência! do!
desenvolvimento!de!novas!técnicas!e!tecnologias,!provenientes!da!aceleração!da!ciência!na!
segunda!metade!da!década!de!1940,!muitas!delas!motivadas!pela!própria!guerra.!Em!função!
do! emergir! de! novas! tecnologias! no! transcurso! laboral,! que! embaraçou! o! vínculo! de!
produção!com!maneiras!da!divisão!do! trabalho! já!que!as!até!então!usadas!passaram!a! ter!
conceitos! de! obsolescência! incorporados! não! só! a! si,! mas! aos! profissionais! que! as!
desenvolvessem,! que! se! viram! ultrapassados! e! com! obrigação! premente! de! obterem!
formação!sob!pena!de!se!verem!fracassados!e!fora!do!mercado.!

!A!partir!de!estudo!de!análise!documental,!esperaXse!refletir!sobre!a!relevância!que!se!
impõe!a!uma!formação,!agregando!o!conhecimento!específico!e!pedagógico!na!formação!do!
professor! que! atua! na! educação! profissional,! nos! cursos! técnicos! e! tecnológicos,!
congregando! a! prática! e! a! teoria,! inspirando! o! debate! sobre! as! políticas! públicas! voltadas!
para!esta!formação,!com!o!intuito!de!dar!contribuição!para!evolução!do!ensino!nessa!área!da!
educação,!no!que!se!refere!a!formação!de!docentes.!
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Minha!reflexão!se!situa!no!campo!das!Licenciaturas,!tendo!por!objetivo!problematizar!
sua! presença! nos! Institutos! Federais! de! Educação,! Ciência! e! Tecnologia! vinculada! a! sua!
implantação,! resultados! e! desafios.! Para! essa! compreensão,! realizei! minha! produção! de!
dados!através!de!uma!abordagem!metodológica!que!acredito!ser!interativa,!autoformativa!e!
integradora!as!Rodas!de!Conversa,!tendo!como!locus!o!campus!Bento!Gonçalves!e!o!campus!
Porto!Alegre! do! Instituto! Federal! de! Educação!Ciência! e! Tecnologia! do!Rio!Grande!do! Sul.!
Nessa!compreensão,!busquei!os!escritos!de!Lucília!Machado,!no!entendimento!da!formação!
de! professores! no! âmbito! da! Educação! Profissional,! Cecília!Warschauer,! no! entendimento!
das! concepções! acerca! do! que! se! constitui! a! Roda! de! Conversa,! Maurice! Tardif,! com! o!
conceito!de!interação!humana!no!contexto!da!escola,!e!Michel!Foucault,!na!compreensão!da!
importância!da!interação!para!reflexão!e!reconstrução!do!conhecimento!no!processo!ensino!
aprendizagem;! o! contexto! histórico,! bem! como! o! conceito! de! territorialidade! cuja!
compreensão!me!foi!possível!a!partir!da!Lei!11.892/2008!e!do!documento!Institutos!Federal:!
Concepções!e!Diretrizes!e!a!Carta!de!Natal!em!busca!da!identidade.!Conclui!concluir!que!as!
políticas!de!formação!de!professores!ainda!necessitam!de!qualificada!infraestrutura!e!que!as!
relações! com! concepções! de! interação! e! interdisciplinares,! a! desfragmentação! da!
organização! curricular,! ainda! com! o! privilégio! das! disciplinas,! compõem! dificuldades! na!
formação!de!professores.!
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Desde! sua! organização! em! 1837! e! até! a! década! de! 60! do! século! XX,! o! Ensino!
Secundário! no! Brasil! teve! por! finalidade! a! formação! de! uma! elite! dirigente! ou! de!
“individualidades! condutoras”.! Para! tanto,! ofertava! uma! educação! geral! X! humanística! e!
científica! X! que! conduzia! os! alunos! aos! cursos! superiores.! A! partir! da! década! de! 50,! em!
virtude! do! desenvolvimento! da! indústria! e! do! crescimento! econômico! do! país,! suas!
finalidades! passaram! a! ser! questionadas.! FaziaXse! necessário! ofertar! educação! de! nível!
médio,! para!outros! segmentos!da!população,! X! uma!educação! geral,!mas! também! técnica,!
que!formasse!para!o!trabalho.!O!Ensino!Secundário!foi!convocado!a!atender!essa!demanda!
decorrente!das!necessidades!do!país.!!

O! estudo! tem! por! objetivo! analisar! as! tentativas! de! mudanças! das! finalidades! do!
Ensino!Secundário/Médio!de!1961!a!2017,!por!meio!do!estudo!da!legislação!e!de!bibliografia!
pertinente.!!

!ConstataXse! que! a! Lei! de! Diretrizes! e! Bases! da! Educação! Nacional! (LDB),! de! 1961,!
expandiu!a!oferta!deste!nível!de!ensino;!a!Lei!5692/71!criou!uma!escola!única!que!pretendia!
ofertar!educação!profissional!para! todos.!A! ! LDB!de!1996!e!a! Lei!13.417/2017!que!propõe!
ensino! integral!e! ! flexibiliza!o!currículo!do!Ensino!Médio,! também!procuraram!traçar!novas!
finalidades! para! esse! nível! de! ensino.! Apesar! de! todas! as! tentativas! de! alteração! de! suas!
finalidades,!as!diferentes!reformas!de!ensino!não!tem!conseguido!desfigurar!a!sua!natureza.!
Criado! com! a! finalidade! de! atender! uma! elite! dominante! e! conduzir! os! alunos! aos! cursos!
superiores,!o!ensino!Secundário/Médio,!apesar!de!ter!sido!expandido!para!outros!segmentos!
da! população,! continua! conduzindo! aos! cursos! superiores.! A! almejada! formação! para! o!
trabalho!tem!sido!efetuada!por!outras!modalidades!de!ensino.!

!!
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A! questão! curricular! e! pedagógica! na! EJA! tem! problematizado! a! emergência! de!
práticas!que!dialoguem!com!a!trajetória!de!vida!destas!pessoas.!No!intuito!de!contribuir!com!
a! temática,! desenvolveuXse! uma! pesquisa! quantitativa! exploratória! em! um! curso! técnico!
integrado! a! educação! básica! na! modalidade! de! EJA! (PROEJA)! do! IFSUL! RioXGrandense!
Campus! Sapucaia! do! Sul,! onde! as! atividades! em! grupo! centralizam! a! estratégia! de! ensino!
integrador.! O! estudo! avalia! a! percepção! discente! sobre! estas! práticas! e! seus! objetivos.!
Setenta! estudantes! do! curso! de! Administração! constituiram! a! amostra! estratificada! e!
aleatória.! Os! dados! foram! coletados! através! da! aplicação! de! um! inquérito! estruturado!
fechado,! onde! os! dados! estatísticos! obtidos! foram! discutidos! em! relação! aos! referenciais!
bibliográficos!sobre!a!temática.!!

A! investigação! trouxe! elementos! sobre! a! forma! como! os(as)! estudantes! adultos!
percebem!a! relação!entre!os!objetivos!propostos!e!a!melhoria!da!aprendizagem!como!um!
processo! de! desenvolvimento! pessoal! relacionado! às! experiências! adquiridas! ao! longo! da!
vida.! A! centralidade! na! solução! de! conflito! de! relações! durante! a! prática! coletiva! e! a!
percepção!sobre!a!avaliação!positiva!quanto!aos!objetivos!das!tarefas!em!mais!de!90%!dos!
entrevistados,!mostraram!que!a!capacidade!de!adaptação!e!a!cordialidade!são!categorias!de!
análise! instrumentais! de! mediação! do! processo! pedagógico! tendo! sua! origem! nos!
experienciais!vividos.!!

ConcluiXse! que! o! currículo! que! estabeleça! espaços! à! experimentação! no! campo! da!
aprendizagem,!não!só!integra!os!experienciais!de!vida!dos!estudantes!da!EJA,!como!deslocam!
o! sentido! da! aprendizagem! à! construção! de! conhecimento! coletivo,! como! processo! de!
desenvolvimento!da!aprendizagem!individual.!

!
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Enquanto!ciência!e!disciplina!escolar!a!Matemática!é!uma!das!mais!antigas,!o!que,!a!
par!do!carácter!fundamental!e!estruturante!que!reveste,!justifica!a!posição!de!destaque!que!
sempre!tem!assumido!no!currículo.!

As! características! e! necessidades! sociais! são! fatores! que! influenciam! o! currículo,!
imbuindoXo!por! traços!do! tempo!e!da!sociedade!a!que!se! refere.!A!gradativa! função!social!
dada,!em!particular,!ao!currículo!de!Matemática!envigoraXo!a!determinado!desenvolvimento!
da! própria! sociedade! e! o! expõem! como! alvo! de! diversas! interpretações! e! consequentes!
inovações.!Tais! inovações!traduzemXse!em!alterações!ou!até!reformas!curriculares,!as!quais!
historicamente! foram! influenciadas! por! movimentos! de! destaque! como! o! Movimento! da!
Matemática!Moderna,!o!BackXtoXBasics!e!o!National!Council!of!Teachers!of!Mathematics.!As!
Transformações!Geométricas!e,!mais!especificamente,!as!Simetrias!tiveram!sua!importância!
revelada!de! forma!pendular! no! currículo!de! vários! países,! inclusive!no!de!Portugal,! apesar!
dos!diversos!benefícios!consequentes!da!abordagem!destes!temas,!desde!a!préXescola!até!o!
12º!ano!de!escolaridade.!

Nesta! comunicação,! apresentamos! um! breve! resumo! das! principais! reformas!
ocorridas!no!currículo!de!Matemática!e!suas!influências!no!currículo!português,!o!trato!dado!
às!Transformações!Geométricas!e!às!Simetrias!nestas!reformas,!o!Programa!de!Matemática!
do!Ensino!Básico!de!2007!e!o!Programa!e!Metas!Curriculares!de!Matemática!de!2013,!bem!
como!a!comparação!da!importância!atribuída!a!estes!temas!nestes!dois!documentos!oficiais!
e!as!consequentes!interpretações!de!alguns!autores!e!entidades!portuguesas.!

!
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Este!trabalho!teve!como!foco!analisar!a!articulação!entre!os!procedimentos!da!gestão!
escolar!e!as!práticas!curriculares!da!Educação!de!Jovens!e!Adultos!(EJA),!experimentados!em!
uma! escola! estadual! no! Estado! de! Pernambuco,! Brasil.! Com! o! objetivo! de! desenhar! um!
trajeto!entre!o!planejamento!e!a!administração,!tanto!das!práticas!educacionais!vivenciadas!
nas!salas!de!aula!como!também!das!relações!entre!os!segmentos!escolares,!utilizamos!para!
essa! pesquisa,! as! concepções! de! gestão! democrática! associadas! às! de! currículo! como! um!
espaço!onde,!sobretudo,!abrigamXse!as!possibilidades!de!ocorrência!da!reprodução!cultural,!
construção! de! identidade! e! das! disputas! de! poder.! Como! opção!metodológica,! realizamos!
uma!revisão!bibliográfica!sobre!as!temáticas!investigadas!e!em!seguida!6!visitas!ao!campo!de!
pesquisa,! onde! foram! desenvolvidas! observações! assistemáticas,! análise! documental! e! ao!
final!uma!entrevista!semiestruturada!com!a!direção!da!escola.!Por!fim,!os!dados!recolhidos!
foram!analisados!à!luz!de!autores!como!Freire!(1987),!Bauman!(2003),!Silva!(2005),!Barbosa!
(2009),! Strelhow! (2010),! Santos! (2010)!e!Apple! (2017).!Os! resultados!apontaram!para!uma!
apresentação! multifacetada! de! fatores! que! contribuem! por! fragilizar! e! limitar! o! trajeto!
desenhado,! distanciando! a! gestão! escolar! e! as! práticas! curriculares! do! que! é! proposto! no!
âmbito!legal!e!normativo.!
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Esse! estudo! aborda! as! práticas! pedagógicas! das! professoras! alfabetizadoras,! que!
atuam! na! EJA,! tendo! como! objetivo:! examinar! se! o! trabalho! pedagógico! praticado! numa!
escola! localizada! no! interior! de! uma! cidade! da! Bahia,! Brasil,! tem! possibilitado! aos! jovens,!
adultos!e!idosos!se!alfabetizarem!e!letrarem,!como!sujeitos!de!direitos!que!são.!Do!ponto!de!
vista!metodológico,!a!pesquisa!se!caracteriza!de!forma!qualitativa!Este!tipo!de!pesquisa!lida!
com! questões! do! ambiente! natural.! UtilizouXse! para! a! recolha! de! dados:! entrevista! semiX
estruturada,! observação! participante! e! análise! de! documentos.! A! investigação! ocorreu! no!
período! de! seis! meses! (junho! a! dezembro),! tendo! como! sujeitos! empíricos! duas.! A!
fundamentação!teórica!baseiaXse!nas!contribuições!Loch!et!al!(2009),!KLEIMAN!(1995,!2008),!
SOARES! (1998),! LEAL,!ALBUQUERQUE!e!MORAIS! (2010)!entre!outros.! Sua! relevância! reside!
no!fato!de!contribuir,!para!o!aprofundamento!de!questões!relacionadas!à!alfabetização!e!o!
letramento,!para!repensar!os!cursos!de!formação!inicial!e!continuada!de!professores.!

Os!resultados!obtidos!apontaram!que!a!formação!inicial!não!dá!conta!do!desafio!de!
alfabetizar! e! letrar,! não! se! percebeu! a! partir! das! observações! in! lócus,! estratégias!
potencializadoras!nessa!direção,!além!de!apresentar!uma!compreensão!limitada!do!processo!
de! alfabetização.! Tudo! isso,! nos! permite! inferir! que! as! professoras! não! concebem! a!
alfabetização! como! um! processo! relacionado! com! os! usos! sociais! da! linguagem.! Isso! tem!
dificultado!a!garantia!do!pleno!domínio!da!leitura!e!da!escrita!o!que!reitera!a!necessidade!de!
repensar!os! cursos!de! formação!de!professores,! sendo!urgente!uma! formação!continuada,!
pensada,!construída!e!protagonizadas!com!eles!e!não!para!eles,!que!se!assente!nos!desafios!
e!demandas!da!sala!de!aula.!

!

PalavrasXchave:!EJA;!prática!pedagógica;!formação!do!professor!
 !



 

43!

[081]!A!PERCEPÇÃO!DE!EGRESSOS!DO!PROEJA!SOBRE!A!INFLUÊNCIA!DOS!
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!

RESUMO!
!

Os! fatores!geradores!do!conflito!entre!as! lógicas!que!definem!o! tempo!escolar! (TE)!
dentro!da!estrutura!organizativa!curricular!e!o! tempo!social! (TS)!definido!pela! lógica! social!
dos!estudantes!são!potencializados!no!campo!da!Educação!de!Jovens!e!Adultos.!!

Este!estudo!explora!a!percepção!de!58!estudantes!que!concluiram!o!curso!técnico!em!
Administração!integrado!à!educação!secundária!na!modalidade!de!EJA!quanto!a!um!grupo!de!
variáveis!da!estrutura!organizativa!curricular!(turno,!horário!e!tempo!de!curso)!e!as!variáveis!
agrupadas!em! torno!das! características!metodológicas! (formas!de!avaliação,! aprendizagem!
cooperativa!e!capacidade!dos!professores!em!ensinar!e!avaliar).!Os!dados! foram!coletados!
atraves! de! um!questionário! com!questões! fechadas! e! escala! Likert! e! submetidos! à! análise!
análise!estatística!(software!IBM/SPSS).!!

Os!resultados!mostram!concordância!elevada!dos!estudantes!sobre!todas!as!variáveis!
que! definem!o! TE! e! o! TS.! IdentificouXse! correlação! positiva! e! estatisticamente! significativa!
entre!as!diferentes!formas!de!avaliação!e!as!variàveis!turno!do!curso!e!horário,!mas!não!com!
o! tempo!de! curso;!não! identificandoXse! correlação! ! entres!estas!últimas!e!a! aprendizagem!
cooperativa.! Igual! nível! de! correlação! houve! entre! a! adequabilidade! das! disciplinas! com! o!
horário!e!o!tempo!de!curso.!Nenhuma!correlação!houve!entre!concordância!dos!professores!
serem! bons! em! ensinar! e! avaliar! e! variáveis! condicionantes! do! TE;! entretanto,! houve! em!
relação!à!adequação!das!disciplinas.!As!conclusões!mostraram!que!a!dinâmica!organizativa!
que! define! o! TE! proposto! pela! organização! curricular! apresenta! consonância! com!a! forma!
como! os! estudantes! egressos! do! curso! percebem! a! relação! entre! a! conclusão! do!mesmo!
(como!um!fator!de!sucesso!escolar)!e!os!processos!de!ensino,!aprendizagem!e!avaliação.!

!

PalavrasXchave:! Educação! Profissional! de! Jovens! e! Adultos;! Percepção;! Currículo;! Sucesso!
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[096]!PROGRAMA!DE!EDUCAÇÃO!ESTÉTICA!E!ARTÍSTICA!EM!CONTEXTO!
ESCOLAR:!NOVAS!ORIENTAÇÕES!CURRICULARES!PARA!O!1.º!CICLO!DO!ENSINO!

BÁSICO!
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Autor(es):!
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!

!

!

RESUMO!
!

A!Lei!de!Bases!do!Sistema!Educativo!(Lei!n.º!49/2005,!de!30!de!Agosto)!reconhece,!de!
forma!clara!e!inequívoca,!a!educação!estética!e!artística!como!fundamental!na!formação!que!
a! escola! deve! proporcionar! a! todos! os! alunos,! pelo! que! deve! ter! um! lugar! de! relevo! no!
currículo!escolar.!!

!No! 1.º! Ciclo! do! Ensino! Básico! concretizaXse! em! quatro! áreas! designadas! por!
Expressões!Artísticas!e!FísicoXMotoras,!que!são!de!frequência!obrigatória,!a!par!das!restantes!
áreas!disciplinares.!A!sua!lecionação!é!da!responsabilidade!do!professor!titular!de!turma.!Não!
obstante,!a!educação!estética!e!artística!é! frequentemente! identificada!como!de!“segundo!
plano”! no! currículo! deste! ciclo,! situação! que! é! amplamente! reconhecida.! Tendo! sido!
recentemente! publicadas! novas! orientações! curriculares! –! Perfil! do! estudante! à! saída! da!
escolaridade!obrigatória! (2017)! e!Aprendizagens! essenciais! (2017)! –,! interessou! às! autoras!
desta! proposta! verificar! as! alterações! introduzidas! em! termos! de! objetivos,! conteúdos! e!
metodologias! relativas! à! Expressão! Plástica,! uma! das! Expressões! Artísticas,! que! têm!
investigado!nos!últimos!anos.!De!modo!concreto,!compararam!essas!novas!orientações!com!
o! constante!nos! documentos! designados!por!Organização!Curricular! e! Programas! (2004)! e!
Metas!de!Aprendizagem!(2010),!dando!especial!destaque!ao!Programa!de!Educação!Estética!
e!Artística,!que!o!Ministério!da!Educação!acolheu!em!2010.!

!A! conclusão! é! que! em! termos! de! objetivos! e! de! conteúdos! as! alterações! não! são!
substanciais!quando!se!comparam!as!anteriores!e!as!mais!recentes!orientações!curriculares,!
mas!o!mesmo! já!não!se!verifica!em!termos!de!metodologias.!Estas!constatações!merecem!
uma!reflexão!à!luz!do!conhecimento!que!se!tem!sobre!o!ensino!e!a!aprendizagem!da!área!em!
causa.!

!
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!

RESUMO!
!

Documentos! históricos,! libros,! expedientes! de! depuración! y! biografías! de! docentes!
han! sido! los! materiales! recurrentes! a! nivel! científico,! para! abordar! el! conocimiento! del!
magisterio! español! en! la! posguerra! (Fernández! y! Agulló,! 1999;! Rabazas,! 2001;! González,!
2008).! ! Considerada! la! docencia! como!un! quehacer! vocacional,! sagrado! y! al! servicio! de! la!
patria!(Palacio!y!Ruiz,!1993),! la!maestra!franquista!se!erigió!como!el!eje!para!la!transmisión!
de! los! valores! de! la! nueva! escuela! española! que! surgía! tras! la! Guerra.! El! estudio! de! esta!
decisiva! figura! exige! una! mirada! inquieta,! que! transcienda! los! márgenes! historiográficos!
tradicionales!y!utilice!otras!fuentes!hasta!ahora!no!exploradas,!como!la!historia!oral.!!

El!objetivo!de!la!investigación!que!presentamos!es!analizar,!a!través!del!relato!escolar!
de!dos!alumnas,!cuyas!experiencias!escolares!se!enmarcan!en!contextos!rurales!en!los!años!
cuarenta,!la!imagen!de!la!maestra!rural!de!posguerra.!!

Los! datos! recogidos! de! las! narraciones! serán! analizados! a! través! de! un! sistema!
categorial!que! intentará! responder!a! cuestiones! silenciadas!por! las!metodologías!históricas!
tradicionales.!El!trato!que!las!alumnas!recibían!en!el!aula,!las!medidas!disciplinarias!a!las!que!
eran!sometidas,!el!currículum!oculto,!la!relación!entre!la!maestra!y!las!autoridades!locales!o!
el!vínculo!entre!las!familias!de!los!escolares!y!la!maestra,!constituyen!los!núcleos!de!análisis!
del! trabajo! que! presentamos.! Los! resultados! son! clarificadores! de! cómo! las! fuentes! orales!
recogen!una!visión!única!e!inédita!sobre!determinados!hechos!históricos!(Ferrando,!2006)!y!
suponen! el! medio! para! transformar! tanto! el! contenido! como! el! propósito! de! la! Historia!
(Thompson,!1988).!

!
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[104]!IDENTIDAD!Y!NACIÓN.!UNA!APROXIMACIÓN!A!LOS!PROCESOS!DE!
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!

RESUMO!
!

El! estudio! de! la! identidad! nacional! es! un! ámbito! de! conocimiento! prolífico! en! la!
historia! de! la! educación! española.! Sin! embargo,! detectamos! que! este! análisis! se! aborda!
usualmente!desde!fuentes!como!los!manuales,!cuadernos!o!fotografías!escolares!(Badanelli,!
2005;!Sanchidrián!y!Arias,!2013;!Sanz!y!Rabazas,!2017).!El!objetivo!del!presente! trabajo!es!
enfocar!dicho!campo!de!investigación!desde!otra!perspectiva:!el!testimonio!del!alumnado!de!
la!España!de!posguerra.!!

A! través! de! la! historia! oral,! se! pretende! construir! un! relato! conjunto! sobre! los!
procesos! de! nacionalización! en! España! a! partir! de! los! perfiles! e! historias! de! vida! de! los!
propios!escolares.!En!definitiva,!se!trata!de!buscar!las!convergencias!y!divergencias!del!relato!
nacional!en!la!escuela!a!partir!de!un!alumnado!perteneciente!a!clases!sociales!populares,!que!
fueron! las!más! castigadas! por! el! Régimen.! Con! esta! investigación,! se! procura! obtener! una!
visión!panorámica!de!la!identidad!nacional!sugerida!en!la!escuela!del!primer!franquismo,!que!
pueda! ser! constratada! con! los! resultados! de! otros! estudios! que! utilicen! las! fuentes! de!
investigación!primarias!tradicionales.!!

El!uso!del!relato!de!vida!como!acervo!documental!de!información!históricoXeducativa!
ofrece! además! numerosas! variables! que! otras! fuentes! por! su! naturaleza! no! recogen! con!
tanta!claridad,!como!las!emociones,!sentimientos,!confesiones!y!silencios.!Partiremos!de!un!
sistema! de! categorías! que! incida! ! en! este! tipo! de! aspectos,! para! concluir! el! estudio!
exponiendo!cómo!la!educación!franquista!marcó!las!experiencias!de!los!estudiantes,!a!través!
de! prácticas! segregadoras,! de! una! marcada! formación! política! y! de! un! fuerte!
adoctrinamiento!religioso.!

!
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!

RESUMO!
!

A! formação! humana! como! possibilidade! de! construção! do! sujeito! necessita! de!
fundamentos!éticos,!além!de!uma!estrutura!conceitual!embasada!em!modelos!e!teorias!que!
representem! os! conhecimentos! de! base! filosófica! e! pedagógica.! Logo,! pensando! na!
perspectiva! da! formação! do! sujeito! implicado! no! seu! processo! formativo! é! fundamental:!
investir!no!propósito!de!formar!professores!eticamente!responsáveis!e!comprometidos!com!
a!melhoria! da! qualidade! do! ensino! e! aprendizagem! em! Ciências! Naturais;! optar! por! uma!
proposta! de! formação! mediada! por! metodologias! interativas;! bem! como! proporcionar!
reflexões! epistemológicas! e! didáticas! que! possibilitem! a! significação! dos! contextos! em!
constantes! transformações! no! cenário! educacional! e,! consequentemente,! a! construção! de!
novos! significados! e! sentidos.! Tem! como!objetivo! pesquisar! os! elementos! constitutivos! da!
ética! da! responsabilidade! proposta! por! Hans! Jonas! e! como! os! conteúdos! associados! à!
discussão!ética!estão!presentes!nos!documentos!oficiais!que!orientam!a!prática!pedagógica!
no!Brasil! e! em!Portugal,! especialmente! no! tocante! à! formação! de! professores! de! Ciências!
Naturais.! ! ! PretendeXse! fazer! uma! análise! crítica! entre! o! conceito! de! responsabilidade!
docente!presente!nas!teorias!formativas!e!na!percepção!dos!professores!a!partir!do!princípio!
responsabilidade!de!Hans!Jonas!como!a!análise!em!documentos!oficiais/bases!curriculares!do!
Brasil! e! de! Portugal.! Este! projeto! de! pesquisa! utilizará! como! método! de! investigação! a!
fenomenologia!de!Hans!Jonas.!

!
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!
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!

RESUMO!
!

Nesta! comunicação,! ilustramos! o! enlace! educação,! cultura! e! cidadania,! trazendo!
como! dados! cenas! de! salas! de! aula! alemã! e! brasileira! presentificadas! em! transcrições! de!
aulas! e! em! vinhetas! narrativas.! Na! base! por! essa! escolha,! reside! a! crença! de! que!
contrapontos! interculturais! auxiliamQnos! na! compreensão! das! dinâmicas! educativas,!
justamente!porque,!ao!constatarmos!que!o!comportamento!humano!e!os!modos!de!se!fazer!
qualquer! atividade! podem! variar! suficientemente! em! todo! o! mundo! (Erickson,! 1973),!
avançamos!na!desnaturalização!de!nossa!compreensão!acerca!do!que!ocorre!e! recorre!em!
nossas!salas!de!aulas!nacionais.!!

Os! dados! advém! de! uma! pesquisa! em! curso,! desenvolvida! em! estágio! de! pósQ
doutoramento,! de! base! qualitativa! (Flick,! 2001)! e! de! natureza! etnográfica! (Erickson,! 1973;!
2005;! McDermont;! Varenne,! 2005)! que! escolhe! investigar! interculturalmente! o! agir!
(Amigues,!2004;!Machado,!2004)!de!aluno,!de!modo!a!descrever!comportamentos!na!escola!
e! o! que! eles! podem! indiciar! acerca! da! compreensão! da! escola! como! espaço! institucional!
submetido!a!convenções!de!uma!cultura!escolar!ocidental!e!de!uma!cultura!escolar!local.!A!
pesquisa! visa! responder! a!perguntas!de! trabalho! como:!Alunos!provenientes!de!diferentes!
culturas!societais!demonstrariam!diferentemente!que!estão!em!sala!de!aula?!Ao!observar!o!
agir!de!aluno,!o!que!há!ali!de!discursivo,!linguageiro,!verbal!e!nãoQverbal?!Quais!são!os!limites!
referenciais!dessas!adjetivações?!

Conceitos! como! trabalho! e! agir,! advindos! do! quadro! teórico! do! Interacionismo!
Sociodiscursivo!(ISD)!são!atualizados!na!análise!das!cenas.!O!tratamento!inicial!dos!dados!já!
aponta! que! há! no! agir! de! professor! e! alunos! traços! culturais! do! modo! como! diferentes!
sociedades!representam!a!instituição!escola!e!desempenham!os!papéis!sociais!e!interacionais!
de!professor!e!aluno.!

!
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RESUMO!
!

