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APRESENTAÇÃO

A

Mostra de Pesquisa do Programa de Educação da Universidade
Católica de Santos, criada durante o desenvolvimento do
Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD) com a Universidade
do Vale dos Sinos (UNISINOS), sendo que a I Mostra de Pesquisa
ocorreu no período de 22 a 24 de novembro de 2006 e contou com
a participação da equipe de pesquisadores da Universidade do Vale
dos Sinos. Durante esses quatorze anos, a Mostra de Pesquisa tem
sido realizada ininterruptamente com objetivo de: 1) integrar os
Grupos de Pesquisa do Programa; 2) divulgar, junto à comunidade
acadêmica, as pesquisas desenvolvidas no Programa de Educação;
3) gerar um espaço de reflexões e debates entre os pesquisadores
sobre resultados de pesquisa realizadas.
No âmbito do Programa de Educação da Universidade Católica de
Santos, a Mostra de Pesquisa configura-se como uma atividade
que vem se consolidando como um espaço de integração entre
pesquisadores da região e de outros estados brasileiros e tem
cumprido, nesses quatorze anos de edição, sua função de socializar
resultados de pesquisas dos discentes e egressos do Programa e
de pesquisadores externos. Além disso, tem aberto um espaço
para a interlocução entre gestores e profissionais da educação
e dos sistemas públicos da Baixada Santista para o debate sobre
educação, políticas e formação.
Neste ano de 2019, a XIV Mostra de Pesquisa foi realizada no
período de 24 a 27 de setembro e teve, como temática, Desafios da
Pesquisa em Educação: História, Políticas, Formação. Na sua 14ª.
edição ininterrupta, pode-se afirmar que a Mostra de Pesquisa
do Programa de Educação constitui um espaço consolidado para
reflexões sobre o desenvolvimento das pesquisas dos estudantes
da Pós-Graduação em Educação e de pesquisadores de outros
estados brasileiros.
Na proposta de sua criação, a meta era a socialização das pesquisas
em vista de se promover a interlocução entre pesquisadores da
região da Baixada Santista, mas, também, de todo o território
nacional. Nesse sentido, pode-se afirmar que o evento tem
contribuído para consolidar o espaço de reflexão sobre a pesquisa
6

na área educacional, especialmente em relação às investigações
voltadas ao contexto regional, em seus desafios atuais e na
perspectiva de sua compreensão histórica. Além disso, a Mostra de
Pesquisa propõe, em sua essência, reflexões sobre o que significa
formar pesquisadores, compreendendo que a formação como um
processo ativo, que requer envolvimento, aproximação, parceria e
vivência no coletivo.
Este caderno contém a Programação da XIV Mostra de Pesquisa
realizada no ano de 2019, com a publicação dos resumos
expandidos, aprovados pela Comissão Científica e a avaliação da
Mostra.

Profa. Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)
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PARTE 1
COMUNICAÇÃO DE
PROJETOS CONCLUÍDOS,
COM RESULTADOS FINAIS
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O PAPEL FORMATIVO DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTOS/SP
Solange Fideles da Silva

Egresso do Mestrado do PPGE -Universidade Católica de Santos
Bolsa UNISANTOS
solangefideles@bol.com.br

Orientadora: Profa. Dra. Ivanise Monfredini

INTRODUÇÃO
A pesquisa sobre Grêmios Estudantis das escolas municipais santistas
almeja instaurar uma discussão a respeito de seu papel formador e das possibilidades da Gestão Democrática dentro das normatizações próprias do sistema escolar.
Além das possibilidades viáveis nas práticas do cotidiano escolar, houve
um alargamento da discussão, visando indicar possíveis condicionantes externos que podem interferir nos processos vivenciados na escola e nas atividades gremistas. Desta forma, pretende-se ponderar sobre as possibilidades
democráticas de gestão nas escolas e na sociedade e compreender a formação de sujeitos nos Grêmios Estudantis e com isso tentar capturar aspectos
que podem refletir na organização do corpo social.
A proposta inicial da pesquisa nasceu da estima pessoal da pesquisadora por estudar as possibilidades de democratização do ambiente escolar.
Entretanto, essa predileção foi impulsionada pela junção de dois fatores: as
efervescências nas ocupações das escolas estaduais paulistas no ano 2016,
em que os alunos secundaristas trouxeram as movimentações estudantis a
pauta de discussões cotidianas e a estruturação dos Grêmios Estudantis das
escolas municipais de Santos que se iniciaram em 2014, o que gerou uma
série de publicações no Diário Oficial do município.
Devido a essa confluência, a intenção primária esteve voltada para o
estudo das relações nos Grêmios Estudantis dentro do contexto do projeto
vigente. No entanto, o percurso anunciado no processo de pesquisa levou à
inclusão da atividade Gremista municipal iniciada no final da década de 19801990, visto que foi nesta ocasião que houve no município de Santos a abertura da movimentação estudantil para uma faixa etária que anteriormente
estava afastada desta perspectiva.
O estabelecimento de contrapontos entre as iniciativas de implantação
de projetos de Grêmios (governos PT e PSDB) busca vislumbrar o encaminhamento da formação de sujeitos por intermédio da atividade Gremista institucionalizada, nas escolas municipais santistas.
9
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DESENVOLVIMENTO
O Grêmio Estudantil em Santos/SP foi introduzido como política pública
municipal, após o Golpe Militar, em três momentos distintos. Contudo, o estudo estabelecerá o contraponto somente entre as propostas aduzidas pelos
partidos políticos: PT e PSDB.
Essa escolha pretende aproveitar o momento político de polarização entre os dois partidos, buscando aclarar como os encaminhamentos dados aos
projetos, podem influenciar na formação de sujeitos. A via eleita trará uma
tentativa de ler o objeto numa perspectiva dialética.
Buscar-se-á evidenciar o processo de mudança constante da realidade,
analisando o objeto pelo estabelecimento de teses, antíteses e vislumbrando
o nascedouro de uma síntese.
A gestão e a propositura de Grêmios do PT duraram de 1989 a 1996. A
partir de 2014, iniciou-se uma nova proposta de abordagem gremista no governo PSDB. Os novos moldes da proposta implementada abriram a oportunidade para discutir a formação do ser social dentro dos Grêmios Estudantis.
Partindo-se da pergunta: Que sujeito se busca formar por intermédio
dos projetos de Grêmios Estudantis no município de Santos? Procurou-se
compreender os processos e os condicionantes da formação dos Sujeitos,
pela atividade gremista.
Para tal, exploraram-se os seguintes objetivos: 1.estudar as concepções
históricas e sociais das movimentações estudantis no Brasil e em Santos, para
apreender uma compreensão mais ampla dos fluxos da atualidade; 2. identificar e analisar as possibilidades de participação democrática na estrutura
escolar; 3.analisar as concepções de sujeito, em distintos posicionamentos
políticos, com a finalidade de identificar como diferentes concepções interferem e orientam o processo de formação; 4.entender a formação de sujeitos
na educação formal, por intermédio da atividade gremista, dentro de uma
perspectiva social e histórica de elaboração do ser social e traçar comparações entre iniciativas gremistas distintas buscando elementos para a construção de alternativas.
Com o referencial teórico eleito, pretende-se alcançar uma compreensão da atividade gremista incorporando bases historicamente construídas e,
a partir disso, estabelecer contrapontos entre a primeira e a atual proposição
gremista. Pretende-se demonstrar as bases em se estabelecem os três pilares: participação, formação de sujeitos e construção de possibilidades alternativas para a gestão democrática em curso.
Na metodologia foram empregadas as técnicas da entrevista (com os
sujeitos de pesquisa adultos) e das rodas de conversa (com crianças e adolescentes).
Os entrevistados enquadram-se na seguinte seleção: indivíduos que
10
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pensaram na necessidade ou importância da existência dos Grêmios nas escolas municipais de Santos; indivíduos que planejaram ou inspiraram a estrutura do projeto; indivíduos que asseguraram a execução do planejamento em
âmbito municipal; indivíduos externos à estrutura da SEDUC que influenciaram na proposta; gestores de escolas e sua percepção ou recepção da proposta e alunos gremistas.
Com as crianças e os adolescentes da proposta vigente, houve a introdução de um personagem ficcional (extraterrestre) para fomentar a construção de consensos em rodas de conversa. O modo como os dados foram coletados primou pela preservação extrema da identidade dos alunos menores e
o que adveio dessas rodas foi apresentado como a voz de um sujeito coletivo.
O trabalho busca empregar o método dialético materialista, posto que
analisa as contradições da realidade e anseia por compreender o objeto
como um todo e em seu processo e não de modo isolado e estático. Com esta
visão estabeleceram-se contrapontos entre a proposta do PT entre o final dos
anos de 1980 e do começo dos anos de 1990 e do PSDDB de 2014 a 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se, por intermédio de análise documental e do discurso, estabelecer uma leitura sobre o papel formador da atuação gremista.
As discussões sobre o objeto de pesquisa trouxeram elementos importantes para a constatação dos condicionantes da gestão democrática. Obsta
também a presença de divergências de conceitos e o modo como entendimentos difusos poderiam intervir nos procedimentos cotidianos
Evidenciou-se que, na proposta trazida pelo PT, a formação política do
ser social se mostrava, bem como o desejo de um engajamento público dos
adolescentes. Mesmo não transparecendo de forma clara e distinta um direcionamento condicionado à atuação político partidária, o contato com jovens
ativistas sugeria possibilidades de engajamento nos processos políticos da
municipalidade. Isto atrairia os adolescentes para o suprimento de futuras
funções de interesse governamental. Para além disto, nesta propositura haveria um encaminhamento dos alunos para o exercício de decisão coletiva.
Contudo, apresentava desarmonia com o sistema pedagógico vigente.
Já a propositura do PSDB tem maior ênfase na colaboração do aluno
para o bom funcionamento do sistema escolar, sem o intuito de modificá-lo
significativamente ou analisar suas deficiências. O aluno age como colaborador direto e é reconhecido por seus préstimos dentro de sua comunidade
escolar. O “fazer algo” se torna de suma importância, assim como conseguir
compor o arquétipo do “bom aluno”. Grande parte do campo de participação
apresenta-se pré-determinado pelo projeto, limitando o exercício de decisão
efetiva do corpo discente.
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A RESIDÊNCIA ARTÍSTICA NO PROCESSO DE
PROFISSIONALIZAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES
Renata Salgado

Egressa do Mestrado do PPGE - Universidade Católica de Santos
(Centro Paula Souza- SP)
Financiamento: CAPES/PROSUC
repapel@gmail.com

Orientadora: Profa. Dra. Maria de Fátima Barbosa Abdalla

INTRODUÇÃO
O estudo, de natureza qualitativa, apresenta os resultados sobre o potencial da RA na profissionalização de professores de Artes que também são
artistas. A ideia para esta pesquisa surgiu a partir de uma experiência vivida,
no ano de 2013, na Escola de Artes e Ofícios – PENLAND, na Carolina do
Norte (EUA), quando fui selecionada a partir de meus trabalhos para uma
bolsa integral que financiaria o curso, a estadia e a alimentação, no workshop
inserido na temática Books and Paper. Por meio de um processo de imersão,
houve a convivência com várias pessoas e artistas vindos de vários lugares
dos Estados Unidos e do mundo, respirando e assimilando um ambiente diferenciado.
A experiência vivida em PENLAND foi tão marcante que a ideia para o
projeto de pesquisa veio quase que naturalmente. Perguntava-me sobre a
importância do professor-artista, na relação que se estabelece entre este
professor e seu aluno em espaços marginais, fora do sistema tradicional de
ensino, assim como a relevância da Residência Artística no processo de profissionalização do professor de Artes.
A RA, em uma breve explicação, é um espaço de troca entre os participantes e pode ser considerada um espaço social1 transformador, no qual a
formação, criação e difusão da Arte significa habitar o lugar onde se desenvolverá o trabalho, em diálogo com os integrantes e os vários contextos, que
a constituem (artistas locais, visitantes, coordenadores e o público em geral),
a fim de produzir um trabalho artístico, conforme Moraes (2009).
Dois conceitos estão ligados à ideia de RA: tempo e espaço. Tempo, pois,
com a retirada deste artista de sua zona de conforto, surge, para ele, uma nova
disposição de tempo e um novo olhar ao seu próprio trabalho. Espaço, pois a
partir deste novo contexto, surgem novas perspectivas de ação (MORAES, 2009).
Usamos a noção de espaço social, de Bourdieu (1996b), a fim de repensar a formação de
professores, como explicita Abdalla (2004), para compreender as questões relacionadas à RA,
que tem, em seu espaço social, a formação e profissionalização dos professores de Artes.