No! mundo! globalizado,! a! indústria! farmacêutica! representa! um! dos! setores! mais!
rentáveis!da!economia!mundial.!De!acordo!com!o!último! levantamento! realizado!em!2015!
pela! IMS! Health,! o! Brasil! ocupa! a! 7a! posição! no! ranking! do! consumo! de! medicamentos,!
embora! paradoxalmente! apresente! um! cenário! precário! de! saúde! pública! e! um! elevado!
crescimento! do! número! de! brasileiros! vivendo! em! situação! de! pobreza! extrema.! Neste!
contexto,! para! garantir! o! alto! faturamento! das! rendas! de! oligopólio,! investeQse! mais! em!
propagandas!massivas!do!que!em!novas!descobertas!de!medicamentos!que,!de!fato,!curam.!
Esta! assertiva,! consubstanciada! pela! criação! de! uma! demanda! de! consumo,! não! faz!
referência! apenas! à! história! recente,! mas! expressa! uma! realidade! cujas! raízes,! no! Brasil,!
remontam!ao!século!XIX.!

A! partir! destas! considerações,! o! presente! trabalho! objetiva! analisar! as! práticas! de!
letramento! através! das! propagandas! de! medicamentos! mais! vendidos! no! Brasil,! entre! os!
séculos!XIX!e!XX,!em!adultos!e!idosos!que!frequentam!um!Centro!de!Trabalho!Comunitário,!
localizado! na! cidade! de! Goiânia,! Goiás,! Brasil.! TrataQse! de! uma! pesquisa! qualitativa!
construída!no!âmbito!da!pesquisaQação!e!ancorada!no!referencial!teórico!de!Freire!(2008)!e!
de!Vigotski!(2010).!

A!relevância!deste!trabalho!se!justifica!pela!possibilidade!de!conscientização!política!e!
emancipação!desta!população!específica,!no!que!tange!à!medicalização!que!assola!o!mundo!
contemporâneo.! As! análises! do! material! da! pesquisa! evidenciam! que! as! propagandas! de!
medicamentos,!disseminadas!historicamente,!sustentam!práticas! identitárias!que!alienam!e!
silenciam! os! indivíduos,! conferindo! novos! traços! aos! processos! de! medicalização! e! à!
patologização! da! vida! consonantes! com! uma! organização! societária! que! prioriza! o! capital!
acima!da!vida!humana.!

!
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Autor(es):!
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!

RESUMO!
!

Este! trabalho!baseiaQse!na!dissertação!de!mestrado!do! autor,! desenvolvida!na! área!
das!Ciências!da!Educação.!Numa!fase!de!enquadramento!teórico,!do!trabalho,!começam!por!
ser!abordados!os!atuais!processos!de!globalização!e!o!modelo!de!desenvolvimento,!de!cariz!
economicista,! a! eles! associado.! Perante! as! problemáticas,! nomeadamente! no! campo!
educativo,!que!este!modelo!tem!provocado!por!todo!o!globo,!são!discutidos!novos!processos!
de!desenvolvimento!humano!e!social!assentes!num!novo!conceito!de!cidadania.!

Em!particular,! apresentamQse!algumas! ideias! sobre!o!modelo!de!escola!que!poderá!
trabalhar! para! a! construção! de! uma! sociedade! mais! coesa! e! plural.! Dentro! destes!
parâmetros,! a! instituição! educativa! terá! como! uma! das! suas! orientações! principais! a!
educação!intercultural.!Após!uma!breve!definição!de!conceitos!e!de!uma!resenha!histórica,!
são!abordados!os!vários!elementos!em!que!assenta!a!gestão!multicultural!de!um!currículo!
escolar,!nomeadamente!no!ensino!das!disciplinas!de!História!e!de!Geografia.!

Este!tema!serve!de! ligação!à! investigação!empírica!desenvolvida.!Como!necessidade!
de!aferição!sobre!a!realidade!educativa!portuguesa,! foram!analisadas,!num!plano!principal,!
as! representações! de! diferentes! grupos! culturais! nos! manuais! da! disciplina! de! História! e!
Geografia!de!Portugal,! do! sistema!educativo!português.!O!objectivo!principal! desta! análise!
consiste! em! evidenciar,! neste! particular,! exemplos! de! representações! que! respeitem! os!
princípios! da! igualdade! e! visibilidade! dos! diferentes! grupos! culturais! e! que! sensibilizem!os!
alunos!para!os!desafios!que!o!território!português!enfrenta.!

!
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RESUMO!
!

Os!elevados! índices!demográficos!de!adultos!maiores!e!a!maior! longevidade!de!vida!
exigem! que! se! promova! uma! educação! intergeracional,! geradora! de! ações! interativas!
socioeducativas! e! culturais! para! uma! maior! participação! cidadã! e! solidariedade! entre!
gerações.!Estamos!numa!sociedade!para!todas!as! idades!que!faz!surgir!uma!nova!cultura!e!
uma! nova! cidadania,! com! estruturas! que! se! estendem! às! comunidades! de! aprendizagem,!
com!os!seus!espaços!interativos!de!aprender,! inovar,!comunicarQse,!transmitir!experiências,!
partilhar!saberes,!etc.,!entre!gerações!e!idade,!num!contínuo!formativo.!Esta!nova!sociedade!
promove!uma!(nova)!cultura!de!acesso!aos!conhecimentos,!desenvolvendo!novos!interesses!
e! inquietações! socioeducativas,! cujo! objetivo! é! a! formação! permanente.! De! facto,! nos!
cenários! atuais! da! sociedade! surgem! novas! expressões! com! novas! tarefas,! que! fazem!
equacionar!a!necessidade!de!uma!cidadania!solidária!e!intergeracional.!

Norteamos!a!perspetiva!epistémica!do!nosso!estudo,!numa!hermenêutica!de!análise!
argumentativa!à!volta!da!tríade!‘Educação!–!Cultura!–!Cidadania’,!mergulhada!nos!contextos!
e! espaços! intergeracionais,! possibilitadora! de! situações! de! (novas)! aprendizagens! com! a!
pretensão! formativa! de! cidadãos! reflexivos,! críticos! e! criativos.! Cabe! à! educação!
(intergeracional)! ensinar! a! (con)! viver! juntos,! estabelecendo! laços! entre! as! gerações,!
favorecendo! as! relações! baseadas! no! respeito,! tolerância,! civismo! e! solidariedade.!
Trataremos! de! analisar! essa! educação! e! cultura! entre! gerações,! que! provoca!mudanças! e!
transformações! nas! aprendizagens! com! os! outros,! no! contexto! da! sociedade! de!
aprendizagem!e!cidade!educadora.!

!
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O!propósito!deste!trabalho!é!provocar!reflexões!sobre!a!relação!Cinema!e!Educação,!a!
partir! de! uma! experiência! contemporânea! realizada! na! rede! pública! municipal! do! Rio! de!
Janeiro! com! a! implantação,! em! 2008,! do! Projeto! Cineclube! nas! Escolas.! Por!meio! de! três!
eixos!–!acervo,!ação!cineclubista!(exibição/produção)!e!formação!–!alunos!e!professores!têm!
contato!com!o!cinema!numa!abordagem!diferenciada.!Eles!são!incentivados!ao!acesso!plural!
de!narrativas!audiovisuais!que!visam!possibilitar!o!desenvolvimento!da!sensibilidade!estética,!
do!pensamento!crítico!e!da!autonomia!criativa!em!diferentes!campos!do!conhecimento.!!

Até! agora! a! escola! não! se! preocupou! em! ensinar! a! “ler”! as! imagens! (fixas! ou! em!
movimento).! Afinal,! nos! sentimos! aptos! a! apreciar! e! interpretáQlas.! Mas! será! mesmo?! A!
experiência!da!rede!de!ensino!municipal!do!Rio!de!Janeiro!mostra!que!há!uma!potência!ainda!
a!ser!explorada!na!relação!do!cinema!com!a!educação.!Conhecer!mais!sobre!o!cinema,!sua!
história!e! sua! linguagem,!estabelecendo!o!diálogo!com!o!currículo!e!o! cotidiano!escolar,! é!
uma! possibilidade! prazerosa! de! ampliação! do! repertório! cultural! e! da! formação! críticoQ
reflexiva!de!futuros!cidadãos.!Para!a!realização!desse!trabalho,!buscouQse!a!contribuição!de!
autores!como!Alain!Bergala,!Ana!Mae!Barbosa!e!Rosália!Duarte.!
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RESUMO!
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A!educação!para!todos!e!o!reconhecimento!de!propostas!locais!que!promovam!mais!
educação,! mais! cultura! e! mais! cidadania! assumeQse! como! área! de! investimento! prático! e!
investigativo,! já! com! resultados! positivos! e! credíveis.! É! nosso! objetivo! dar! o! exemplo! do!
projeto!comunitário!Letras!Prá!Vida,!de!educação!nãoQformal,!que!proporciona!experiências!
de!aprendizagem!em!contextos!educativos!não!convencionais!(lares,!associações,!Câmaras!e!
Juntas!de!Freguesia)!visando!responder!a!motivações,!necessidades!e!interesses!de!pessoas!
adultas!em!aprender!a!ler!e!a!escrever!e!a!usar!tecnologias!de!informação!e!comunicação,!a!
partir!do!muito!que!elas!sabem!da!escola!da!vida.!

Com!60!participantes! (50!mulheres!e!10!homens,! entre!os!20!e!os!90!anos,! alguns!
institucionalizados,! alguns! com! demência,! outros! com! NEE),! organizados! em! 6! grupos!
heterogéneos,! dinamizamQse! oficinas! de! literacia! semanais! com! base! no! Método! Paulo!
Freire,!na!Pedagogia!da!Autonomia,!na!Andragogia!e!na!Aprendizagem!Autodirigida.!

Enquanto! resultados!salientamos!a!aprendizagem!para! todos!e!a!desmistificação!de!
que! já! não! se! é! capaz! de! aprender,! a! felicidade! de! escrever! o! nome! pela! primeira! vez,! o!
orgulho!em!aperfeiçoar!a!caligrafia,!o!prazer!de!escrever!no!computador,!a!satisfação!em!ler!
o! que! escreveu! no! Jornal,! o! uso! do! telemóvel,! computador,! internet,! redes! sociais! para!
interagir,!participar!e!estar!mais!perto!de!amigos!e!familiares!e!a!promoção!da!participação!
social!das!pessoas!mais!velhas!também!enquanto!cidadãos!digitais.!Concluindo,!apelamos!ao!
fomento!de!políticas!educativas!que!não!enformem!em!modelos!que!apenas!permitem!mais!
do!mesmo!para!os!mesmos,!mas!que!contemplem!as!vontades!e!necessidades!das!pessoas!
mais!velhas,!mesmo!daquelas!em!quem!se!teima!em!desistir!por!se!pensar!que!já!não!vale!a!
pena.!

!
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O!artigo!é!recorte!de!uma!pesquisa!de!doutorado!e!objetiva!investigar!como!a!leitura!
de!literatura!pode!propiciar!a!compreensão,!o!debate!e!mudança!de!valores!entre!alunos!e!
professores!sobre!o!fenômeno!bullying,!no!Ensino!Fundamental!do!Brasil.!

Este! recorte! de! natureza! bibliográfica,! se! insere! na! pesquisa! qualitativa! com!
intervenção,!em!que!serão!lidos!textos!de!literatura!com!a!temática!bullying!para!escolares!
do! 5°! ano! de! escola! pública! de! Natal,! Brasil.! RespaldaQse! em! teóricos! da! literatura! e! do!
bullying!como!Amarilha!(2004),!Debarbieux!(2006),!Eco!(2003),!Fante!(2005),!Olweus!(2006).!

CompreendeQse!que!enfrentar!a!prática!do!bullying!na!escola!é!fundamental!por!essa!
ser!um!microcosmo!da!sociedade,!espaço!privilegiado!de!formação!integral,!que!atende!aos!
aspectos! intelectual,! afetivo,! social! dos! alunos! e! onde! o! fenômeno! tem! sido!marcante.! A!
literatura,! por! meio! da! experiência! vicária! do! leitor,! convocaQo! a! viver! outros! destinos,! a!
refletir,! a! ter! empatia,! a! julgar! situações! ficcionais! e! voltar! para! sua! vida! com!outro!olhar,!
como!indica!a!estética!da!recepção!(ISER,1996).!Sob!essa!perspectiva,!o!estudo!aponta!que!
situações!e!personagens!potencializam!as!possibilidades!de!mudança!de!valores!e!atitudes!na!
vida! do! leitor! e,! em! decorrência,! no! contexto! escolar.! Assim,! a! literatura! se! afirma! como!
importante! território! discursivo! para! a! compreensão,! o! debate! e! o! enfrentamento! do!
fenômeno! bullying,! ao! desenvolver! o! pensamento! crítico! por! meio! de! uma! experiência!
sensível!e!formativa!com!desdobramentos!promissores.!
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O!ensino!de!língua!Portuguesa,!principalmente!na!modalidade!escrita,!não!pode!estar!
desvinculado!das!práticas! sociais!e!de!uma! formação!voltada!à!emancipação!e!à! formação!
cidadã!do!aluno.!Assim,!o!presente!trabalho!tem!como!objetivo!refletir!sobre!o!potencial!da!
perspectiva!do!letramento!à!melhoria!da!relação!ensino!e!aprendizagem!em!língua!materna!
ao!elaborar!e!aplicar!um!projeto!letramento!com!o!propósito!de!produzir!um!jornal!escolar!
em! uma! turma! do! 9º! ano! do! ensino! fundamental! de! uma! escola! periférica! da! cidade! de!
LondrinaQParaná.!Essa!pesquisaQação!tem!como!objetivos!específicos!a!análise!das!possíveis!
contribuições! do! referido! projeto! ao! processo! de! ensino! e! aprendizagem! da! modalidade!
escrita,!assim!como!o!estudo!de!alguns!gêneros!discursivos!necessários!à!elaboração!de!um!
jornal!como!possibilidade!de!ampliar!a!participação!social!do!aluno!por!meio!da!escrita.!Para!
tanto,!temQse!como!aporte!teórico!os!documentos!oficiais!que!regem!a!educação!brasileira,!
especificamente! no! tocante! ao! ensino! da! língua! portuguesa,! tais! como! os! Parâmetros!
Curriculares! Nacionais! (1998)! e! as! Diretrizes! Curriculares! Estaduais! (2008);! os! Estudos! do!
Letramento,!segundo!Street!(2014),!Kleiman!(2000,!2005,!2006,!2010),!Soares!(2001);!e!dos!
Projetos!de!Letramento,!com!base!em!Tinoco!(2008);!o!trabalho!com!jornal!escolar,!segundo!
as!concepções!de!Faria!(1996,!1997),!Freinet!(1974)!e!Cunha!(2010).!Também!há!a!assunção!
da!concepção!sócioQhistórica!da!linguagem!baseada!em!Bakhtin!(2003),!considerando!que!as!
práticas! sociais! devem!orientar!o!ensino!de! língua!materna!no! contexto!escolar.! EsperaQse!
com!esse! trabalho!o!desenvolvimento!da!escrita!dos!alunos!enquanto!prática! social,! assim!
como!a!conscientização!desses!agentes!do!poder!da!linguagem!na!sociedade!atual.!
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Os!Institutos!Federais!de!Educação!têm!como!pilares!centrais!o!ensino,!a!pesquisa!e!a!
extensão,! onde! além! da! formação! técnica! para! suprir! as! demandas! de! mão! de! obra! do!
mercado,! devem! estar! comprometidos! com! a! comunidade,! divulgando! o! conhecimento!
adquirido!nas!salas!de!aula!para!o!bem!comum!da!sociedade.!Assim!o! Instituto!Federal!de!
Educação! do! Pará! Campus! Santarém! trabalha! as! atividades! de! extensão! com! projetos!
desenvolvidos!voltados!sempre!para!o!desenvolvimento!e!melhoria!da!qualidade!de!vida!da!
comunidade!e!a!busca!da!cidadania!consciente.!E! isso!passou!a!gerar!algumas!inquietações!
gerando! questionamentos,! como:! Qual! a! contribuição! dos! projetos! de! extensão! para! a!
comunidade?!Qual!o!impacto!dessas!contribuições!para!a!melhoria!da!qualidade!de!vida!da!
comunidade!envolvida.!A!partir!dessas!constatações,!buscouQse!analisar!as!contribuições!dos!
projetos!de!extensão!para!solidificar!as!ações!do!Campus!no!contexto!do!compromisso!social,!
investigando!quais!projetos!contribuíram!diretamente!para!a!comunidade.!O!estudo!é!uma!
pesquisa!básica,!de!caráter!quantitativo!e!descritivo!quanto!aos!objetivos,!foi!necessária!uma!
pesquisa! bibliográfica,! e! documental! realizada! com! o! levantamento! de! dados! nos!
documentos! do! IFPA! Santarém.! Verificando! as! informações! adquiridas! na! coordenação! de!
extensão! do! IFPA! Santarém,! dois! projetos! de! extensão! se! destacaram! pelas! evidências!
encontradas:!Projeto!Engenharia!Social!e!Sustentável!e!o!Projeto!PENSOQ!PréQENEM!Solidário.!
As!práticas!extensionistas!mostram!que!são!importantes!pois!é!essa!troca!de!experiências!e!
conhecimentos!entre!estudantes,!professores!e!comunidade,!que!se!desenvolve!a!prática!de!
ensino/aprendizagem! a! partir! de! práticas! cotidianas.! No! entanto,! é! preciso! que! haja!mais!
investimentos!para!as!práticas!de!extensão!se!desenvolverem.!
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Na! sociedade! atual,! a! demanda! pela! formação! de! indivíduos! autônomos,! com!
competências!técnicas!e! intelectuais!para!a! integração!social!e!preparados!para!o!exercício!
da! cidadania!num!contexto!de!direitos!e!deveres!é!primordial.!O!presente!estudo!objetiva!
apresentar! resultados! de! uma! proposta! pedagógica! para! a! cidadania! adotada! de! 1970! a!
2017,!numa!instituição!de!ensino!privada,!situada!na!cidade!de!Curitiba!–!Brasil.!TrataQse!de!
um!projeto!de!uma!minicidade!que!é!um!diferencial!na! formação!dos!alunos!da!Educação!
Infantil!e!Ensino!Fundamental.!A!minicidade!constituiQse!em!polos!que!simulam!a!realidade!
de! uma! cidade:! Polo! Político! com! Prefeitura,! Câmara! de! Vereadores! e! Fórum;! Polo! de!
Serviços!com!Centro!Comercial,!Banco!e!Rádio;!Polo!Ambiental!com!Posto!de!Saúde!e!Espaço!
Rural! com!horta,!bosque!e!viveiro! com!animais;!Polo!Cultural! com!Casa!da!Família,!Centro!
Cultural!e!Brinquedoteca.!ConstataQse!que,!segundo!a!proposta!pedagógica,!anualmente!os!
alunos! elegem! o! prefeito! e! os! vereadores! que! a! administrarão! a!minicidade,! por!meio! de!
votos!em!urnas!eletrônicas!após!a!apresentação!das!propostas!políticas!dos!candidatos.!As!
ruas!possuem!sinalização!e!semáforos,!que!permitem!que!os!alunos!conheçam!noções!sobre!
Cidadania! no! trânsito! e! o! banco,! centro! comercial! e! o! posto! de! saúde! são! utilizados! para!
relacionar! a! teoria! dos! conteúdos! curriculares! na! prática,! a! partir! da! educação! para! a!
cidadania.! Antigos! políticos! da! minicidade! são! atualmente! políticos! em! Curitiba! e! região!
metropolitana,! outros! são! gestores! em! diferentes! organizações! ou! têm! estabilidade!
profissional! em!diferentes! áreas.!O!projeto! é! vinculado! à!UNESCO!e! vislumbra! a! formação!
pela!construção!de!uma!educação!para!a!cidadania,!estimulando!e!desenvolvendo!projetos!
ligados!a!quatro!temas!centrais,!apresentados!pela!UNESCO.!
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Políticas!públicas!de!educação!no!Brasil,! nas!ultimas!décadas,! intensificam! !debates!
relacionados! à! diversidade! cultural,! de! gênero,! racial! e! étnica,! fundamentados! nos!
pressupostos! da! Educação! Intercultural,! fato! e! fenômeno! que! se! tem! ampliado! às! mais!
diversas!modalidades! e!níveis! de!educação.!Com!preocupação! indagaQse:! os!museus! e! seu!
patrimônio!cultural,!por! trazerem!em!si!mesmos!a!dimensão!educativa,! cumprem!em!suas!
ações! e! políticas! educacionais! o! papel! de! atender! a! todos?! Quais! avanços,! retrocessos! e!
desafios!!as!politicas!voltadas!para!um!museu!educativo!evidenciamQse!na!prática!social!dos!
museus?!O!Comitê!de!Educação!e!Ação!Cultural! (CECA),!um!dos!comitês! internacionais!do!
International! Council! of! Museums! (ICOM)! busca! respostas! para! estas! questões!
implementando! politicas! voltadas! à! educação! integral,! cidadã,! inclusiva! e! emancipatória!
referenciadas! nas! teses! de! Paulo! Freire.! Programas! educativos,! politicas! de! formação,!
debates! científicos,! espaços! apropriados! de! discussão! e! a! produção! de! conhecimentos! no!
campo! da!museologia! apontam! para! avanços,! retrocessos! e! desafios! em! um!museu.! Esta!
comunicação!se!propõe!discutir,!ainda!que!embrionariamente,!a!relação!politicas!educativas,!
patrimônio! cultural! e! museus! no! contexto! brasileiro! e! latinoQamericano,! avançando! para!
além! das! práticas! educativas! nos! museus! fundamentadas! nas! formulações! de! educação!
integral! e! libertadora;! colonização! e! descolonização;! escolarização! e! descolorização;!
diversidade!e!interculturalidade;!o!global!e!o!local.!A!investigação!ainda!em!desenvolvimento,!
utiliza!a!análise!de!discurso!crítico! (ACD)!ao!articular!a! influencia!das! relações!de!poder!no!
conteúdo!e!na!estrutura!dos!textos!narrativos! indicativos!da!potencialidade!dos!museus!de!
ultrapassar!a!condição!de!complementaridade!da!escola.!

!
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RESUMO!
!

Este! trabalho! de! pesquisa! resulta! de! uma! etapa! da! dissertação! de! mestrado! em!
Educação!de!Jovens!e!Adultos,!em!andamento,!na!UNEB.!Coloca!como!tema!para!discussão!e!
reflexão!a!contraditória!constatação!presente!nos!espaços!da!EJA!no!Brasil:!os!sujeitos!que!a!
constituem,! jovens,! adultos! e! idosos,! a! despeito! dos! significativos! saberes! construídos,!
representam!vozes!silenciadas.!Aponta!que!o!direito!negado!à!educação!na!trajetória!de!vida!
dessas! pessoas! tem! continuidade! de! mutilação! nas! proposições! pedagógicas! que! não!
vivenciam!o!diálogo!como!uma!prática!constitutiva.!

Diante!desta!realidade,!objetivamos!analisar!e!refletir!sobre!o!Círculo!de!Cultura!como!
uma! proposta! educativa! que! convoca! a! uma! mudança! paradigmática! e! que! traz! em! sua!
prática! a! possibilidade! da! denúncia! das! negações! e! do! anúncio! de! possibilidades! na!
perspectiva!do!educador.!O!percurso!investigativo!foi!realizado!numa!abordagem!qualitativa,!
através!de!pesquisa!bibliográfica,!pautada!em!Paulo!Freire,!Carlos!Rodrigues!Brandão,!Miguel!
Arroyo,!dentre!outros.!

O! estudo! e! a! reflexão! sobre! os! Círculos! de! Cultura! e! sua! vivência! neste! contexto!
desafiam! a! novas! posturas! e! compromissos! de! todos! os! seus! partícipes! a! partir! de! um!
processo! de! conscientização,! pautado! na! açãoQreflexão.! Para! além! dos! aspectos!
metodológicos,!compreendemos!ser!esta!uma!convocação!voltada!para!a!luta!pelos!direitos!
e!pelo!exercício!pleno!da!cidadania!dos!sujeitos!da!EJA.!
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RESUMO!
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O!conflito!entre!a!cultura!institucionalizada!e!a!cultura!marginal!nas!escolas!é!tema!de!
debate! constante.! Entendendo! a! língua! como! objeto! de! cultura! e! como! instrumento!
fundamental! para! o! exercício! pleno! da! cidadania,! refletir! sobre! a! forma! como! a!
institucionalização! da! cultura! funciona! na! dinâmica! da! escola! pública,! no! que! se! refere! à!
língua!portuguesa,!se!apresenta!como!uma!tarefa!necessária!e!contínua.!Este!artigo!pretende!
a!análise!do!levantamento!sobre!a!forma!pela!qual!se!dá!o!conflito!entre!a!língua!idealizada!
pela!escola!e!a!língua!conhecida!pelos!educandos,!na!perspectiva!do!sociólogo!francês!Pierre!
Bourdieu,!com!base!nos!conceitos!de!capital!cultural!e!de!arbitrário!cultural!dominante,!cujas!
definições! e! apontamentos! são! elucidados! na! pesquisa.! Utilizando! entrevista!
semiestruturada! com!docentes! de! Língua!Portuguesa!nas! redes!públicas! do!Rio! de! Janeiro!
(estadual!e!municipais),!adotamos!uma!abordagem!qualitativa!para!a!análise!das!respostas,!a!
fim!de! traçar!um!perfil! desses!docentes,! assim!como!entender!a! forma!como!eles! veem!o!
educando!com!o!qual!lidam.!

Os!dados!e!as!análises!decorrentes!demonstram!conflitos!entre!a!visão!pedagógica!e!
a! convivência! com! os! educandos.! Apontam,! contudo,! para! uma! seara! de! possibilidades! a!
serem!exploradas!no!âmbito!do!ensino!e!no! incentivo!da!apropriação!da! língua!portuguesa!
como!bem!cultural!nos!espaços!sociais,!com!destaque!para!a!escola!pública.!
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Os! documentos! publicados! sobre! educação! por! instituições! de! referência! na! área!
sublinham,!de!forma!clara!e!objetiva,!a!importância!do!ensino!religioso!em!contexto!escolar,!
para!uma!verdadeira!formação!integral!dos!jovens.!Os!acontecimentos!dos!últimos!anos!no!
que!respeita!à!inclusão!de!migrantes!e!aos!sucessivos!ataques!terroristas!tornam!ainda!mais!
relevante!que!se!proceda!a!um!trabalho!consistente!nesta!área.!

!Em! Portugal,! o! Ensino! Religioso! Escolar! (ERE)! encontra! o! seu! enquadramento! na!
Concordata!entre!a!Santa!Sé!e!o!Estado!Português!(Resolução!da!Assembleia!da!República!nº!
74/2004)!no!que!diz!respeito!à!disciplina!de!Educação!Moral!e!Religiosa!Católica!(EMRC)!e!na!
Lei! Nº16/2001! relativa! à! Educação! Moral! e! Religiosa! de! Outras! Confissões.! Estas! duas!
disciplinas!permitem,! tal! como!defende!a!Declaração!Universal! dos!Direitos!Humanos,!que!
seja! respeitada! a! liberdade! religiosa! da! Pessoa! e! que! conduza! ao! estabelecimento! de!
relações! positivas! entre! os! diferentes! grupos! religiosos.! Porém,! este! não! é! o! único!
documento!que!sustenta!a!existência!desta!disciplina!nos!currículos!escolares.!A!Organização!
para!a!Segurança!e!Cooperação!na!Europa,!a!OCDE!e!a!Assembleia!Parlamentar!do!Conselho!
da! Europa! são! algumas! das! instituições! que! publicam! regulamente! documentos! onde!
sublinham!a!relevância!do!ERE!na!escola!pública.!

Com!esta!apresentação!(parte! integrante!da!dissertação!de!mestrado!apresentada!à!
Faculdade! de! Psicologia! e! de! Ciências! da! Educação! da! Universidade! de! Coimbra! em!
25/10/2016)! pretendemos! analisar! a! situação! portuguesa,! por! comparação! com! outros!
países! europeus,! através! de! revisão! da! literatura! publicada! sobre! o! assunto,! procurando!
verificar! se! a! disciplina! de! EMRC! cumpre,! em! Portugal,! com! as! recomendações! das!
instituições!europeias!e!internacionais.!

!
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RESUMO!
!