1
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DESENVOLVIMENTO
Para isso, nosso estudo se dedicou a buscar respostas para a seguinte
questão-problema: que contribuições a RA pode oferecer para a formação e
profissionalização do professor artista?
Nessa direção, a pesquisa tem como objetivo geral: identificar, nos
depoimentos desses professores-artistas, as contribuições desses espaços
sociais e formativos das RA, na formação e profissionalização do professor-artista de Artes. E, como objetivos específicos: a) traçar um panorama histórico da Arte-Educação no Brasil; b) apresentar o levantamento realizado
pela FUNARTE sobre o Mapeamento das RA como possibilidade de formação
artístico-cultural de artistas no estado de São Paulo; c) discutir a relevância
da RA, presente predominantemente em cursos livres à margem do sistema tradicional de ensino, como espaço formativo e de profissionalização; d)
compreender a formação e atuação dos professores-artistas a partir das RA
frente às necessidades e desafios do cotidiano escolar; e e) analisar as implicações da RA na formação e profissionalização dos docentes formadores
e daqueles que atuam no contexto dos anos finais do ensino fundamental.
Para tanto o trabalho se fundamentou em referenciais teóricos voltados
para a Arte e a Arte-Educação, como: Dewey (1915, 2010), Barbosa (1983,
1995, 2002, 2011, 2015), Fischer (1987), Ostrower (2012, 2013), Ferraz e Fusari (2009), Read (2013), entre outros. Também, em relação ao processo de
profissionalização docente, o trabalho apoia-se em: Nóvoa (1992, 1995), Zeichner (1993, 2008), Freire (1994, 1999, 2002), Tardif (2000, 2011), Abdalla
(2004, 2005, 2006, 2015, 2016, 2017), entre outros. Além disso, para a compreensão de conceitos como espaço social, habitus e capital cultural, recorre-se a Bourdieu (1989, 1996a, 1996b, 1998). O estudo, também, apresenta
os seguintes procedimentos metodológicos: a) o levantamento bibliográfico
sobre a temática; b) a análise de documentos da FUNARTE sobre Residências
Artísticas (RA) no Estado de São Paulo; c) a aplicação de questionário com o
objetivo de identificar o perfil dos espaços das RA; d) a realização de entrevistas, que pretendem investigar as trajetórias profissionais de professores-artistas e compreender as implicações das RA no processo de profissionalização docente.
Esta pesquisa se desdobrou em quatro capítulos, em que buscamos
entender as questões consideradas centrais para a construção deste trabalho.
Para isso, no primeiro Capítulo, procuramos, inicialmente, contextualizar,
em um breve histórico, a Arte-Educação no Brasil e como a encontramos
atualmente, para, então, partindo da experiência da artista e professora
Fayga Ostrower, na década de 1970, mostrar a importância da arte para
uma formação humanística. Com isso em mente, discutimos, também, sobre
a importância do professor-artista e de seu entendimento no olhar a arte,
14
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não necessariamente para a formação de um aluno-artista, mas em um
olhar contemplativo sobre a obra de arte. Nesse movimento, percebemos a
importância de quão necessário é o professor de Artes manter uma vivência
artística própria.
No segundo Capítulo, buscamos caracterizar as RA e os espaços onde
estas ocorrem por meio de um ensino de caracterização, retomando, a seguir, conceitos-chave sobre a formação de professores e colocando o foco no
professor de Artes, para pensar na RA como um espaço social possível para a
profissionalização desse professor.
No terceiro Capítulo, buscamos descrever o processo metodológico, caracterizando: a natureza qualitativa da pesquisa; seus instrumentos de coleta
de dados, assim como seus sujeitos – três professoras de Artes, (uma dos
anos finais do ensino fundamental e duas professoras formadoras), que vivenciaram experiências de RA. Também, anunciamos alguns elementos referentes à análise de dados, com base na técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1977; FRANCO, 2005), e definimos o Quadro 12 – Dimensões de Análise,
Categorias e Unidades de Sentido.
O quarto e último Capítulo trata da análise dos dados, em que interpretamos os depoimentos das professoras, obtidos nas entrevistas episódicas.
Esses dados foram analisados por meio de três dimensões de análise: Formativa, Contextual e Profissional. Iniciamos com a Dimensão Formativa, que
buscou uma reflexão a respeito da trajetória de formação dessas professoras.
A Dimensão Contextual viabilizou a análise sobre a RA como um espaço social, identificando suas implicações na formação e profissionalização docente. Por fim, na Dimensão Profissional, procuramos identificar as necessidades, desafios, possibilidades e perspectivas no processo de profissionalização
do professor-artista a partir RA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho não pretendeu apresentar uma metodologia de formação
ou critérios de formação para avaliar as práticas de formação contínua, mas,
sim, tem a intenção de aprofundar argumentos sobre a relevância desses ambientes culturais, nos quais Educação, Arte e Cultura andam alinhadas com a
política e a cidadania.
A partir da análise realizada, na primeira dimensão - A Dimensão Formativa -, observamos alguns dados, que poderão contribuir para a compreensão do processo inicial de profissionalização desses professores-artistas. Tais
dados nos ajudam a pensar sobre, pelo menos, dois aspectos: o Percurso de
Formação e o Ofício do Professor-Artista.
Em relação ao Percurso de Formação, notamos, que:
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• Os primeiros contatos desses professores-artistas aconteceram na disciplina de Artes, no ensino básico;
• A formação docente começa antes da universidade, passando pela
formação inicial e estendendo-se ao longo da vida profissional;
• A prática docente está articulada às experiências e saberes
incorporados e construídos nas diferentes trajetórias de vida;
• As professoras-artistas são agentes ativas de sua formação.
Quanto ao Ofício do Professor-Artista, identificamos que as professoras
entrevistadas:
• Buscam uma conexão com o fazer artístico;
• Necessitam de conhecimentos específicos, geram a autonomia para
este desse professor em sala de aula;
• Assumem a ideia do potencial criativo (OSTROWER, 2012), como realizador do potencial humano;
• Refletem como o professor é um ser da práxis, e para que essa aconteça, ele precisa assumir sua capacidade de agir e refletir em seu cotidiano, em suas atividades e em suas relações.
Na segunda dimensão - A Dimensão Contextual -, os dados analisados
nos ajudaram a identificar A RA como Espaço Social de Formação e Profissionalização Docente, pensado a partir de dois tópicos: Espaço social da RA na
Formação do Professor-Artista e A RA e a Profissionalização do Professor-Artista.
Quanto a Espaço Social da RA na Formação do Professor-Artista, contemplamos que:
• A RA envolve tempo e espaço;
• A RA é um espaço social do conhecimento prático e profissional;
• A RA é um espaço social de formação e transformação, geradora de
novos habitus. Consideramos como dimensões do espaço social: a pessoal; a didática; a organizacional; e a profissional (ABDALLA, 2004);
• A RA contribui para a promoção de espaços de trocas e experiências,
de formação e transformação.
A respeito da RA e a Profissionalização do Professor-Artista, consideramos que:
• Formação do professor de Artes acontece ao longo de toda a sua vida
profissional;
• Os espaços sociais de formação inicial é que vão fundamentar os sabe16
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res para o exercício cotidiano da profissão;
• A experiência não é um mero fazer, mas uma ação pensada e intencional, que estabelece relações entre a vida e o conhecimento no âmbito
de um determinado contexto;
• As práticas pedagógicas dos professores são expressões do habitus;
• A profissionalização reflete questões em torno da profissionalidade;
• Quando se trata do professor, tratamos, também, de sua pessoa;
Na terceira e última dimensão - A Dimensão Profissional -, buscamos
identificar o Processo de Profissionalização do Professor-Artista a partir da
RA e considerando duas unidades de sentido: Necessidades e Desafios da
Profissão do Professor-Artista e Possibilidades e Perspectivas para o Professor-Artista.
Acerca das Necessidades e Desafios da Profissão do Professor-Artista,
analisamos:
• A necessidade como uma direção para a melhora no empenho e desempenho do profissional docente;
• O desdobramento para o conceito de “necessidades”, proposto por
Abdalla (2006a), que sintetizamos a seguir:
- As necessidades pessoais, se refere à pessoa do professor;
- As necessidades profissionais, necessidades percebidas por um
coletivo de professores, que buscam valorizar suas práticas;
- As necessidades organizacionais, que se referem à vida institucional, à gestão da escola e à participação de seus membros.
Em referência às Possibilidades e Perspectivas para o Professor-Artista,
pudemos compreender, a partir dos depoimentos das professoras entrevistadas, que:
• As necessidades como perspectivas de mudança;
• A importância do campo político-social como campo das possibilidades, espaço onde ocorre a ressignificação das práticas desenvolvidas
pelos professores de forma geral e;
• O capital cultural como um sistema de significados, disposições, gostos, atitudes e normas; uma vez que é nele que os professores se reconhecem como agentes de mudanças, criadores de condições e sujeitos
da própria história.
Por fim, consideramos que a análise das experiências, vivenciadas pelas professoras participantes da pesquisa, e aqui compartilhadas, leva-nos a
17
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pensar sobre o quanto os espaços sociais das RA são significativos para o processo de profissionalização docente. Primeiro, porque esses espaços podem
contribuir para desvelar necessidades e desafios, que os professores, em especial, os de Arte, têm frente ao cenário da educação brasileira (da educação
básica à educação superior). E, segundo, porque podem, também, indicar
possibilidades e perspectivas para a formação e profissionalização docente,
na medida em que oportuniza novas concepções pessoais, profissionais e até
mesmo institucionais, em que saberes possam ser experienciados não como
verdades absolutas, mas como formas de compreender e lidar com aquilo
que nos acontece, propiciando, assim, espaços de mudanças/transformação
nos diferentes contextos de atuação.
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INTRODUÇÃO
Entender os significados e sentidos dos professores dos anos finais do
Ensino Fundamental a respeito de saberes necessários para desenvolverem
suas ações docentes, entre elas, o trabalhar com Projetos, pode indicar que
investigar as representações sociais desses profissionais auxiliará a desvelar
a relevância de tal trabalho.
Nesta perspectiva o objetivo do texto é o de identificar as representações sociais dos professores sobre o trabalho com Projetos, em salas de aulas
das escolas municipais, na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS),
que compreende o conjunto de municípios formado por: Bertioga, Cubatão,
Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia grande, Santos e São Vicente.
A intenção maior é conhecer que sentido este trabalho tem para o professor
e para a escola e saber como articulam seus saberes na escola e para a escola, utilizando os projetos como ação.
Tendo em vista este objetivo, é preciso destacar que a pesquisa, em desenvolvimento, pretende defender a tese de que os projetos de trabalho contribuem para inovar/renovar a identidade profissional dos professores que
atuam no EF II, pois modificam suas representações profissionais a respeito
de suas próprias práticas pedagógicas.
A pesquisa se fundamenta na Teoria das Representações (TRS), de Moscovici (2012, 2013), nas concepções de Freire (1992, 2007, 2017), nos estudos
sobre representações profissionais de Blin (1997) e de Abdalla (2006, 2008,
2017a, 2017b), e, principalmente, nos aportes teóricos referentes a projetos
de trabalho (HERNÁNDEZ, 1998; HERNÁNDEZ e VENTURA, 1998; MOURA;
BARBOSA, 2006; OLIVEIRA, 2006; ABDALLA, 2012; SAUL; SAUL, 2013).
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DESENVOLVIMENTO
A adoção do referencial da TRS de Moscovici (2012, 2013) nas pesquisas em educação implica assumir uma perspectiva que considera que as representações sociais têm um papel fundamental na dinâmica das relações
sociais e nas práticas. Pois, o conhecimento do senso comum é um conhecimento legítimo, condutor de transformações sociais, e que, de certa forma,
direciona a produção do conhecimento científico.
O estudo, por meio das representações sociais, como indica Moscovici
(2012), faz com que se compreenda o “mapa de relações e dos interesses
sociais” (p. 27), possibilitando entender a organização de conhecimento que
um grupo possui a respeito do trabalho com projetos na sala de aula, e, de
certa forma, possibilitará construir sua identidade profissional.
Abdalla (2012), ao considerar questões em torno da construção dos
projetos de ação no interior das escolas públicas, refere-se à importância de
se levar em consideração alguns elementos, tais como: a análise contextual
da escola como prática social; a cultura da participação e do pertencimento; a construção da identidade profissional e a disposição que se tem para
mudanças. E, com isso, aponta para a necessidade de que se compreenda,
no interior das escolas, os projetos de trabalho em desenvolvimento, assim
como as representações sociais e profissionais dos sujeitos que os desenvolvem, a fim de que se possa compreender os diferentes modos de ser e estar
na profissão docente (ABDALLA, 2006, 2008, 2017a, 2017b).
Para provocar reflexões sobre o trabalho com projetos e a escola frente a estas práticas de projetos, a pesquisa tem, também, como aporte Hernández (1998) e Hernández e Ventura (1998). E, junto com estes autores,
considera-se que os projetos de trabalho oportunizam a “disposição para
aprender” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 29). Enfim, considera-se que o problema
real é: como aprender, para que aprender e qual o significado concreto desse
aprendizado para o aluno.
Na visão de Hernández e Ventura (1998), a organização dos conhecimentos escolares, por meio do trabalho com Projetos implica que o Professor reflita sobre a sua “própria prática e tente melhorá-la” (p. 63). E, nesta
direção, ainda afirmam que a organização dos projetos de trabalho deve ser
entendida como um processo muito mais interno do que externo, no qual as
relações entre conteúdos e áreas e de conhecimento têm lugar “em função
das necessidades que traz consigo, o fato de resolver uma série de problemas
que subjazem na aprendizagem” (p. 63). Esta seria a ideia fundamental dos
projetos.
Diante disso, Costa (2001, p. 104) salienta também que a educação com
projetos é considerada “uma forma diferente e fecunda de abordar os conteúdos curriculares”, que, por “tratar-se de uma metodologia integradora
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de disciplinas e áreas culturais distintas, torna-se uma grande promotora e
facilitadora das atividades interdisciplinares” (p. 104). O que pode produzir
uma aprendizagem estimulante e provocar o envolvimento de outras áreas
de conhecimento.
Nesta direção, Oliveira (2006) aborda, ainda, o trabalho com Projetos
na construção do conhecimento escolar no sentido de valorizar uma prática
pedagógica, que estimule: a) a iniciativa dos alunos a pesquisar; b) o desenvolvimento da criatividade e do respeito às diferenças pela necessidade do
trabalho em equipe; c) o incentivo ao saber ouvir e expressar-se, falar em público; d) o desenvolvimento do pensamento crítico autônomo. Esses aspectos contribuem para a autonomia, que vai sendo conquistada pelos alunos,
quando estão em práticas com projetos de trabalho.
Essas questões levam à necessidade de se compreender as concepções
de Freire (1992, 2007. 2017), com base em uma educação epistemologicamente libertadora, em que não há um roteiro de ações, mas o entendimento
que precisa haver projetos pedagógicos críticos de desenvolvimento em torno de uma educação humanista e dialógica, como foi tratado, por exemplo,
em sua Pedagogia da Autonomia (2007) e Pedagogia do Oprimido (2017).
Além dessas colocações, é preciso considerar as reflexões de Moura e
Barbosa (2006) a respeito da adoção de uma metodologia para Projetos de
trabalho, que esteja de acordo com a elaboração e desenvolvimento de Projetos em geral. De modo que os alunos, ao serem inseridos neste trabalho,
estejam desenvolvendo ao mesmo tempo conhecimentos e habilidades que
são comuns às atividades de desenvolvimento de Projetos e de pesquisas.
Nesta direção a abordagem metodológica, definida sob o viés quali-quanti (por integrar componentes quantitativos e qualitativos), apresenta,
neste recorte, a etapa, considerada exploratória, em que foi utilizado o Questionário 1, no Google-form (on-line), envolvendo 82 professores do EF II (6º
ao 9º ano).
Aproximadamente, 58 professores (71%) se concentram na cidade de
Santos, e 7 (9%) desses professores são de Praia Grande. Contemplam os
seguintes dados de perfil: a) a maioria está entre a faixa etária de 40 a 49
anos; b) os professores atuam na profissão entre 10 a 19 anos; c) a maioria
(16) é professor de Educação Física (20%); d) vinte dos professores do grupo
(24,14%) possuem segunda licenciatura, e destacam que é em Pedagogia; e)
além da graduação, 49 (60,2%) possuem especialização; 5 (5,7%) possuem
pós-graduação lato sensu; 5 (5,7%) são mestres; e apenas (1) doutor.
Foi solicitado, então, aos professores que lessem atentamente a questão relacionada ao seu trabalho com projetos em sala de aula e, em seguida,
identificassem das 15 (quinze) frases apresentadas, apenas 5 (cinco), selecionando aquelas que mais se aproximam de suas condutas e práticas pro22
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fissionais em sua rotina. Depois, ordená-las de 1 (um) a 5 (cinco) por grau de
importância. As demais não precisavam ser marcadas.
A partir do quadro, a seguir, encontram-se as respostas mais recorrentes, escolhidas pelos professores, a partir da questão norteadora: Por que
você escolheu trabalhar com projeto?
De acordo com o exposto acima, foram selecionadas apenas 5 (cinco)
respostas mais recorrentes neste estudo:
Quadro 1– Respostas mais recorrentes para a pergunta norteadora: Por
que você escolheu trabalhar com projetos?
1º

Possibilita a interdisciplinaridade.

65,4%

2º

Torna o professor um pesquisador.

63,2%

2º

Auxilia a autoformação do professor,
quando promove a pesquisa em
textos,livros, paradidáticos, dentre outros,

63,2%

4º

Dá autonomia ao aluno.

57,1 %

5º

Emancipa o professor.

52,1 %

Fonte: elaborado pela pesquisadora a partir das escolhas mais recorrentes dos sujeitos.

De acordo com as categorias de análise enunciadas por meio da TRS
(MOSCOVICI, 2012) e da análise de conteúdo de Bardin (2007), segue a análise, ainda parcial, que foi realizada. Neste sentido, a partir das cinco respostas,
mais recorrentes, indicamos as respectivas categorias de análise, que serão
descritas a seguir:
1ª Possibilidade para a interdisciplinaridade – com base na primeira
frase, que envolve 54 (65,4%) professores, reforça-se o eixo temático “interdisciplinar”. Sendo a escolha mais recorrente, notamos que, segundo Fazenda (2003, p.149), indagar sobre a interdisciplinaridade, sua necessidade
e importância, impõe-se como forma de compreender e modificar o mundo. Assumir, assim, “uma nova atitude frente à questão do conhecimento,
de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos
aparentemente expressos colocando-os em questão” (p. 149). No olhar dos
sujeitos, o trabalho com projetos possibilita essa ação;
2ª Professor pesquisador – relaciona-se à segunda frase, que reforça
questões em torno do professor como pesquisador. Neste sentido, aproximadamente, 51 professores consideram que, quando se promove a pesquisa
na formação a partir do trabalho com projetos, amplia-se a “autoformação”,
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dando origem à categoria a seguir;
3ª Autoformação do professor – pois, que se dá por meio da pesquisa
em textos, livros, paradidáticos, dentre outros, que fazem parte dos procedimentos de desenvolvimento dos projetos de trabalho. Conforme ensina
Freire (2017), cabe “[...] aos investigadores estimular os presentes para que,
dentre deles, apareçam os que queiram participar diretamente do processo
da investigação como seus auxiliares” (p.144). Além disso, o professor é instigado a buscar mais informações/conhecimentos a respeito do tema, o que
intensifica a autonomia docente. Também essa autoformação se dá na escola
como espaço de possibilidades de “intencionalidades formativas” (BARROSO,
1996, p. 143), onde o professor, muitas vezes, aproveita essa autoformação.
4ª Autonomia do aluno – segundo 47 respondentes, o trabalho com
projetos dá autonomia ao aluno. Observa-se, assim, o fato deste trabalho
aproximar o estudante do conteúdo, pelo ato de levar o aluno a pesquisar,
pelo protagonismo, conforme afirma Hernández (1998); ao mesmo tempo,
que desenvolve a autonomia (FREIRE, 2007), a emancipação das ações educativas dos jovens. Para Saul e Saul (2013, p. 111), “é fundamental que o
educador respeite esse saber de experiência feito e trabalhe”, a partir dele,
estimulando a criatividade e a autonomia dos sujeitos.
5ª Emancipação do professor - 42 (52,1%) professores escolheram que
os projetos de trabalho é uma forma de se emanciparem. E consideramos,
também, que é, de suma importância, elaborar e implementar, na escola, um
Projeto Político –Pedagógico (PPP) a favor de uma educação “emancipatória
do ser humano e de uma escola na qual se trabalhe tendo em vista a construção de um conhecimento crítico-libertador”(SAUL; SAUL, 2013, p. 103). Neste caso, quando o projeto é integrado ao PPP da escola, o professor também
se emancipa, quando tem autonomia de buscar parceiros, planejar ações e
organizar as atividades em prol ao aprendizado do aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que diz respeito ao trabalho com projetos, os depoimentos dos
professores, sujeitos da pesquisa, também evidenciaram aspectos relacionais, afetivos, cognitivos e didáticos. Os depoimentos enaltecem, também,
a importância de se refletir a respeito do por que e como esses profissionais
desenvolvem seus projetos de trabalho, quais suas dificuldades, buscando o
entendimento de suas representações sociais a respeito das práticas desenvolvidas por meio de projetos.
Os resultados expostos, ainda parciais, estarão servindo de base para
aprofundar o estudo da prática do trabalho com projetos, com base nas relações grupais e intergrupais desses profissionais. As representações sociais
e profissionais contribuirão para compreender: a) o que pensam os profes24
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sores a respeito de seus trabalhos com projetos; b) quais influências recebem neste campo interativo; c) em quais condições conseguem (ou não)
desenvolver os seus respectivos projetos; além disso, sob quais pressões e
com ajuda de quais recursos realizam este trabalho; d) como organizam os
conteúdos por meio do trabalho com projetos; e e) como se (re) constituem
profissionalmente.
Por fim, as representações sociais e profissionais dos professores que
trabalham com projetos indicam que os projetos tendem a mudar o foco da
sala de aula do professor para o aluno, da informação para o conhecimento,
da memorização para a aprendizagem. Também, equilibram teoria e prática,
possibilitam que haja uma divisão de responsabilidades e tarefas, comunicam resultados e discutem processos avaliativos. Assim, ao trabalhar com
projetos, professor e aluno assumem a condição de pesquisadores e corresponsáveis pelo processo de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho refere-se à pesquisa sobre a história do Parque Infantil do
Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes, no município de Cubatão, estado de
São Paulo e das práticas pedagógicas ali implantadas, no período de 1956 a
1966. Trata-se do primeiro Parque Infantil da cidade e as investigações encontraram informações sobre histórias adormecidas, mas não esquecidas. Ao
longo das décadas de 1940 a 1960, houve uma significativa expansão dos
parques infantis por todo o país, especialmente no estado de São Paulo. Os
parques eram instituições extraescolares destinadas a crianças entre 4 e 12
anos de idade, que desenvolviam atividades culturais e de educação física. A
partir do final dos anos 50, essas instituições foram se transformando, com
a diminuição do limite etário até os 6 anos de idade e a sua inserção nos
sistemas educacionais como instituições pré-escolares, adotando de forma
generalizada a denominação de Escolas Municipais de Educação Infantil. A
comunicação apresenta aspectos da história de Cubatão, emancipada do município de Santos no ano de 1949, e dos elementos que levaram a cidade a
inaugurar o parque em 1956, já com a característica de uma instituição pré-escolar.
Situado no bairro Jardim Casqueiro, local de intenso crescimento populacional, o parque foi instalado de maneira improvisada em um barracão
para receber os pequenos alunos. Para os que vivenciaram este período, memórias se transformam em relatos de emoção e saudosismo, canções são
relembradas e cantadas. Festas juninas e o sanfoneiro Homero são presentes
nos relatos. Juntam-se a essas lembranças fotos, cadernos de atividades e
diplomas que exibem assinaturas de personalidades importantes do cená1
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. A pesquisa está vinculada
ao projeto “Historiografia da Educação no quadro das relações sociais: infância e instituições”,
coordenado por Moysés Kuhlmann Jr. (bolsa de produtividade CNPq).
2
Mestre em Educação pela Universidade Católica de Santos. Coordena os Projetos Musicalização na Primeira Infância na Prefeitura Municipal de Cubatão, o grupo infanto juvenil Coral
Canto Mágico e a Formação de professores em Música e Cênica pela Associação Vozes da Arte.
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rio cubatense. Por outro lado, a ausência da preservação histórica também
revela a necessidade de um olhar atento buscando uma interpretação deste
esquecimento.

DESENVOLVIMENTO
Na expectativa de investigar a memória da Educação Infantil na cidade
de Cubatão, o objetivo foi o levantamento histórico do primeiro parque infantil da cidade. As primeiras fontes indicavam o Parque Infantil Almerinda
Monteiro Carvalho como primeira instituição para crianças pequenas na cidade, mas durante o processo da pesquisa, novos dados surgiram.
Analisando o convite de inauguração do Parque Infantil Almerinda Monteiro Carvalho com data de 8 de dezembro de 1966, coletado na escola, chamou atenção a publicação do jornal santista A Tribuna na seção Educação
com data de 01/10/2005 com a manchete Primeira Escola Infantil da Cidade
Completa 49 Anos. Na notícia, a divulgação de baile comemorativo ao aniversário da Escola de Educação Infantil que ocorreria naquela data. Nestas
fontes, foi possível observar que a inauguração da escola não apontava exatamente a data do início de funcionamento. Note-se que, no ano de 2005,
completaria apenas 39 anos, se contados a partir de 1966.
Com esta informação a investigação ganha novos rumos e o objetivo
é o de alcançar informações sobre o decênio anterior. Desta forma, no site
Novo Milênio, encontrou-se a publicação de 09/04/2000 do jornal santista A
Tribuna, com o depoimento da professora Maria do Rosário Lopes Franco, no
período com 71 anos de idade, revelando a inauguração do Parque Infantil do
Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes no ano de 1956.
Maria do Rosário foi a primeira professora do parque infantil e nele iniciou sua atuação no magistério de Cubatão. Em seu relato descreve que, no
dia 9 de abril3 de 1956, o parque infantil foi entregue com discurso e solenidade conduzida pelo Prefeito Armando Cunha. Relata que, no dia seguinte,
ao se dirigir ao local para iniciar suas atividades, encontrou pequena fila de
pais e o barracão fechado com cadeado. Buscou auxílio e, ao abrir o local, se
deparou com sacos de cimento, pás, restos de materiais de construção e muita sujeira. Com disposição a professora não se abalou e, em pouco tempo, o
Parque se tornou um espaço aconchegante com cortinas de saco pintadas
pelas mães dos alunos, que faziam a partir dos cursos que ela ministrava após
o horário de aulas. A primeira lista de inscrição dos alunos foi feita em papel
almaço, e chegou a ter 90 crianças.
Na sequência segue a reprodução de parte da entrevista concedida que,
além da descrição de detalhes sobre o início do Parque, também é possível
A data 9 de abril é destaque no município de Cubatão, porque marca a emancipação da cidade a partir da posse do primeiro prefeito, que ocorreu em 9 de abril de 1949.

3
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absorver a emoção do relato de Maria do Rosário.
No dia 9 de abril de 1956, recebia eu a chave de um barracão onde havia apenas pás, enxadas e ferramentas de
operários. Nascia naquele momento o primeiro parque
infantil de Cubatão, com o nome de Parque Infantil do
Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes, situado na Rua
Espanha, 36.
Os poderes públicos de então não tinham condições de
aparelhar ou mobiliar sequer o barracão. No dia seguinte, dei início às matrículas em folha de papel almaço.
[.....] As crianças surgiram de imediato e quando chegou
ao número 90 da matrícula, parei e me assustei, mas
logo apareceram os líderes do bairro, que se prontificaram a melhorar a situação. [.....] Tudo, em pouco tempo,
tornou-se belo, as cortinas de saco pintadas pelas mãezinhas, que aprendiam esse trabalho em cursos de pintura, enfeites de Natal e outros que eu ministrava após o
horário. Nossa bandinha era feita de sucata; nossas festas ao som do nosso inesquecível sanfoneiro, Sr. Homero, nosso servente. [....] Que saudade! (FRANCO, 2000)

Com estes dados foi possível concluir que a Escola de Educação Infantil
Professora Almerinda Monteiro de Carvalho, após ser edificada, recebeu os
alunos do Parque Infantil Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes, a partir do
ano de 1966. Por isto no recorte a manchete era “Primeira escola da cidade
completa 49 anos”, estaria somando os 10 anos anteriores de existência do
parque.
A ausência da preservação de memória histórica obriga o pesquisador
a organizar fragmentos como num quebra-cabeças. Interpretar as peças requer minucioso estudo da montagem, quebrando o silêncio para, assim, contribuir para a preservação da identidade. Na educação o problema se torna
ainda mais grave, pois a produção escolar é descartada constantemente para
dar espaço ao “novo”, nem a tecnologia salva o descarte. A cidade de Cubatão longamente sofre com a questão da preservação da memória e as ações
de historiadores, memorialistas e jornalistas para manter alguns documentos
é que contribuem com a manutenção das fontes.
No arquivo histórico, e em conversa com os agentes de cultura, alguns
memorialistas foram sugeridos como possibilidade de contribuição à pesquisa e, a partir de então, o contato com pessoas que vivenciaram este período
foi o próximo passo. A coleta da história oral com pessoas que vivenciaram
o Parque foi realizada através da entrevista gravada, para posterior relação
e análise com documentos e imagens registradas. Desta forma a professo29
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ra Neide Pinho, que lecionou no Parque na década de 60, a Supervisora de
Ensino Marilda Canelas e o empresário Tico Barbosa, ex-alunos do Parque,
cuja frequência ocorreu em 1961 e 1962 respectivamente, contribuíram com
informações e memórias sobre o Parque Infantil do Jardim Casqueiro e Vila
Bandeirantes. Cada entrevista teve relevância na construção da pesquisa,
porém Tico Barbosa trouxe não apenas depoimento, mas fotos, canções, caderno de atividades do período em que estudou no Parque Infantil e seu diploma. E, para completar a pesquisa, a filha da Professora Maria do Rosário,
a Maria Inês Franco Sabino, contribuiu com o livro de chamada utilizado no
início do ano 1966.
Kuhlmann Jr. (2015) traz importante consideração sobre infância e história da infância, quando diz considerar a criança como sujeito histórico, o que
significa compreender amplamente que suas vivências concretas se fazem
presentes em seus mais diferentes momentos. Ela vivencia sua história. A
busca por fontes que embasem o estudo sobre o Parque Infantil em Cubatão
inclui as representações dos que vivenciaram o período e participaram como
sujeitos da própria história. A motivação para narrar consiste em expressar
o significado pessoal da experiência. Durante os encontros com os entrevistados, a motivação transformava palavras em valiosas vivências agregando
valor ao relato.
Segundo Portelli (1996), na história oral as pessoas atribuem significado
à própria existência e à própria identidade e isto por si mesmo é o argumento. A motivação para narrar consiste em expressar o significado pessoal
da experiência. Desta forma as entrevistas contribuíram como elo entre as
fontes encontradas e a memória histórica, revelando acontecimentos até então desconhecidos. Na história oral o recorte temporal situa-se entre 1960
a 1962, de acordo com o período em que os entrevistados vivenciaram o
Parque. A memória adormecida não é demonstração de total esquecimento.
Estas, ao ressurgirem, se apresentam em forma de denúncia. Essa denúncia
não deve ser interpretada como acusação, mas como anunciação, declaração
e indício.
O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao
esquecimento, é a resistencia que uma sociedade civil
imponente opõe ao excesso de discursos oficiais . Ao
mesmo tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares e de amizades,
esperando a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas. (POLLAK, 1989. pg. 5)