As!mudanças! registradas!no!mundo!do! trabalho,! com!a! globalização,! vêm! impondo!
novos! desafios! às! políticas! públicas! no! contexto! mundial,! nomeadamente! nos! países!
emergentes.!A!participação!dos!organismos!internacionais!nas!políticas!globais!(BIRD,!PNUD,!
BID,!UNESCO,!UNICEF)!tem!exercido!forte!influência!no!direcionamento!das!políticas!públicas!
desses!países,!diante!da!necessidade!de!ajustes!econômicos!para!compensar!a!situação!de!
pobreza! vivenciada! por! eles! e,! assim,! reestruturar! a! cadeia! produtiva! e! o! processo! de!
enxugamento!do!Estado.!!É!nesse!cenário!que!o!Programa!Mais!Educação!foi!criado,!no!ano!
de! 2007,! com! vistas! a! minimizar! os! baixos! índices! de! aprendizagem! das! escolas! públicas!
brasileiras.!!

!Nesse! contexto,! a! presente! comunicação! apresenta! os! avanços! e! desafios!
enfrentados! por! diferentes! atores! no! desenvolvimento! do! Programa! Mais! Educação! no!
município!de!Cachoeiro!de!Itapemirim,!ES,!Brasil.!No!marco!de!uma!perspectiva!mais!humana!
do! sucesso! escolar,! faz! uma! reflexão! sobre! a! importância! de! um! processo! educativo!mais!
contextualizado,! consonante! com! a! diversidade! vivenciada! pelo! mundo! contemporâneo! e!
que! colabore! para! o! desenvolvimento! das! componentes! cognitivas! e! socioculturais,! com!
vistas!à!promoção!de!um!desenvolvimento!humano!integral!e!sustentável.!

!Os! dados! apresentados! resultam! de! um! estudo! de! caso! realizado! nas! escolas!
municipais! que! iniciaram! o! Programa! Mais! Educação! naquele! município,! trazendo! uma!
análise! da! percepção! registrada! sobre! o! seu! desenvolvimento.! Finaliza! apresentando! as!
possibilidades! de! se! avançar! com! mais! consistência! educativa,! se! consideradas! as!
componentes!cognitivas!e!socioemocionais!condicionantes!do!sucesso!escolar.!
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O!acesso!à!educação!e!formação!tem!vindo!a!ser!alvo!de!uma!preocupação!crescente!
de!diferentes!organismos! internacionais!e!a!preocupação!com!grupos!minoritários,!como!a!
população!prisional,!tem!sido!evidente,!tal!como!se!pode!verificar!pelas!Recomendações!do!
Conselho!da!Europa!referentes!à!Educação!nas!Prisões,!nos! finais!do!século!XX!e!às!Regras!
das!prisões!europeias,!já!no!início!deste!século,!bem!como!pelos!diferentes!estudos!que!têm!
concluído!que!quanto!maior!o!acesso!à!educação!e!à!formação!durante!a!institucionalização,!
menor!a!taxa!de!reincidência!na!criminalidade.!Com!efeito,!o!acesso!à!educação!e!formação!
pela!população!reclusa!deve!passar!não!só!pelo!desenvolvimento!de!competências!em!áreas!
que!possam!ser!úteis!para!a!sua!reinserção!na!comunidade,!mas!também!pela!proficiência!na!
área! das! tecnologias! digitais,! a! qual! também! vem! sendo! descrita! pela! Comissão! Europeia!
como!uma!das!mais!importantes!para!a!verdadeira!inclusão!social,!adequando!assim!as!suas!
aprendizagens! às! verdadeiras! necessidades! do! mercado! de! trabalho.! Assim,! no! presente!
trabalho,! e! com!o!objetivo!de!promover! a! reintegração!psicossocial! e! a! inclusão!digital! de!
cidadãos!reclusos,!apresentaQse!uma!proposta!de!um!programa!de!Aprendizagem!ao!Longo!
da!Vida! (ALV)!na!modalidade!de!Blended!Learning,!direcionado!para!o!desenvolvimento!de!
competências!sociais!e!emocionais,!relacionadas,!por!exemplo,!com!o!pensamento!crítico!e!
capacidade! de! resolução! de! problemas,! criatividade,! comunicação,! colaboração,! iniciativa,!
adaptabilidade! e! liderança,! tendo! como! principais! destinatários! reclusos! a! frequentar! um!
curso!de!Ensino!Superior.!
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Um!ensino!de!qualidade!depende,!não!apenas!das!competências!e!do!conhecimento!
científico!dos!professores,!mas!também!do!seu!entendimento!sobre!ensino!e!aprendizagem,!
o!que!reforça!a! importância!da!formação!de!professores!como!via!crucial!de!melhoria!e!de!
qualidade! das! aprendizagens.! Estudos! apontam! a! importância! de! envolver! ativamente! os!
professores! nas! decisões! sobre! o! sentido! e! os! processos! inerentes! à! sua! própria!
aprendizagem,!dandoQlhes!autonomia!e!cariz!autoral!em!suas!práticas!laborais.!

A!emergência!da!transversalidade!e!da!contextualização!como!estratégias!educativas!
alternativas,!particularmente!em!relação!às!Simetrias,!sugere,!por!exemplo,!que!o!seu!ensino!
–!e,!por!consequência,!sua!aprendizagem!–!possa!ser!vantajosamente!promovido!valendoQse!
de! recursos! provenientes! da! arte,! da! cultura! e! do! patrimônio.! Porém,! o! ensino! desta!
temática!continua!a!constituirQse!como!um!desafio!no!1º!Ciclo!do!Ensino!Básico,! tendo!em!
conta!as!dificuldades!evidenciadas!pelos!professores!em!relação!ao!conhecimento!científico,!
a! pouca! diversificação! didática! dedicada! ao! ensino! deste! tema! e! até! mesmo! o! seu!
evitamento! por! parte! dos! docentes.! Apesar! da! diversidade! desses! recursos! disponíveis! ao!
ensino! de! Simetrias,! sua! utilização! em! contexto! educativo! ainda! é! rara,! o! que! justifica! o!
interesse!em!potenciar!essa!abordagem!com!os!professores!e!através!da!sua!formação.!

Nesta! comunicação! apresentamos! o! plano! inicial! de! uma! Oficina! de! Formação! de!
Professores!que!propôs!estratégias!de!ensino!de!Simetrias!para!o!1º!Ciclo!da!Educação!Básica!
utilizando! recursos! artísticos,! culturais! e! patrimoniais,! os! ajustes! realizados! neste! plano!
durante!seu!desenvolvimento!e!dados!provenientes!da!avaliação!dos!docentes!participantes!
desta!Oficina.!
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Simetrias! é! um! dos! tópicos! da! Geometria! que,! incidindo! nas! Transformações!
Geométricas,! possui! notória! beleza! e! presença! cotidiana.! A! sua! aprendizagem! prevê! um!
conjunto! de! vantagens! na!medida! em! que! tais! conceitos! estão! intimamente! relacionados!
com! a! capacidade! intrínseca! do! ser! humano! em! identificar! fenômenos! que! ocorrem! na!
natureza.!No!entanto,!é!também!um!tópico!cujo!ensino!e!aprendizagem!tem!revestido!alguns!
desafios,! nomeadamente! a! nível! da! compreensão! dos! conceitos! envolvidos,! revelandoQse!
necessário!o!recurso!a!estratégias!de!ensino!inovadoras!e!a!formação!de!professores.!

Pensar!no!ensino!e!na!aprendizagem!de!Simetrias!por!meio!da!arte,!da!cultura!e!do!
patrimônio! é! uma! ideia! que! tem! vindo! a! ser! explorada,! considerandoQse! que! os! seus!
conceitos!podem!ser!percebidos!através!de!simples!observação!em!inúmeras!manifestações!
artísticas,!culturais!e!patrimoniais!no!mundo!que!nos!rodeia.!

Através!de!uma!Oficina!de!Formação!de!Professores!–!com!base!numa!investigaçãoQ
ação!participativa!–,!realizada!em!Portugal!com!docentes!do!1º!Ciclo!do!Ensino!Básico,!foram!
desenvolvidas! estratégias! de! ensino! de! Simetrias! utilizando! recursos! artísticos,! culturais! e!
patrimoniais.!Neste!contexto,!foram!recolhidos!dados!sobre!o!conhecimento!científico!prévio!
dos! docentes! e! detectados! os! avanções! alcançados! durante! a!Oficina.! Nesta! comunicação!
apresentamos! brevemente! o! plano! final! desta! Oficina! e! a! comparação! dos! dados! dos!
docentes,!obtidos!antes!e!durante!a!Formação.!
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Os!percursos!de! formação!docente! são!atravessados!por!diferentes! saberes,! alguns!
deles,! no!modelo! clássico! de! formação,! não! consideram!a! instância! da! sensibilidade! como!
parte!integrante!e!importante!nessa!formação.!PropomoQnos!aqui!apresentar!um!recorte!da!
pesquisa! intitulada! “A! cultura! lúdica!na!escola!e!o! corpo! imaginal”,! vinculada!ao!Grupo!de!
Pesquisa! “Formação! de! Professores,! Processos! e! Práticas! pedagógicas”,! que! apontou! que!
saberes!que!constituem!a!formação!das!crianças!de!forma!mais!complexa!e!mais!sensível,!e,!
em!seu!desdobramento!a! formação!de!professores,!muitas! vezes! são!desconsiderados!nas!
dinâmicas!educativas.!!

O! objetivo! da! pesquisa! mencionada! foi! compreender! a! linguagem! corporal! das!
crianças! na! escola! em! atividades! recreativas.! ! UtilizouQse! como!metodologia! as! narrativas!
infantis!de!alunos!do!primeiro!segmento!do!ensino!fundamental!e!a! leitura!das! imagens!de!
desenhos!realizados!por!essas!crianças!em!oficinas!específicas,!cujo!propósito!foi!apreender!
o! sentido!e!o! significado!do! recreio!escolar.!Como!principais! resultados,!destacamos!que!a!
linguagem!corporal!nesses!espaços!expressa!autonomia,!afetos,!socialização!e!ordem,! logo,!
valores!que!carecem!de!discussão!nos!processos!de!formação!docente,!de!modo!a! levar!os!
(futuros)professores!a!compreenderem!que!os!saberes!que!se!vinculam!à!sensibilidade!são!
importantes!e!necessários,!demandando!transformações!nas!práticas!pedagógicas!ainda!tão!
engessadas!em!saberes!compartimentalizados,!de!pouco!sentido!para!as!crianças!e!que!não!
promovem!uma!(re)ligação!de!saberes!e!uma!formação!mais!complexa.!
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O! trabalho! aborda! o! tema! da! Educação! Inclusiva! das! pessoas! com! transtornos!
mentais,!ampliado!o!debate!sobre!o!processo!de!Reforma!Psiquiátrica!brasileira,!iniciado!nos!
anos!1980,!cujo!escopo!é!promover!a!inserção!social!de!tais!sujeitos.!A!inclusão!de!pessoas!
com! transtornos! mentais! no! sistema! regular! de! ensino! brasileiro! tem! respaldo! nas!
recomendações!contidas!na!Declaração!de!Salamanca,!de!1994,!que!versa!sobre!a!garantia!
de! acesso! e! permanência! de! pessoas! com! necessidades! especiais,! inclusive,! deficientes!
mentais,!no!sistema!regular!de!ensino.!Por!força!da!citada!Declaração,!no!Brasil,!a!questão!da!
inclusão!educacional!de!alunos!com!transtornos!mentais!tornouQse!proposta!de!intervenções!
públicas!em!níveis,!federal,!estadual!e!municipal,!amparadas!na!Lei!de!Diretrizes!e!Bases!da!
Educação!Nacional,!de!1996,!e!nas!Diretrizes!Nacionais!para!a!Educação!Especial!na!Educação!
Básica,!de!2001.!

O!objetivo!deste! estudo!é! analisar! a! efetividade!das! leis! e! das! políticas! públicas! de!
Inclusão!Educacional!para!a!inserção!plena!das!pessoas!com!transtornos!mentais!no!sistema!
regular!de!ensino!público!da!cidade!de!Pombal,!Paraíba,!Brasil.!Sopesando!que!o!professor!é!
a!peça!chave!para!o!sucesso!da!Educação!Inclusiva,!utilizouQse!a!metodologia!da!história!oral,!
a!fim!de!conhecer!as!percepções!dos!mesmos!sobre!o!processo!de!inclusão!de!pessoas!com!
transtornos!mentais!na!educação!regular.!

Os! resultados! encontrados! mostram! que! os! professores! das! escolas! de! Pombal!
revelam! ausência! de! formação! no! âmbito! da! Educação! Especial! para! pessoas! com!
transtornos!mentais,!consideram!que!não!há!uma!rede!de!atendimento!multidisciplinar!para!
atender! as! demandas! de! tais! sujeitos,! como! preconiza! a! Portaria! MEC! 3.284/03,! enfim,!
revelam!a!insuficiência!das!leis!e!políticas!de!Inclusão!Educacional!do!Brasil.!

!
PalavrasQchave:! Educação! Especial! para! pessoas! com! transtornos! mentais;! Educação!
Inclusiva;!Saúde!Mental;!Inclusão!



 

69!

A!VELHICE!E!O!PROCESSO!DO!ENVELHECIMENTO:!PERCEPÇÃO!DE!ALGUMAS!
IDOSAS!QUE!FREQUENTAM!A!UNIVERSIDADE!ABERTA!À!TERCEIRA!IDADE!–!

UATI,!NA!BAHIA!
!

Autor(es):!
(1)!Irlana!Jane!Menas!da!Silva;!(2)!Sineide!Cerqueira!Estrela!
Afiliação:!(1)!UEFS!/!BAQBrasil;!(2)!UEFS!/!BAQBrasil!
EQmail:!(1)!irlanamenas@hotmail.com;!(2)!sineidestrela@hotmail.com!
!
!
!

RESUMO!
!

A!realização!deste!estudo!se!situa!na!discussão!atual!sobre!a!situação!populacional!do!
Brasil,! tendo! em!vista! que!este!país! passa!por! uma! transformação!demográfica,! em!que!é!
observado! claramente! o! aumento! da! faixa! etária! de! pessoas! idosas! entre! a! população!
nacional.! O! presente! estudo! tem! como! objetivos! analisar! o! que! pensam! idosas! que! são!
matriculadas!na!Universidade!Aberta!à!Terceira! Idade!–!UATI! sobre!a! velhice;! temos!como!
objetivos! específicos:! identificar! o! que! pensam! algumas! idosas! sobre! a! velhice! e! o! seu!
processo!de!envelhecimento!e!como!vivenciam!o!processo!de!envelhecimento.!Tivemos!por!
base! autores! como! Veras! (2002),! Martins! (2005),! Organização! Mundial! da! Saúde! (OMS,!
2002).! Este!estudo!é! tipo!descritivo,!no!qual! foi!utilizado!questionário! com!algumas! idosas!
matriculadas!na!Universidade!Aberta!à!Terceira!Idade!(UATI),!de!uma!Universidade!Estadual!
na!Bahia.!

Os! resultados! apontam! que! estas! vivenciam! as! transformações! do! processo! de!
envelhecer! de! forma! natural,! tolerante! e! pacífica.! Vivem! com! suas! limitações,! pois! o!
envelhecimento!provoca!algumas! transformações!que!desencadeiam!em!dificuldades! tanto!
corporais,! quanto! fisiológicas! e! cognitivas.! Concluímos! que! as! instituições! educativas! que!
atuam!com!a!pessoa! idosa!acabam!por!valorar!seus!conhecimentos!e!experiências,!através!
da! sua!participação!na! instituição!e!esta!pode!exercer! seu!direito! a!uma!educação! cidadã,!
pois!ao!partilhar!saberes!e!experiências!tem!a!oportunidade!de!estar!discutindo,!aprendendo!
e!reelaborando!suas!ideias!sobre!o!seu!próprio!processo!de!envelhecimento.!
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Um! dos! desafios! que! hoje! a! educação! nos! impõe! é! repensar! a! educação! pela!
universalização! e! democratização! dos! saberes! necessários! ao! século! XXI! e! as! práticas! de!
inclusão.!Fundamentados!no!documento!da!UNESCO,!presente!no!relatório!Dellors!(1996),!as!
políticas!educativas!devem!ser! suficientemente!diversificadas!e! concebidas!de!modo!a!não!
serem! mais! uma! causa! de! exclusão! social! (UNESCO,! 1996).! Os! caminhos! propostos! pelo!
Relatório!Delors,! interagem,! são! interdependentes!e! se! fundamentam!numa!concepção!de!
totalidade!dialética!do!sujeito.!!

Nesse!trabalho,!buscaQse!articular!as!premissas!básicas!da!UNESCO!conhecido!como!
relatório! Dellors! e! a! educação! para! as! pessoas! com! necessidades! específicas! no! cenário!
brasileiro! e! tem! como! objetivo! provocar! uma! reflexão! sobre! como! transformar! as! ações!
educativas!de!forma!a!tornáQlas!mais! inclusivas!em!todos!os!âmbitos!produzindo!mudanças!
nas!formas!de!ser,!estar!e!pensar!as!diferentes!formas!de!inclusão!considerando!a!formação!
dos!docentes,!os!currículos!acadêmicos!e!a!práxis!pedagógica.!!

No!Brasil,! a! premissa! contida! no!Plano!Nacional! de! Educação! (2000)! nos! apresenta!
não! só! uma! afirmativa,! mas! principalmente,! um! grande! desafio:! fazer! com! que! todos! os!
alunos,! independente!de! raças,! credos,! culturas,! idades!ou!habilidades! individuais!e! sociais!
tenham!acesso!à!educação!básica!de!qualidade,!por!meio!da! inclusão!escolar,! respeitando!
suas!diferenças.!Sendo!assim,!necessário!se!faz!empreender!esforços!para!transformar!essa!
realidade!social!e!educacional.!
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Este! ensaio! traz! o! relato! de! experiência! da! constituição! de! um!Coletivo! de! Pais! de!
estudantes,! no! campus! Hortolândia! do! IFSP,! descreve! os! desafios,! o! desenvolvimento! e! o!
percurso!de!consolidação!desta!instância!de!participação,!bem!como!as!ações!desenvolvidas,!
suas!fragilidades!e!potencialidades.!Na!constituição!da!Rede!Federal!de!Educação!privilegiouQ
se! legalmente!a!gestão!democrática,!porém!a!comunidade!de!pais!não! foi!contemplada!na!
composição! das! instâncias! formais! de! deliberações.! Diante! disto,! o! campus! Hortolândia!
realizou!chamamento!para!o!seguimento!de!pais!comporem!uma!instância!de!participação,!
em! seguida,! iniciouQse! a! materialização! desta.! Os! registros! documentais! produzidos! pelo!
Coletivo!descrevem!o!percurso!de!sua!constituição!e!consolidação,!nos!quais!os!participantes!
elegeram!as!prioridades!de!ação.!Os!pontos!frágeis!detectados!são!o!baixo!envolvimento!dos!
pais,!porém,!isso!se!deve!a!vários!fatores.!As!potencialidades!levantadas!são,!entre!outras,!a!
mobilização!de!políticos! locais.!O!projeto!de!ensino!concernido!na!atuação!do!Coletivo!tem!
conduzido!os!sujeitos!à!dimensão!ativa!na!participação!e! intervenção!nos!contextos!sociais!
dos!quais!pertencem.!
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O!propósito!é!abordar!a!vivência!pedagógica!e!comunitária!do!Cursinho!Popular!como!
construção! alternativa! ao! cenário! de! exclusão! no! acesso! ao! ensino! superior.! A! análise! das!
experiências!narradas!neste!estudo!gravita!em!torno!da!prática!docente!no!Cursinho!Popular!
Florestan!Fernandes,!que!atua!em!São!Paulo,!Brasil.!Somente!através!de!uma!nova!dinâmica!
de! intervenção! no! tecido! social,! aliada! a! uma! ressignificação! da! leitura! do! Direito,!
enfrentamos! uma! estrutura! que! forma! e! reproduz! atores! em! disputa! nas! estruturas! de!
classe.!Os!trabalhos!do!Cursinho,!movimento!social!de!educação!popular,!voluntário,!pautam!
suas! ações! pedagógicas! pela! apresentação! de! um! conhecimento! dinâmico,! significativo! e!
promotor!do!pensar!dialético,!tendo!em!vista!a!escassez!de!tempo,!de!conteúdos!e!o!desafio!
da!evasão!discente.!!

Assim,!a!construção!de!espaços!que!assegurem!oportunidade!de!acesso!dos!grupos!
discriminados,!ampliando!sua!participação!em!diferentes!setores!da!vida!econômica,!política,!
institucional,! cultural! e! social,! inscreveQse! na! ordem! do! dia! de! qualquer! Estado! que! se!
pretenda!mais!justo,!mais!fecundo!e!mais!humano.!!

A!metodologia!adotada!é!a!experimental!vez!que!a!pesquisa!propõeQse!ao!relato!das!
narrativas! colhidas! as! quais! mostram! as! experiências! vivenciadas! no! âmbito! do! Cursinho!
Popular.!É!por!essas!entrevistas!e!relato!das!práticas!que!se!afirma!a!validade!da!estrutura!do!
Cursinho! como! instancia! de! transformação! de! um! interdito! inicial! em! experiências!
emancipadoras,!tarefa!que!se!realiza!em!conjunto,!de!modo!solidário.!
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O!desenvolvimento!do!trabalho!em!parceria!traduz!uma!filosofia!e!uma!nova!cultura!
organizacional!que!dá!forma!e!suporte!à!ação!nos!domínios!da!educação!inclusiva.!

Apresentar! exemplos! de! boas! práticas,! identificando! os! fatores! de! sucesso! e! os!
obstáculos! na! concretização! do! trabalho! de! colaboração! entre! agências! com!
responsabilidade!na!resolução!de!problemas!sociais!complexos,!como!por!exemplo!o!acesso!
à! educação! de!minorias! étnicas! ou! famílias! de! baixo! rendimento,! pode! constituirQse! como!
uma!medida!de!combate!às!desigualdades!precoces!capaz!de!informar!os!decisores!políticos!
a!nível!local,!nacional!e!europeu.!

Em!Portugal,!por!exemplo,!o!Programa!Escolhas!tem!um!longo!histórico!de!projetos!
que!dão!resposta!a!problemáticas!concretas!de!inclusão,!nos!quais!o!trabalho!de!parceria!é!
considerado!um!dos!pilares!que!confere!mérito!a!esta!medida!de!política!social!pública.!Os!
consórcios! criados! para! cada! projeto! viabilizam! a! ideia! de! que! é! na! escala! local! que! os!
problemas! melhor! poderão! ser! resolvidos.! As! parcerias! locais! procuram! a!
complementaridade,!a!articulação!de!recursos!e!a!corresponsabilização!pelas! iniciativas,!de!
forma! a! promover! a! sustentabilidade! das! ações.! Este! tema! será! debatido! enquadrado! nas!
lógicas!da!governança!colaborativa!e!multinível,!concretizando!uma!análise!sobre!a!dinâmica!
dos! consórcios! espelhada! na! sua! forma! de! organização! e! funcionamento.! As! conclusões!
elencam!os!fatores!de!sucesso!e!os!constrangimentos!do!trabalho!de!parceria,!colocando,!em!
última! análise,! o! enfoque!nas! vantagens!deste!modelo!organizacional! para!os! gruposQalvo,!
crianças,!jovens!e!suas!famílias,!bem!como!para!a!comunidade!em!geral.!
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O! presente! trabalho! trata! da! dissociação! entre! a! cultura! científica! e! a! cultura!
humanista! no! contexto! educacional.! O! ponto! de! partida! é! a! questão! das! “duas! culturas”!
apresentada! por! C.P.! Snow! e! a! possível! relação! de! sua! abordagem! com! a! perspectiva!
epistemológica!de!Edgar!Morin.!Inicialmente,!com!intuito!de!estudo!comparativo,!discutemQ
se! alguns! parâmetros! do! diagnóstico! dos! autores,! analisando! as! divergências! e! pontos!
comuns! nas! proposições! de! ambos.! A! partir! desse! pano! de! fundo! são! analisados! os!
desdobramentos! que! as! tecnologias! da! comunicação! e! da! informação! (TICs),! enquanto!
tecnologias!intelectuais,!promovem!na!maneira!como!a!humanidade!organiza!e!comunica!o!
conhecimento.! Nesse! sentido,! refleteQse! sobre! as! relações! que! essa! estrutura! técnica!
emergente!estabelece!com!o!modo!humano!de!estarQsendo!no!mundo,!especialmente! sua!
visão! do! conhecimento! e! da! vida.! As! redes,! nesse! sentido,! interferem! profundamente! na!
constituição!de!subjetividades!emergentes,!carregadas!de!potência!de!desterritorialização.!A!
cultura!que!emerge!dessas!circunstâncias!sociotécnicas!tende!a!evitar!centralismos!e!resulta!
na! formação! de! um! ethos! que! não! se! deixa! aprisionar.! Além! disso,! a! inteligibilidade! do!
mundo!assentaQse!sobre!novas!conformações!espaçoQtemporais!dinâmicas!que,!distintas!dos!
sentidos!absolutos!subjacentes!à!concepção!de!mundo!moderna,!desempenham!importante!
papel! na! reconfiguração! dos!mapas! do! conhecimento! e! repercutem! significativamente! no!
problema!das!duas!culturas.!
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A!Lei!de!Bases!do!Sistema!Educativo!(Lei!n.º!49/2005,!de!30!de!Agosto)!reconhece,!de!
forma!clara!e!inequívoca,!a!educação!estética!e!artística!como!fundamental!na!formação!que!
a! escola! deve! proporcionar! a! todos! os! alunos,! pelo! que! deve! ter! um! lugar! de! relevo! no!
currículo!escolar.!!

!No! 1.º! Ciclo! do! Ensino! Básico! concretizaQse! em! quatro! áreas! designadas! por!
Expressões!Artísticas!e!FísicoQMotoras,!que!são!de!frequência!obrigatória,!a!par!das!restantes!
áreas!disciplinares.!A!sua!lecionação!é!da!responsabilidade!do!professor!titular!de!turma.!Não!
obstante,!a!educação!estética!e!artística!é! frequentemente! identificada!como!de!“segundo!
plano”! no! currículo! deste! ciclo,! situação! que! é! amplamente! reconhecida.! Tendo! sido!
recentemente! publicadas! novas! orientações! curriculares! –! Perfil! do! estudante! à! saída! da!
escolaridade!obrigatória! (2017)! e!Aprendizagens! essenciais! (2017)! –,! interessou! às! autoras!
desta! proposta! verificar! as! alterações! introduzidas! em! termos! de! objetivos,! conteúdos! e!
metodologias! relativas! à! Expressão! Plástica,! uma! das! Expressões! Artísticas,! que! têm!
investigado!nos!últimos!anos.!De!modo!concreto,!compararam!essas!novas!orientações!com!
o! constante!nos! documentos! designados!por!Organização!Curricular! e! Programas! (2004)! e!
Metas!de!Aprendizagem!(2010),!dando!especial!destaque!ao!Programa!de!Educação!Estética!
e!Artística,!que!o!Ministério!da!Educação!acolheu!em!2010.!

!A! conclusão! é! que! em! termos! de! objetivos! e! de! conteúdos! as! alterações! não! são!
substanciais!quando!se!comparam!as!anteriores!e!as!mais!recentes!orientações!curriculares,!
mas!o!mesmo! já!não!se!verifica!em!termos!de!metodologias.!Estas!constatações!merecem!
uma!reflexão!à!luz!do!conhecimento!que!se!tem!sobre!o!ensino!e!a!aprendizagem!da!área!em!
causa.!

!
PalavrasQchave:! Programa! de! Educação! Estética! e! Artística;! 1.º! Ciclo! do! Ensino! Básico;!
Expressões!Artísticas!e!FísicoQMotoras;!Aprendizagens!essenciais!
 !
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RESUMO!
!

En!los!últimos!tiempos,!estamos!asistiendo!a!una!imparable!marea!de!flujos!sociales!
que!están!haciendo!que!las!comunidades!minoritarias!vean!cercenados!sus!derechos!en!pro!
de!los!mantenidos!y!ampliados!de!otras!sociedades!con!mayor!reconocimiento.!En!lugar!de!
apostar!por!estrategias!que!observen! la!diferencia!como!un!valor!y!no!como!un!desmérito,!
comprobamos! !cómo!siguen!existiendo! Q!cada!vez!con!más! fuerza,!aunque!de!manera!más!
reducidaQ! colectivos! empeñados! en! hacer! de! la! diferencia! un! problema,! un! conflicto!
constante! e! irrenunciable! que! se! aleja,! imparablemente,! del! sentido! solidario! que! deben!
mantener!las!colectividades!del!siglo!XXI!para!la!construcción!de!auténticas!ciudadanías.!!