Torna-se interessante que dez anos anteriores à construção do prédio
em 1966, o Parque Infantil Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes teria iniciado suas atividades porém apresentando poucas evidências sobre seu fun30
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cionamento. A descoberta deste fragmento histórico foi de vital importância
para a ampliação da pesquisa, possibilitando a coleta de novas informações.
A lei estadual n.º 1.871, de 26/10/1922, criou o distrito de Cubatão, subordinado ao município de Santos até o ano de 1949, quando alcançou sua autonomia.
Durante a década de 1950, em consequência da industrialização, a cidade se desenvolveu economicamente. A população teve substancial aumento
com a chegada de migrantes dos Estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco em busca de trabalho (PINTO, 2005). A expansão habitacional fez com
que até 1959 surgissem 17 novos bairros, mas foi a partir de 1966 que a
Prefeitura inicia as construções de prédios escolares para abrigar a Educação Infantil. O primeiro prédio construído com esta finalidade foi a Escola de
Educação Infantil Professora Almerinda Monteiro de Carvalho (1966) para a
qual o Parque Infantil Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes fora transferido.
O interesse pelas instituições escolares para crianças naquele período não
era novidade. Ao consultar a história, é possível se deparar com iniciativas
que visavam o atendimento da criança, em especial, as menos abastadas.
Kuhlmann Jr. diz que as instituições de educação infantil vivenciaram um
lento processo de expansão até a década de 70. Parte destas era ligada aos
sistemas de educação e outra ligada a órgãos de saúde e assistência. Após
1946, estas instituições entram em período de destaque.
Foi no ano de 1954, durante o mandato do Prefeito Doutor Luís de Camargo da Fonseca e Silva, que surge a primeira preocupação com a construção de parques infantis através da Lei Ordinária nº 158. Em seu teor a autorização para a construção dos primeiros Parques Infantis na cidade nos bairros
Casqueiro, Vila Anchieta e Vila Paulista.
Kuhlmann Jr e Fernandes (2014) dizem que o parque infantil funcionava
como instituição autônoma e extraescolar, mas o que se tem como referência
é que havia uma diretriz do ponto de vista das práticas educativas. Na entrevista com a professora Neide Pinho Cardoso, a preocupação com a formação
das professoras foi mencionada, muitas não tinham o curso de recreação infantil, que segundo a entrevistada, era de difícil acesso na época.
Na entrevista com Tico Barbosa e com a professora Neide, é possível
identificar que o parque funcionava em sistema de salas de aula, uma funcionava no período da manhã e outra, no período da tarde. Neide Pinho Cardoso lecionava no período da tarde.
Marilda Canelas menciona outra característica do Parque Infantil Jardim
Casqueiro: o uniforme que as crianças usavam. Todos de calção vermelho
fofinho, camisa branca com botões, sacolinha vermelha e chapéu.
No caderno de atividades que Tico Barbosa apresentou pode-se destacar as atividades de coordenação motora, dobraduras, pintura à mão, atividades de música, sendo que o currículo era norteado pelo calendário de co31
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memorações, com atividades de desenvolver a destreza motora como: pintar
nos limites do desenho, colar pedaços de papel, passa linhas. No caderno
aparecem também os temas do dia das mães, dos pais, sete de setembro,
primavera, semana da criança. Outros temas como alimentação, esquema
corporal, forma e cores, também estão presentes através de pintura, recorte
e colagem. No período algumas comemorações marcam as atividades, com
destaque para festa junina, dia das mães e o natal. As festas juninas são citadas pelos três entrevistados. O sanfoneiro Homero foi citado pela Professora
Neide Pinho e por Tico Barbosa, que destacaram sua participação nas festas,
tocando os temas juninos com seu acordeom. Homero trabalhava no parque
e tinha a função de inspetor de alunos.
A música era importante na proposta curricular. Tico destaca o canto
como prioritário e as crianças sempre eram estimuladas a aprender hinos.
Durante a pesquisa foram coletadas três canções, uma com Tico Barbosa
denominada Mamãe de David Nasser4 e Herivelto Martins5 e que, naquele
período, era cantada por Ângela Maria6. A professora Neide Pinho recorda
que nas atividades diárias havia muita dança, cantigas infantis, histórias e
contribuiu com duas canções Brincadeira Musical e Primavera.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dos anos que trouxeram a industrialização e a riqueza à cidade
de Cubatão, surgiu, no afã de trazer o desenvolvimento pedagógico e assistencial, o Parque Infantil do Jardim Casqueiro e Vila Bandeirantes. Buscando
informações em entrevistas, legislação, referência bibliográfica, periódicos,
revistas e fotografias, a pesquisa procurou apurar a história do primeiro parque infantil de Cubatão. A história oral foi acrescida durante o processo de
pesquisa, trazendo contribuições importantes para a reconstituição desta
memória histórica.
Maria do Rosário, em entrevistas concedidas a jornais locais, informa a
data de 9 de abril de 1956 como de inauguração da unidade, porém não foi
encontrada documentação que confirmasse a data referida. Ela descreve que
a instalação do Parque ocorreu em um barracão de madeira improvisado, e
logo foi organizado pelas suas mãos e da comunidade.
Através da história oral foi possível constatar que o Parque funcionava
David Nasser foi repórter David Nasser foi o repórter mais famoso de seu tempo - entre os
anos 50 e os 70. Fonte: https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,david-nasser-o-reporter-que-inventava-a-noticia,20011104p4531
5
Herivelto Martins foi compositor, violonista, cantor, ator, tem vasta obra que o torna referência da música popular brasileira entre as décadas de 1930 e 1950. Fonte: http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/pessoa12099/herivelto-martins
6
Ângela Maria foi uma cantora e atriz brasileira, expoente da Era do Rádio, considerada dona
de uma das melhores vozes da MPB e eleita a Rainha do Rádio em 1954. Fonte: https://
pt.wikipedia.org/wiki/Angela_Maria
4
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com duas classes, uma no período da manhã e outra no período da tarde e as
atividades pedagógicas ofereciam desafios motores e preparativos para a alfabetização. A música aparecia com forte caráter cívico e de comemorações.
As crianças estudavam dois anos, sendo que no último ano eram iniciadas ao
mundo das letras. Funcionou como uma instituição pré-escolar que contemplava o desenvolvimento da criança e a preparação para o primário. A escola
funcionou por, aproximadamente, uma década, até a inauguração do novo
prédio para onde se transferiu. Na nova unidade, além da estrutura física
mais próxima do modelo de Parque Infantil, também teve a denominação
alterada para Escola Municipal de Educação Infantil Professora Almerinda
Monteiro de Carvalho. À margem da memória oficial, e ofuscado na memória
da população, o parque ficou vivo nas lembranças de poucas pessoas.
A identidade de uma comunidade, de um povo ou de um país deve estar
arraigada à sua memória e apesar da história fluir, esta deverá preservar o
autoconhecimento da coletividade, suas histórias e representações.
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A “ESCOLA DO POVO” E O “GRUPÃO”, CONSTRUÇÃO
DE UMA HISOTORIOGRAFIA DA EDUCAÇÃO EM SÃO
VICENTE – SP (1893 – 1913)1
Gilson Braga2

Egresso do Mestrado do PPGE - Universidade Católica de Santos
Financiamento: CAPES/PROSUC

Orientador: Prof. Dr. Moysés Kuhlmann Junior

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo analisar a trajetória e as transformações
de um Edifício Escolar, desde sua construção vinculada à implantação da Escola do Povo, em 1893, até a sua transição para o Primeiro Grupo Escolar de
São Vicente, em 1913.
Figura 1: Etec Drª Ruth Cardoso e seu entorno no ano 2018

Fonte: Produção do Autor(2018).

O edifício que abrigou a Escola do Povo e o Primeiro Grupo Escolar de
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. A pesquisa está vinculada
ao projeto “Historiografia da Educação no quadro das relações sociais: infância e instituições”,
coordenado por Moysés Kuhlmann Jr. (bolsa de produtividade CNPq).
2
Mestre em Educação pela Universidade Católica de Santos. Especialista em Patrimônio Histórico pela Universidade Cruzeiro do Sul, Especialista em Habilitação/Magistério Educação
Profissional em Nível Médio pelo Centro Paula Souza, Arquiteto e Urbanista graduado pela
Universidade Católica de Santos e Licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Tecnologia Alvares de Azevedo. Professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Curso
Técnico em Edificações) e Professor da Universidade Paulista (Curso Arquitetura e Urbanismo).
E-mail: arqgbraga@hotmail.com.br
1
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São Vicente e que, atualmente, abriga a Etec Dra. Ruth Cardoso3, constitui-se
como patrimônio histórico e cultural tanto para o município quanto para a
região, o que motivou a pesquisa que resultou na dissertação de Mestrado
intitulada “Um monumento para educação: Escola do Povo, São Vicente/SP,
1893-1913” (BRAGA, 2019). O título inspira-se no texto de Le Goff (2003),
que traz uma reflexão sobre documento e monumento na historiografia:
A memória coletiva e a sua forma científica, a história,
aplicam-se a dois tipos de materiais: os documentos e
os monumentos. De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha
efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam a ciência do passado e do tempo que
passa, os historiadores. [...] O monumento tem como
características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um
legado à memória coletiva) e o reenviar a testemunhos
que só numa parcela mínima são testemunhos escritos.
(LE GOFF, 2003. p. 525-527).

Analisar a escola e seu edifício numa perspectiva histórica como monumento e documento, como uma personagem que testemunhou acontecimentos, exige que se olhe com atenção para algo que é mais que um prédio
ou uma instituição porque será sempre portador de significados e um foco
aglutinador de relações humanas.
Numa pesquisa historiográfica, a educação encontra-se inserida no quadro das relações sociais necessitando assim uma compreensão dos fenômenos educacionais, podendo evitar assim o chamado educentrismo:
São processos históricos em que as relações sociais definem grupos e setores sociais considerados como passiveis de serem educados. Se as concepções, as formas,
as propostas educacionais são históricas, então a compreensão da sua história não poderia restringir-se aos
limites escolares, isolando a educação das relações com
o econômico, o geográfico, o social e o cultural. (KUHLMANN; LEONARDI, 2016, p. 210).

OBJETO DE ESTUDO “O OLHAR”
Foi possível através da leitura visual4 do Edifício Escolar, verificar o seu
3
Escola Técnica Estadual do Centro Paula Souza, situada no município de São Vicente/SP.
4

Leitura Visual: Linguagem utilizada pelo arquiteto para analisar uma obra.
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estado de conservação, perceber algumas características estilísticas da Arquitetura Escolar Tradicional Republicana muito marcante e claramente percebida através da sua fachada5, logo na entrada do Edifício Escolar. Ao percorrer
o olhar no Edifício, consegue-se realizar algumas correlações, notando que
houve enxertos e acréscimos de outras estruturas e construções que não faziam parte do Conjunto Arquitetônico6 original.
Por definição é arquitetura tudo que concerne à construção, e é com as técnicas da construção que se intui e
se organiza em seu ser e em seu devir a entidade social
e política que é a cidade. Não só a arquitetura lhe dá
corpo e estrutura, mas também a torna significativa com
o simbolismo implícito em suas formas. Assim como a
pintura é figurativa, a arquitetura é por excelência representativa. Na cidade todos os edifícios, sem exclusão de
nenhum, são representativos, e com frequência, representam as malformações, as contradições, as vergonhas
da comunidade. É o caso das montanhas de refugos arquitetônicos que a especulação descontrolada acumulou nas cidades e cujo respeito se diz com demasiada
frequência que não são arquitetura – mas são, e são
arquiteturas representativas de uma infeliz realidade social e política. (ARGAN, 1998, p. 233).

O contato com o edifício através da leitura visual e as considerações
de Argan (1998) despertam curiosidades que vão além do edifício escolar
construído em si: Quem construiu? Por que construiu? Qual significado de
uma Escola para o município? E, ainda, por que e de que forma foram realizados os acréscimos construídos? Quais foram os agentes, como foi que se
deram os inícios dos “novos” espaços construídos, quais eram suas intenções, como se desdobraram e quais as consequências disso? Na pista dessas
indagações, desenvolveu-se esta pesquisa historiográfica.

O MÉTODO
O procedimento adotado qualifica o edifício escolar, suas características
e analisa as relações sociais, articulando o cenário republicano às especificidades dos grupos atuantes no município. Indicam-se ainda, aspectos da proposta educacional ali implantada.
O trabalho desenvolveu-se em documentos escritos e iconográficos,
encontrados em arquivos existentes no município de São Vicente-SP, na reFachada: Linguagem técnica utilizada pelo arquiteto para se referir a parte frontal (frente) de
uma edificação.
Conjunto Arquitetônico: Linguagem técnica utilizada pelo arquiteto para se referir a mais de
uma edificação inserida no mesmo terreno (lote).

5
6
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gião da Baixada Santista, em matérias publicadas na imprensa e documentos
particulares, em conjunto com o estudo de referências bibliográficas sobre
arquitetura escolar e a historiografia da educação.

A INVESTIGAÇÃO
Ao realizar o primeiro contato com a história publicada, percebeu que
não seria o suficiente para sanar alguns dos questionamentos, mas que proporcionava um ponto de partida.
Os relatos publicados no site Novo Milênio (http://www.novomilenio.
inf.br), que reúne documentos sobre a história de municípios da baixada santista, suscitam imaginar como poderia ser o período em que a escola foi implantada, como era a cidade e a infraestrutura na época.
Da Escola do Povo ao Grupão (1) - Centenário, o tradicional colégio vicentino conhecido como Grupão iniciou
suas atividades em 1893 com a denominação de Escola
do Povo, e foi criado por um grupo de maçons que se
reuniu no armazém de secos e molhados (como então se
dizia) do capitão Antão Alves de Moura. A história dessa
escola - em anos recentes transformada em escola técnica (Etec) - foi contada pelo jornal santista A Tribuna,
ao noticiar os trabalhos de restauração do imóvel em 26
de julho de 2004: (HISTÓRIAS E LENDAS DE S.VICENTE,
2018).

Ao analisar o texto em conjunto com outros documentos que indicavam
a localização do primeiro espaço para início das aulas da Escola do Povo, foi
descoberta uma imagem de um edifício com características coloniais próximo da Igreja da Matriz, a Escola havia funcionado neste local antes de ganhar
em seu Edifício próprio.
Figura 2: Antiga Escola do Povo – Armazém Secos e Molhados – (Reprodução em “Bico de Pena” – Edison Telles de Azevedo).

Fonte: Polianteia Vicentina.
Foto: Produção do Autor.
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A Escola do Povo foi criada por iniciativa de um grupo de cidadãos vicentinos, em sua maioria, da Loja Maçônica Fraternidade de Santos. Foi instalada
em um armazém de secos e molhados, sendo transferida, em 1898, para um
novo edifício, construído com as características que poderiam ser classificadas como “Arquitetura Escolar do Período Republicano”.
Figura 3: Reprodução Gráfica da Fachada e Perspectiva Aérea ‘Escola do
Povo”: Construção Original em 1898.

Fonte: Produção do Autor (2017).
PATRIMÔNIO – [...] Uma das poucas edificações remanescentes do final do século XIX ainda existentes em São
Vicente está tendo parte de sua história resgatada. Trata-se do imóvel situado na Praça Coronel Lopes, no Centro, [...] está sendo reformado e restaurado, seguindo
as características originais do imóvel que foi inaugurado
em 1898 [...] A fachada conserva as colunas de sustentação, inspiradas nos templos maçônicos, contendo na
parte superior símbolos ligados à Educação esculpidos
em alto relevo: um globo terrestre, um compasso e um
livro. (HISTÓRIAS E LENDAS DE S.VICENTE, 2018).

O texto apresenta que o Edifício é datado de 1898, a localização do Edifício e ainda as suas características originais, a fachada conserva as colunas
de sustentação, inspiradas nos templos maçônicos, na sequência relata que
na própria fachada se apresentam símbolos que se referem à educação do
período republicano.
Em 1913, a Escola do Povo passou a ser administrada
pelo Governo do Estado, que resolveu ampliá-la, construindo um prédio em forma de U, dando fundos para
a Avenida Padre Anchieta. Passou a ser denominada,
então, Primeiro Grupo Escolar de São Vicente, com oito
classes. (HISTÓRIAS E LENDAS DE S.VICENTE, 2018).

Em relação ao espaço físico, o texto refere-se às mudanças que
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ocorreram algumas vezes antes do Edifício Escolar ser construído em 1898.
Em 1913, a Escola do Povo passa a ser administrada pelo Governo do Estado,
alterando sua denominação para Grupo Escolar de São Vicente e realizando
um acréscimo de área construída com mais 08 salas em formato de “U”.
Figura 4: “Grupo Escolar de São Vicente” (O Grupão): Construção Original
com Acréscimo de um Corpo Secundário em 1913.

Fonte: Produção do Autor (2017).

O MODELO REPUBLICANO
A Escola é construída dentro de uma ideologia da modernidade urbana,
que pressupõe salubridade e luzes. Com a implantação isolada no terreno
destaca a monumentalidade da arquitetura, sua pureza e clareza de ideias
racionalistas, disciplinadoras e positivistas. A sua distribuição geográfica no
cenário da cidade, propicia a compartimentação social.
Praça e edifício formam um conjunto urbanístico e arquitetônico grandioso destinado a impressionar a imaginação de seus contemporâneos. Para os republicanos
paulistas, o local representa o triunfo da República e a
derrota da confusão do caos e, ao mesmo tempo, o monumento que perpetua os ideais vitoriosos de uma época histórica. (MONARCHA, 1999, p. 188).

A Escola do Povo, sendo o primeiro Edifício Escolar no município, torna-se um ícone de São Vicente. Essa materialização é uma forma de apresentar
a sociedade vicentina como uma grande investidora na educação.
[...] a educação, juntamente com outros fatores, era
identificada como elemento constitutivo da sociedade
moderna. O problema educacional aparecia como algo
não apenas interno à escola ou ao sistema educacional,
mas de toda a sociedade. A educação era vista como um
dos alicerces da vida civilizada: ela seria a produtora do
progresso e não uma consequência do desenvolvimento
econômico e social. (KUHLMANN JR., 2001, p. 20).
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Os fatores que contribuíram para a construção do imponente Edifício
Escolar vêm se materializar em uma Arquitetura Escolar Republicana com
característica e estilo condizentes com o período em voga.
[...] As escolas mais significativas de cada período da
construção escolar são ricos exemplos da cultura e técnica de sua época. A maioria dos prédios construídos
durante a Primeira República, por seu valor histórico e
arquitetônico, já é considerada bem cultural a ser preservado e protegido por lei, ou seja, foi ou está em processo de tombamento pelo Condephaat – Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico
e Turístico do Estado de São Paulo. (CORRÊA, 1998, p.
15).

Alguns estudos foram realizados sobre os Grupos Escolares Paulistas no
período republicano, com números bastante expressivos de escolas existentes na capital, interior e litoral, classificação de períodos, características e
estilos arquitetônicos, autores de projetos e construtores.
Quase que em sua totalidade, os estudos tratam de “Escolas” vinculadas diretamente ao Estado, daí entende-se a possibilidade em classificar
um Edifício Escolar; pois o Estado tinha um departamento com profissionais
renomados da arquitetura e engenharia para a execução de tal tarefa.
No processo de transição da Escola do Povo para o Grupo Escolar, passaram cerca de dois anos para que a Escola pudesse ser adaptada e assim
conseguisse funcionar o Grupo Escolar.
O Edifício Escolar sofreu intervenções significativas, tanto para as práticas pedagógicas como também para um ambiente de acomodação. Essas
premissas estavam já estabelecidas pelo Código Sanitário e pelo Anuário de
Ensino do Estado.
EDIFICIOS ESCOLARES - Quantos a edifícios escolares, a
convivência de um typo pouco dispendioso, facilmente adaptável ao desenvolvimento de cada localidade,
fez com que a Inspectoria Geral, com assentimento do
Illustre Dr. Gustavo de Godoy, ex-titular da pasta do Interior, incumbisse o ex-inspector escolar professor Virgilio
Cesar dos Reis, da apresentação do respectivo projecto. Para desempenho dessa incumbência, julgou ele de
bom aviso recorrer á colaboração de um profissional,
convidando o distincto engenheiro Dr. Guerreiro Maia,
que gratuitamente, ouvindo aquelle professor, apresentou tres plantas na escala de 1/100, acompanhadas do
seguinte relatório.
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Figura 5 - Anuário São Paulo (1913 pág. 405)

Foto: Produção do Autor

Com os aportes existentes, juntamente com a experiência dos profissionais que prestavam serviço para o Estado, chegou a uma solução muito
proveitosa, pois não se perderam as características estilísticas do edifício, e
ainda com a possibilidade de um Edifício Escolar para abrigar um Grupo Escolar, mantendo os aspectos necessários que o Estado solicitava. Chancelando,
assim, o conceito e a relação de Ordem e Progresso pelo Ideário Republicano;
analisá-los e correlaciona-los cronologicamente permitiu a construção parcial de uma historiografia da Educação em São Vicente.
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INTRODUÇÃO
O artigo apresenta resultados de pesquisa realizada, sobre a formação
dos universitários e ex-universitarios que participam de coletivos e movimentos sociais. Para desvelar as dimensões, limites e possibilidades de formação desses sujeitos nesse espaço democrático de direito, foi necessário
um estudo do ensino superior no Brasil e dos movimentos sociais e coletivos,
suas mudanças e os conflitos sociais das classes desfavorecidas. Para compreender o processo de formação nesse universo contraditório capitalista
globalizado e o ensino superior como mercadoria, entrevistamos alunos e ex-alunos de Universidades (públicas e privadas) da região da baixada santista.
Dessa forma, o conhecimento é essencialmente ativo. Muitos sujeitos
(discentes) que atuam em coletivos e movimentos sociais ingressaram nas
Universidades públicas ou privadas por conta do Prouni, Fies, Cotas ou Bolsas
das próprias instituições para obter uma formação profissional ou retomar os
estudos, o que pode resultar em mudanças no futuro. E assim, iremos aprofundar o conhecimento desse espaço contraditório de formação de sujeitos
junto à Universidade.
A educação é um dos direitos fundamentais previsto no artigo 205 da
Constituição Federal de 1988. Para que os indivíduos (sujeitos) tenham acesso a bens e serviços disponíveis na sociedade, é fundamental ter acesso aos
meios científicos e desenvolver o autoconhecimento. Educação, termômetro
de um país desenvolvido, deve corrigir toda e qualquer forma de discriminação social, racial, educacional etc. Dessa forma, os resultados evidenciam que
as ações dos movimentos sociais e coletivo refletem-se nas suas conquistas
no âmbito social, político e cultural, e que a formação superior universitária é
concebida como uma perspectiva fundamental na luta dos sujeitos e militantes, sob o ponto de vista do acesso ao conhecimento prático-teórico aplicável
no trabalho, objetivo que inclui a formação política de sua base.
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DENSENVOLVIMENTO
No desenvolvimento desta pesquisa foi utilizada uma grande gama de
materiais bibliográficos. Nesse sentido, adotamos os seguintes Procedimentos Metodológicos:
• Tema: A Formação dos Sujeitos de Coletivos e Movimentos Sociais na
Universidade: Dimensões, Limites e Possibilidades;
Objetivo Geral: Pesquisar e refletir sobre “A Formação dos Sujeitos de
Coletivos e Movimentos Sociais na Universidade: dimensões, limites e
possibilidades” e a formação destes, possibilitando conhecimento e articulações que permeiam a construção de outros sujeitos;
• Objetivos Específicos: Pesquisar e identificar sobre a evolução histórica e conceitual dos movimentos sociais na década de 1990, no Brasil;
Pesquisar e analisar em que espaço e como se dá a formação dos sujeitos; Entrevistar e registrar as experiências de alunos de coletivos e
movimentos sociais; e
• Hipóteses: Os alunos consideram a Universidade um espaço de refexão crítca, permitndo que exponham seus confitos, ideias e direitos
com outros autores? A Universidade é um espaço contraditório para
os alunos, estando submetdas a uma lógica empresarial visando especifcamente à garanta de lucros?
A princípio pode-se considerar a Universidade um espaço democrático
de direito, articulado. E formadora de conhecimento. Nesse aspecto, é um
local de grande importância para a motivação e a formação de indivíduos
participantes de movimentos sociais.
Pensamos que as bases científicas podem contribuir para elucidar o
tema. Assim iremos analisar, pela ordem: a) o ensino superior no Brasil: b) os
movimentos sociais e coletivos em nosso País; e c) a formação dos sujeitos.
Procuramos entender a dimensão, os limites e as possibilidades dessa
formação. Nessa trajetória, espera-se uma aproximação do objeto de estudo
de modo que se possa favorecer uma análise cuidadosa através da sistematização das reflexões, de interação e aproximação sucessivas entre o campo
teórico e o campo de referência empírico emergindo os eixos de análise. Para
tanto, cuidaremos de analisar:
a) O significado dos movimentos sociais no sistema produtivo capitalista, desafios com os avanços da globalização na década de 1990 e das
políticas neoliberais;
b) Na dimensão da formação dos sujeitos, aprofundar a investigação,
a análise e a discussão a partir de depoimentos de sujeitos que partici46
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pam de movimentos sociais e coletivos; e,
c) Os desafios e possibilidades desse espaço coletivo – a Universidade –
no que se refere aos aspectos que permeiam a formação.
Assim construímos em cada capítulo desta dissertação as questões consideradas centrais para o desenvolvimento dos sujeitos, dessa pesquisa.
Partindo do seu desenvolvimento, este texto além da introdução e considerações finais se desdobra em três capítulos.
No capítulo 1, abordamos o ensino superior e destacamos as políticas
públicas consequentes expansões, e as questões que envolvem a mercantilização e a privatização. Para isso utilizamos duas bases bibliográficas distintas
Paolo Nosella e Lalo Watanabe Minto.
O capitulo 2, para base de argumentação sobre movimentos sociais e
coletivos no Brasil, iremos abordar as bibliografias e pensamentos de Maria
da Glória Gohn que evidencia as lutas, sua trajetória, e articulação. O reconhecimento é notado em algumas ações, porém não reconhecido.
Quanto ao capitulo 3, apresentamos os sujeitos envolvidos, dados e a
análise das entrevistas realizadas a partir das vozes dos sujeitos envolvidos. A
análise de conteúdo é uma técnica de comunicações, que irá analisar o que
foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Conforme, Franco
(2011) deixa clara a interpretação dos dados, é preciso voltar atentamente
aos marcos teórico, pertinente à investigação, pois eles dão o embasamento
e a perspectivas significativas para o estudo.
Nas considerações finais, apontamos como desafios e construções de
novos paradigmas que ampliem os diálogos com a universidade. A importância de algumas ações possíveis para que a universidade (pública ou privada)
se fortaleça enquanto espaço de conhecimento e bem público na potencialização da formação dos sujeitos político e social.