En!una!Sociedad!Global,!como!catalogamos!a!la!actual,!el!respeto!y!resguardo!de!las!
identidades!culturales!se!torna!en!elemento!político!esencial!para!el!cuidado!y!avance!de!las!
Sociedades! del! Conocimiento,! sin! embargo,! debemos! cuestionarnos! sobre! ¿qué! respuesta!
damos!desde!la!educación?,!¿los!educadores!tenemos!estrategias!con!las!que!hacer!frente!a!
esta! situación?! y,! ¿es! la! educación! el! mejor! arma! política! para! conseguir! sociedades!más!
justas?!

Nuestra!tesis!parte!de!que!solo!es!posible!llegar!a!disfrutar!de!auténticas!Sociedades!
del! Conocimiento! cuando! la! acción! de! la! educación! y! el! aprendizaje! permanentes! se!
reconocen!como!vehículos!para!alcanzar!competencias!irrenunciables!en!la!construcción!de!
una!ciudadanía!activa.!Siendo!así,!el!objetivo!de!esta!comunicación!es!reflexionar!en!relación!
al!papel!que!tiene!la!política!educativa!y!la!responsabilidad,!no!delegada,!que!nosotros,!como!
educadores,! tenemos! en! la! generación! e! impulso! de! esas! sociedades! auténticamente!
avanzadas.!

!
PalavrasQchave:! Sociedades! del! Conocimiento;! ciudadanía! activa;! identidades! culturales;!
educación!permanente;!aprendizaje!permanente!
 !
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RESUMO!
!

Documentos! históricos,! libros,! expedientes! de! depuración! y! biografías! de! docentes!
han! sido! los! materiales! recurrentes! a! nivel! científico,! para! abordar! el! conocimiento! del!
magisterio! español! en! la! posguerra! (Fernández! y! Agulló,! 1999;! Rabazas,! 2001;! González,!
2008).! ! Considerada! la! docencia! como!un! quehacer! vocacional,! sagrado! y! al! servicio! de! la!
patria!(Palacio!y!Ruiz,!1993),! la!maestra!franquista!se!erigió!como!el!eje!para!la!transmisión!
de! los! valores! de! la! nueva! escuela! española! que! surgía! tras! la! Guerra.! El! estudio! de! esta!
decisiva! figura! exige! una! mirada! inquieta,! que! transcienda! los! márgenes! historiográficos!
tradicionales!y!utilice!otras!fuentes!hasta!ahora!no!exploradas,!como!la!historia!oral.!!

El!objetivo!de!la!investigación!que!presentamos!es!analizar,!a!través!del!relato!escolar!
de!dos!alumnas,!cuyas!experiencias!escolares!se!enmarcan!en!contextos!rurales!en!los!años!
cuarenta,!la!imagen!de!la!maestra!rural!de!posguerra.!!

Los! datos! recogidos! de! las! narraciones! serán! analizados! a! través! de! un! sistema!
categorial!que! intentará! responder!a! cuestiones! silenciadas!por! las!metodologías!históricas!
tradicionales.!El!trato!que!las!alumnas!recibían!en!el!aula,!las!medidas!disciplinarias!a!las!que!
eran!sometidas,!el!currículum!oculto,!la!relación!entre!la!maestra!y!las!autoridades!locales!o!
el!vínculo!entre!las!familias!de!los!escolares!y!la!maestra,!constituyen!los!núcleos!de!análisis!
del! trabajo! que! presentamos.! Los! resultados! son! clarificadores! de! cómo! las! fuentes! orales!
recogen!una!visión!única!e!inédita!sobre!determinados!hechos!históricos!(Ferrando,!2006)!y!
suponen! el! medio! para! transformar! tanto! el! contenido! como! el! propósito! de! la! Historia!
(Thompson,!1988).!

!
PalavrasQchave:!escuela;!maestro;!posguerra;!relato!de!vida!
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RESUMO!
!

El! estudio! de! la! identidad! nacional! es! un! ámbito! de! conocimiento! prolífico! en! la!
historia! de! la! educación! española.! Sin! embargo,! detectamos! que! este! análisis! se! aborda!
usualmente!desde!fuentes!como!los!manuales,!cuadernos!o!fotografías!escolares!(Badanelli,!
2005;!Sanchidrián!y!Arias,!2013;!Sanz!y!Rabazas,!2017).!El!objetivo!del!presente! trabajo!es!
enfocar!dicho!campo!de!investigación!desde!otra!perspectiva:!el!testimonio!del!alumnado!de!
la!España!de!posguerra.!!

A! través! de! la! historia! oral,! se! pretende! construir! un! relato! conjunto! sobre! los!
procesos! de! nacionalización! en! España! a! partir! de! los! perfiles! e! historias! de! vida! de! los!
propios!escolares.!En!definitiva,!se!trata!de!buscar!las!convergencias!y!divergencias!del!relato!
nacional!en!la!escuela!a!partir!de!un!alumnado!perteneciente!a!clases!sociales!populares,!que!
fueron! las!más! castigadas! por! el! Régimen.! Con! esta! investigación,! se! procura! obtener! una!
visión!panorámica!de!la!identidad!nacional!sugerida!en!la!escuela!del!primer!franquismo,!que!
pueda! ser! constratada! con! los! resultados! de! otros! estudios! que! utilicen! las! fuentes! de!
investigación!primarias!tradicionales.!!

El!uso!del!relato!de!vida!como!acervo!documental!de!información!históricoQeducativa!
ofrece! además! numerosas! variables! que! otras! fuentes! por! su! naturaleza! no! recogen! con!
tanta!claridad,!como!las!emociones,!sentimientos,!confesiones!y!silencios.!Partiremos!de!un!
sistema! de! categorías! que! incida! ! en! este! tipo! de! aspectos,! para! concluir! el! estudio!
exponiendo!cómo!la!educación!franquista!marcó!las!experiencias!de!los!estudiantes,!a!través!
de! prácticas! segregadoras,! de! una! marcada! formación! política! y! de! un! fuerte!
adoctrinamiento!religioso.!

!
PalavrasQchave:!identidad!nacional;!relatos!de!vida;!dictadura!franquista!
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RESUMO!
!

A! formação! humana! como! possibilidade! de! construção! do! sujeito! necessita! de!
fundamentos!éticos,!além!de!uma!estrutura!conceitual!embasada!em!modelos!e!teorias!que!
representem! os! conhecimentos! de! base! filosófica! e! pedagógica.! Logo,! pensando! na!
perspectiva! da! formação! do! sujeito! implicado! no! seu! processo! formativo! é! fundamental:!
investir!no!propósito!de!formar!professores!eticamente!responsáveis!e!comprometidos!com!
a!melhoria! da! qualidade! do! ensino! e! aprendizagem! em! Ciências! Naturais;! optar! por! uma!
proposta! de! formação! mediada! por! metodologias! interativas;! bem! como! proporcionar!
reflexões! epistemológicas! e! didáticas! que! possibilitem! a! significação! dos! contextos! em!
constantes! transformações! no! cenário! educacional! e,! consequentemente,! a! construção! de!
novos! significados! e! sentidos.! Tem! como!objetivo! pesquisar! os! elementos! constitutivos! da!
ética! da! responsabilidade! proposta! por! Hans! Jonas! e! como! os! conteúdos! associados! à!
discussão!ética!estão!presentes!nos!documentos!oficiais!que!orientam!a!prática!pedagógica!
no!Brasil! e! em!Portugal,! especialmente! no! tocante! à! formação! de! professores! de! Ciências!
Naturais.! ! ! PretendeQse! fazer! uma! análise! crítica! entre! o! conceito! de! responsabilidade!
docente!presente!nas!teorias!formativas!e!na!percepção!dos!professores!a!partir!do!princípio!
responsabilidade!de!Hans!Jonas!como!a!análise!em!documentos!oficiais/bases!curriculares!do!
Brasil! e! de! Portugal.! Este! projeto! de! pesquisa! utilizará! como! método! de! investigação! a!
fenomenologia!de!Hans!Jonas.!

!
PalavrasQchave:!formação!de!professores;!ética;!responsabilidade!
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RESUMO!
!

Partindo! da! afirmação! de! que! a! natureza! sociodinâmica! da! memória! refleteQse!
diretamente!nas!narrativas!da!memória,!esta!investigação!busca!aporte!teórico!nos!trabalhos!
em! torno! da! memória! social! (individual! e! coletiva),! especialmente! nas! investigações! de!
Halbwachs!(1994;!1997),!cuja!obra!precursora!explora!o!caráter!dialógico!e!transmutativo!da!
memória! nos! grupos! sociais! e! constitui! uma! das! teorias! centrais! da!memória! individual! e!
coletiva.! AcrescentamQse! ainda! os! trabalhos! de! Namer! (1987)! e! Ricoeur! (2004),! Candau!
(1998;!2013),!Fentres!e!Wickham!(1992)!e!Bosi!(2015).!

Como!parte!de!uma! investigação!em!desenvolvimento!no!âmbito!do!doutoramento!
em! Estudos! Contemporâneos,! este! trabalho! apresenta! um! recorte! de! dados! acerca! das!
narrativas! da! memória! de! uma! professora! do! ensino! primário! no! distrito! de! Braga,! no!
período!do!Estado!do!Novo.!Os!dados!coletados!provêm!de!entrevistas!semiestruturadas!e!
foram! submetidos! à! análise! de! conteúdos! para! seu! tratamento.! Para! tal,! delimitamos! o!
período!em!que!estudou!na!Escola!de!Magistério!de!Braga,!com!o!objetivo!de!registarmos!a!
recordação! enquanto! aluna! e! de! que! forma! perceciona! este! período! que! antecede! o!
momento!em!que!assume!a!profissão!de!professora!em!Ponte!de!Lima.!Neste!sentido,!este!
trabalho! insereQse! no! âmbito! da! História! da! Educação,! propondoQse! a! provocar! algumas!
reflexões! e! apresentar! contributos! à! investigação! em! torno!da!memória! social! da! escola! a!
partir!dessas!vivências.!

!
PalavrasQchave:!Narrativas!da!memória;!Escola!de!Magistério!de!Braga;!Memória!da!escola;!
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RESUMO!
!

Como! parte! de! uma! investigação! em! andamento! no! âmbito! do! doutoramento! em!
Estudos! Contemporâneos,! este! trabalho! discorre! sobre! as! narrativas! da! memória! de! um!
“retornado”! sobre! sua! infância! e! escolarização,! em! Angola,! no! período! do! Estado! Novo!
Português.! Neste! sentido,! este! trabalho! insereQse! no! âmbito! da! História! da! Educação,!
propondoQse! a! refletir! a! partir! das! perceções! do! entrevistado! e! apresentar! contributos! à!
investigação! da! memória! social! da! escola,! em! Portugal! em! contextos! de! transformações!
(trans)nacionais,!locais!e!comunitárias.!

PartindoQse!da! tese!de!que! a! natureza! sociodinâmica!da!memória!manifestaQse!nas!
narrativas! da! memória,! pretendeQse! refletir! acerca! da! infância! e! da! escola! em! Angola! no!
tempo!do!Estado!Novo.!Construído!a!partir!de!um!recorte!das!entrevistas!do!estudoQpiloto,!
este!trabalho!pretende!responder!às!seguintes!perguntas:!Como!era!ser!criança!em!Angola!
no!contexto!do!Estado!Novo?!Como!a!infância!e!o!tempo!de!escola!são!recordados?!Como!é!
percecionado! o! retorno! a! Portugal! e! quais! semelhanças! e/ou! diferenças! entre! os! dois!
contextos! destacamQse! nas! narrativas?! Os! dados! coletados! provêm! de! entrevistas!
semiestruturadas!e!foram!submetidos!à!análise!de!conteúdos!para!seu!tratamento.!

O! enquadramento! teórico! que! suporta! nossa! reflexão! apoiaQse! nos! trabalhos! em!
torno! da! memória! social! (individual! e! coletiva),! especialmente! nas! investigações! de!
Halbwachs! (1994;! 1997),! nas! interpretações! Halbwachianas! de! Namer! (1987)! e! na! leitura!
narrativa,!da!memória!e!do!esquecimento!destacado!por!Ricoeur!(2004).!Em!Candau!(1998;!
2013)! apoiamos! nossa! fundamentação! em! torno! da! metamemória! e! dos! diálogos!
menmónicos,!Fentres!e!Wickham!acerca!da!memória!social! (1992)!e!Bosi! (2015)!no!campo!
das!narrativas!da!memória!social.!

!
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RESUMO!
!

Esta! comunicação! pretende! apresentarumprojeto! de! doutoramento! em! curso,!
financiado!pela!FCT,!no!âmbito!da!cultura!escolar!(Julia,!2001).!CentraQsenos!rituais!e!práticas!
desenvolvidas! em! contexto! escolar,! no! ensino! básico,na! Península! Ibérica.! Recorremos! à!
imprensa!escolar!digitalpara!captar!as!representações!dos!corpos!discentes!sobre!as!práticas!
escolares,!nomeadamente,!as!múltiplas!facetas!dos!processos!educativos!ao!nível!do!sistema!
de!ensino,!do!papel!desempenhado!pelas! famílias!e!das!diversas! instâncias!de! socialização!
das!crianças!e!dos!jovens!(Hernández,!1978;!Nóvoa,!1993;!Gonçalves,!2008;!Almeida,!2013;!
González,!2013).!

A! metodologia! escolhida! enquadraQse! no! paradigma! de! investigação! qualitativa,!
optandoQse!pelo!método!do!estudo!de!caso!múltiplo!aplicado.!Estes! jornais! constituirão!as!
fontes! de! análise! documental! e! serão! aplicadas! entrevistas! semiestruturadas! aos! alunos!
colaboradores!e!coordenadores!dos!jornais,!bem!como!a!professores!envolvidos!no!projeto.!
Os! dados! serão! submetidos! à! análise! de! conteúdo! e! objeto! de! triangulação.! O! processo!
permiteQnos! colher!as! representações!elaboradas!por! crianças!e! jovens! sobre!as!práticas!e!
rituais!de!ação!educativa!e!os!produtos!específicos!da!escola,!as!disciplinas!escolares,!o!papel!
e!intervenção!dos!diferentes!atores,!o!contexto!físico!e!material,!os!relatos!e!as!referências!
acerca!de!manifestações!da!cultura!infantil!e!juvenil.!

!
PalavrasQchave:!Cultura!escolar;!Prática!escolar;!Jornal!escolar!digital;!Península!Ibérica!
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COMUNIDADE!DE!APRENDIZAGEM!COMO!ESPAÇO!DE!INTERAÇÕES!
SOCIOEDUCATIVAS!E!O!PAPEL!DO!EDUCADOR!SOCIAL!
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RESUMO!
!

É!evidente!que!a!educação!cada!vez!menos!depende!do!que!se!passa!na!aula/escola!e!
mais! aberta! a! ambientes! envolventes! dos! alunos,! sabendo! que! existem! problemas,!
dificuldades! e! necessidades! educativas! nos! contextos! de! aprendizagem,! em! que! o!
profissionais! vêm! os! modelos! de! ensinoQaprendizagem! como! metodologias! didáticas,! que!
não! conseguem! resolver! os! problemas! do! insucesso! escolar,! abandono,! indisciplina! e!
violência,!hábitos!de!estudo,!falta!de!habilidades!emocionais!e!sociais,!pouca!implicação!das!
famílias,! etc.! É! necessário! uma!mudança! do! papel! dos! agentes! educativos.!Os! educadores!
sociais! ou! técnicos! de! intervenção! social! e! escolar! podem!ajudar! a! encontrar! soluções! em!
matéria!de!programas!de!educação!parental,!prevenção,!desenvolvimento!de!habilidades!e!
inserção,! num! trabalho! conjunto! entre! escolar! e! social.! Na! verdade! os! educadores! sociais!
desenvolvem! funções! de! deteção/análise! dos! problemas! sociais,! de! relações! e! diálogo,! a!
organização! e! participação! na! vida! comunitária,! promoção! de! atividades! e! habilidades!
possibilitando!a!integração!de!todos.!!

De!facto,!uma!comunidade!de!aprendizagem!constitui!um!projeto!de!transformação!
social! e! cultural! de! uma! escola! e! da! comunidade,! onde! esta! se! insere,! constituindo! um!
espaço!de!interações!para!todas!as!gerações.!A!participação!é!um!elemento!fundamental!no!
projeto! educativo,! mas! deve! ter! novos! sentidos! nas! ações! dos! técnicos! na! resposta! às!
necessidades!dos!alunos.!!!!

Utilizando! a! análise! hermenêutica,! um!marco! concetual! das! pedagogias! dialógicas,!
participativas!e!críticas!para!realçar!a!interação!dos!profissionais!no!seio!das!comunidades!de!
aprendizagem,! girando! à! volta:! a! comunidade! (de! aprendizagem)! como! espaço!
socioeducativo;!a!cidade!educadora!na!e!para!o!‘local’!e!cidadania;!papel!do!educador!social!
nos!novos!contextos.!

!
PalavrasQchave:! comunidade! de! aprendizagem;! educador! social,! espaços! socioeducativos;!
cidade!educativa;!pedagogia!dialógica!
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FÓRUNS!DE!DISCUSSÃO!E!A!CONSTRUÇÃO!DE!CONHECIMENTO!NA!EDUCAÇÃO!
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RESUMO!
!

A! construção! de! uma! resposta! para! um! fórum! de! discussão! (avaliativo! ou! não)! é!
sempre! um! processo! intelectual! profundo,! no! fórum,! o! aluno! não! é! apenas! avaliado!mas!
também! tem! a! sua! resposta! lida! pelos! demais! colegas.! De! maneira! assíncrona! o! fórum!
permite!construção!de!conhecimento!desde!o!momento!que!se!resgata!faculdades!mentais!
para!a!sua!escrita,!como!quando!se!tem!acesso!as!respostas!dos!colegas!e!as!intervenções!do!
professor.!O!presente!trabalho!buscou!análisar!o!processo!de!construção!de!conhecimento!
de!um!aluno!fazendo!o!uso!do!fórum!de!discussão!em!duas!discipinas!de!uma!pós!graduação!
denominada!“EaD!e!as!Tecnologias!Educacionais”!

Na!análise!foi!possível!notar!que!o!aluno!faz!o!compartilhamento!de!conhecimentos!
tácitos! e! empíricos,! partilhando! seu! knowQhow! com! os! colegas! e! promovendo! a! ele! a!
oportunidade!de!fazer!um!resgate!mental!de!seu!conhecimento!a!fim!de!elaborar!respostas!
mais!elaboradas!e!explicitar!seu!conhecimento!tácito.!

O! resultado! final! foi! a! constatação! de! que! os! fóruns! constituem! importante!
ferramenta! não! apenas! avaliativa,! mas! de! aprendizagem! colaborativa! e! construção! de!
conhecimento.!

!
PalavrasQchave:!Fórum!de!discussão;!Educação!a!distância;!Construção!de!conhecimento!
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RESUMO!
!

O!artigo!é!recorte!de!uma!pesquisa!de!doutorado!e!objetiva!investigar!como!a!leitura!
de!literatura!pode!propiciar!a!compreensão,!o!debate!e!mudança!de!valores!entre!alunos!e!
professores!sobre!o!fenômeno!bullying,!no!Ensino!Fundamental!do!Brasil.!

Este! recorte! de! natureza! bibliográfica,! se! insere! na! pesquisa! qualitativa! com!
intervenção,!em!que!serão!lidos!textos!de!literatura!com!a!temática!bullying!para!escolares!
do! 5°! ano! de! escola! pública! de! Natal,! Brasil.! RespaldaQse! em! teóricos! da! literatura! e! do!
bullying!como!Amarilha!(2004),!Debarbieux!(2006),!Eco!(2003),!Fante!(2005),!Olweus!(2006).!

CompreendeQse!que!enfrentar!a!prática!do!bullying!na!escola!é!fundamental!por!essa!
ser!um!microcosmo!da!sociedade,!espaço!privilegiado!de!formação!integral,!que!atende!aos!
aspectos! intelectual,! afetivo,! social! dos! alunos! e! onde! o! fenômeno! tem! sido!marcante.! A!
literatura,! por! meio! da! experiência! vicária! do! leitor,! convocaQo! a! viver! outros! destinos,! a!
refletir,! a! ter! empatia,! a! julgar! situações! ficcionais! e! voltar! para! sua! vida! com!outro!olhar,!
como!indica!a!estética!da!recepção!(ISER,1996).!Sob!essa!perspectiva,!o!estudo!aponta!que!
situações!e!personagens!potencializam!as!possibilidades!de!mudança!de!valores!e!atitudes!na!
vida! do! leitor! e,! em! decorrência,! no! contexto! escolar.! Assim,! a! literatura! se! afirma! como!
importante! território! discursivo! para! a! compreensão,! o! debate! e! o! enfrentamento! do!
fenômeno! bullying,! ao! desenvolver! o! pensamento! crítico! por! meio! de! uma! experiência!
sensível!e!formativa!com!desdobramentos!promissores.!

!
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PARTICIPAÇÃO!NA!ESCOLA,!QUAL!SEU!SIGNIFICADO?:!REFLEXÕES!A!PARTIR!DE!
UMA!INVESTIGAÇÃO!NUMA!ESCOLA!PÚBLICA!BRASILEIRA!
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Autor(es):!
(1)!Mônica!Wendhausen;!(2)!Sônia!Maria!Martins!de!Melo!
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!
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!

RESUMO!
!

Qual!o!significado!de!participação!na!escola?!Questão!recorrente!em!vários!discursos!
pedagógicos!e!há!pouco! tempo!discutida! institucionalmente,!de! forma!mais! sistemática!no!
Brasil,!a!partir!da!Constituição!Brasileira!de!1988!e!fortalecida!nas!políticas!educacionais!com!
a!implementação!da!LDB!nº!9396/96,!devido!aos!apelos!à!redemocratização!do!país!iniciada!
com!a!abertura!política!em!1984.!

A! investigação! doutoral! em! tela,! busca! compreender! a! percepção! de! uma!
comunidade! escolar! de! uma! escola! pública! brasileira,! sobre! um! projeto! educativo!
denominado! Aprender! a! conhecer,! pesquisar! de! corpo! inteiro,! sendo! nele! a! pesquisa! o!
princípio!educativo.!De!cunho!qualitativo,!a! investigação!é!um!estudo!de!caso,!pautada!no!
paradigma! interpretativo,!mas!que!se!desloca!significativamente!para!um!paradigma!sócioQ
crítico.! As! análises! são! de! cunho! fenomenológicoQexistencialista,! utilizando! o! enxerto!
hermenêutico!sugerido!por!Bicudo!(2012)!e!Ricoeur!(1978).!Já!nas!primeiras!análises!do!seu!
corpus!documental,!emergiu!a!participação!como!uma!categoria! importante!na!garantia!do!
apoio!da!comunidade!à!permanência!do!projeto!educativo!nos!últimos!4!anos.!

Esta! comunicação! tem!como!objetivo!apresentar!esses!primeiros! resultados.! Foram!
analisadas! duas! pages! da! rede! social! Facebook! dos! anos! 2014! e! 2015,! registros! de! uma!
professora! que!orientou!dois! subprojectos,! respectivamente! com!o! 3º! e! 4º! ano!do! ensino!
fundamental! I.! Os! resultados! apontam! que! essa! participação! no! projeto! modificou!
substancialmente! a! prática! pedagógica! vivenciada! pela! professora! com! os! estudantes! na!
escola,! apontando! também,! uma! mudança! significativa! na! relação! entre! professora! e!
estudantes;! destes! sujeitos! com! o! conhecimento! e! do! lugar! que! ocupam! no! processo! de!
ensinoQaprendizagem.!

!
PalavrasQchave:!Participação!na!escola;!Projeto!Educativo;!Relação!professor/aQestudante!
 !



EIXO 4 - EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

88 

INFANCIA,!EDUCACIÓN!Y!POSACUERDOS!EN!CENTROAMÉRICA:!LECCIONES!
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!

RESUMO!
!

La!ponencia!condensa!resultados!parciales!de! la! investigación!“Infancia,!educación!y!
posacuerdos:!una!mirada!a! los! casos!de!Nicaragua,! El! Salvador! y!Guatemala”! (DSIQ453Q17),!
financiada! por! el! Centro! de! Investigaciones! de! la! Universidad! Pedagógica! Nacional! de!
Colombia! QCIUPQ.! Los!objetivos!del!estudio! son! rastrear! los! compromisos!con! los!niños!y! la!
educación! en! los! acuerdos! de! paz! de! Nicaragua,! El! Salvador! y! Guatemala! y! reconocer! las!
políticas! educativas! orientadas! a! la! población! infantil! en! los! procesos! de! posacuerdo! en!
dichos!países;!en!aras!de!aportar!a!la!construcción!de!líneas!de!acción!y!reflexión!para!el!caso!
del!posacuerdo!en!Colombia.!Es!una!investigación!documental,!en!la!que!opera!la!hipótesis!
de! que! los! discursos! acerca! de! la! infancia! y! el! reconocimiento! de! los! niños! como! agentes!
sociales!posicionan!prioridades!políticas,!por!lo!que!son!síntesis!y!referentes!de!la!historia!de!
las!sociedades!y!de!los!emprendimientos!del!Estado.!!

En!esta!contribución!se!presentan!avances!de!la!visibilidad–invisibilidad!de!los!niños!y!
su!impacto!en!las!políticas!educativas!en!los!países!del!estudio:!1.! la!visibilidad!de!los!niños!
como!sujetos!“útiles”!para!la!aniquilación!directa!y!simbólica!de!los!oponentes,!en!el!marco!
de! las! confrontaciones! armadas;! 2.! la! invisibilidadQvisibilidad! durante! el! momento! de! los!
diálogos! y! las! negociaciones! de! paz,! en! tanto! fueron! tratados! tímidamente! como! víctimas!
directas,!pero!en!ningún!caso!reconocidos!como!generación!afectada!estructuralmente!y,!por!
diferentes!vías;!y!3.! ! la!visibilidadQinvisibilidad!como!víctimas,!testigos,!actores!y!generación!
prioritaria! para! el! Estado,! especialmente! en! lo! relativo! a! la! construcción! de! políticas!
educativas! con! impacto! estructural! en! las! sociedades,! como! vía! para! garantizar! la! no!
repetición.!

!
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ESTRATÉGIAS!DE!ALTO!IMPACTO!NO!PROCESSO!DE!ENSINOQ!APRENDIZAGEM!
NO!1º!CICLO!DO!ENSINO!BÁSICO:!O!CASO!DE!UMA!OFICINA!DE!FORMAÇÃO!

ACREDITADA!DE!PROFESSORES!SOBRE!APRENDIZAGEM!COOPERATIVA!
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!
!
!

RESUMO!
!

A!criação!de!ambientes!de!aprendizagem!em!contexto!de!sala!de!aula!que!propiciem!
não! apenas! a! aquisição! por! parte! dos! alunos! de! conhecimentos! teóricos! e! práticos!
específicos,! enunciados! nos! programas! escolares,! mas! também! o! desenvolvimento! de!
competências! sociais! alicerçadas! em! processos! motivacionais! tende! a! ser! o! cerne! das!
chamadas!estratégias!de!alto!impacto.!A!aprendizagem!cooperativa!é!uma!dessas!estratégias!
e!baseiaQse!em!princípios! como!a! interdependência!positiva,! a!participação!equivalente!no!
desempenho!da!tarefa,!a!necessidade!de!contribuição!individual!e!a!interação!simultânea!de!
todos!os!elementos!de!um!grupo.!!

A! oficina! de! formação! que! motivou! a! apresentação! deste! trabalho! insereQse! no!
projeto!de!doutoramento!da!primeira!autora!e!constituiu!uma!ação!de!formação!contínua!de!
14!professores!do!1º! ciclo!do!ensino!básico!de!escolas!públicas!e!privadas!do!concelho!de!
Coimbra.!Decorreu!entre!maio!e! junho!de!2017,!num! total! de!30h,! sendo!15h! relativas! as!
trabalho!presencial!e!15h!destinadas!a!trabalho!autónomo.!!