CONSIDERAÇÕES
Na investigação, é evidente, para os sujeitos de Movimentos
Sociais e Coletivos, a necessidade de formação superior universitária como
instrumento fundamental para a melhoria das condições de sobrevivência e
articulações na formação de outros sujeitos. Além disso, essa formação instrumenta a capacidade de gerir as suas próprias vidas. Ou seja, os universitários e ex-universitarios têm clareza sobre o que a educação/formação poderá
auxiliá-los também na formatação da luta pela conquista de seus objetivos
mais amplos.
Compreende-se neste estudo, que as necessidades e os interesses dão
sujeitos exigem debruçar-se sobre uma estratégia política diferenciada. Para
tal, é preciso compreender as dimensões, os limites e as possibilidades des47
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ses universitários e ex-universitários; nas dimensões dos movimentos sociais,
é necessária uma intervenção sistemática e contextualizada, produtora de
saberes e de mobilizações sociais, entre o local e o global, inclusão e exclusão, autoritarismo, redemocratização e a democracia. Esses sujeitos de movimentos sociais revelam o desejo de uma sociedade justa.
Quanto às questões dos limites, grande parte dos sujeitos enfrentou a
falta de diálogo nas universidades, com os movimentos sociais, especialmente as privadas, limitando, portanto, suas atuações nos movimentos sociais. A
possibilidade veio justamente a partir da inter-relação entre a universidade e
os movimentos sociais. Apesar de ser uma relação fraca, que deixa a desejar,
muitas vezes é o suficiente para despertar o lado político desses sujeitos, relacionando suas lutas diárias com o aprendizado em sala de aula e voltando-o
às comunidades.
É esperado que, com essa pesquisa, ocorram interlocuções, apontando
elementos que ratifiquem a importância de fortalecer esse processo, considerando a experiência destes sujeitos e o papel da universidade. Tratando-se de universidades situadas em um contexto de globalização neoliberal
discriminatória e excludente, surgem desafios muitos maiores, quando ela se
propõe a ser uma matriz institucional.
Portanto, a universidade precisa dar conta da construção do conhecimento perante a formação desses sujeitos com excelente formação técnica,
mas também com uma formação política e humanista para utilização deste
conhecimento de forma ética. Considerando as questões ambientais, os direitos humanos, a justiça social, ou seja, a formação em seu sentido integral,
buscando a formação de um ser humano pleno. Nessa perspectiva, as falas
dos sujeitos enfatizam que a universidade (pública ou privada) tem a sua concepção fechada e rígida de conhecimento, e está pouco aberta ao diálogo
com os Movimentos Sociais. Nesse sentido, vê-se a necessidade do fortalecimento de mais iniciativas na relação universidades-movimento sociais, de
modo que se possa cada vez mais ampliar a perspectiva de mais experiências
de produção coletiva de conhecimento.
Outro ponto percebido em nossas análises refere-se à relação do professor e aluno enquanto sujeitos envolvidos nesse processo de formação. Sobre
isso, salientamos que o professor é modelo para os universitários, pois, muitas
vezes, o aluno o segue sem nenhuma reflexão sobre a sua postura de docente
ou enquanto pessoa, o que imprime maior responsabilidade à sua prática de
mestre - parte fundamental no aprendizado. Este agirá como mediador, construindo o conhecimento em aula e fora dela. Cabe ao professor saber desafiar
seus alunos à pesquisa, à investigação, na busca pelo saber, refletir e analisar.
Para tanto, faz-se necessário que professor e aluno busquem na situação social
em que vivem, a fim de proporcionar conhecimentos para ambos.
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Contudo, tanto os movimentos sociais quanto a universidade (pública
ou privada) têm como alvo o desejo de transformar a sociedade, na perspectiva de melhorar a condição de vida das pessoas. As camadas sociais abandonadas por um modo de produção geram a desigualdade social, no limite e no
autoritarismo do capital. Porém, é necessário que a universidade compreenda a primazia dos sujeitos de movimentos sociais, seja no protagonismo político, na teoria do conhecimento ou na sua história de luta, não vitimizando os
sujeitos destacados, mas, na afirmação dessas lutas, legitimar as conquistas
e propor novos desafios.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa - em fase de revisão bibliográfica e sondagem em
campo - possui como objetivo identificar a contribuição do Programa de Residência Pedagógica (PRP)/Capes na formação profissional dos estudantes dos
cursos de Licenciatura em Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior
(IES) e na formação contínua dos professores preceptores em escolas-campo,
localizadas na região da Baixada Santista/SP.
Na pesquisa, os sujeitos, docentes-orientadores, estudantes-residentes,
professores-preceptores e crianças da sala de aula estagiada, serão acompanhados em ambos os ambientes de formação: escola e IES, buscando observar as experiências em campo, na forma de Pesquisa Qualitativa, utilizando como instrumentos observações de reuniões na IES e em escolas-campo
com registros, análise documental e rodas de conversa com crianças, a fim
de compreender a qualidade da formação dos estudantes Residentes e as
práticas pedagógicas dos professores preceptores (nas escolas-campo), considerando a unidade teoria-prática, presentes no processo de formação de
professores em cursos de Pedagogia. Intencionamos ainda dimensionar os
efeitos dessa Política Pública Educacional em escolas de educação básica e as
ações de colaboração entre escola e universidade.
A pesquisa encontra-se no processo de observações em campo nas
escolas e na IES participantes do PRP/Capes, em paralelo ao desenvolvimento teórico referente à formação de professores, ao estágio curricular supervisionado em cursos de Pedagogia e a unidade teoria-prática nesses cursos.
Compreendemos que essas temáticas caminham conjuntamente na constituição da Formação Inicial e Contínua de professores e buscamos identificar
tais características no âmbito do PRP/Capes.
O PRP/Capes colabora para a formação inicial de estudante de Licenciaturas e de professores iniciantes e tem a oportunidade de contar com
um acompanhamento não apenas na IES com um docente-orientador, mas
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também na escola pública com um professor-preceptor atuante na própria
escola, que o auxiliará no desenvolvimento dos projetos e ações na escola, favorecendo aprendizagens por meio de experiências colaborativas. As
aprendizagens que ocorrem na IES durante a formação do curso de Pedagogia e nas vivências práticas da escola podem contribuir na formação qualitativa dos docentes e futuros docentes, a partir dessas experiências irão se
reconstituir continuamente.
Acreditamos que a formação de professores possui um caráter contínuo, sem início nem fim, pois as experiências que formam os professores são
oriundas de suas trajetórias de vida, não apenas dos cursos de Licenciatura,
pós-graduação ou cursos de formação. Imbernón (2009, p. 106) expressa que
a mudança no campo de formação de professores ocorrerá “[...] quando a
formação passar de um processo de “atualização” a partir de cima para se
transformar num espaço de reflexão, formação e inovação para que o professorado aprenda”.
Consideramos que o processo de formação do sujeito que opte pela docência, advém de suas vivências na escola como estudante, professor iniciante e adiante como professor experiente. As experiências de vida acrescentam
na sua formação como professor, em um processo contínuo de construção
e reconstrução de identidades. Esse cenário de formação não se prende a
episódios e cursos, pois vislumbra a formação do sujeito, a partir das relações e reflexões construídas ao longo de sua trajetória, sendo um caminho
importante para tal formação, a aprendizagem e a formação significativa
de professores por meio do trabalho colaborativo entre pares. Hargreaves
(1999) apresenta a colaboração como instrumento de formação que possibilita aprendizagem de professores por meio da troca de saberes e experiências entre si, contribuindo para a autorreflexão desses docentes e de suas
práticas.
Ao nosso ver, o PRP/Capes pode apresentar indícios de um processo de
ensino-aprendizagem por meio de uma formação colaborativa, com IES e escola de educação básica juntas contribuindo para a formação de professores,
tanto a Formação Inicial (de estudantes-residentes), como a Formação e Contínua (professores-preceptores). Essa intencionalidade do Programa pode indicar previamente uma visão diferenciada de formação de professores.
No processo de revisão bibliográfica, encontramos algumas propostas
de Residência Pedagógica, investindo em um modelo de formação que prevê a imersão dos sujeitos em estágio supervisionado diferenciado. Uma das
propostas foi desenvolvida pela Universidade Federal do Estado de São Paulo
– Campus de Guarulhos em parceria com escolas públicas da cidade. Outro
exemplo também ocorreu no Rio de Janeiro, o Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II, que possuía a proposta de com estudantes-pro52
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fessores egressos do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro.
Ambas propostas de Residência preveem em sua composição a relação
da unidade teoria-prática, sendo essa imprescindível para articulação do processo de ensino-aprendizagem de professores. A unidade teoria-prática no
campo da formação de professores é essencial, pois uma caminha juntamente com a outra na construção da práxis (ação-reflexão-ação) que engloba a
ação do professor em refletir sobre sua própria prática, a partir dos seus conhecimentos e teorias (PIMENTA, 2012).
Entendemos a formação de professores como um campo dinâmico, que
articula os saberes teóricos e práticos concomitantemente, contribuindo assim para uma integração dos diferentes campos de conhecimentos, aprendizagens construídas por meio de experiências compartilhadas nas diversas
áreas.
Sendo o PRP/Capes uma proposta de Residência mais recente, seu edital foi homologado no ano de 2018, não possuem muitas referências tratando sobre tal programa, sendo esse um diferencial para referente pesquisa
que está sendo realizada. Intencionamos, além das observações em campo
e da análise documental, também alcançar as vozes de todos os sujeitos da
pesquisa, inclusive as crianças das escolas-campo, sendo essa uma referência
significativa acerca dos impactos que o PRP/Capes e o projeto desenvolvido por residentes e professores-preceptores promovem no âmbito escolar.
Pretendemos, nas ações em campo, estabelecer uma escuta e olhar sensível
para com todos os sujeitos envolvidos, com o intuito de realizar uma pesquisa que qualifique o PRP/Capes a partir da realidade total.
Assim, consideramos que a referente pesquisa pode colaborar para repensarmos o campo da formação de professores em cursos de Pedagogia,
em especial, sobre o diferencial do PRP/Capes e sua contribuição para a formação de professores em relação à unidade teoria-prática e a relação entre
IES e escolas de educação básica.
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INTRODUÇÃO
A investigação, de abordagem qualitativa – em fase de revisão bibliográfica – visa tratar do tema da formação de professores em curso superior
e verificar se o Programa de Residência Pedagógica (PRP), instituído pela Capes, em 2018, contribui para a unidade entre teoria e prática na formação de
futuros professores, além de avaliar a importância da escola pública, campo
de Residência no processo de formação.
Consideramos importante analisar as relações de unidade entre teoria
e prática e entre a escola básica e as Instituições de Ensino Superior (IES)
que formam professores, pois é na escola básica que as práticas pedagógicas
acontecem, constituindo-se um campo privilegiado de pesquisa e aprimoramento no que diz respeito à função e à formação do professor. O caminho
a ser percorrido para esse estudo deve ser da escola à universidade, ao se
verificar as reais necessidades das escolas públicas ou, ainda, a partir das
práticas presentes na escola, entender e analisar as teorias que as orientam
(NÓVOA, 2003).
Apresentamos o seguinte problema de pesquisa: Qual a efetiva contribuição do PRP/Capes para a real integração entre teoria e prática em cursos
de Licenciatura para docentes de cursos de Letras e Pedagogia, participantes
do PRP/Residentes e professores das escolas-campo?
O objetivo da pesquisa é analisar, no contexto de implementação do
PRP em uma IES da região da Baixada Santista que participa do PRP/Capes,
verificando como ocorre esse processo – desde o Projeto Institucional da IES
junto às Secretarias de Educação do município envolvido – até a formação
dos estudantes Residentes e o processo de formação contínua dos professores das escolas básicas que acolhem os estudantes Residentes envolvidos.
Como ancoragem teórica, apoiamo-nos nos conceitos de Pimenta
(2013), a partir da compreensão da importância da unidade entre teoria e
prática em cursos de Licenciatura, na interface com as atividades de está55
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gio curricular. Nóvoa (2003), que trata do processo de profissionalização dos
professores, tendo como foco que a atividade e a experiência, por si só, não
formam ninguém, a não ser que estejam inseridas num contexto de reflexão
para, assim, poderem ser transformadas em material de formação. Tais conceitos se ampliam com Zeichner (2014) e suas ideias sobre a formação de
professores voltadas para a transformação social e a relação escola-universidade, ao tratarem, especialmente, da necessidade de o professor pesquisar
a sua própria prática e reconhecer as teorias que as embasam.
O estudo de Contreras (2012), com o conceito de autonomia do professor como intelectual crítico na busca por sua emancipação intelectual, também guia as análises.
Gomes (2013) auxilia com fundamentação por meio das experiências
relatadas na experiência do Programa de Residência Pedagógica da Unifesp
- Guarulhos e as reflexões acerca da unidade teoria e prática e da relação
escola-universidade.
A abordagem metodológica prevê o acesso a uma IES que participa do
PRP/Capes e duas escolas de educação básica- campo do PRP/Capes, por
meio dos instrumentos de análise documental, observações e registro de
reuniões de formação (nas IES) e entrevistas narrativas envolvendo os diferentes sujeitos da pesquisa (na IES e nas escolas de educação básica participantes do Programa).
Para esta pesquisa, a metodologia terá uma abordagem qualitativa,
uma vez que, no dizer de Minayo (2010, p.22), “A pesquisa qualitativa [...]trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores
e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis”.
A metodologia da pesquisa se organiza em etapas integradas. Num primeiro momento, com um levantamento bibliográfico de estudos e pesquisas
realizadas a respeito de Políticas Públicas Educacionais, Formação de Professores, Residência Pedagógica, Unidade Teoria e Prática e Estágio Curricular
Supervisionado em cursos de Licenciatura.
Tendo por base o levantamento bibliográfico, verificamos que, por se
tratar de um Programa em processo de implementação, não há ainda produções a respeito. Portanto, acompanhar esse processo do PRP/Capes em uma
IES e escolas-campo e verificar a efetividade da unidade teoria e prática e do
estágio curricular supervisionado, intenciona analisar se – de fato – o Programa pode ou não ser considerado um diferencial na formação de professores.
Podemos notar um considerável número de produções que trata de
Políticas Públicas Educacionais, Formação de Professores e de Estágio Curricular Supervisionado, em especial as que analisam o Programa Institucional
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de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – que é uma Política que também
está ligada ao tema da formação de professores – mas que não aprofunda o
tema da imersão profissional, o que parece ser um dos pontos-chave do PRP/
Capes.
Apesar de haver trabalhos que tratem de experiências de imersão profissional docente, como as desenvolvidas no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro (UFRJ) ou na Universidade Federal de São Paulo - Unifesp (campus Guarulhos), elas não são consideradas Políticas Públicas e seu poder de alcance
é menor, em relação ao PRP/Capes. Tal Programa, instituído pela Capes, no
entanto, pode influenciar um maior número de sujeitos e propor e induzir Políticas Públicas Educacionais, mudanças curriculares e concepções, a começar
pela forma como é entendido o Estágio Curricular Supervisionado em muitas
IES (meramente burocrático, sem um verdadeiro alcance pedagógico).
Paralelamente ao levantamento bibliográfico, a observação participante - de um grupo de Residentes da IBS (Instituição da Baixada Santista), que
participa do PRP/Capes e que atua em escolas de educação básica da região da Baixada Santista/SP, mais especificamente, em escolas do município
de São Vicente – será o instrumento privilegiado de pesquisa. As sessões de
observação referem-se aos encontros de supervisão na IES e à atuação dos
Residentes dos cursos de Letras e de Pedagogia em situação de intervenção
pedagógica em duas escolas de educação básica participantes do Programa.
Quando se fala a respeito de observação participante, devemos ter a
concepção de que vai além da simples observação, deve haver um envolvimento com as pessoas que se estão observando. Assim, é necessário elaborar um protocolo observacional (CRESWELL, 2014). Para que isso seja posto
em prática, foi feita uma pauta preliminar de observação.
Será realizada, ainda, análise documental de documentos orientadores
da Política Nacional de Formação de Professores e do PRP (do MEC/Capes) e
das IES investigadas (Projeto Político Pedagógico – PPP – Projeto Pedagógico
de Curso – PPC – dos cursos de Letras e Pedagogia da IES, Projeto Institucional referente ao PRP, Subprojetos do PRP, Projetos dos estudantes residentes
e relatórios parciais e finais)
Objetiva-se, assim, fazer um acompanhamento do processo de implementação do PRP/Capes em uma IES da BS. Para fazer esse acompanhamento foram seguidos os cuidados éticos em pesquisas que envolvem seres
humanos (com cadastramento do Projeto de Pesquisa e Parecer favorável
conclusivo na Plataforma Brasil) com as autorizações das instituições envolvidas (Secretaria de Educação do município de São Vicente, Instituição de
Ensino Superior pesquisada e duas escolas públicas municipais). São sujeitos
da pesquisa: Coordenador Institucional do PRP, professores orientadores dos
subprojetos, professores e coordenadores dos cursos de licenciatura em Le57
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tras e Pedagogia, estudantes Residentes e alguns não residentes, professores
da escola-campo: preceptores (das escolas-campo) participantes do PRP/Capes e também os não participantes do PRP.
A observação participante tem registro em Diário de Campo (feito pela
pesquisadora) na participação em reuniões de supervisão do PRP/Capes, assim como serão observadas algumas atividades dos estudantes residentes
nas escolas-campo. Eventualmente, serão realizadas entrevistas ou grupos
focais com os sujeitos participantes da pesquisa da IES e da escola-campo
(coordenador institucional, professores orientadores de subprojetos, professores coordenadores dos cursos de Letras e Pedagogia, alguns professores
dos cursos de Letras e Pedagogia que não participaram de forma direta do
PRP, estudantes residentes e estudantes não residente, ou seja, que não participam do PRP, professor preceptor e professor da escola-campo que não
tenha recebido aluno do PRP). É importante destacar que a participação de
professores e estudantes que não fazem parte diretamente do PRP poderá
balizar o que está sendo investigado, uma vez que não estão envolvidos de
forma direta e, por isso, pode-se dizer que haverá uma certa isenção no seu
olhar a respeito do que é ou foi desenvolvido na IES ou na escola-campo.
Programas de indução à docência como o PRP/Capes podem fortalecer
e valorizar a formação em nível superior dos graduandos em cursos de Licenciatura, na relação com escolas de educação básica, pela imersão no campo
profissional, uma vez que se leve em conta as conexões que se constroem
entre os saberes presentes nas IES e os encontrados nas práticas dos professores nas unidades escolares, valorizando a realidade vivenciada in loco nas
escolas públicas, por meio de problematizações que levem a proposições de
melhoria da qualidade da escola pública de educação básica com os sujeitos
envolvidos nesse processo formativo.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa de Doutorado, em fase de trabalho de campo, mais precisamente de produção de dados, investiga a organização curricular de cursos
de Licenciatura em Artes na região da Baixada Santista (BS) e no município
de São Paulo (SP). Utilizando uma abordagem Quanti-Qualitativa (CRESWELL,
2007; FRANCO, 2008), busca-se entender os fundamentos teóricos e os conhecimentos pedagógicos e específicos, presentes na formação do professor
que alicerçam a importância e o significado do ensino de Artes. O objetivo é
analisar o cenário da criatividade, expressividade e a autonomia nos estudantes nesses cursos.
Para essa finalidade, a pesquisa faz uso de análise documental das Matrizes Curriculares (MC) e de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), além de
entrevistas semiestruturadas com os coordenadores desses cursos.
Buscando entendimento nas análises com base no conceito do direito
à educação concordamos com Cury (2002, p.261) ao afirmar que “O direito
à educação decorre de dimensões estruturais coexistentes na própria consistência do ser humano” desenvolvendo “a capacidade cognoscitiva do ser
humano como meio de penetração no mundo objetivo das coisas”.
Eisner (2008, p.13) em seu estudo sobre a contribuição das Artes na
formação do sujeito na escola trabalhou em suas pesquisas com o conceito
da circulação de experiências e de ideias por meio da arte, desenvolvendo
o indivíduo como um todo. O autor reflete sobre a infinita capacidade de
associação e a concepção do ensinar-aprender arte que depende de visões
renovadas, foco na exploração e não somente no receber passivo, na surpresa e não no controle, valorizando o “tornar-se” e não o “ser”, no “processo”
e não no “acabado” ou “pronto”.
Já Hernández (2000, p.30) afirma que “precisamos restabelecer o significado do saber escolar, pois nesse modelo que seguimos, as disciplinas
escolares são o resultado da alquimia que a instituição escolar exerce sobre
os saberes culturais”. Portanto, este pensamento nos parece ser a marca da
maioria dos currículos atualmente desenvolvidos no Brasil.
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Com esses conceitos supracitados, estamos verificando e analisando o
que de fato as Instituições de Ensino Superior (IES) oferecem nos cursos, na
intenção de entender como os cursos de Licenciatura em Artes se organizam
para oferecer ao estudante possibilidades de desenvolver, com qualidade e
autonomia, suas práticas pedagógicas como professor (NÓVOA,1995,1999);
(FREIRE, 1996).
Na primeira parte da pesquisa foi feito um levantamento dos cursos de
Licenciatura em Artes, num total de 29 (SP) e 01 (BS), divididos em: Artes
Visuais (14), Música (11), Teatro (4) e Dança (1). Feita a verificação de cada
instituição pelos sítios oficiais, sendo que somente onze MC estavam disponíveis para uma pré-análise dessas MC, foram escolhidos cursos de IES com
perfis diferentes de organização curricular e que apresentassem indícios de
desenvolvimento de formação do estudante, considerando a criatividade, a
expressividade e a autonomia para futuro estudo de caso, nos ancorando na
legislação existente - em especial as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professor e de Formação de Professores de Artes.
A pesquisa se encontra na segunda fase, em processo de análise documental dos (PPC) e nos contatos para a realização das entrevistas semiestruturadas com os coordenadores desses cursos. Utilizaremos como estratégia
de análise para confirmar a exatidão dos dados a triangulação que, segundo
Creswell (2007, p.200) examina diferentes fontes de informações de dados,
criando uma justificativa coerente para os temas a serem explorados e verificados. A triangulação metodológica pode “iluminar a realidade a partir de
vários ângulos, o que permite confluências, discordâncias, perguntas, dúvidas, falseamentos, numa discussão interativa e intersubjetiva na construção
e análise dos dados” (MINAYO e MINAYO-GOMÉZ, 2003, p. 136). As fontes de
análise partirão da análise documental (das MC e dos PPC dos cursos pesquisados na primeira e segunda etapa da pesquisa) e análise das entrevistas com
informações por meio de registro áudio-visual e notas na forma de Diário de
Campo.
Investigar a formação do professor em geral, e de Artes em específico,
é entender, primeiramente que existe um emaranhado de sobreposições legais que configuram esse profissional e que, numa pesquisa, precisam ser
compreendidos em seu tempo histórico e na complexidade aferida ao desenvolvimento, tanto da própria formação, como da profissão. Ao se estudar
a complexidade que existe entre o desenvolvimento dos conhecimentos e
as Leis existentes, observamos fendas que se separam cada vez mais. Nesse aspecto, concordamos com Morin (2015, p.11) ao afirmar que, precisa-se
“tomar consciência da natureza e das consequências dos paradigmas que
mutilam o conhecimento e desfiguram o real”. Sendo assim, afirmamos que
para entender como se estruturam esses diversos conhecimentos (MC/LDB/
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PCN/BNCC) se faz necessário ordenar esse emaranhado que pode afastar,
por meio do significado das aprendizagens, o incerto que vem se criando ao
redor da educação, tanto quanto a formação do professor como na função
do desenvolvimento social que esse profissional exerce na sociedade (ZEICHNER; DINIZ-PEREIRA, 2005).
Portanto, o desenvolvimento humano não se realiza sem a percepção
evolutiva da própria capacidade cognitiva, pois é essa percepção que nos faz
ver o mundo, tanto interno como externo, de forma mais ampla e integrada. Cury (2002, p. 260) afirma que “o nosso próprio reconhecimento desse
direito nos impulsiona para nos reconhecer em igualdade”, com o desenvolvimento destas capacidades cognitivas no qual o ensino das Artes é
uma das vias de acesso, o desenvolvimento faz com que o homem se
perceba consigo e com o outro na produção de novos espaços.
Até a presente investigação e análise, encontramos somente organizações curriculares fragmentadas. Nelas, a formação por competências se
desenvolve num padrão mecânico e pré-determinado por um sistema que
visa o poder econômico/materialista e por habilidades que, por meio desse
sistema, ensinam o que o estudante deverá fazer para chegar a um objetivo
no qual o que importa é o produto final e não o processo do conhecimento.
As competências apreendidas hoje envolvem técnicas pré-determinadas que mostram somente o aprendizado isolado no produto final e não na
relação que existe com o desenvolvimento do próprio estudante. Isso faz
com que suas habilidades sejam limitadas, ou seja, sem autonomia.
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INTRODUÇÃO
A escuta pedagógica no âmbito desta pesquisa de doutorado, é considerada na perspectiva freireana uma metodologia formativa que tem o objetivo de compreender a criança sob o seu próprio olhar, representando um
caminho possível para a adoção de uma prática docente mais adequada para
as crianças pequenas e consequentemente oportunizar uma ressignificação
do currículo da Educação Infantil.
A proposta representa uma possibilidade formativa de resistência e enfrentamento do distanciamento entre as esferas pedagógica e educativa, que
por vezes se faz presente nos espaços escolares de atendimento às crianças
da escola pública, cenário da pesquisa aqui apresentada, norteada pelo seguinte questionamento: como a escuta pedagógica pode contribuir para a
ressignificação do currículo da educação infantil?