As! áreas! do! currículo! abrangidas! foram! o! Português,! a!Matemática! e! o! Estudo! do!
Meio! e! o! trabalho! autónomo! ocorreu! através! da! aplicação! de! diversas! estratégias! de!
aprendizagem!cooperativa!nos!diferentes!anos!do!1º!ciclo,!em!várias!turmas,!que!incluíram!
algumas! crianças! com! necessidades! educativas! especiais,! no! âmbito! da! lecionação! dos!
conteúdos! programáticos! já! previstos,! tendo! sido! muito! reveladora! do! empenho! dos!
professores!a!diversidade!de!materiais!que!escolheram!usar!para!preparem!as!atividades.!!

Os! efeitos! observados! nas! crianças! e! relatados! pelos! professores! e! a! reflexão!
produzida!permitiramQnos!compreender!as!vantagens!e!os!desafios!colocados!pela!utilização!
destas!estratégias,!tendo!em!vista!a!melhoria!dos!resultados!académicos!e!sociais!dos!alunos.!

!
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A!EDUCAÇÃO!ESPECIAL!DE!JOVENS,!ADULTOS!E!IDOSOS:!DESAFIOS!E!
POSSIBILIDADES!DA!PRÁTICA!PEDAGÓGICA!
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RESUMO!
!

Este!trabalho!busca!refletir!acerca!do!papel!do(a)!profissional!da!!Educação!Especial,!
(especificamente! dos(as)! que! trabalham! com! pessoas! jovens,! adultas! e! idosas! com!
deficiência! intelectual,! na! perspectiva! de! uma! interlocução! com! as! especificidades! teórico!
metodológicas!na!perspectiva!de!interlocução!com!as!especificidades!teóricoQmetodológicas!
que!constituem!esses!dois!campos!de!estudo!e!suas!contribuições!para!a!prática!pedagógica.!

Pesquisa! de! cunho! qualitativo! contextualizada! na! perspectiva! da! pesquisaQação,! na!
qual! se! desenvolveu! estado! do! conhecimento! com! base! nos! trabalhos! publicados! pela!
Associação! Nacional! de! PósQGraduação! e! Pesquisa! em! Educação/ANPED! (2008Q2015),!
contingenciada! por! revisão! teórica,! entrevistas! semiestruturadas,! observação! participante!
com!um!grupo!de!sujeitos!com!deficiência!intelectual!jovens,!adultos!e!idosos,!seminários!e!
elaboração!e!implementação!de!uma!proposta!de!intevenção.!!A!análise!e!interpretação!dos!
dados!foi!orzanizada!na!perspectiva!materialista!histórico!–dialética,!mantendo!um!enfoque!
crítico.!O!aporte!teórico!para!a!compreensão!da!educação!especial!buscamos!em!pensadores!
como:!!Vygotsky!(1983),!Pletsch!(2015),!Sganderla!(2012),!Pieczkowski!(2014).!A!aproximação!
da!compreensão!de!Educação!Popular!e!da!EJA,!em!autores!como!Jardilino!e!Araújo!(2012),!
Gadotti!e!Romão!(2011),!Paiva!(2015),!Losso!(2012),!Streck!(2014,!2006),!Arroyo!(2013,!2015)!
e!Freire!(1996).!

Os! resultados! apomtam! para! a! complexidade! e! a! dinamicidade! do! processo!
pedagógico! que! desafiam! a! prática! e! a! formação! dos! (as)! profissionais,! em! atuação,! bem!
como,!a!necessidade!de!buscar!alternativas!metodológicas!e!curriculares!para!redimensionar!
as!práticas!e!atender!às!especificidades!dos!seus!campos!de!ações.!
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POLÍTICAS!PÚBLICAS!DE!EDUCAÇÃO!INCLUSIVA!DE!PESSOAS!COM!
TRANSTORNOS!MENTAIS!NA!EDUCAÇÃO!REGULAR!PÚBLICA!DA!CIDADE!DE!

POMBAL,!PARAÍBA,!BRASIL!
!

Autor(es):!
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!
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!

RESUMO!
!

O! trabalho! aborda! o! tema! da! Educação! Inclusiva! das! pessoas! com! transtornos!
mentais,!ampliado!o!debate!sobre!o!processo!de!Reforma!Psiquiátrica!brasileira,!iniciado!nos!
anos!1980,!cujo!escopo!é!promover!a!inserção!social!de!tais!sujeitos.!A!inclusão!de!pessoas!
com! transtornos! mentais! no! sistema! regular! de! ensino! brasileiro! tem! respaldo! nas!
recomendações!contidas!na!Declaração!de!Salamanca,!de!1994,!que!versa!sobre!a!garantia!
de! acesso! e! permanência! de! pessoas! com! necessidades! especiais,! inclusive,! deficientes!
mentais,!no!sistema!regular!de!ensino.!Por!força!da!citada!Declaração,!no!Brasil,!a!questão!da!
inclusão!educacional!de!alunos!com!transtornos!mentais!tornouQse!proposta!de!intervenções!
públicas!em!níveis,!federal,!estadual!e!municipal,!amparadas!na!Lei!de!Diretrizes!e!Bases!da!
Educação!Nacional,!de!1996,!e!nas!Diretrizes!Nacionais!para!a!Educação!Especial!na!Educação!
Básica,!de!2001.!

O!objetivo!deste! estudo!é! analisar! a! efetividade!das! leis! e! das! políticas! públicas! de!
Inclusão!Educacional!para!a!inserção!plena!das!pessoas!com!transtornos!mentais!no!sistema!
regular!de!ensino!público!da!cidade!de!Pombal,!Paraíba,!Brasil.!Sopesando!que!o!professor!é!
a!peça!chave!para!o!sucesso!da!Educação!Inclusiva,!utilizouQse!a!metodologia!da!história!oral,!
a!fim!de!conhecer!as!percepções!dos!mesmos!sobre!o!processo!de!inclusão!de!pessoas!com!
transtornos!mentais!na!educação!regular.!

Os! resultados! encontrados! mostram! que! os! professores! das! escolas! de! Pombal!
revelam! ausência! de! formação! no! âmbito! da! Educação! Especial! para! pessoas! com!
transtornos!mentais,!consideram!que!não!há!uma!rede!de!atendimento!multidisciplinar!para!
atender! as! demandas! de! tais! sujeitos,! como! preconiza! a! Portaria! MEC! 3.284/03,! enfim,!
revelam!a!insuficiência!das!leis!e!políticas!de!Inclusão!Educacional!do!Brasil.!

!
PalavrasQchave:! Educação! Especial! para! pessoas! com! transtornos! mentais;! Educação!
Inclusiva;!Saúde!Mental;!Inclusão!
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(IN)CONSISTÊNCIAS!DAS!PRÁTICAS!INCLUSIVAS!NAS!ESCOLAS!PORTUGUESAS:!
PERCEÇÕES!DOS!DIFERENTES!ATORES!

!
Autor(es):!
(1)!Raquel!Batista!de!Oliveira;!(2)!Maria!da!Graça!Amaro!Bidarra;!(3)!Maria!Piedade!VazQ
Rebelo!
Afiliação:!(1)!CAPES;!(2)!FPCEUC;!(3)!FPCEUC!
EQmail:!(1)!raqueljpa@hotmail.com;!(2)!gbidarra@fpce.u.pt;!(3)!pvaz@fpce.uc.pt!
!
!

RESUMO!
!

O! presente! trabalho! insereQse! na! área! das! práticas! inclusivas! de! alunos! com!
Necessidades! Educativas! Especiais! (NEE),! tendo! como! objetivo! analisar! as! perceções! dos!
diferentes!atores!educativos,!nomeadamente,!dos!professores!de!Ensino!Regular!e!Educação!
Especial,! Encarregados! da! Educação! e! Equipa! TécnicoQpedagógica! sobre! estas! práticas.! A!
partir!destas!perceções!procurouQse!perceber!até!que!ponto!estas!convergem!com!os!dados!
da!AEE,!!bem!como!se!alinham!com!o!disposto!no!DecretoQlei!3/2008,!sobre!as!medidas!de!
educação!especial.!Para!o!efeito,!recorreuQse!a!entrevistas!semiestruturadas!direcionadas!aos!
participantes! mencionados.! Para! tratamento! dos! dados! fezQse! uso! da! técnica! análise! de!
conteúdo!que!permitiu!categorizar!as!informações!e!obter!alguns!resultados!preliminares.!Os!
resultados!preliminares!!deste!estudo!estão!divididos!em!duas!categorias!de!análise!inseridas!
em!práticas!de!colaboração!e!perceções!face!ao!DecretoQlei!3/2008.!Com!efeito,!na!categoria!
práticas! de! colaboração,! os! resultados! apontam! para! a! presença! destas! nas! reuniões!
informais,! trocas!de! fichas!de! trabalho!entre!os!docentes!bem!como!parcerias! com!outras!
instituições,! no! entanto! registamQse! menos! referências! às! práticas! de! colaboração! entre!
docentes! nas! reuniões! de! planeamento! e! avaliação.! Sobre! a! categoria! perceções! face! à!
aplicação!do!DecretoQlei!3/2008,!verificaramQse!algumas! inconsistencias!no!que!concerne!à!!
perceção!sobre!o!investimento!em!recursos!humanos!e!materiais!para!o!desenvolvimento!da!
prática!educativa,!por!parte!dos!diferentes!atores.!No!entanto,!os!dados!apontaram!para!o!
reconhecimento!da! importância!do!decreto!sobre!as!medidas!educativas!para!dar! resposta!
aos!alunos!com!NEE.!

!
PalavrasQchave:!educação! inclusiva;!práticas!de! inclusão;!Necessidades!Educativas!Especiais;!
Avaliação!Externa!de!Escolas!
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O!CURSO!DE!FORMAÇÃO!PARA!CONSELHEIROS!ESCOLARES!NO!ESTADO!DO!RIO!
DE!JANEIRO:!UM!ESTUDO!DE!CASO!
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RESUMO!
!

O! artigo! tem! por! objetivo! analisar! o! curso! de! formação! inicial! proposto! pelo!
Ministério!da!Educação,!para!conselheiros!escolares!no!Estado!do!Rio!de!Janeiro,!em!parceria!
com! a! Universidade! Federal! do! Ceará,! desde! o! ano! de! 2013! até! 2016,! na! modalidade!
semipresencial.!O!Conselhos!Escolares!é!uma!instância!de!gestão!democrática!prevista!na!Lei!
de!Diretrizes!e!Bases!da!Educação!Nacional! (LDBEN)!n!º9394/96,!no!entanto!a!participação!
dos! cidadãos! requer! atenção!dos! governantes.!Nessa!perspectiva,! o!Programa!Nacional!de!
Fortalecimento!dos!Conselhos!Escolares,!oferta!o!curso!de!formação,!sendo!o!Estado!do!Rio!
de! Janeiro,! por! meio! do! Grupo! de! Articulação! dos! Conselhos! Escolares! (GAFCE),! um!
respeitável!aliado!nessa!na!perspectiva!de!fortalecêQlos.!A!pesquisa!será!quanti/quali,!ou!seja,!
quantitativo!e!qualitativo,!a!metodologia!será!construída!a!partir!da!análise!documental!de!
leis,! portarias!e!demais!normativas! legais,! além!de!pesquisa!em!sites!oficiais!do!governo!e!
pela! revisão! bibliográfica,! contará! com! autores! como! Paro! (2008),! Soares! (2013),! Bernado!
(2015),! Paula;! Barbosa! (2014)! entre! outros! que! são! considerados! fundamentais! na!
construção! teórica! do! artigo.! A! pesquisa! nos! mostrou! que! o! curso! é! um! instrumento! de!
fortalecimento! e! pertencimento! ao! colegiado,! embora! ainda! seja! atendido! um! número!
pequeno!de! conselheiros! diante!da!quantidade!de! cidadãos! cariocas! que!participam!dessa!
missão,!que!é!construir!a!gestão!democrática!nas!escolas!públicas.!

!
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NA!RESOLUÇÃO!DE!PROBLEMAS!MATEMÁTICOS!
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!

RESUMO!
!

Este! trabalho! concentraQse! na! área! da! autorregulação! da! aprendizagem,!
nomeadamente!no!contexto!da!resolução!de!problemas!matemáticos.!Seu!objetivo!principal!
é!analisar!as!perceções!de!professores!e!alunos!dos!1o,!2o!e!3o!anos!do!Primeiro!Ciclo!de!
uma!escola,!na!cidade!de!Coimbra,!referência!por!suas!práticas!inovadoras!de!ensino!e!assim,!
buscar!compreender!como!o!sistema!pedagógico!da!instituição!de!educação!oferece!práticas!
inovadoras!de!aprendizagem,!de!modo!que!os!alunos!se!tornem!competentes!nos!diversos!
domínios! do! currículo,! ao! aprenderem! a! pensar! e! a! construir! autonomamente! o! seu!
conhecimento.!Desta!forma,!buscaQse!compreender!a!partir!destas!perceções!até!que!ponto!
as!respostas!dos!respetivos!participantes!vão!ao!encontro!do!Programa!e!!Metas!Curriculares!
na!matemática!no!Ensino!Básico,!bem!como!ao!Programa!do!XXI!Governo!Constitucional!para!
a! área! da! educação.! Com! efeito,! utilizouQse! entrevista! semiestruturada! direcionada! aos!
professores!citados.!A!pesquisa!encontraQse!em!andamento!em!sua!primeira!fase!e,!após!a!
análise!parcial!dos!dados,!alguns!resultados!prévios!foram!obtidos!a!indicar!que!os!docentes!
têm!vindo! a! alterar! a! sua! visão! sobre! a! Educação!e,! consequentemente,! sobre! a! sua! ação!
pedagógica,! onde! o! educando! é! o! principal! ator! no! seu! próprio! processo! educativo! e! o!
sistema!pedagógico!contribui!para!o!desenvolvimento!e!ampliação!do!processo!de!conhecerQ
se!a!si!mesmo!resultando!em!maior!sucesso!na!sua!aprendizagem.!No!entanto,!apesar!deste!
dado,! percebeQse! alguma! (in)consistência! em! elementos! como:! a! necessidade! do!
enquadramento! destas! práticas! e! a! sua! concretização! ao! nível! de! autonomia,! a! gestão! do!
currículo! de! forma! flexível! e! contextualizada,! o! apoio! governamental! e! a! credibilidade! de!
parte!da!comunidade!em!relação!ao!formato!de!uma!escola!inovadora.!!
!
PalavrasQchave:! autorregulação! da! aprendizagem;! resolução! de! problemas;! criatividade;!
sistema!pedagógico;!matemática!
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COLETIVO!DE!PAIS:!UMA!INSTÂNCIA!DE!PARTICIPAÇÃO!PARA!ALÉM!DA!ESCOLA!
!
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!

RESUMO!
!

Este! ensaio! traz! o! relato! de! experiência! da! constituição! de! um!Coletivo! de! Pais! de!
estudantes,! no! campus! Hortolândia! do! IFSP,! descreve! os! desafios,! o! desenvolvimento! e! o!
percurso!de!consolidação!desta!instância!de!participação,!bem!como!as!ações!desenvolvidas,!
suas!fragilidades!e!potencialidades.!Na!constituição!da!Rede!Federal!de!Educação!privilegiouQ
se! legalmente!a!gestão!democrática,!porém!a!comunidade!de!pais!não! foi!contemplada!na!
composição! das! instâncias! formais! de! deliberações.! Diante! disto,! o! campus! Hortolândia!
realizou!chamamento!para!o!seguimento!de!pais!comporem!uma!instância!de!participação,!
em! seguida,! iniciouQse! a! materialização! desta.! Os! registros! documentais! produzidos! pelo!
Coletivo!descrevem!o!percurso!de!sua!constituição!e!consolidação,!nos!quais!os!participantes!
elegeram!as!prioridades!de!ação.!Os!pontos!frágeis!detectados!são!o!baixo!envolvimento!dos!
pais,!porém,!isso!se!deve!a!vários!fatores.!As!potencialidades!levantadas!são,!entre!outras,!a!
mobilização!de!políticos! locais.!O!projeto!de!ensino!concernido!na!atuação!do!Coletivo!tem!
conduzido!os!sujeitos!à!dimensão!ativa!na!participação!e! intervenção!nos!contextos!sociais!
dos!quais!pertencem.!

!
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LA!CONSTRUCCIÓN!EDUCATIVA!DE!LA!CIUDADANÍA!EN!LAS!SOCIEDADES!DEL!
CONOCIMIENTO:!POLÍTICA!Y!RESPONSABILIDAD!
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Autor(es):!
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!
!
!

RESUMO!
!

En!los!últimos!tiempos,!estamos!asistiendo!a!una!imparable!marea!de!flujos!sociales!
que!están!haciendo!que!las!comunidades!minoritarias!vean!cercenados!sus!derechos!en!pro!
de!los!mantenidos!y!ampliados!de!otras!sociedades!con!mayor!reconocimiento.!En!lugar!de!
apostar!por!estrategias!que!observen! la!diferencia!como!un!valor!y!no!como!un!desmérito,!
comprobamos! !cómo!siguen!existiendo! Q!cada!vez!con!más! fuerza,!aunque!de!manera!más!
reducidaQ! colectivos! empeñados! en! hacer! de! la! diferencia! un! problema,! un! conflicto!
constante! e! irrenunciable! que! se! aleja,! imparablemente,! del! sentido! solidario! que! deben!
mantener!las!colectividades!del!siglo!XXI!para!la!construcción!de!auténticas!ciudadanías.!!

En!una!Sociedad!Global,!como!catalogamos!a!la!actual,!el!respeto!y!resguardo!de!las!
identidades!culturales!se!torna!en!elemento!político!esencial!para!el!cuidado!y!avance!de!las!
Sociedades! del! Conocimiento,! sin! embargo,! debemos! cuestionarnos! sobre! ¿qué! respuesta!
damos!desde!la!educación?,!¿los!educadores!tenemos!estrategias!con!las!que!hacer!frente!a!
esta! situación?! y,! ¿es! la! educación! el! mejor! arma! política! para! conseguir! sociedades!más!
justas?!

Nuestra!tesis!parte!de!que!solo!es!posible!llegar!a!disfrutar!de!auténticas!Sociedades!
del! Conocimiento! cuando! la! acción! de! la! educación! y! el! aprendizaje! permanentes! se!
reconocen!como!vehículos!para!alcanzar!competencias!irrenunciables!en!la!construcción!de!
una!ciudadanía!activa.!Siendo!así,!el!objetivo!de!esta!comunicación!es!reflexionar!en!relación!
al!papel!que!tiene!la!política!educativa!y!la!responsabilidad,!no!delegada,!que!nosotros,!como!
educadores,! tenemos! en! la! generación! e! impulso! de! esas! sociedades! auténticamente!
avanzadas.!

!
PalavrasQchave:! Sociedades! del! Conocimiento;! ciudadanía! activa;! identidades! culturales;!
educación!permanente;!aprendizaje!permanente!
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RESUMO!
!

A! presente! comunicação! constitui! um! recorte! de! um!estudo!mais! vasto! sobre! uma!
instituição!educativa!de!ensino!normal!primário,!entre!1942!e!1989,!data!da!sua!liquidação.!
Confrontados!com!a!escassez!de!fontes!documentais!e!privados!da!existência!de!um!arquivo!
da!instituição,!os!depoimentos!orais!surgiram!como!muito!relevantes!para!a!compreensão!da!
dinâmica!pedagógica!na!Escola!do!Magistério!Primário!de!Coimbra,!durante!as!“experiências!
pedagógicas”,!entre!1974!e!1976.!

Os!testemunhos!orais!foram!produzidos,!em!situação!de!entrevista!semiestruturada,!
por! professores! e! professoras,! alunos! e! alunas! que! vivenciaram! o! quotidiano! daquela!
instituição!escolar!no!período!em!apreço.!As!referidas!entrevistas!foram!objeto!de!análise!de!
conteúdo.! Deve! ser! tido! em! linha! de! conta! a! importância,! particularmente! no! âmbito! das!
ciências! sociais,! de! convocar! outras! fontes! e,! em! consequência,! sujeitar! os! dados,!
potenciando!a!análise,!a!triangulação.!

Respaldado! em! trabalhos! como! os! de! Halbwachs! (1994),! Namer! (1987),! Ricoeur!
(2000),! Candau! (1998;! 2004),! Catroga,! (2001)! e! Ferreira! e! Mota! (2013),! constitui! uma!
tentativa!de!entender!as!ações!das!pessoas!dentro!do!processo!coletivo!de!um!certo!tempo!e!
lugar! e! compreender! como! a! memória! funciona! como! uma! narrativa! da! lembrança! de!
eventos!relacionados!ao!curso!do! indivíduo!e!da!sociedade.!Nós!equiparamos!a!questão!da!
memória!–!como!a!dimensão!essencial,!ao!coletar!informações,!da!construção!da!identidade!
individual! e! coletiva,! incorporada! pelos! quadros! sociais! relevantes! –! com! o! sentimento,!
relevância!e!interpretação!dessa!memória!no!momento!da!sua!recuperação.!

!
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RESUMO!
!

El! estudio! de! la! identidad! nacional! es! un! ámbito! de! conocimiento! prolífico! en! la!
historia! de! la! educación! española.! Sin! embargo,! detectamos! que! este! análisis! se! aborda!
usualmente!desde!fuentes!como!los!manuales,!cuadernos!o!fotografías!escolares!(Badanelli,!
2005;!Sanchidrián!y!Arias,!2013;!Sanz!y!Rabazas,!2017).!El!objetivo!del!presente! trabajo!es!
enfocar!dicho!campo!de!investigación!desde!otra!perspectiva:!el!testimonio!del!alumnado!de!
la!España!de!posguerra.!!

A! través! de! la! historia! oral,! se! pretende! construir! un! relato! conjunto! sobre! los!
procesos! de! nacionalización! en! España! a! partir! de! los! perfiles! e! historias! de! vida! de! los!
propios!escolares.!En!definitiva,!se!trata!de!buscar!las!convergencias!y!divergencias!del!relato!
nacional!en!la!escuela!a!partir!de!un!alumnado!perteneciente!a!clases!sociales!populares,!que!
fueron! las!más! castigadas! por! el! Régimen.! Con! esta! investigación,! se! procura! obtener! una!
visión!panorámica!de!la!identidad!nacional!sugerida!en!la!escuela!del!primer!franquismo,!que!
pueda! ser! constratada! con! los! resultados! de! otros! estudios! que! utilicen! las! fuentes! de!
investigación!primarias!tradicionales.!!

El!uso!del!relato!de!vida!como!acervo!documental!de!información!históricoQeducativa!
ofrece! además! numerosas! variables! que! otras! fuentes! por! su! naturaleza! no! recogen! con!
tanta!claridad,!como!las!emociones,!sentimientos,!confesiones!y!silencios.!Partiremos!de!un!
sistema! de! categorías! que! incida! ! en! este! tipo! de! aspectos,! para! concluir! el! estudio!
exponiendo!cómo!la!educación!franquista!marcó!las!experiencias!de!los!estudiantes,!a!través!
de! prácticas! segregadoras,! de! una! marcada! formación! política! y! de! un! fuerte!
adoctrinamiento!religioso.!

!
PalavrasQchave:!identidad!nacional,!relatos!de!vida,!dictadura!franquista!
 !



EIXO 4 - EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA E FORMAÇÃO DE ADULTOS 

99 

LA!INFLUENCIA!DE!LA!FAMILIA!EN!LA!ELECCIÓN!DE!LA!PROFESIÓN!DOCENTE.!UN!
ESTUDIO!CRÍTICO!A!PARTIR!DEL!RELATO!DEL!ALUMNADO!

!
Autor(es):!
(1)!Suyapa!Martínez!Scott;!(2)!Carlos!Sanz!Simón;!(3)!Miriam!Sonlleva!Velasco!
Afiliação:!(1)!Universidad!de!Valladolid;!(2)!Universidad!Complutense!de!Madrid;!(3)!
Universidad!de!Valladolid!
EQmail:!(1)!suyapa@pdg.uva.es;!(2)!csa02@ucm.es;!(3)!miriam.sonlleva@uva.es!
!
!
!

RESUMO!
!

Pérez! y! Blasco! (2001)! explican! que! el! ingreso! en! una! carrera! determinada! es! una!
inclinación!que!el!sujeto!realiza!motivado!por!diferentes!razones.!En!el!caso!de!la!profesión!
docente,! los! aspectos! económicos,! la! tradición! familiar! y! la! “vocación”! se! presentan! como!
claves!determinantes!de!dicha!elección.!

Pidello,!Rossi!y!Sagastizabal! (2013),! indagan!de! forma!más!profunda!sobre!este! tipo!
de! motivaciones! y! descubren! cómo! la! familia! y! la! socialización! primaria! del! individuo! se!
convierten!en!aspectos!que!determinan!esta!elección!y!dan!significado!al!quehacer!docente.!
Los! trabajos! que! existen! actualmente! sobre! el! citado! objeto! de! estudio,! a! pesar! de! que!
exponen! su! importancia,!no!profundizan!en!este! influjo! familiar,!que!condiciona!no! solo! la!
elección!del!joven!hacia!el!magisterio,!sino!su!futura!práctica!docente.!

El! presente! trabajo! trata! de! salvar! esta! laguna! de! conocimiento! profundizando! en!
aquellas! vivencias! familiares,! que! el! estudiante! ha! experimentado! en! su! infancia! y!
adolescencia! y!que!condicionan! su!elección!hacia!el! ejercicio!docente.! La!metodología!que!
hemos!utilizado!para!llevar!a!cabo!este!estudio!es!la!biográficoQ!narrativa.!El!relato!de!vida!de!
cuarenta! estudiantes! de! primer! curso,! de! Grado! en! Educación,! nos! servirán! para! analizar!
cómo! factores! como! el! sexo,! la! relación! entre! el! estudiante! y! los! padres,! el! modelo! de!
referencia!paterno,!el!tipo!de!educación!familiar!recibida,!el!número!de!miembros!menores!
que! habitan! en! el! hogar! y! la! distribución! de! tareas! domésticas! en! la! infancia,! son!
determinantes! en! las! preferencias! de! nuestros! alumnos! y! alumnas! por! esta! carrera.! De! la!
misma!forma,!concluimos!apreciando!cómo!este!tipo!de!factores,!tiene!una!influencia!directa!
en!la!concepción!de!la!educación!que!el!docente!en!formación!tiene.!

!
PalavrasQchave:!relato!de!vida;!familia;!motivaciones;!carrera!docente!
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!UM!PROJETO!EDUCACIONAL!PARA!A!AMÉRICA!INDEPENDENTE:!A!VIAGEM!DE!
JAMES!“DIEGO”!THOMSON!(1818Q1825)!

!
Autor(es):!
Laís!Olivato!
Afiliação:!USP!
EQmail:!laisolivato@gmail.com!
!
!
!

RESUMO!
!

No! início!do!século!XIX,!o!projeto!de!difusão!das! ideias!educacionais!do!método!de!
ensino!mútuo!pelos!agentes!britânicos!da!British!and!Foreign!School! Society! atravessou!as!
fluidas! fronteiras! da! recémQindependente! América! do! Sul.! O! contato! de! líderes! hispanoQ
americanos! com! Joseph! Lancaster,! o! organizador! do!método! de! ensino! britânico,! garantiu!
não! apenas! a! simpatia! a! esse! sistema! educacional,! mas! também! sua! adoção! nas! escolas!
públicas! alémQmar.! A! formulação! de! um! projeto! políticoQpedagógico! para! esses! novos!
“Estados”! se! conectou! ainda! mais! com! os! interesses! da! sociedade! britânica! a! partir! da!
viagem!de! James! “Diego”! Thomson,! entre! 1818!e! 1825.!O! agente!passou!por! cidades! que!
compunham! o! palco! das! principais! lutas! emancipatórias! no! continente,! tais! como! Buenos!
Aires,! Montevidéu,! Santiago! e! Lima,! e! construiu! uma! rede! de! relações! com! as! principais!
personalidades!políticas!locais.!

O!objetivo!dessa!comunicação!é!analisar!a!atuação!de!Thomson!como!mediador!de!
um! projeto! políticoQeducacional! europeu! na! configuração! de! uma! proposta! de! educação!
pública!nas!independências!sulQamericanas.!Para!isso,!será!tomado!como!fonte!documental!o!
epistolário! do! agente! britânico,! publicado! numa! compilação! em! Londres,! em! 1827.! A!
metodologia!empregada!para!essa!investigação!é!a!da!História!Conectada,!uma!vez!que!tanto!
a! viagem! de! Thomson! quanto! a! proposta! de! ensino! mútuo! percorreram! caminhos!
transnacionais.! Por! fim,! concluiQse! que! a! presença! do! agente! britânico! na! América! do! Sul!
colaborou! para! a! formação! de! Sociedades! locais! dedicadas! a! fiscalizar! e! aprimorar! a!
educação!pública!na!região.!