REFERENCIAL TEÓRICO
A pesquisa discute prática docente e concepção de infância com aporte
teórico em Freire, Franco e Formosinho, que ressaltam a importância da escuta, da reflexão coletiva, do diálogo, da observação, da negociação para se
superar a crença de que a prática docente se realiza na eficiente reprodução
de ações mecânicas, pouco embasadas pela reflexão, logo, pode ser considerada como uma tarefa simples, passível de ser construída com poucos recursos (Franco 2012, p.167), contradição que este estudo busca superar.
A escuta pedagógica está fundamentada em Freire (2002), que nos diz
que escutar transcende o ato de ouvir, vai além da possibilidade auditiva de
cada um. Pautada nesta concepção é que a escuta proposta busca transcender as práticas docentes mecânicas que ouvem a criança, mas não a escutam.
A pesquisa propõe escutar a criança, objetivando que suas falas as representem no processo de construção de práticas mais adequadas para a
criança pequena, em sintonia com a concepção apresentada por Formosinho, (2013) na qual a escuta é um processo de ouvir a criança sobre a sua colaboração no processo de co-construção do conhecimento, para que assim,
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possa colaborar na co-definição do seu percurso de aprendizagem.
Para tanto, é imprescindível considerar, no desenvolvimento deste estudo, a dimensão do currículo em que estão alicerçadas as práticas docentes,
e compreendê-lo não como elaboração neutra, mas como um campo com
tendências políticas, conflitos e tensões.
O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra
de conhecimentos, que de alguma forma aparece nos livros e nas salas de aula de um país. Sempre parte de uma
visão seletiva, da seleção feita por alguém, da visão que
algum grupo tem do que seja o conhecimento legítimo.
Ele é produzido pelos conflitos, tensões e compromissos
culturais, políticos e econômicos que organizam e desorganizam um povo. (MICHEL APPLE,2000, p. 53).

Há evidências de que os elementos destacados tanto refletem, como
determinam o currículo, fato que esta investigação valida, pautada nos dados
construídos na pesquisa em andamento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa-formação, da qual participam cinco docentes com experiência profissional que varia de sete a doze anos, e sete crianças, na faixa etária
de quatro a cinco anos, pressupõe com base na pesquisa-ação, que a reflexão
coletiva pode conduzir todos os envolvidos na prática reflexiva a se constituírem investigadores da prática (Franco, 2012). Nesse caminho podem construir respostas para novos desafios, romper com procedimentos rotineiros,
criar novas visões que transcendem o repertório atual e desafiar os seus participantes a encontrar alternativas de ação, buscando o rigor científico para
superar a compreensão ingênua (Freire, 2002).
No desenvolvimento da pesquisa foram realizadas em 2018, oito encontros com duração de 1h e 50 min, no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo, objetivando sensibilizar os docentes a oportunizarem espaço/tempo para
que a escuta intencional, começasse a ser cogitada, entendida e considerada como possível. Tais encontros desencadearam estratégias de escutas que
foram discutidas e elaboradas para que os docentes pudessem viabilizar e
experenciar a escuta para além do ato de ouvir.
Na interação os diálogos se construíram, e na busca, como nos fala Freire (2002), de uma prática que indaga, que busca e que pesquisa, procurou-se
um caminho metodológico para efetivamente escutar a criança, sendo que,
nesta dinâmica formativa, os participantes se permitiam falar e ouvir os pares
construindo respostas e possíveis ações imbuídas de intencionalidade.
-Eu gostaria de interagir mais com a criança, eu visualizei
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assim: no momento do reconto, da massinha, eles falam
entre eles, e eu acho legal essa fala espontânea (PROFESSOR A).
-Minha ideia é aquela roda inicial que faço, ali surge cada
pérola, sabe é a primeira vez que escuto esse tema “a
escuta no fazer pedagógico”. (PROFESSOR D).

A presença da intencionalidade nas falas acima nos reporta à ideia de
Sacristan (1999, p.33): intencionalidade é condição necessária para a ação, e
compreender esse elemento dinâmico e motor é fundamental para qualquer
educador, logo, o desejo externado, assim como a idealização do procedimento de escuta, sinalizam que a intenção já busca formas de se concretizar,
iniciando a construção de espaços no currículo da Educação Infantil, para que
a escuta pedagógica aconteça.

REFLEXÕES QUE QUALIFICAM
TRANSFORMAM O CURRÍCULO

A

ESCUTA

E

As socializações das escutas das crianças, realizadas pelos docentes e
pela pesquisadora, no contexto da sala de aula e demais espaços escolares,
trouxeram para as discussões as falas das crianças a respeito dos seus sentimentos em relação a vivência na escola, seus espaços de autonomia, brincadeiras, atividades preferidas.
Os encontros oportunizaram aos docentes uma escuta para além das
falas cotidianas: “gosto da escola, de fazer lição, da professora, da merenda;
dos amigos; não gosto quando a professora manda a gente brincar só daquela coisa, daquele brinquedo e também quando manda ficar só naquela
mesa”. Ao ser instigada a falar sobra a lição citada, disse: a lição que tô fazendo agora é bem difícil, tem que fazer 5 flores rosa e 4 amarelas, porém,
quando foi questionada de o porquê fazer tal lição, narrou: por que a professora mandou, para aprender a estudar.
Saliento que, no processo ensino-aprendizagem, precisamos realizar
adequações e reflexões a respeito do currículo, que por sua vez não é apenas
conteúdo, porém, é o que aparece em destaque na fala da criança, resultando no sentimento de frustração por parte da professora.
[...] gostaria de ter ouvido meu aluno falar das brincadeiras, das amizades, da alegria de ver sua mãe fazendo teatro, mas ao invés disso ele faz muitas referências
à lição de matemática; penso que dei muita ênfase às
linguagens e não às brincadeiras, há uma separação em
sua fala quando não deveria, errei tentando acertar [...]
(PROFESSOR C).
66

XIV Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

Tais reflexões nos reportam a Apple (2000), ao destacar que os currículos são determinados por agrupamentos sociais com concepções, interesses
econômicos, de classe, entre outros, que acabam por distanciar a verdadeira
razão de ser de um currículo, da realidade de inúmeros alunos, e nos questiona o porquê de determinado conteúdo, e não outro; no caso exemplificado,
um conteúdo que traga mais sentido para a criança pequena e que respeite
os seus tempos de aprendizagem.
A escuta coletiva também oportunizou reflexões e diálogos que marcam
a construção de ideias, opiniões, questionamentos, dúvidas enfim, processos
de reflexão e ação que constituem a base da construção de um currículo mais
próximo da realidade dos alunos.
- Eu coloquei o cantinho da casinha, aí Rafael pediu o
cantinho da feira. Eu nem ia colocar por que é muito
brinquedo é muita bagunça, mas como nós lemos, temos que perguntar. Eles colocavam as frutinhas na panela, não usavam como feira, então Rafael me falou
“eles podem comer as frutas?”. Respondi “o que você
acha”? “Não, se comerem fica sem ter o que vender”.
Nisso, lembrei que a mãe dele tem uma banca de frutas
no bairro e ele a ajuda, pois é o único sustento deles
(PROFESSORA C).
- Então ele estava se vendo como vendedor (PROFESSOR
D).
- Agora entendi ele estava no mundo real, temos que
prestar atenção nisso. (PROFESSORA E)
- Tanto que eu não permitia que quem estava no cantinho da casinha trouxesse a panelinha, mas agora, vamos
interagir. (PROFESSORA C).

Na perspectiva de escutar a criança para conhecer seus interesses, motivações, desejos, ouvi-la de forma holística, oportunizando espaço para sua
fala, como nos fala Formosinho (2013), é que se dá o diálogo em que ocorrem
descobertas, se levantam hipóteses e se ensaia novas possibilidades para
práticas costumeiras.
As falas remetem às considerações de Freire (2002) sobre a necessidade
de distanciamento da prática, como ocorreu, para nos tornarmos curiosos, e
dialeticamente percebermos a prática com a pesquisa, para então apreendê-la na sua razão de ser. Nesse movimento a pesquisa compreende que a
reflexão coletiva permite que os docentes se vejam como são, como estão,
individual e coletivamente, movimento desencadeado a partir da escuta pe67
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dagógica, sinalizando que a prática docente crítica pode contribuir para a
construção de um currículo, no âmbito das escolas, compatível com as necessidades das crianças da Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Este estudo é um recorte da pesquisa intitulada “Avaliações externas no
Estado de Mato Grosso: as perspectivas de professores em relação à qualidade do ensino de língua portuguesa” e tem, como objetivo, investigar as perspectivas dos professores de Língua Portuguesa do 3º ciclo do ensino fundamental (dos oitavos e nonos anos) - anos finais do ensino fundamental (AFIF)
quanto à leitura e escrita nas avaliações externas nessa área, considerando
que ambas, leitura e escrita, são enfoques predominantes quando se trata da
avaliação da aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa.
A avaliação em larga escala originou-se das reformas educacionais ocorridas no Brasil a partir do ano de 1990, sendo que este processo avaliativo faz
parte uma política educacional que se deu em movimentos de ações na área
da educação, tendo como meta acompanhar o nível de desenvolvimento e
aprendizagem dos estudantes. O Estado do Mato Grosso adotou uma avaliação específica, em 2016, com base nos baixos índices nas avaliações externas
do Governo Federal.
A partir da inferência da política educacional do Estado de Mato Grosso
resultante da Avaliação Diagnóstica do Ensino Público Estadual (ADEPE-MT)
nas escolas de educação básica, no ano de 2016, foram reelaboradas as diretrizes educacionais, com vista a processos formativos e à prática pedagógica
em sala de aula.
A pesquisa é de abordagem quali-quantitativa. Vieira e Zouain (2005)
afirmam que a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos
depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados
transmitidos por eles. Já a pesquisa quantitativa, é considerada por Gil (1999)
como tudo que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números
opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.
Este trabalho se integra à Linha de Pesquisa: “Formação e Profissionalização Docente: políticas e práticas” do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu – Doutorado em Educação da Universidade Católica de Santos (UNI69
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SANTOS). Propõe uma investigação sobre o questionamento: “como a Avaliação Diagnóstica do Ensino Público Estadual (ADEPE) no Estado de Mato
Grosso interfere nas práticas avaliativas dos professores da disciplina de Língua Portuguesa em relação à leitura e à escrita considerando o processo de
autonomia e formação do sujeito crítico e reflexivo?”
Como fundamentação teórica foram utilizados os conceitos de Grossi
(2008), Saul (1988) e Werle, et al (2012) entre outros e como procedimento
metodológico, a aplicação de questionário online com 16 questões fechadas
e 19 abertas. As perguntas foram voltadas para os dados do sujeito, formação, atuação profissional, questões sobre a leitura e escrita, questões sobre
avaliação externa em Língua Portuguesa e os impactos na aprendizagem dos
estudantes.
Neste trabalho serão apresentados os resultados das informações obtidas no questionário que foi enviado a 42 docentes do ensino fundamental II
de escolas públicas de Língua Portuguesa que trabalham no polo do CEFAPRO
de Pontes e Lacerda. Obtivemos respostas de 28 professores. Critério estabelecido, metade mais um, para a quantidade de respondentes ao instrumento
da pesquisa foi alcançado.