!
PalavrasQchave:!ensino!mútuo;!James!Thomson;!independência!
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RESUMO!
!

Na!era!da!informação,!ser!seletivo,!definir!o!que!se!quer!aprender!e!estabelecer!o!que!
se! quer! conhecer! são! princípios! fundamentais! para! o! empoderamento! dos! agentes!
educacionais,! especialmente,! professores! e! estudantes.! Esses! princípios! auxiliam! no!
deslocamento!da!contemplação/assimiliação!para!a!produção/apropriação!de!conhecimento!
na!educação!da!contemporaneidade.!Considerando!que!muitos!são!os!canais!e!as!mídias!em!
que! as! informações! são! veiculadas,! inclusive! de! várias! formas,! vivemos! um! inumerável!
mundo!de!possibilidades!tanto!para!produzir!como!para!consumíQlas.!

Em! meio! à! produção! e! circulação! de! tanta! informação,! as! instituições! escolares!
precisam!preocuparQse!com!a!forma!de!organização!social!do!conhecimento!produzido!e!de!
como!a!comunidade!escolar!apropriaQse!disso!para!a!aprendizagem.!O!objetivo!do!presente!
estudo!repousa!em!analisar!a!atuação!de!entes!públicos!(federal!e!estadual)!na!criação!e/ou!
implementação! de! políticas! públicas! que! possam! atender! as! demandas! educativas! nesse!
contexto.!!

Os! saberes! informacionais! surgem! como! um! novo! conceito! para! tentar! abarcar! a!
relação!entre!nós!e!as!incontáveis!informações!que!circulam!nos!diversos!suportes!de!texto,!
do!analógico!ao!digital.!Assim,!por!meio!de!revisão!bibliográfica!e!do!estudo!de!caso!de!duas!
instituições!de!ensino!na!Amazônia!brasileira,!esperaQse!contribuir!para!a!busca!de!melhores!
respostas! no! âmbito! das! políticas! públicas! de! educação! e! formação.!O! que! tem! sido! feito!
para!organizar!o!conhecimento!historicamente!produzido!e!acumulado!e!como!as!dinâmicas!
educacionais! demandam! para! o! estado! a! formulação! de! políticas! públicas! para! atender! a!
educação!básica!são!as!conclusões!apresentadas!nesse!estudo.!

!
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(DES)ENCONTROS!ENTRE!ESTADO!E!SOCIEDADE!CIVIL!EM!UMA!POLÍTICA!DE!
ALFABETIZAÇÃO!DE!ADULTOS!

!
Autor(es):!
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RESUMO!
!

O! artigo! analisa! a! implementação! do! Programa! Brasil! Alfabetizado! a! partir! da!
articulação!entre!níveis!governamentais!e!com!a!sociedade!civil.!Este!Programa!foi!construído!
para!ser! implementado!por!rede!de!atores!que!atuassem!em!alfabetização!de!adultos!pelo!
país,! com! fomento! do! Governo! Federal,! estabelecendo! os! níveis! de! responsabilidades! e!
competências!de!cada!instância.!Este!desenho!foi!alterado!ao!longo!do!tempo,!com!base!nas!
avaliações! feitas.!O!papel! fundamental!do! sistema!de!monitoramento!e!avaliação,! aliado!à!
construção! de! espaço! de! participação! interinstitucional! para! acompanhamento! das! ações,!
produziu!efeitos!de!condução!de!política!que!têm!sido!pouco!avaliados.!Tal!experiência!pode!
ensinar!mais!sobre!condução!democrática!e!republicana!do!que!avaliações!centradas!só!em!
resultados! imediatos.! Baseada! em! análise! de! dados,! de! documentos! e! das! avaliações!
realizadas,! esta! pesquisa! destaca! pontos! fortes! e! fragilidades! desse! tipo! de! política.!
Utilizando! referenciais! freireanos! e! ferramentas! analíticas! de! Bourdieu! e! de! Stephen! Ball,!
esta! investigação! chega! a! apontamentos! importantes! para! a! formatação! de! políticas! para!
educação!de!jovens!e!adultos,!destacando!características!que!as!potencializam,!como!redes!
de!implementação!com!acompanhamento!da!sociedade!civil!durante!todo!o!ciclo!da!política.!
Instâncias!de!participação!como!a!Comissão!Nacional!de!Alfabetização!e!Educação!de!Jovens!
e! Adultos! são! fundamentais,! mas! não! garantem! a! efetividade! das! políticas.! Sistema! de!
informação! que! dê! retorno! tempestivo! e! processos! de! tomada! de! decisão! suportados! por!
orçamentos!compatíveis!também!são!pilares!para!lograr!êxito.!Contudo,!entender!o!ciclo!da!
política!e! investir! na!mobilização!e!motivação!dos!adultos! são!pontos!estratégicos,! sem!os!
quais!os!resultados!estão!comprometidos.!

!
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RESUMO!
!

Entendemos! a! importância! da! política! educacional! e! seus! desdobramentos,! em!
especial!no!que!tange!a!gestão!escolar!e!educacional!e!a!necessidade!de!aprofundamento!de!
estudos!em!diferentes! locais!afim!de!contribuir!na!melhoria!da!qualidade!da!educação!em!
nível!local!e!central.!!

A!presente!pesquisa!tem!como!objetivo!analisar!as!políticas!de!gestão!educacional!e!a!
educação! de! tempo! integral! no! Brasil! e! em! Portugal! via! ordenamento! legal! e! literatura!
especializada.!Para!tanto,!para!o!recorte!deste!trabalho,!pretendemos!descrever!as!políticas!
escolares!dos!dois!países!e!a!articulação!com!a!educação!de!tempo!integral.!!

A!abordagem!de!investigação!adotada!é!de!cunho!qualitativo,!tendo!como!parâmetro!
a! análise! documental! e! a! educação! comparada! entre! os! dois! países.! Neste! sentido,!
esperamos!contribuir!não!só!para!fomentar!a!discussão!sobre!a!gestão,!tanto!no!nível! local!
quanto!central,!mas! também!sobre!a!melhoria!das!ações!dos!gestores!na!escola!de! tempo!
integral;! e! disseminar! os! resultados! encontrados! por! meio! de! publicação! de! artigos! e!
participação!em!eventos!científicos.!

!
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RESUMO!
!

Este! artigo! apresenta! uma! trajetória! histórica! sobre! três! Escolas! de! Comércio! na!
Paraíba!–!Brasil! e!objetiva!descrever!um!percurso! relativo!à!educação!profissional! contábil!
em!João!Pessoa/PB,!entre!1912!e!1961.!O!estudo!utilizou!pesquisa!documental!no!Arquivo!
das!Escolas!Extintas!da!Secretaria!de!Estado!da!Educação/PB!(SEE),!consulta!a!bibliografia!no!
Instituto!Histórico!e!Geográfico!Paraibano!(IHGP)!e!análise!qualitativa.!Os!resultados!indicam!
que!o!Liceu!Paraibano!(LP)!ofertou!o!primeiro!Curso!de!Comércio!da!Paraíba!em!1912,!o!qual!
não!teve!muita!procura,!contribuindo!para!que!as!autoridades!o!extinguissem!em!1929.!No!
tocante!à!Escola!Técnica!de!Comércio!Underwood!(ETCU),!o!curso!de!datilografia!esteve!na!
gênese!do!Curso!Comercial.!Esta!escola!de!iniciativa!privada!foi!subsídiada!por!entidades!dos!
comerciários!e!do!governo.!Estes!apoios!se!reduziram!até!à!retirada!total,!culminando!com!
atrasos! de! salários,! o! que! levou! à! saída! de! docentes! e! alunos! desta! instituição,!
redirecionandoQos!para!a!sua!concorrente,!a!Academia!de!Comércio!Epitácio!Pessoa!(ACEP).!
ConcluiQse!que!no! caso!do! LP!os! cursos!da! área! comercial! não! tinham!grande!adesão,! por!
parte! dos! alunos,! pois! esta! escola! se! destinava! fundamentalmente! à! formação! para! o!
prosseguimento!de!estudos.!Em!relação!à!ETCU,!a!mesma!entrou!em!declínio!por!questões!
econômicas!e!por!falta!de!apoio!político! local.!A!ACEP!gradualmente!se! impôs!como!escola!
de!referência!no!ensino!comercial!e!técnico!contábil.!As!mudanças!na!legislação!educacional,!
desde! o! início! do! século,! terão! favorecido! a! estrutura! pedagógica,! administrativa! e!
infraestrutural! da! ACEP,! permitindo! que! a!mesma! alcançasse! destaque! social! e! que! fosse!
frequentada!não! só!por! trabalhadores!do! comércio! como! também!por! alunos!oriundos!de!
classes!sociais!mais!elevadas.!
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RESUMO!
!

Esta!comunicação!tem!o!objetivo!de!apresentar!e!analisar!o!processo!de!implantação!
e! expansão! dos! Grupos! Escolares! no! Estado! do! Pará,! localizado! na! região! norte! do! Brasil,!
entre!1901Q1909,!durante!a!administração!do!governador!Augusto!Montenegro.!As!questões!
aqui!tratadas!!têm!!como!referência!relatórios!dos!diretores!da!instrução!pública,!mensagens!
governamentais! e! legislação! do! ensino! daquele! período! histórico,! além! da! atual! produção!
literária!sobre!grupos!escolares!no!Brasil.!!

A!República!brasileira!iniciou!em!1889!com!um!projeto!civilizador!em!que!a!instrução!
figurava!como!elemento!propulsor!do!progresso,!capaz!de!fazer!o!país!avançar!e!alcançar!o!
patamar!de!desenvolvimento!das!nações!européias!e!norte!americanas.!No!Estado!do!Pará,!é!
na! administrção! do! governador! Augusto!Montenegro,! entre! 1901Q1909,! que! se! observa! o!
maior!crescimento!da!proposta!de!!construção!de!edifícios!para!atender!o!funcionamento!de!
escolas! primárias,! os! grupos! escolares,! obedecendo! a! determinadas! condições! de!
salubridade,!bem!estar,!comodidade!e!decência.!

!
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RESUMO!
!

O!Jornal!dos!Cegos,!uma!revista!direcionada!aos!estudos!de!typhlologia!e!divulgação!
da! educação! e! ensino! intelectual! e! profissional! dos! cegos,! foi! editada! em! Lisboa,! sob! a!
responsabilidade! de! Branco! Rodrigues! no! período! de! novembro! de! 1895! a! dezembro! de!
1920,!tendo!como!finalidade!relatar!as!diferentes!práticas!de!ensino!direcionados!aos!cegos!
em!prol!de!desenvolver!a!educação!deste!público!em!Portugal.!A!partir!destas!experiências,!
este!estudo!tem!como!objetivo!apresentar!as!ideias!e!as!propostas!de!ensino!que!circularam!
nas! primeiras! instituições! de! cegos! no! mundo! e! como! estas! repercutiram! nas! práticas!
pedagógicas!portuguesas!por!meio!da!circulação!destas!no!Jornal!dos!cegos.!O!aporte!teórico!
metodológico!tem!como!base!Bourdieu!(2002),!Chartier!(2009)!e!Gruzinski!(2001),!no!que!se!
refere! a! questões! como! apropriação,! representação,! relação! global! e! local,! história!
conectada,! entre! outros! elementos! que! remetem! à! noção! de! circulação.! A! partir! destes!
conceitos,! pudemos! observar! a! interação! entre! sujeitos,! instituições! e!métodos! de! ensino!
como! o! braille! e! o! cubarithmo! que! revelam! não! apenas! a! importância! da! partilha! de!
conhecimentos! e! troca! de! experiências,! mas! os! impactos! que! proporcionaram,! dando!
inclusivamente!lugar!a!iniciativas!de!natureza!internacional,!como!o!Congresso!Internacional!
Para!o!Melhoramento!da!Sorte!dos!Cegos,!que!se!realizou!em!Paris!em!Agosto!de!1900.!
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RESUMO!
!

O!Asilo! de! Cegos! de! Castelo! de!Vide,! foi! autorizado! por! portaria! de! 18! de!Abril! de!
1856,!mas!apenas!inaugurado!em!20!de!Julho!de!1863!sob!a!direção!de!João!Diogo!Juzarte!
Sameiro.!Durante!os!primeiros!30!anos!de!seu!funcionamento,!o!objetivo!desta!entidade!era!
educar! os! ! cegos! de! ambos! os! sexos! por! meio! da! aprendizagem! de! francês,! geografia,!
história,! português,! matemática! e! música! por! meio! de! amplos! e! modernos! métodos! de!
ensino.!Porém,!Branco!Rodrigues,!um! filantropo!português,!preocupado!com!a!questão!do!
ensino!dos!cegos!no!país,!visita!a!instituição!e!verifica!que!era!preciso,!além!de!ofertar!uma!
educação! literária! e! musical,! profissionalizar! o! cego,! proporcionandoQlhe! meios! de!
subsistência! e! condições! de! ter! uma! família.! Em! dezembro! de! 1895,! foram! fundadas! as!
oficinas! Branco! Rodrigues,! assim! batizadas! em! homenagem! ao! seu! mentor,! as! quais!
dedicaramQse! ao! ensino! e! fabrico! de! canastras! para! exportação! de! sal,! carne,! peixe,! etc.,!
negócio! este! que! redundou! num! enorme! sucesso.! Deste! modo,! este! trabalho! tem! por!
objetivos!apresentar!o!trabalho!e!os!sujeitos!que!atuaram!nas!Oficinas!Branco!Rodrigues!e!os!
impactos! que! proporcionaram! para! a! escolarização! e! profissionalização! dos! cegos! em!
Portugal!por!meio!da!participação!destes!em!Congressos!Internacionais!e!do!surgimento!de!
outras! instiuições!sob!a!mesma!vertente!em!prol!do!Progresso,!da! técnica,!da!ciência!e!da!
internacionalização!de!ideias!e!práticas!pedagógicas.!

!
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RESUMO!
!

Este!artigo!resulta!do!acúmulo!teórico!do!Grupo!de!Estudos!e!Pesquisas!em!Educação!
de! Jovens! Adultos! da! Universidade! Federal! de! Santa! Catarina! –! EPEJAQUFSC/Brasil.! Nas!
pesquisas!realizadas!identificamos!a!contribuição!de!dois!programas!governamentais!criados!
com!a! finalidade!de!elevação!da!escolaridade!na!Educação!Básica,!o!ProJovem!Urbano!e!o!
PROEJA,! ambos! têm! como! propostas! metodológicas! unir! a! formação! básica! em! nível!
fundamental!e!a!qualificação!profissional.!Para!desvendarmos!esse!debate!contaremos!com!
um! vasto! referencial! teórico! que! nos! dará! possibilidades! de! compreensão! das! ações!
pedagógicas!junto!aos!sujeitos!jovens!e!adultos,!demonstrando!que!os!processos!que!unem!
educação! e! trabalho! alcançam! melhor! as! expectativas! desses! estudantes.! Dentre! eles:!
Abramovay! (2008),! Aquino! (2009),! Arroyo! (2005),! Carrano! (2003,! 2007),! Ciavatta! (2005),!
Frigotto! (2007,!2010).!Contaremos! também!com!os!dados!censitários!para!o!delineamento!
do! perfil! da! demanda! populacional! (IBGE).! Com! a! análise! qualitativa! dos! depoimentos! de!
estudantes! e! de!pesquisa! bibliográfica! para! o! desvelamento!dos! processos! educativos! que!
permeiam!as!práticas!pedagógicas!nestes!programas,!evidenciaremos!as!suas!contribuições!
para! a! geração! de! referências! de! estratégias! de! escolarização! que! dialogam! com! as!
especificidades!dos!sujeitos!e!da!modalidade!da!Educação!de!Jovens!e!Adultos!Q!EJA.!Com!a!
análise! dos! dados! censitários,! verificaremos! os! limites! dos! mesmos! no! atendimento! à!
demanda.! O! resultado! do! trabalho! indicará! a! existência! de! aspectos! referentes! aos!
programas! sociais! preenchem! lacunas! deixadas! no! decorrer! de! décadas! na! educação! e!
indicam!a!necessidade!de!superação!do!status!de!programa!a!Políticas!de!Estado,!rompendo,!
com!as!descontinuidades!que!demarcam!a!trajetória!educacional!brasileira.!

!
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RESUMO!
!

Dentro! do! contexto! de! reestruturação! do! Estado! brasileiro,! a! educação! superior!
assume! papel! de! destaque! nas! políticas! educacionais,! como! elemento! de! formação,!
conhecimento,!inovação,!fator!de!desenvolvimento!e!competitividade!do!país.!Isto!justifica!a!
importância! da! expansão,! diversificação! institucional! e! diferenciação! de! cursos! como!
estratégias!políticas.!

O!artigo!discute!essa!temática!e!se!constitui!em!um!recorte!de!pesquisa!de!doutorado!
que! objetivou! desenvolver! um! estudo! do! processo! de! Expansão! da! Educação! Superior! no!
Brasil! a! partir! das! definições! das! políticas! para! a! educação! superior,! destacando! suas!
características,! alguns! de! seus! efeitos! e! desafios! resultantes! de! sua! implementação,! no!
período!compreendido!entre!1995!a!2015.!

Como! procedimentos! metodológicos! adotouQse! a! revisão! bibliográfica,! análise!
documental! e! utilização! de! dados! secundários! recolhidos! na! base! de! dados! do! Censo! da!
Educação!Superior,!do!Instituto!Nacional!de!Estudos!e!Pesquisas!Educacionais!Anísio!Teixeira,!
do!Ministério!da!Educação!(MEC/Inep).!Sob!essa!perspectiva!o!estudo!indica!duas!vertentes!
do!movimento!dessa!expansão;!uma!pela!participação!intensa!da!iniciativa!privada!e!a!outra!
pela! ampliação! no! setor! público,! ambas! respaldadas! por! políticas! públicas,! prescrições! de!
organismos! internacionais!e! implementações!de!programas!governamentais,!caracterizados!
por! fatores! como! flexibilização,! eficiência! e! resultados,! definindo! novos! contornos! aos!
objetivos!sociais!e!democráticos!do!Ensino!Superior.!
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RESUMO!
!

La!ponencia!condensa!resultados!parciales!de! la! investigación!“Infancia,!educación!y!
posacuerdos:!una!mirada!a! los! casos!de!Nicaragua,! El! Salvador! y!Guatemala”! (DSIQ453Q17),!
financiada! por! el! Centro! de! Investigaciones! de! la! Universidad! Pedagógica! Nacional! de!
Colombia! QCIUPQ.! Los!objetivos!del!estudio! son! rastrear! los! compromisos!con! los!niños!y! la!
educación! en! los! acuerdos! de! paz! de! Nicaragua,! El! Salvador! y! Guatemala! y! reconocer! las!
políticas! educativas! orientadas! a! la! población! infantil! en! los! procesos! de! posacuerdo! en!
dichos!países;!en!aras!de!aportar!a!la!construcción!de!líneas!de!acción!y!reflexión!para!el!caso!
del!posacuerdo!en!Colombia.!Es!una!investigación!documental,!en!la!que!opera!la!hipótesis!
de! que! los! discursos! acerca! de! la! infancia! y! el! reconocimiento! de! los! niños! como! agentes!
sociales!posicionan!prioridades!políticas,!por!lo!que!son!síntesis!y!referentes!de!la!historia!de!
las!sociedades!y!de!los!emprendimientos!del!Estado.!!

En!esta!contribución!se!presentan!avances!de!la!visibilidad–invisibilidad!de!los!niños!y!
su!impacto!en!las!políticas!educativas!en!los!países!del!estudio:!1.! la!visibilidad!de!los!niños!
como!sujetos!“útiles”!para!la!aniquilación!directa!y!simbólica!de!los!oponentes,!en!el!marco!
de! las! confrontaciones! armadas;! 2.! la! invisibilidadQvisibilidad! durante! el! momento! de! los!
diálogos! y! las! negociaciones! de! paz,! en! tanto! fueron! tratados! tímidamente! como! víctimas!
directas,!pero!en!ningún!caso!reconocidos!como!generación!afectada!estructuralmente!y,!por!
diferentes!vías;!y!3.! ! la!visibilidadQinvisibilidad!como!víctimas,!testigos,!actores!y!generación!
prioritaria! para! el! Estado,! especialmente! en! lo! relativo! a! la! construcción! de! políticas!
educativas! con! impacto! estructural! en! las! sociedades,! como! vía! para! garantizar! la! no!
repetición.!
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RESUMO!
!

O! presente! projeto! tem! como! objeto! de! estudo! a! génese! e! história! da!medicina! e!
saúde!escolares!em!Portugal.!O!objeto!de!estudo! insereQse!na!problemática!do!higienismo,!
da! escolarização! e! da! proteção! à! infância,! através! da! voz! dos! médicos! que! elencaram! as!
doenças!escolares!e!as!suas!causas.!Neste!domínio!a!escola!primária!assume!o!protagonismo,!
privilegiada! pelos! discursos! médicoQhigienistas! como! meio! de! educação! e! de! profilaxia!
sociais.!Foi!relevante,!para!o!estudo,!o!papel!desempenhado!pelos!médicos!nos!processos!de!
implementação!de!políticas!de!higiene!escolar.!

GeneralizaQse!na!segunda!metade!do!século!XIX!a!preocupação!com!a!constituição!e!
preservação!de!cidadãos!robustos,!válidos!e!aptos!para!o!trabalho,!assim!como!para!a!defesa!
militar! da! nação.! A! escola! participa! neste! movimento! com! a! inculcação! de! práticas!
disciplinares! e! de! regulação! do! quotidiano,! como! o! estabelecimento! de! horários! e! outras!
práticas!escolares.!ConfrontaQse,!no!entanto,!com!uma!população!escolar!débil,!doente,!em!
fragilidade! na! fase! precoce! da! vida,! partilhando! com! a! população! adulta! estas! mesmas!
caraterísticas.! Perante! este! cenário! em! que! o! futuro! se! afigurava! comprometido!
eugenicamente,!em!que!as!crianças!poderiam!não!sobreviver!à!infância.!Através!dos!alunos,!
como!veículos!para!chegar!às!respetivas!famílias,!sugeremQse!mudanças!de!comportamentos!
sociais! em! que! a! salubridade! e! higiene! pública! e! privada! se! definem! como! prioritárias! e!
revestidas!de!diversas!formas,!entre!elas!preceitos!alimentares,!hábitos!de!vida!individuais!e!
coletivos!e!mesmo!medicina!preventiva!e!profilática.!
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RESUMO!
!

A! pesquisa! problematiza! até! que! ponto! a! educação! que! está! sendo! destinada! aos!
ribeirinhos!por!meio!do!Programa!MOVA/ALFA100,!atende!aos!interesses!e!às!necessidades!
dos!mesmos,!pontuando!quais!são!as!principais!dificuldades!encontradas.!Além!de!permitir!
uma! ampliação! acerca! do! conhecimento! da!modalidade! EJA,! proporcionou! uma! avaliação!
mais!sistemática!em!questões!qualitativas!do!programa.!O!objetivo!da!pesquisa,!levando!em!
conta!a!problemática!apresentada,! foi! compreender!as! relações!dos!egressos!do!Programa!
na! comunidade! ribeirinha! Miritizal,! com! os! saberes! e! suas! influências! no! âmbito! dos!
processos! de! aprendizagem! e! de! inserção! social.! Desse!modo,! foram! situados! referenciais!
teóricos!e!documentais!sobre!políticas!públicas!de!alfabetização!na!EJA,!suas!concepções!e!
modos!de!constituição!de!alfabetização!no!Brasil!e!no!Acre.!Tais!referenciais!contam!com!a!
contribuição!de!autores!como:!Hadadd!e!Ximenes!(2008),!Haddad!e!Di!Pierro!(2000),!Frigotto!
e!Ciavatta!(2003),!Arroyo!(2005),!Soares!(2003),!Freire!(1989,!1991,!1993,!1996,!1999,!2000!e!
2001),!Charlot!(2000),!Pessoa!(2007),!Vieira!(2004),!Gadotti!e!Pereira!(1989).!A!metodologia!
utilizada! para! pesquisa! trataQse! de! uma! abordagem! qualitativa! com! característica!
exploratória! e! descritiva,! mediante! levantamento! bibliográfico,! análises! de! documentos! e!
realização! de! entrevistas! semiestruturadas.! A! pesquisa! evidencia! os! alcances! políticos! e!
sociais,!no!que!se!refere!à!inserção!pessoal!e!social!dos!egressos.!Foi!possível!constatar!que!
ainda! hoje! os! jovens,! adultos! e! idosos! tidos! como! analfabetos! se! sentem! excluídos! dos!
processos!sociais,!em!que!a!leitura!e!a!escrita!são!requeridas.!
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RESUMO!
!

A!necessidade!de!promover!o!desenvolvimento!profissional!docente!em!Portugal!tem!
conduzido! a! um! aumento! significativo! de! cursos! de! formação! destinados! a! professores!
profissionalizados.! Módulos! de! curta! duração! ("Ações! de! Formação")! são! oferecidos!
anualmente! em! diversas! instituições,! incluindo! as! próprias! escolas.! Estes! cursos! incidem!
muitas! vezes! sobre! temáticas! extensíveis! a! todas! as! áreas! da! docência,! revelandoQse!
superficialmente!relevantes!para!a!prática!letiva.!Além!disso,!módulos!de!curta!duração!não!
promovem! o! desenvolvimento! de! práticas! autónomas! de! investigação,! ficando! assim!
secundarizado!o!papel!fundamental!da!pesquisa!docente!na!formação!profissional.!Conforme!
observado!por!CochranQSmith!&!Lytle! (1999),! é!o! conceito!de!professor! como!pesquisador!
que!pode!levar!a!mudanças!educacionais!fundamentais.!

Um!caminho!diferente!para!a!promoção!do!desenvolvimento!profissional!está!a! ser!
explorado! na! Faculdade! de! Letras! da! Universidade! de! Coimbra,! com! a! participação! de!
professores!de! Inglês.!Durante!um!programa!de!mestrado! (com!a!duração!de!um!ano),!os!
professores!realizam!projetos!individuais!de!investigação!sobre!a!sua!própria!prática!docente.!
Os! projetos! até! agora! concluídos! permitem! demonstrar! que! a! investigação! da! prática!
docente!conduz!a!reflexões!aprofundadas!da!experiência!docente!e!promove!a!renovação!de!
práticas!de!ensino,!envolvendo!a!partilha!com!outros!professores!e!conduzindo!a!pesquisas!
futuras.! O! nosso! estudo! confirma! assim! que! práticas! autónomas! de! investigação! têm! um!
impacto!positivo!na!educação!e!na!comunidade!escolar,!pelo!que!deveriam!ser! fortemente!
encorajada!e!recompensada!por!políticas!nacionais!de!educação!e!de!formação.!
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Minha!reflexão!se!situa!no!campo!das!Licenciaturas,!tendo!por!objetivo!problematizar!
sua! presença! nos! Institutos! Federais! de! Educação,! Ciência! e! Tecnologia! vinculada! a! sua!
implantação,! resultados! e! desafios.! Para! essa! compreensão,! realizei! minha! produção! de!
dados!através!de!uma!abordagem!metodológica!que!acredito!ser!interativa,!autoformativa!e!
integradora!as!Rodas!de!Conversa,!tendo!como!locus!o!campus!Bento!Gonçalves!e!o!campus!
Porto!Alegre! do! Instituto! Federal! de! Educação!Ciência! e! Tecnologia! do!Rio!Grande!do! Sul.!
Nessa!compreensão,!busquei!os!escritos!de!Lucília!Machado,!no!entendimento!da!formação!
de! professores! no! âmbito! da! Educação! Profissional,! Cecília!Warschauer,! no! entendimento!
das! concepções! acerca! do! que! se! constitui! a! Roda! de! Conversa,! Maurice! Tardif,! com! o!
conceito!de!interação!humana!no!contexto!da!escola,!e!Michel!Foucault,!na!compreensão!da!
importância!da!interação!para!reflexão!e!reconstrução!do!conhecimento!no!processo!ensino!
aprendizagem;! o! contexto! histórico,! bem! como! o! conceito! de! territorialidade! cuja!
compreensão!me!foi!possível!a!partir!da!Lei!11.892/2008!e!do!documento!Institutos!Federal:!
Concepções!e!Diretrizes!e!a!Carta!de!Natal!em!busca!da!identidade.!Conclui!concluir!que!as!
políticas!de!formação!de!professores!ainda!necessitam!de!qualificada!infraestrutura!e!que!as!
relações! com! concepções! de! interação! e! interdisciplinares,! a! desfragmentação! da!
organização! curricular,! ainda! com! o! privilégio! das! disciplinas,! compõem! dificuldades! na!
formação!de!professores.!
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RESUMO!
!

Perante!as!mudanças!na!sociedade!e!consequentemente!na!escola,!assisteQse!a!novos!
desafios! colocados! a! todos! os! atores! educativos.! No! caso! particular! dos! assistentes!
operacionais! com! funções! em!escolas! públicas! do! ensino! não! superior,! ganha! expressão! a!
necessidade! de! formação! inicial! e! de! formação! contínua! por! desempenharem! um! papel!
estratégico!na!relação!de!proximidade!com!alunos,!encarregados!de!educação,!professores!e!
outros!elementos!da!comunidade!educativa.!

PretendeQse! fazer! uma! reflexão! sobre! as! orientações! políticas! para! a! formação! dos!
assistentes! operacionais! e! a! oferta! formativa! apresentada! pelos! Centros! de! Formação! de!
Associação!de!Escolas!do!distrito!de!Coimbra.!

A! formação,! seja!a! inicial! seja!a!contínua!para!assistentes!operacionais,!possibilita!a!
aquisição!de!novos!saberes!e!o!desenvolvimento!de!competências!necessários!à!construção!
da!sua!profissionalidade!e!ao!exercício!das!suas!funções.!
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Desde! sua! organização! em! 1837! e! até! a! década! de! 60! do! século! XX,! o! Ensino!
Secundário! no! Brasil! teve! por! finalidade! a! formação! de! uma! elite! dirigente! ou! de!
“individualidades! condutoras”.! Para! tanto,! ofertava! uma! educação! geral! Q! humanística! e!
científica! Q! que! conduzia! os! alunos! aos! cursos! superiores.! A! partir! da! década! de! 50,! em!
virtude! do! desenvolvimento! da! indústria! e! do! crescimento! econômico! do! país,! suas!
finalidades! passaram! a! ser! questionadas.! FaziaQse! necessário! ofertar! educação! de! nível!
médio,! para!outros! segmentos!da!população,! Q! uma!educação! geral,!mas! também! técnica,!
que!formasse!para!o!trabalho.!O!Ensino!Secundário!foi!convocado!a!atender!essa!demanda!
decorrente!das!necessidades!do!país.!!

O! estudo! tem! por! objetivo! analisar! as! tentativas! de! mudanças! das! finalidades! do!
Ensino!Secundário/Médio!de!1961!a!2017,!por!meio!do!estudo!da!legislação!e!de!bibliografia!
pertinente.!!

!ConstataQse! que! a! Lei! de! Diretrizes! e! Bases! da! Educação! Nacional! (LDB),! de! 1961,!
expandiu!a!oferta!deste!nível!de!ensino;!a!Lei!5692/71!criou!uma!escola!única!que!pretendia!
ofertar!educação!profissional!para! todos.!A! ! LDB!de!1996!e!a! Lei!13.417/2017!que!propõe!
ensino! integral!e! ! flexibiliza!o!currículo!do!Ensino!Médio,! também!procuraram!traçar!novas!
finalidades! para! esse! nível! de! ensino.! Apesar! de! todas! as! tentativas! de! alteração! de! suas!
finalidades,!as!diferentes!reformas!de!ensino!não!tem!conseguido!desfigurar!a!sua!natureza.!
Criado! com! a! finalidade! de! atender! uma! elite! dominante! e! conduzir! os! alunos! aos! cursos!
superiores,!o!ensino!Secundário/Médio,!apesar!de!ter!sido!expandido!para!outros!segmentos!
da! população,! continua! conduzindo! aos! cursos! superiores.! A! almejada! formação! para! o!
trabalho!tem!sido!efetuada!por!outras!modalidades!de!ensino.!

!
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RESUMO!
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Os! sentidos! da! presença! da! universidade! pública! na! sociedade,! seus! territórios! e!
demandas,! têm! nos! movido! a! realizar! diversas! atividades! de! ensino,! extensão! e! pesquisa!
junto!aos!sujeitos!envolvidos!em!práticas!sociais!e!processos!educativos!que!se!desenvolvem!
em!espaços!de!restrição!e!privação!de!liberdade.!!!

!O! objetivo! do! presente! trabalho! é! tecer! reflexões! propositivas! embasadas! nos!
resultados!de!um!projeto!de!extensão!desenvolvido!na!Universidade!Federal!de!São!Carlos!–!
UFSCar,!Brasil,!junto!a!gestores!e!educadores!de!três!instituições!implicadas!na!educação!nas!
prisões! no! estado! de! São! Paulo:! Secretaria! de! Administração! Penitenciária,! Secretaria!
Estadual!de!Educação!e!Fundação!Dr.!Álvaro!Pedro!Pimentel.!O!projeto!buscou!fortalecer!os!
estudos! sobre! a! temática! de! Educação! de! Jovens! e! Adultos! em! prisões,! por! meio! de!
encontros! de! formação! para! educadores! e! gestores! que! atuam! em! unidades! prisionais!
paulistas,!que!aconteceram!em!cinco!cidades!do!estado!de!São!Paulo,!ao!longo!de!2013.!!

!AdotouQse! como! postura! metodológica! a! interdisciplinaridade! no! desenvolvimento!
das! atividades! Q! colóquios,! oficinas,! rodas! de! conversa,! depoimentos,! conversas! informais,!
exposições! de! experiências! exitosas! –! as! quais! trouxeram! contribuições! acadêmicas! e!
pedagógicas:!visibilidade!a!um!tema!que!carece!de!políticas!educativas,!atuação!intersetorial!
e! problematização! da! prisão! como! resposta! aos! fenômenos! criminais.! DestacouQse! a!
premência! da! escuta! cuidadosa! dos! diferentes! atores! envolvidos,! o! diálogo! entre! o! saber!
acadêmico!e!o!saber!da!experiência!e!a!relevância!de!ações!entre! instituições!responsáveis!
pela!educação!em!prisões,!professores!e!estudantes!da!universidade.!

!
PalavrasQchave:! políticas! educativas;! Educação! de! Jovens! e! Adultos! em! prisões;! extensão!
universitária!
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RESUMO!
!

O!estudo!apresenta!o!surgimento!da!Rede!Latinoamericana!pela!Educação!–!REDUCA:!
uma!rede!composta!por!14!grupos!predominantemente!empresariais!presentes!na!América!
Latina! e! Caribe.! Lançada! em! 2011,! a! REDUCA! tem! se! fortalecido! como! uma! voz! ativa! na!
disputa!pelo!conteúdo!e!pela!condução!da!política!educativa!latinoamericana.!

TrataQse! de! uma! pesquisa! qualitativa! de! base! empírica,! em! andamento.! Como!
instrumentos,!utilizouQse!dados!primários,!secundários!e!entrevistas.!

A! REDUCA! conjuga! interesses! de! organizações! empresariais! e! multiQsetoriais! e,! ao!
mesmo!tempo,!trabalha!estreitamente!com!governos!locais!e!organizações!internacionais!em!
torno!de!objetivos!comuns.!

A!proposta!educativa!da!REDUCA!enfocaQse!nos!docentes,!na!primeira! infância!e!na!
reforma! do! ensino! médio.! Isoladamente,! os! integrantes! da! REDUCA! promovem! parcerias!
público! e! privado,! venda! de! assessorias,! fomentam! a! responsabilidade! social! empresarial,!
filantropia!e!voluntariado.!Em!conjunto,!a!REDUCA!questiona!a!eficiência!estatal!e!tenta!criar!
um!novo!“senso!comum”!sobre!as!politicas!educativas!junto!à!sociedade.!!

Somada! às! altas! burocracias! governamentais! e! à! grande! mídia,! a! REDUCA! tem!
buscado! converter! suas! propostas! em! política! de! Estado,! por!meio! de! leis! nacionais! e! da!
criação!de!consenso!junto!à!sociedade.!!

A!ação!organizada!empresarial!prol!educação! tem!procurado!ampliar!a!participação!
empresarial!ao!interior!das!decisões!estatais,!estabelecendo!uma!agenda!educativa!regional!
para!a!América!Latina!e!gerando!uma!dinâmica!de!privatização!do!próprio!processo!político.!

!
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RESUMO!
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Este! trabalho! é! fruto! do! projeto! de! pesquisa:! Precarização! do! trabalho! docente! na!
Rede! Federal! de! Educação! Profissional,! apoiado! pelo! IFRN,! no! qual! se! pretende! observar!
como! a! reconfiguração! dessa! Rede! está! a! interferir! na! realização! do! trabalho! dos!
professores,!tomando!como!casos!de!estudo!os!Campi!NatalQCentral!e!Mossoró,!do!Instituto!
Federal!de!Educação,!Ciência!e!Tecnologia!do!Rio!Grande!do!Norte!(IFRN).!

Durante!a!realização!da!pesquisa,!realizaramQse!análises!de!documentos!oficiais!sobre!
a!expansão!dos! Institutos!Federais,! sobre!exercício!docente,! além!de!documentos! técnicos!
(Deliberações,! Resoluções! e! Orientações! Normativas)! publicados! pelo! IFRN.! Os!
procedimentos!metodológicos!apresentaram!abordagem!qualitativa,!com!adoção!da!análise!
de!conteúdo.!

Quanto!aos!resultados,!observouQse!que!a! legislação!analisada!apresentou!excessiva!
regulamentação! para! o! exercício! docente! com! enfoque! na! expansão! das! instituições! de!
ensino;! na! excessiva! divisão! do! trabalho! dos! professores;! na! regulamentação! da! carga!
horária;! na!normalização!do! afastamento!para! capacitação;! na!polivalência! profissional;! na!
descentralização! da! gestão! e,! no! estabelecimento! de! indicadores! de! produtividade! e! de!
avaliação.! Apesar! da! preocupação! com! o! aspecto! regulatório,! observouQse,! após!
levantamento!das!licençasQcapacitação!dos!campi!analisados,!que!o!IFRN,!entre!2010!e!2015,!
concedeu!número!reduzido!de! licenças!para!qualificação!docente,!sendo!91!para!o!campus!
NatalQCentral!e!27,!para!Mossoró,!o!que!contraria!a!indicação!para!a!qualificação!constante!
da! docência.! Além! disso,! a! remuneração! dos! professores,! entre! os! anos! de! 2009! e! 2016,!
evoluiu! abaixo! da! inflação! acumulada!do!período,! em!especial! aos! que!possuem!apenas! o!
título!de!graduado.!

! !
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No!processo!recente!de!democratização!do!ensino!superior!no!Brasil,!os!alunos!“não!
tradicionais”! (adultos,! trabalhadores,! provedores,! que! voltaram! a! estudar! depois! de! um!
tempo!de! conclusão!do!ensino!médio)! têm!ocupado!vagas!nas! instituições!de!ensino,!mas!
têm!recebido!pouca!visibilidade.!Desde!2015,!temos!pesquisado!o!perfil!dos!alunos!com!35!
anos! ou! mais! no! Centro! de! Artes,! Humanidades! e! Letras! da! Universidade! Federal! do!
Recôncavo!da!Bahia,!Brasil.!

Por! meio! de! questionários! e! entrevistas! (31! respondentes),! análise! descritiva! e!
categorial,! buscamos! levantar:! o! que! pensa! o! aluno! com! 35! anos! ou! mais! sobre! sua!
experiência! na! universidade?! O! que! ele! faz! para! permanecer! no! curso?! Que! aspectos!
estranhou!quando!voltou!a!estudar!/!entrou!no!ambiente!universitário?!Quais!as!principais!
dificuldades!no!percurso!universitário?!O!que!mudou!em! sua! vida!depois!que!ele! voltou!a!
estudar?!O!que!pretende!fazer!quando!concluir!o!curso?!

A! partir! dos! achados,! refletimos! sobre! políticas! direcionadas! à! permanência! (várias!
previstas! em! leis! e! normas,! mas! nem! sempre! implementadas)! que! incluem! orientação!
pedagógica!direcionada;!recepção!ao!calouro;!articulação!com!os!governos!locais!e!estaduais!
na! busca! de! solução! para! o! problema! da! mobilidade! e! do! transporte;! flexibilização! do!
percentual! máximo! de! faltas;! possibilidade! de! fazer! as! avaliações! de! comprovação! de!
competência!anterior;!e!oferta!de!oficinas!nos! três! turnos!para! lidar! com!os!problemas!de!
aprendizagem.!

Nesta!reflexão,!buscamos!ampliar!a!visibilidade!para!o!aluno!não!tradicional.!
!

PalavrasQchave:!aluno!adulto;!democratização!da!educação!superior;!permanência!
 !



 

123 

SUBSÍDIOS!PARA!UMA!LEITURA!GRAMSCIANA!DA!CRIAÇÃO!DAS!AGÊNCIAS!
NACIONAIS!DE!AVALIAÇÃO!E!REGULAÇÃO!DA!EDUCAÇÃO!SUPERIOR!NO!BRASIL!

E!PORTUGAL!
!

Autor(es):!
(1)!Eliacir!Neves!França;!(2)!Luís!Enrique!Aguilar!
Afiliação:!(1)!UEL;!(2)!Unicamp!
EQmail:!(1)!eliacirfranca@gmail.com;!(2)!luis.aguilar@merconet.com.br!
!
!
!

RESUMO!
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A! avaliação! e! a! regulação! da! educação! superior! têm! ocupado! lugar! central! nas!
políticas!públicas!nas!últimas!décadas.!A!investigação!preliminar!aqui!apresentada!tem!como!
foco! a! análise! do! processo! da! política! da! educação! superior! para! a! institucionalização! das!
agências! nacionais! de! regulação! no! Brasil! e! em! Portugal,! numa! perspectiva! comparada:! o!
Instituto!Nacional!de!Supervisão!e!Avaliação!da!Educação!Superior! (INSAES)!e!a!Agência!de!
Avaliação!e!Acreditação!do!Ensino!Superior!(A3ES)!respetivamente.!

As! reflexões,!estudos!e!apontamentos! realizados!por!Gramsci!acerca!das! temáticas:!
sociedade!civil,!relações!de!força!e!hegemonia,!no!âmbito!do!ele!define!de!Estado!Ampliado,!
se!constituem!no!lastro!teórico!sobre!o!qual!pretendemos!sustentar!este!exercício!analítico.!
Sem! perder! de! vista! as! especificidades! dos! Estados! brasileiro! e! português,! objetivaQse!
analisar! a! correlação! de! forças! do! processo! da! política! na! definição! e! tramitação! das!
propostas! legislativas! anteriores! à! constituição! da! A3ES,! e! dos! percursos! e! debates! que!
sobrestaram! o! processo! legislativo! do! INSAES.! Apesar! de! ser! vasta! a! literatura! sobre!
educação! superior! e! diversos! os! seus! respetivos! enquadramentos! teóricoQconceptuais,!
convocar! os! contributos! de! Gramsci! para! elucidar! este! objeto! de! pesquisa! pode! levantar!
questionamentos!menos! usuais! e,! deste!modo,! abrir! outras! possibilidades! de! desenvolver!
uma!análise!crítica!sobre!o!lugar!da!educação!superior!no!contexto!das!mudanças!(políticas,!
económicas!e!culturais)!contemporâneas.!

Os!documentos!oficiais!do!processo! legislativo!no!Brasil!e!em!Portugal!constituem!a!
fonte! dos! dados.! Para! a! compreensão! destes! nos! valeremos! de! contributos! dos! Estudos!
Comparados,!da!Análise!da!Política!em!Educação!e!da!Análise!Crítica!do!Discurso!(ACD),!na!
perpstiva!de!Fairclough!(1989).!

!
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RESUMO!
!

A!violência!se!apresenta!como!um!problema!macro!de!ordem!social!e!político!e!suas!
práticas! geram!os!processos!de! exclusão! social! e! econômica.Na! literatura! sobre!o!Brasil,! a!
associação! entre! violência! e! macrodinâmicas! sociais,! constitui! um! marco! nos! estudos!
contemporâneos! onde! pobreza,! desemprego,! crises! econômicas,! desigualdades! sociais! e!
democracia! são! algumas! das! referências! macroestruturais! mais! debatidas,! A! violência!
descrita! como! caráter! endêmico! relacionada! a! assimetrias! sociais! se! traduzem! no!
subdesenvolvimento! territorializado,! impunidade,! corrupção;abusos! das! forças! policiais,!
principalmente! contra! os! pobres! e! os! nãoQbrancos;! as! violações! dos! direitos! das! pessoas!
presasQpobres;! discriminação! racial.! ConcebeQse! assim,! a! violência! como! um! fenômeno!
multifacetado,! que! não! somente! atinge! a! integridade! física,! mas! também! as! integridades!
psíquicas,!emocionais!e!simbólicas!de!indivíduos!ou!grupos!nas!diversas!esferas!sociais,!seja!
no! espaço! público,! seja! no! espaço! privado.! Para! esse! estudo! interessa! me! apresentar! a!
violência!simbólica!como!conseqüência!das!desigualdades!econômicas,!sociais!e!culturais.!Na!
perspectiva!de!um!diálogo!entre!os!autores,!Adorno!e!Dussell,!filósofos!contemporâneos!que!
tratam!da!questão!central!apresentada!nesse!trabalho,!refletindo!!sobre!a!violência!simbólica!
presente!na!relações!sociais!em!população!menos!favorecidas!da!sociedade,!existem!muitas!
idéias!a!serem!debatidas.!Ambas!as!perspectivas,!consideraram!que!inclusão!e!exclusão!são!
processos!complexos!multiculturais,!uma!configuração!de!dimensões!culturais,!econômicas,!
políticas,!relacionais!e!subjetivas!interligadas!e!coexistentes!numa!relação!dialética!que!gera!
subjetividades!específicas,!que!vão!desde!o!sentirQse!incluído!ao!sentirQse!discriminado.!

!
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RESUMO!
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A! partir! de! 1990,! o! Brasil! retoma! a! expansão! da! educação! superior.! O! governo,!
iniciado! em! 2003,! dá! ênfase! a! esta! expansão! pela! via! pública,! criando! e! consolidando!
instituições! federais! no! interior! do! país,! possibilitando! assim! acesso! à! educação! a! um!
contigente!populacional!antes!excluído.!Em!paralelo,!estabelece!cooperações!internacionais!
que! resultam,! entre! outras,! na! criação! de! três! instituições! com! vagas! reservadas! para!
estrangeiros.!Estas!políticas!trouxeram!para!a!universidade,!em!maior!percentual,!um!aluno!
não! tradicional! (mais! velho,! mais! pobre,! trabalhador).! Levantamos! duas! hióteses:! a)! o!
estranhamento! acontece! para! estrangeiros! e! brasileiros! e! b)! brasileiros! que! mudam! de!
cidade!para!estudar!são!também,!especialmente!em!cidades!do!interior,!estrangeiros.!Assim,!
este! trabalho! contrastou! o! perfil! de! africanos! e! brasileiros! matriculados! no! Campus! dos!
Malês! da! Universidade! da! Integração! Internacional! da! Lusofonia! AfroQBrasileira! (UNILAB),!
localizada!no!interior!da!Bahia.!Para!isto,!foi!realizado!um!survey!com!35!alunos!da!UNILAB!
em! julho!de!2016!e! análise!univariada!e,! posteriormente,!bivariada,! cruzando!os!dados!de!
estranhamento!dos!brasileiros!x!africanos.!A!exceção!da!classe!econômica!mais!empobrecida,!
os!resultados!apresentam!um!perfil!mais!tradicional.!Não!houve!grandes!diferenças!entre!os!
grupos! analisados! quando! observada! a! relação! com! a! Universidade,! mas! foi! percebida! a!
necessidade!de!se! investigar!o!estranhamento!da!cidade!com!os!“estrangeiros”,!sejam!eles!
brasileiros!ou!não.!
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RESUMO!
!

Esse!trabalho!teve!como!foco!analisar!a!Lei!Brasileira!n.º!13.409,!de!28!de!dezembro!
de! 2016,! que! alterou! a! “lei! de! cotas”! para! incluir! a! reserva! de! vagas! para! pessoas! com!
deficiência!nos!cursos!técnico!de!nível!médio!e!superior!das!instituições!federais!de!ensino.!
Nesse! sentido,! todos! os! tipos! e! graus! de! deficiência! concorrem! entre! si! disputando! as!
mesmas!vagas,!e!alguns!tipos!e!graus!de!deficiência!sensorial!não!são!aceitos!para!concorrem!
nas! vagas! reservadas.! A! metodologia! utilizada! foi! a! hermenêutica! da! legislação! e!
jurisprudência! brasileira,! com! aporte! de! interpretação! dos! textos! doutrinários.! Existem!
deficientes!sempre!dependentes,!semidependentes!e!os!de!graus!mais!leves!que!não!geram!
dependências.! A! Lei! n.º! 12.764/2012! destaca! que! a! pessoa! com!o! transtorno! do! espectro!
autista!é!considerada!uma!pessoa!com!deficiência.!O!Decreto.!nº!3.298/99!diz!que!algumas!
deficiências!sensoriais!como!visão!monocular!e!surdez!unilateral!não!são!aceitas!nas!cotas.!
Porém,! jurisprudência! também! asseguram! as! essas! deficiências! sensoriais.! (Apelação! n.º!
41.0/2013.!3ª!Turma!do!Tribunal!Regional!Federal!da!5ª!Região.TRF5.!DJ.!04/03/2013.!p.!199)!

Os! resultados! apontam! que! é! injusto! e! desproporcional! todos! os! tipos! e! graus! de!
deficiências! concorrerem! nas! mesma! vagas! reservadas.! É! discriminação! alguns! graus! de!
deficiência! concorrerem! com! pessoas! sem! deficiência.! Portanto,! propomos! que! essa! lei! já!
nasce!com!(in)efetividade!merecendo!ser!alterada!para!que!as!cotas!sejam!escalonadas!por!
três!graus!de!deficiência:!leve,!moderada!e!grave.!

!
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RESUMO!
!

O! Pacto!Nacional! para! o! fortalecimento! do! Ensino!Médio! no!Brasil! foi! uma!política!
pública! criada! para! reestruturação! curricular! do! ensino! médio! visando! qualificar! a!
aprendizagem! em! um! espaço! integrador! e! investigativo! de! saberes! e! fazeres! na! escola.! O!
presente! trabalho! busca! refletir! criticamente,! os! espaçosQtempos! na! escola! em! que! a!
pesquisa! vem! se! constituindo! como!possibilitadora!da! reinvenção!de!práticas! de! ensinar! e!
aprender.!A!investigação!teve!uma!abordagem!qualitativa!e!para!a!coleta!de!dados!utilizouQse!
questionário!com!perguntas!abertas!realizado!com!seis!participantes!do!seminário!integrado,!
sendo!dois!alunos,!dois!professores!e!dois!gestores.!Para!a!leitura,!análise!e!interpretação!de!
dados! usouQse! os! princípios! de! análise! de! conteúdo! proposta! por! Bardin! (2009).! O! aporte!
teórico!inclui!as!contribuições!de!Teixeira!(2009),!Freire!(2005,2011,2013),!Fernandes!(2006,!
2014),! Demo! (1991),! Frigotto! (2012),! Ferreira! (2011),! Azevedo! (2013),! Jélvez! (2013),!
Nascimento!(2013),!Garcia!(2013),!entre!outros.!A!pesquisa!revelou!que!o!Pacto!Nacional!do!
Ensino!Médio!representou!uma!experiência!promissora!porém!sua!efetivação!perpassa!por!
novas! práticas! pedagógicas! de! ensino! e! aprendizagem! que! exigem!maior! conscientização,!
preparo!e!comprometimento!do!coletivo!escolar.!Quanto!ao!seminário!integrado,!todos!são!
unanimes!sobre!a!importância!dos!projetos!que!incentivam!a!pesquisa!e!o!desenvolvimento!
da!autonomia!do!aluno,!mas!constatam,!um!número!ainda!pouco!expressivo!de!professores!
que! conhecem! e! comprometemQse! com! esta! proposta! contextualizada! e! interdisciplinar.!
Com!relação!as!mudanças!ocorridas!no!desenvolvimento!dos!alunos,!contatouQse!que!houve!
maior!motivação!e!comprometimento!dos!alunos!na!busca!pelo!conhecimento,!iniciando!um!
novo! processo! instigador! da! renovação! de! práticas! de! ensinar! e! aprender.! Concluo,!
enfatizando!a!relevância!do!tema!e!a!necessidade!de!efetivação!nas!escolas,!de!metodologias!
que! garantam! espaçosQtempos! na! sala! de! aula! comprometidos! com! a! pesquisa,! a!
rigorosidade! epistemológica! e! a! aprendizagem! significativa,! promotores! de! uma! educação!
mais!crítica,!democrática!e!humanizada.!

!
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RESUMO!
!

A!melhor!maneira!de!prever!o!futuro!é!procurar!antecipáQlo.!No!caso!da!definição!de!
estratégias! no! âmbito! das! atividades! de! planeamento! do! território,! seja! no! domínio! da!
educação,! saúde,! economia,! transportes,! habitação! e! ambiente,! a! análise! da! dinâmica!
demográfica!assumeQse!como!um!elemento!base!para!as!opções!e!investimentos!a!realizar.!

Em! virtude! das! profundas! transformações! demográficas! observadas! nas! últimas!
décadas,! a! rede! escolar! passou! a! debaterQse! com! graves! desequilíbrios! entre! a! oferta! e! a!
procura.!A!tendência!dominante!em!praticamente!todo!o!território!nacional!traduziuQse!num!
decréscimo! substancial! do! número! de! alunos,! em! virtude! da! quebra! sistemática! dos!
nascimentos!associado!à!diminuição!dos!índices!de!fecundidade!e!ao!processo!acelerado!de!
envelhecimento!populacional.!

A! realização! de! projeções! demográficas,! tendo! em! consideração! vários! cenários,!
evidenciam!um!panorama!preocupante!em!termos!de!redução!de!crianças!e!jovens!em!idade!
de! frequentar! os! diferentes! níveis! de! ensino,! o! que! obriga! a! repensar! a! reorganização! do!
parque!escolar!português!para!as!próximas!décadas.!

Nesta! investigação! procuraQse! compreender! como! será! a! evolução! da! população!
escolar!para!um! território! tão!heterogéneo!como!é!o!da!Região!de!Coimbra,! realizandoQse!
projeções! escolares! com! base! em! duas! metodologias! distintas.! Por! um! lado,! utilizaQse! o!
método! das! componentes! por! coortes,! onde! são! formuladas! hipóteses! sobre! os! níveis!
futuros!das!componentes!de!variação!da!população!Q!fecundidade,!mortalidade!e!migrações,!
por!outro!lado,!fazQse!a!previsão!do!número!de!alunos!com!base!nos!nascimentos!registados.!
A!confrontação!destas!duas!metodologias!fornecem!excelentes!indicações!sobre!a!evolução!
futura!da!população!escolar!que!irá!frequentar!os!diferentes!níveis!de!ensino.!
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RESUMO!
!

A! inserção! das! mulheres! na! prisão! vem,! por! décadas,! desafiando! as! instituições!
governamentais!e!a! sociedade!civil! considerando!sua!complexidade!e!o!gradativo!aumento!
de!mulheres!presas.! Este!estudo!é!de!natureza!descritiva! tipo! relato!de!experiência! e! tem!
como!objetivo!descrevera!experiência!de!atuar!como!docente!no!Programa!Mulheres!Sim!no!
Presídio!Regional!da!cidade!de!Chapecó,!Santa!Catarina(Brasil).!Esse!projeto!está!vinculado!
ao!curso!de!extensão!Educação!e!Gênero!do!Instituto!Federal!de!Santa!Catarina!do!Câmpus!
Chapecó!(IFSC),!que!proporciona!a!construção!de!conhecimentos!que!auxiliem!no!exercício!
da! cidadania! e! principalmente! na! melhoria! da! qualidade! de! vida,! considerando! que! são!
mulheres!em!situação!de!privação!de!liberdade.!Neste!contexto,!foram!realizadas!atividades!
envolvendo!as!disciplinas!de!Linguagens!e!Saúde!da!mulher!e!da!família.!Nesta!ação!discutiuQ
se! temas! como:! estudo! do! gênero! textual! “rótulo! alimentício”,! alimentação! saudável,!
maternidade,!os!benefícios!da!atividade!física!para!melhorar!a!qualidade!de!vida!na!prisão!e!
as!memórias!afetivas!dos!âmbitos!escolar!e!familiar.!Apesar!de!estarem!em!uma!situação!de!
encarceramento,! as! alunas! demonstraram! interesse! e! necessidade! de! estudar! os! temas!
propostos! melhorando! as! condições! físicas! e! emocionais! de! permanência! no! cárcere,! e!
posterior! contribuição! para! a! reintegração! social.! Ficouevidente! o! quanto! é! difícil! exercer!
uma! educação! enquanto! prática! de! liberdade! num! universo! de! rigidez! e! normas!
estabelecidas!como!se!apresenta!a!prisão!femininade!ChapecóQSC.!
!
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RESUMO!
!

A! inclusão! de! pessoas! com! deficiência,! além! de! passar! pela! questão! do! acesso! à!
educação,! permeia! também! a! formulação! de! políticas! públicas! que! garantam! os! direitos!
dessas! pessoas! à! educação! e! ao! trabalho,! promovendo! o! desenvolvimento! das!
potencialidades! desses! indivíduos,! objetivando! favorecer! o! exercício! pleno! da! cidadania.! A!
presente!pesquisa!teve!como!objetivo!analisar!o!capítulo!VI,!“do!direito!ao!trabalho”,!da!Lei!
Brasileira!de!Inclusão!(!Lei!13.146/2015).!!Em!seu!atigo!2º!considera!pessoa!com!deficiência!
aquela! que! tem! impedimento! de! longo! prazo! de! natureza! física,! mental,! intelectual! ou!
sensorial,!o!qual,!em! interação!com!uma!ou!mais!barreiras,!pode!obstruir! sua!participação!
plena!e!efetiva!na!sociedade!em!igualdade!de!condições!com!as!demais!pessoas.!!A!referida!
lei! traz!em!seu!bojo!a!perspectiva!de!assegurar!e!promover,!em!condições!de! igualdade,!o!
exercício!dos!direitos!e!das!liberdades!fundamentais!para!a!pessoa!com!deficiência,!visando!à!
sua! inclusão!social!e!cidadania.!Esta!Lei! tem!como!base!a!Convenção!sobre!os!Direitos!das!
Pessoas! com!Deficiência! (2009),! apresentando! como! temática!básica!os!Direitos!Humanos.!
Portanto,!entendemos!que!a!abertura!de!questionamentos!e!discussões!sobre!essa!temática!
poderá!proporcionar!a!implantação!de!medidas!concretas!que!minimizem!a!exclusão!social!e!
facilitem! o! acesso! de! pessoas! com! deficeincia! ao! mundo! do! trabalho.! ConcluiQse! que! a!
adoção!de!medidas!para!criação!de!oportunidades!de!acesso!ao!trabalho,!não!terá!sentido,!
se!não!for!acompanhada!pela!provisão!de!providências!na!área!de!Reabilitação,!da!Educação,!
da!Saúde!e!do!Transporte,!de!forma!a!permitir!o!acesso!e!a!permanência!dessas!pessoas!no!
mercado!de!trabalho.!

!
PalavrasQchave:!Pessoas!com!Deficiência.!Lei!Brasileira!de!Inclusão.!Direitos!Humanos!
!
 !



 

131 
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RESUMO!
!

En!los!últimos!tiempos,!estamos!asistiendo!a!una!imparable!marea!de!flujos!sociales!
que!están!haciendo!que!las!comunidades!minoritarias!vean!cercenados!sus!derechos!en!pro!
de!los!mantenidos!y!ampliados!de!otras!sociedades!con!mayor!reconocimiento.!En!lugar!de!
apostar!por!estrategias!que!observen! la!diferencia!como!un!valor!y!no!como!un!desmérito,!
comprobamos! !cómo!siguen!existiendo! Q!cada!vez!con!más! fuerza,!aunque!de!manera!más!
reducidaQ! colectivos! empeñados! en! hacer! de! la! diferencia! un! problema,! un! conflicto!
constante! e! irrenunciable! que! se! aleja,! imparablemente,! del! sentido! solidario! que! deben!
mantener!las!colectividades!del!siglo!XXI!para!la!construcción!de!auténticas!ciudadanías.!!

En!una!Sociedad!Global,!como!catalogamos!a!la!actual,!el!respeto!y!resguardo!de!las!
identidades!culturales!se!torna!en!elemento!político!esencial!para!el!cuidado!y!avance!de!las!
Sociedades! del! Conocimiento,! sin! embargo,! debemos! cuestionarnos! sobre! ¿qué! respuesta!
damos!desde!la!educación?,!¿los!educadores!tenemos!estrategias!con!las!que!hacer!frente!a!
esta! situación?! y,! ¿es! la! educación! el! mejor! arma! política! para! conseguir! sociedades!más!
justas?!

Nuestra!tesis!parte!de!que!solo!es!posible!llegar!a!disfrutar!de!auténticas!Sociedades!
del! Conocimiento! cuando! la! acción! de! la! educación! y! el! aprendizaje! permanentes! se!
reconocen!como!vehículos!para!alcanzar!competencias!irrenunciables!en!la!construcción!de!
una!ciudadanía!activa.!Siendo!así,!el!objetivo!de!esta!comunicación!es!reflexionar!en!relación!
al!papel!que!tiene!la!política!educativa!y!la!responsabilidad,!no!delegada,!que!nosotros,!como!
educadores,! tenemos! en! la! generación! e! impulso! de! esas! sociedades! auténticamente!
avanzadas.!

!
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RESUMO!
!

Documentos! históricos,! libros,! expedientes! de! depuración! y! biografías! de! docentes!
han! sido! los! materiales! recurrentes! a! nivel! científico,! para! abordar! el! conocimiento! del!
magisterio! español! en! la! posguerra! (Fernández! y! Agulló,! 1999;! Rabazas,! 2001;! González,!
2008).! ! Considerada! la! docencia! como!un! quehacer! vocacional,! sagrado! y! al! servicio! de! la!
patria!(Palacio!y!Ruiz,!1993),! la!maestra!franquista!se!erigió!como!el!eje!para!la!transmisión!
de! los! valores! de! la! nueva! escuela! española! que! surgía! tras! la! Guerra.! El! estudio! de! esta!
decisiva! figura! exige! una! mirada! inquieta,! que! transcienda! los! márgenes! historiográficos!
tradicionales!y!utilice!otras!fuentes!hasta!ahora!no!exploradas,!como!la!historia!oral.!!

El!objetivo!de!la!investigación!que!presentamos!es!analizar,!a!través!del!relato!escolar!
de!dos!alumnas,!cuyas!experiencias!escolares!se!enmarcan!en!contextos!rurales!en!los!años!
cuarenta,!la!imagen!de!la!maestra!rural!de!posguerra.!!

Los! datos! recogidos! de! las! narraciones! serán! analizados! a! través! de! un! sistema!
categorial!que! intentará! responder!a! cuestiones! silenciadas!por! las!metodologías!históricas!
tradicionales.!El!trato!que!las!alumnas!recibían!en!el!aula,!las!medidas!disciplinarias!a!las!que!
eran!sometidas,!el!currículum!oculto,!la!relación!entre!la!maestra!y!las!autoridades!locales!o!
el!vínculo!entre!las!familias!de!los!escolares!y!la!maestra,!constituyen!los!núcleos!de!análisis!
del! trabajo! que! presentamos.! Los! resultados! son! clarificadores! de! cómo! las! fuentes! orales!
recogen!una!visión!única!e!inédita!sobre!determinados!hechos!históricos!(Ferrando,!2006)!y!
suponen! el! medio! para! transformar! tanto! el! contenido! como! el! propósito! de! la! Historia!
(Thompson,!1988).!

!
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RESUMO!
!

El! estudio! de! la! identidad! nacional! es! un! ámbito! de! conocimiento! prolífico! en! la!
historia! de! la! educación! española.! Sin! embargo,! detectamos! que! este! análisis! se! aborda!
usualmente!desde!fuentes!como!los!manuales,!cuadernos!o!fotografías!escolares!(Badanelli,!
2005;!Sanchidrián!y!Arias,!2013;!Sanz!y!Rabazas,!2017).!El!objetivo!del!presente! trabajo!es!
enfocar!dicho!campo!de!investigación!desde!otra!perspectiva:!el!testimonio!del!alumnado!de!
la!España!de!posguerra.!!

A! través! de! la! historia! oral,! se! pretende! construir! un! relato! conjunto! sobre! los!
procesos! de! nacionalización! en! España! a! partir! de! los! perfiles! e! historias! de! vida! de! los!
propios!escolares.!En!definitiva,!se!trata!de!buscar!las!convergencias!y!divergencias!del!relato!
nacional!en!la!escuela!a!partir!de!un!alumnado!perteneciente!a!clases!sociales!populares,!que!
fueron! las!más! castigadas! por! el! Régimen.! Con! esta! investigación,! se! procura! obtener! una!
visión!panorámica!de!la!identidad!nacional!sugerida!en!la!escuela!del!primer!franquismo,!que!
pueda! ser! constratada! con! los! resultados! de! otros! estudios! que! utilicen! las! fuentes! de!
investigación!primarias!tradicionales.!!

El!uso!del!relato!de!vida!como!acervo!documental!de!información!históricoQeducativa!
ofrece! además! numerosas! variables! que! otras! fuentes! por! su! naturaleza! no! recogen! con!
tanta!claridad,!como!las!emociones,!sentimientos,!confesiones!y!silencios.!Partiremos!de!un!
sistema! de! categorías! que! incida! ! en! este! tipo! de! aspectos,! para! concluir! el! estudio!
exponiendo!cómo!la!educación!franquista!marcó!las!experiencias!de!los!estudiantes,!a!través!
de! prácticas! segregadoras,! de! una! marcada! formación! política! y! de! un! fuerte!
adoctrinamiento!religioso.!

!
PalavrasQchave:!identidad!nacional,!relatos!de!vida,!dictadura!franquista!
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PROFISSÃO!DOCENTE:!A!URGÊNCIA!DE!POLÍTICAS!INOVADORAS!PARA!A!
FORMAÇÃO!DE!PROFESSORES:!Um!olhar!a!partir!da!realidade!brasileira!

!
Autor(es):!
Maria!Aparecida!Felix!do!Amaral!e!Silva!
Afiliação:!UNISAL!
EQmail:!felix_amaral@uol.com.br!
!
!
!

RESUMO!
!

Quando!se!põe!em!pauta!a!formação!de!professores!na!realidade!brasileira,!de!forma!
específica,!é!mister!esclarecer:!formação!de!que!professores?!É!nosso!objetivo!neste!texto,!
refletir! sobre! a!docência! e! a! formação!de! seus!profissionais! da!Educação!Básica! ao!Ensino!
Superior.! A! complexidade! do! tempo! presente! e! a! diversidade! de! solicitações! que! hoje! se!
impõem! às! escolas! têm! posto! em! destaque! a! importância! estratégica! de! que! a! educação!
continua!a!ter!em!termos!sociais,!justificando!a!implementação!de!reformas!com!o!intuito!de!
adequar!os!sistemas!educativos!aos!desafios!da!contemporaneidade.!

Frente! a! esse! cenário,! é! crucial! a!necessidade!de! se! repensar! a! formação! inicial! ou!
complementar,!para!o!exercício!da!atividade!docente,!mas,!mais!do!que!isso,!fazQse!urgente!a!
manutenção!de!um!debate!atualizado!sobre!as!condições!de!desenvolvimento!profissional!e!
a! construção!da!profissionalidade!docente!que!não! se!dá! apenas! com!uma!certificação!ou!
diploma,!afinal,!a!docência!é!processo!de!construção!identitária!permanente.!

RessaltaQse,! a! título! de! conclusão,! a! urgência! e! a! necessidade! de! que! as! agências!
governamentais! assumam! de! forma! efetiva! programas! em! curso,! de! aprimoramento!
continuado!de!docentes,!e!que!a!Universidade!Brasileira!comprometaQse!com!a!reformulação!
e! implementação! de! políticas! de! formação! docente! voltadas! para! a! Educação! Básica! e! o!
Ensino!Superior,!que!possam!responder!aos!desafios!contemporâneos,!de!forma!a!propiciar!
uma!intervenção!crítica!e!transformadora,!voltada!à!melhoria!da!sociedade!e!à!emancipação!
humana.!Nessa!direção,!para!promover!a!construção!da!profissionalidade!docente,!é!urgente!
que! a! Pedagogia!Universitária! seja! introduzida! no! contexto! do! ensino! superior,! pois! como!
uma! ciência! integradora,! constituiQse! campo! de! conhecimento! sobre! a! problemática!
educativa!na!sua!totalidade!e!historicidade!e,!ao!mesmo!tempo,!é!uma!diretriz!orientadora!
da!ação!educativa.!

!
PalavrasQchave:! Formação! de! professores;! Profissionalidade! docente;! Educação! no! Brasil;!
Política!Educacional!
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ENSINO!SUPERIOR…!NOVAS!POSSIBILIDADES!DE!CERTIFICAÇÃO?!
!

Autor(es):!
(1)!Isabel!Sofia!Fernandes!Moio;!(2)!Joaquim!Luís!Medeiros!Alcoforado;!(3)!Cristina!Maria!
Coimbra!Vieira!
Afiliação:!(1)!FPCEUC;!(2)!FPCEUC;!(3)!FPCEUC!
EQmail:!(1)!isabel.moio@fpce.uc.pt;!(2)!lalcoforado@fpce.uc.pt;!(3)!vieira@fpce.uc.pt!
!
!
!

RESUMO!
!

As! políticas! conducentes! à! consolidação! da! sociedade! do! conhecimento! colocam!
preocupações!na!agenda!da!União!Europeia,!sublinhando!o!papel!das!instituições!de!ensino!
superior! enquanto! motores! de! mudança! socioeconómica.! O! alargamento! do! acesso! ao!
ensino! superior! a! “novos! públicos”! constitui! uma! das! recentes! tendências! educativas,!
verificandoQse! o! aparecimento! de! estudantes! com! trajetórias! académicas! e! experienciais!
distintas!das!dos!tradicionais.!

Com!este!trabalho!pretendeuQse!estudar!a!perceção!dos!estudantes!que!ingressaram!
na!Universidade!de!Coimbra!entre!2011/2012!e!2014/2015,!através!do!concurso!dirigido!a!
Maiores! de! 23! anos,! quanto! à! implementação,! em! ciclos! de! estudos! superiores,! de! um!
dispositivo!de!reconhecimento!e!validação!de!saberes!e!competências.!

Para! tal,! foi! aplicado!um!questionário! a! todos! aqueles! estudantes! (e!que!à!data!de!
concretização!do! estudo! se! encontravam!a! frequentar! o! curso)! e! realizada! uma!entrevista!
focalizada!de!grupo!com!quatro!desses!estudantes.!ConcluiuQse!que,!embora!considerem!que!
a! experiência! profissional! e! formativa! deva! ser! valorizada,! não! concordam! com! a!
implementação! de! um! dispositivo! desta! natureza! e! as! justificações! apresentadas! são!
diversas.!

!
PalavrasQchave:! Ensino! Superior;! Estudantes! Maiores! de! 23! anos;! Reconhecimento! e!
validação!de!saberes!e!competências;!Políticas!educativas!
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ENSINO!SUPERIOR:!ENTRE!A!MISSÃO!E!NOVAS!POSSIBILIDADES!DE!
CERTIFICAÇÃO!

!
Autor(es):!
(1)!Isabel!Sofia!Fernandes!Moio;!(2)!Joaquim!Luís!Medeiros!Alcoforado;!(3)!Cristina!Maria!
Coimbra!Vieira!
Afiliação:!(1)!FPCEUC;!(2)!FPCEUC;!(3)!FPCEUC!
EQmail:!(1)!isabel.moio@fpce.uc.pt;!(2)!lalcoforado@fpce.uc.pt;!(3)!vieira@fpce.uc.pt!
!
!
!

RESUMO!
!

No!contexto!português,!o!DecretoQLei!n.º!64/2006!introduziu!alterações!significativas!
aos!normativos! legais! até!então!em!vigor,! relativamente!à! forma!como!os! adultos! com!23!
anos!ou!mais!(que!ficaram!conhecidos!como!“novos!públicos”!devido!ao!aumento!do!número!
de!inscritos)!acedem!e!ingressam!no!ensino!superior.!

Este! normativo! concedeu! a! cada! instituição! a! responsabilidade! pelo! acesso! destes!
“novos!públicos”!a!ciclos!de!estudos!superiores!e!regulamenta!as!provas!adequadas!para!a!
avaliação! da! sua! capacidade! para! a! frequência! do! ensino! superior.! Estipula,! ainda,! que! as!
instituições!devem!reconhecer,!através!da!atribuição!de!créditos!nos!seus!ciclos!de!estudos,!
a!experiência!profissional!e!a!formação!dos!que!neles!sejam!admitidos!através!dessas!provas,!
situação!que!coloca!novos!desafios!não!apenas!às!próprias!instituições!e!à!sua!missão,!como!
também!aos!próprios!docentes.!

Com! este! trabalho! pretendeuQse! estudar! a! perceção! de! um! grupo! de! docentes! da!
Universidade!de!Coimbra!(UC),!quanto!à!implementação,!em!ciclos!de!estudos!superiores,!de!
um! dispositivo! de! reconhecimento! e! validação! de! saberes! e! competências.! Para! tal,! foi!
realizada!uma!entrevista!focalizada!de!grupo!com!sete!docentes,!tendoQse!concluído!que,!na!
generalidade,!consideram!que!se!trata!de!uma!estratégia!possível,!mas!não!desejável,!uma!
vez!que,!na!sua!perspetiva,!desprestigiaria!a!qualidade!do!ensino!superior.!

!
PalavrasQchave:! Ensino! Superior;! Reconhecimento! e! validação! de! saberes! e! competências;!
Missão!da!universidade;!Ressocialização!docente;!Políticas!educativas!
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RECONHECIMENTO!DE!SABERES!E!COMPETÊNCIAS!(RSC):!EXPLORANDO!
NARRATIVAS!DE!PROFESSORES!

!
Autor(es):!
(1)!Lusia!Mary!R.!Menacho;!(2)!Maria!da!Conceição!F.!B.!S.!Passeggi!
Afiliação:!(1)!IFPB;!(2)!UFRN!
EQmail:!(1)!lusiamenacho@gmail.com;!(2)!mariapasseggi@gmail.com!
!
!
!

RESUMO!
!

O! artigo! é! recorte! da! pesquisa! da! doutorado! “Reconhecimento! de! Saberes! e!
Competências! (RSC):! relações! identitárias! profissionais! em! narrativas! de! professoras”! que!
objetiva!compreender!como!as!identidades!profissionais!de!professoras!da!Educação!Básica,!
Técnica! e! Tecnológica! (EBTT)! de! Instituições! Federais! de! Ensino! (IFE’s)! brasileiras! se!
constituíram,! reproduziram! e! transformaram! durante! a! elaboração! do! dossiê! de!
requerimento!do!RSC,!com!base!na!análise!das!narrativas!autobiográficas!das!participantes!
da!pesquisa.!

Este! recorte! corresponde! à! etapa! exploratória! da! pesquisa,! de! metodologia!
bibliográfica!e!documental,!objetivando!a!elaboração!de!uma!cartografia! representativa!do!
universo! de! docentes! EBTT! das! IFE’s! no! Brasil,! considerando! a! titulação,! o! nível! de! RSC!
concedido,! a! área! das! disciplinas! ensinadas! e! o! sexo.! RespaldaQse! em! teóricos! do! ensino!
profissional! e! tecnológico! brasileiro! como!Oliveira! (2006),! Auarek! (2012);!Urbanetz! (2012),!
Pena!(2014).!

CompreendeQse! que! a! prática! dos! professores! EBTT! se! relaciona! com! os! estudos!
desenvolvidos!sobre!saberes!docentes!no!âmbito!geral,!mas!apresentam!especificidades!que!
se!ligam!às!exigências!de!formação!desses!profissionais,!à!natureza!da!modalidade!de!ensino,!
o! tipo! de! conteúdo,! o! ambiente! de! trabalho! e! as! formas! de! regulação! do! trabalho.! Sob! a!
perspectiva!do! reconhecimento! social! de!aprendizagens! construídas!na/pela!experiência,! o!
estudo! apresenta! uma! análise! que! considera! a! relação! entre! os! dados! coletados! até! o!
momento!e!as!políticas!e!ações!governamentais!voltadas!para!o!reconhecimento!dos!saberes!
docentes! no! Brasil,! considerando! ainda! experiencias! semelhantes! realizadas! em! outros!
países.!

!
PalavrasQchave:! Reconhecimento! de! saberes! e! competências;! Identidade! profissional!
docente;!Narrativas!
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FORMAÇÃO!DE!PROFESSORES:!ASPECTOS!DA!LUDICIDADE!
!

Autor(es):!
Tania!Marta!Costa!Nhary!
Afiliação:!UERJ!
EQmail:!taninhary@gmail.com!
!
!
!

RESUMO!
!

Os!percursos!de! formação!docente! são!atravessados!por!diferentes! saberes,! alguns!
deles,! no!modelo! clássico! de! formação,! não! consideram!a! instância! da! sensibilidade! como!
parte!integrante!e!importante!nessa!formação.!PropomoQnos!aqui!apresentar!um!recorte!da!
pesquisa! intitulada! “A! cultura! lúdica!na!escola!e!o! corpo! imaginal”,! vinculada!ao!Grupo!de!
Pesquisa! “Formação! de! Professores,! Processos! e! Práticas! pedagógicas”,! que! apontou! que!
saberes!que!constituem!a!formação!das!crianças!de!forma!mais!complexa!e!mais!sensível,!e,!
em!seu!desdobramento!a! formação!de!professores,!muitas! vezes! são!desconsiderados!nas!
dinâmicas!educativas.!!

O! objetivo! da! pesquisa! mencionada! foi! compreender! a! linguagem! corporal! das!
crianças! na! escola! em! atividades! recreativas.! ! UtilizouQse! como!metodologia! as! narrativas!
infantis!de!alunos!do!primeiro!segmento!do!ensino!fundamental!e!a! leitura!das! imagens!de!
desenhos!realizados!por!essas!crianças!em!oficinas!específicas,!cujo!propósito!foi!apreender!
o! sentido!e!o! significado!do! recreio!escolar.!Como!principais! resultados,!destacamos!que!a!
linguagem!corporal!nesses!espaços!expressa!autonomia,!afetos,!socialização!e!ordem,! logo,!
valores!que!carecem!de!discussão!nos!processos!de!formação!docente,!de!modo!a! levar!os!
(futuros)professores!a!compreenderem!que!os!saberes!que!se!vinculam!à!sensibilidade!são!
importantes!e!necessários,!demandando!transformações!nas!práticas!pedagógicas!ainda!tão!
engessadas!em!saberes!compartimentalizados,!de!pouco!sentido!para!as!crianças!e!que!não!
promovem!uma!(re)ligação!de!saberes!e!uma!formação!mais!complexa.!

!
PalavrasQchave:!Formação!de!Professores;!ludicidade;!linguagens!corporais!
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INOVAÇÃO!DA!FORMAÇÃO!NO!ENSINO!SUPERIOR!
!

Autor(es):!
(1)!Sandra!Milena!Díaz!López;!(2)!Carmen!Amalia!Camacho!Sanabria;!(3) Maria!Deuceny!da!
Silva!Lopes!Bravo!Pinheiro!
Afiliação:!(1)!Universidade!de!La!Salle;!(2)!Universidade!de!La!Salle;!(3)!FPCEUC!
EQmail:!(1)!smdiaz@lasalle.edu.co;!(2)!ccamachoo@lasalle.edu.co;!(3)!
deuceny@yahoo.com.br;!
!
!
!

RESUMO!
!

No! ensino! superior,! embora! a! necessidade! evidente! de! garantir! a! formação!
permanente!dos!professores,!não!há!muitas!pesquisas!relativas!à!processos!de!formação!que!
possam! dar! conta! das! iniciativas,! nomeadamente! nas! instituições! privadas! (González! &!
Sánchez,!2015).!

Nesse! contexto,! a! investigação! que! apresentamos! tem! o! objetivo! de! fornecer! um!
contributo! para! a! melhora! das! práticas! dos! professores! numa! universidade! colombiana,!
através!da!investigaçãoQação,!para!gerar!processos!de!inovação!com!fundamento!na!reflexão!
dos! professores! sobre! as! suas! práticas.! Para! garantir! esta! formação! foi! desenvolvido! um!
curso!de!formação!com!o!intuito!de!rever!conceitos!básicos,!compreender!a!diferencia!entre!
currículo,! pedagogia! e! didática,! propor! uma! planificação! das! aulas! com! maior! nível! de!
consciência! e! por! fim,! fazer! um!acompanhamento! permanente! dos! processos! de! ensino! e!
aprendizagem.!

Os! resultados! nesta! primeira! etapa! apresentam! as! necessidades! de! formação! que!
foram!identificadas!nos!professores!de!diferentes!áreas,!os!planos!de!ensino!desenhados!por!
eles!e!os!avanços!na! implementação!das!estratégias!e,!além!disso,!expõem!a!percepção!de!
estudantes!e!professores!relativamente!às!novas!formas!de!ensino!e!avaliação.!

!
PalavrasQchave:!ensino!superior;!formação!de!professores;!investigaçãoQação!
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COMPETÊNCIAS!ENTRE!O!ENSINAR!E!O!APRENDER:!DIÁLOGOS!COM!
PROFESSORES!DOS!ANOS!FINAIS!DO!ENSINO!FUNDAMENTAL!DA!REDE!

MUNICIPAL!DE!SAPIRANGA/BR!
!

Autor(es):!
(1)!Simone!Henn;!(2)!Dinora!Tereza!Zucchetti!
Afiliação:!(1)!UC;!(2)!Feevale!
EQmail:!(1)!monyhenn@gmail.com;!(2)!dinora@feevale.br!
!
!
!

RESUMO!
!

Este! artigo! discute! a! formação! dos! professores! dos! Anos! Finais! do! Ensino!
Fundamental! analisando! o! processo! entre! o! saber! e! o! ensinar,! no! âmbito! da! transposição!
didática.!Com!o!objetivo!de!analisar!as!relações!entre!a!formação!continuada!dos!professores!
e! as! contribuições! para! a! prática! em! sala! de! aula! foi! realizada! pesquisa! com! vinte! e! dois!
professores! de! quatro! escolas! da! Rede! Municipal! de! Sapiranga,! no! estado! do! RS,! Brasil,!
selecionadas!a!partir!de!critérios!estabelecidos:!porte!da!escola!de!acordo!com!o!número!de!
matrículas;! e! análise! dos! índices! do! IDEB.! O! trabalho,! caracterizado! pela! pesquisa!
quantitativa!e!qualitativa!traz!como!ferramenta!de!pesquisa!o!questionário!semiestruturado,!
abordando!características!singulares!dos!profissionais!e!sua! trajetória!pessoal!e!acadêmica,!
relacionandoQas!com!sua!prática!docente.!Partindo!de!categorias!de!análise!dos!resultados,!
percebemos!que!os!docentes!possuem!trajetória!de!formação!continuada!de!acordo!com!sua!
atuação!profissional.!Embora!nem!todos!possuam!claramente!a! teorização!da! transposição!
didática,! entendem! a! importância! da! sua! função! como! agente! de! desenvolvimento! e!
acreditam! que! a! formação! continuada! tem! relevância! para! a! educação.! Concluímos! que! a!
formação! continuada! tem! sua! importância! na!melhoria! da! educação,! pois! reflete! sobre! o!
fazer!pedagógico!e!os!atores!envolvidos!no!processo!de!ensino!e!aprendizagem.!Conforme!os!
professores,!a!formação!continuada!permite!a!melhoria!das!ações!efetivas!em!sala!de!aula,!
pois!traz!subsídios!e!sugestões!pertinentes!à!docência.!Fomenta!novos!saberes!e!dialoga!com!
conceitos! como! formação! continuada! e! transposição! didática,! além! de! suscitar! as!
competências! de! cada! profissional,! resultando! em! uma! dinâmica! de! trocas,! crescimento!
profissional!e!desenvolvimento!pessoal,!coletivo!e!local.!

!
PalavrasQchave:!Formação!Continuada;!Anos!Finais;!Transposição!didática;!Desenvolvimento!
local!
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