DESENVOLVIMENTO
O Estado de Mato Grosso possui 141 municípios. As escolas pertencentes aos municípios são distribuídas para 15 unidades de Centro de Formação
e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO). Esses polos
surgiram pela necessidade de formação dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso. Para o trabalho investigativo foram aplicados
questionários para 09 (nove) escolas que se localizam na mesorregião a Sudoeste do Estado de Mato Grosso e fazem parte do polo do CEFAPRO/MT
de Pontes e Lacerda. Nesse polo existem 10 (dez) escolas, porém a pesquisa
limitou-se a 09 (nove) escolas que oferecem o Ensino Fundamental, objeto
desse estudo.
A pesquisa foi realizada no polo do CEFAPRO/MT de Pontes e Lacerda,
pois todos os outros partilham da mesma avaliação. Werle et al (2012) afirmam que as avaliações produzem e alimentam bancos de dados, esquadrinhando e controlando ações e práticas e que os dados provenientes dessas
avaliações informam sobre as defasagens e apontam necessidades, subsidiando a reflexividade institucional, exigindo novas rearticulações políticas.
Os dados coletados foram divididos em eixos temáticos para a análise
das concepções dos sujeitos, a saber: 1- Políticas de Avaliação Educacional e
critérios utilizados; 2- Avaliação em Língua Portuguesa em relação à leitura
e à escrita; 3- Formação do professor de Língua Portuguesa a partir dos
resultados da avaliação externa. Para este trabalho serão apresentadas as
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concepções dos respondentes em relação à segunda categoria de análise, ou
seja, Avaliação em Língua Portuguesa em relação à leitura e à escrita.
Os resultados da análise apontaram as seguintes questões: 1 – a leitura como a alma do mundo para a libertação do próprio ser humano e
a escrita como libertação.; 2 – a leitura e a escrita são úteis para situar o
estudante em diferentes dimensões aproximando-o de novos espaços,
saberes e possibilidades de conhecimento de novos lugares e cultura ainda
desconhecida; 3 - a importância dos estudantes compreenderem e interpretarem a leitura e escrita de forma argumentativa; 4 - a importância do ato de
ler e escrever a fim de erradicar o analfabetismo em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES
Conforme dados do IBGE (2018), Mato Grosso registrou a maior taxa
de analfabetismo da região Centro-Oeste, com 7,5% da população, considerando a faixa etária de pessoas com 15 anos ou mais. Vale ressaltar que a
importância da leitura e escrita como práxis para a formação e emancipação
humana traz reflexões e participação no bojo escolar resultantes da consciência crítica do estudante leitor.
Retomando o objetivo principal deste trabalho investigativo que buscou
analisar as perspectivas dos professores de Língua Portuguesa do 3º ciclo do
ensino fundamental (oitavo e nono ano) do Estado de MT, quanto à qualidade do ensino nas avaliações externas na área de linguagem, destacaram-se
ao longo da análise, as perspectivas dos profissionais docentes como elementos principais e norteadores da ação de ensino no âmbito educacional.
Além disso, os sujeitos declararam a importância de exercer à docência como
construção de sentido na avaliação da aprendizagem.
Em relação à leitura e a escrita observou-se que a avaliação externa não
contempla em aprendizagem significativa que leve o estudante a ser crítico
e reflexivo.
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INTERVENÇÕES LÚDICAS INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: POSSIBILIDADES E DIFICULDADES DE
INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) EM
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Ubirajara da Silva Caetano

Mestrando do PPGE -Universidade Católica de Santos
Financiamento: CAPES/PROSUC
e-mail: quest2742@gmail.com
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INTRODUÇÃO
A pesquisa configura-se como abordagem qualitativa e tem como objetivo analisar as formas possíveis e as dificuldades de intervenções lúdicas
na pré-escola em aulas de educação física que privilegiam a interação e a comunicação de crianças que apresentam Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA), sob o olhar da inclusão, numa perspectiva histórico-cultural.
A primeira parte da pesquisa consistiu em realizar um levantamento
exploratório em uma unidade de educação infantil pública do município de
Santos/SP (pré-escola), para conhecer como ocorrem as atividades corporais
e o brincar na pré-escola, com objetivo de identificar as concepções de criança, infância, professor, inclusão e TEA. Foi realizada a revisão bibliográfica de
temas centrais da investigação.
A segunda parte da pesquisa versa sobre o planejamento, a execução
e a avaliação de atividades corporais lúdicas em aulas de educação física na
pré-escola que privilegiem crianças com TEA, por meio de mediações e na
forma de comunicação alternativa com estimulação visual.

METODOLOGIA
O universo da pesquisa envolve três turmas, com cerca de 65 crianças
entre cinco e seis anos de idade, em que apresente em cada sala pelo menos
um caso de criança diagnosticada com TEA, sendo três crianças com o Transtorno, no total de sujeitos pesquisados.
Os instrumentos de pesquisa são: i) análise documental de documentos
orientadores sobre as Políticas de Inclusão no Brasil, o Plano Municipal de
Educação de Santos, O Plano de Curso da Educação Infantil do Município, o
Projeto Político Pedagógico, o Plano de Curso do Professor de Educação Física
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da escola pesquisada, além das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Infantil e a Lei Brasileira de Inclusão; ii) observação participante com registro audiovisual e Diário de Campo de rodas de conversa no início e final das
aulas com as crianças das turmas investigadas e as atividades da aula, para
identificar as possibilidades e as dificuldades de intervenções lúdicas como
processo de interação e comunicação com tais crianças, no contexto das turmas pesquisadas.

RESULTADOS PARCIAIS
A partir da análise dos documentos orientadores, verificamos que há
um discurso de uma escola transformadora como prática social, mas ao investigar, com profundidade, os documentos, percebemos que o discurso não
se faz coerente com as práticas na escola pesquisada, como um todo.
Outro ponto a se destacar são as concepções de criança, infância verificadas na escola e pelos professores, concepções essas entendidas como
professor reprodutor de ações e crianças como seres passivos, ou adultos em
miniatura, isto é, a educação infantil substituída pelo ensino fundamental,
´´preconizando´´ dessa forma a escolarização.
A análise das observações das atividades com as turmas de pré-escola
apontou para três fatores importantes na instituição investigada. O primeiro
fator é a invisibilidade das crianças com TEA pois, no decorrer das observações, notamos que tais crianças ficavam a maior parte do tempo isoladas
das demais, sem que as demais delas se aproximassem. Para Arelaro e Silva
(2017) a pior exclusão é a invisibilidade.
O segundo fator é a invisibilidade e o início de aproximação das crianças
típicas e atípicas por meio de um processo reflexivo com as próprias crianças,
baseado na Pedagogia Freinèt (ELIAS, 1996) durante as rodas de conversa no
início e no final de cada aula, aliado às mudanças no ambiente que, segundo
Barbosa (2009); Gomes e Santos (2018), por meio de ações lúdicas, as crianças incorporam elementos do seu mundo, de suas primeiras interações com
e no mundo brincando consigo mesmas e com seus pares, produzindo outras
formas culturais de estabelecer relações sociais.
O terceiro fator observado diz respeito às relações de gênero nas escolhas de materiais pedagógicos e de colegas para as brincadeiras. Kishimoto
e Santos (2016) assinalam que as representações de gênero são produzidas
desde a infância, sobretudo nos brinquedos e brincadeiras e tais concepções
implicam em relações de poder e se inscrevem nos corpos e nas identidades
das crianças, acrescentando ainda como os currículos podem contribuir para
a posição de submissão e de desvantagem econômica entre mulheres e homens.
Até esse ponto da investigação, analisamos que há invisibilidade das
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crianças com TEA nas aulas de Educação Física na turma, mas também na instituição investigada, pois os planos orientadores não intencionalizam ações
que possam estimular a inclusão de pessoas com deficiência, em geral. Mantoan (2015) assinala que o ponto de partida para o ensino- aprendizagem de
todos (sem diferenciar o ensino-aprendizagem para um aluno ou um grupo
de alunos) é ter como certo que a diferenciação será feita pelo próprio aluno
ao aprender e não pelo professor. Apesar da invisibilidade observada, houve
a aproximação entre as crianças, após a reorganização do ambiente de aula
utilizando o diálogo e atividades cooperativas no grupo, que possibilitaram
não apenas a aproximação, mas a percepção das diferenças entre as crianças.
O próximo passo da pesquisa será o uso de comunicação alternativa
(SCHWARTZMAN, 2018) por meio de elementos visuais (placas com imagens
do ambiente de aula) na intenção de provocar reflexões nas crianças e promover a interação e a comunicação de todas as crianças, em especial, das
crianças com TEA no grupo, com o propósito de contribuir para uma escola
inclusiva que proporcione o direito de todas as crianças à educação (MANTOAN, 2013).
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NA GRADUAÇÃO EM DIREITO E SEUS IMPACTOS NA
DOCÊNCIA: UM ESTUDO INICIAL SOBRE A PRODUÇÃO
CIENTÍFICA NA ÁREA
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa integra a Linha de pesquisa: Formação e Profissionalização Docente: políticas e práticas do programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Educação da Universidade Católica de Santos. O presente
trabalho é um recorte da pesquisa em andamento sobre o uso da tecnologia da educação a distância na graduação em Direito, com vista a investigar
seus impactos na docência. Este trabalho é um recorte da pesquisa e tem por
objetivo apresentar resultados iniciais sobre produção científica na temática
da investigação e se justifica pela necessidade de compreender o objeto de
estudo, neste primeiro semestre no Mestrado.
O curso de Direito forma um profissional que pode atuar em várias áreas
da sociedade civil. A Diretriz Curricular Nacional traça os saberes necessários
à formação desse profissional, a saber: 1 - formação geral, com expressões
do conhecimento filosófico e humanístico; das ciências sociais; tecnologias
da informação, abrangendo estudos que envolvam saberes de outras áreas
formativas, tais como: Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia; 2 - Formação técnico- jurídica, que
abrange, além do enfoque dogmático, o conhecimento e a aplicação, observadas as peculiaridades dos diversos ramos do Direito, de qualquer natureza,
e aplicáveis às mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais do Brasil e
suas relações internacionais, incluindo-se, necessariamente, dentre outros,
conteúdos essenciais referentes às diferentes áreas do direito; 3 -Formação
ético-profissional, que objetiva a integração entre a prática e os conteúdos
teóricos desenvolvidos nas demais perspectivas formativas, especialmente
nas atividades relacionadas com a prática jurídica.
A partir da promulgação da Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de
2018, abriu-se a possiblidade de oferta de disciplinas, nos cursos superiores,
com integração de tecnologias digitais, sendo que cada curso pode oferecer
de 20% a 40% da matriz curricular na modalidade a distância (EaD). Nessas
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diretrizes se inserem os cursos de Direito.
O objeto do presente estudo está em identificar o impacto percebido
pelos professores dos cursos de Direito, dos municípios de Santos e Guarujá,
com a utilização de tecnologias digitais em consonância com as DCN, incluindo a matriz curricular. O tema de estudo é relevante, considerando a mudança nas Diretrizes Curriculares nos cursos de Direito e seus impactos. A delimitação da amostra será, especificamente, nos cursos das cidades de Santos e
do Guarujá, onde há maior concentração de alunos nos cursos de Direito, da
Baixada Santista. A pesquisa propõe, como um problematização: Qual o impacto percebido pelos professores dos cursos de Direito, dos municípios de
Santos e Guarujá, com a utilização de tecnologias digitais em consonância à
DCN, incluindo na matriz curricular?
A fundamentação teórica dialogará com estudos de Moran (2004),
Kenski (2000) e Mattar (2017), além de outros autores a serem definidos,
pois o trabalho de pesquisa ainda está na fase inicial. Esse trabalho apresenta
resultados de uma revisão da literatura sobre o tema escolhido.

DESENVOLVIMENTO
A pesquisa teve início no segundo semestre de 2019, com o mapeamento de dissertações e teses extraídas da Plataforma Sucupira/Capes, visando
conhecer os resultados de pesquisas realizadas na temática da investigação.
Para tal, foram utilizados como primeiros descritores: Direito e EaD. O primeiro levantamento resultou em 70.196 teses e dissertações. Refinada a
pesquisa, para a área de conhecimento Educação, o resultado foram 4.094
trabalhos. Área de concentração: Educação 1.275 trabalhos; Nome Programa: Educação e Tecnologias e Educação e Novas Tecnologias: 29 resultados.
No segundo momento, lidos os títulos, foram selecionadas, na primeira fase do trabalho, duas Dissertações: Formação didática do professor que
atua nos cursos de graduação e especialização em Direito: proposta de curso para formação de professores na modalidade EAD, de Alcelyr Valle da
Costa Neto, defendida no Centro Universitário Internacional, UNINTER, em
2017; Os Desafios Contemporâneos do Ensino Jurídico, de Ernani, Rodrigo
Mesa Casa, defendida na Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC,
em 2014.
Após a análise das referidas dissertações, observou-se que, em relação
ao primeiro trabalho, o autor conclui que a metodologia atual, do ensino do
Direito, está em crise e o modelo de ensino aprendizagem precisa ser revisto.
No estudo de caso realizado pelo autor, este trouxe algumas considerações
que podem ser sintetizadas em: 1 - o Direito é um objeto de manipulação da
elite; 2 – há manutenção da forma legalista de ensino; 3 - crise metodológica
presente nas aulas; 4 - exigência, pelo MEC, de apenas um terço do corpo
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docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado.
Já o segundo trabalho trouxe uma contribuição para a compreensão da
prática pedagógica do curso de Direito propondo a inserção de curso de 120
horas online, para instrumentalizar atuação no magistério superior.

CONSIDERAÇÕES
Uma síntese das duas dissertações estudadas mostrou que o primeiro
trabalho trouxe conceitos nos tópicos que descrevem o ensino jurídico e seu
formato atual. O resultado da pesquisa aponta a necessidade de mudança.
Considera-se, assim, que a inclusão da educação a distância traz mudanças
do modelo de ensino aprendizagem. A segunda dissertação trouxe contribuições para o objeto de minha pesquisa, pois trabalha as dimensões: pedagógica, cognitiva, reflexiva e política do professor com uma proposta de curso
de formação para a EaD, o que pode ser uma alternativa ou respostas para o
trabalho que pesquisamos sobre o uso da tecnologia da educação a distância
na graduação de Direito e seus impactos na docência.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é um recorte da pesquisa da tese de doutorado
que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação stricto sensu
em Educação e que tem, como objeto, a contribuição da Filosofia para a formação humanística do jovem das escolas de Ensino Médio da rede pública
do estado de São Paulo, localizadas na região de periferia do município de
Praia Grande/SP. A pesquisa busca, por meio do levantamento bibliográfico, da pesquisa de campo e na confluência das duas práticas, responder ao
problema: Como a Filosofia pode colaborar com a formação da consciência
crítica do jovem no Ensino Médio?
O objetivo da pesquisa é analisar as possibilidades da disciplina Filosofia no Ensino Médio como espaço de formação do jovem para emancipação e o posicionamento ético/empático. Como objetivos específicos, a
pesquisa propõe: 1. conhecer a identificação dos espaços que são reservados
na disciplina para a construção da compreensão da consciência de si, do outro e do mundo que proporciona uma consciência crítica fundamentada; 2.
analisar o lócus, trazendo à baila a discussão de qual é o lugar que ocupa a
Filosofia no currículo e como significado na vida dos sujeitos entrevistados;
3. Investigar como os jovens compreendem o papel da disciplina Filosofia no
Ensino Médio e se essa colabora na formação humana do indivíduo crítico-reflexivo.
A tese tem como hipótese que a Filosofia no Ensino Médio pode contribuir, como espaço privilegiado, por sua própria característica como disciplina,
para formar seres humanos e, especificamente, para a formação da juventude no que tange à formação da consciência de si, do outro e do mundo,
proporcionando aos estudantes do Ensino Médio atingir a consciência crítica
no qual esse tenha sua identidade garantida como sujeito autônomo humanizado.

DESENVOLVIMENTO
O texto que fundamenta a pesquisa se constrói a partir de um contexto,
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um situar-se, partindo de uma determinada realidade local na busca de uma
compreensão global. Na abordagem inicial sobre qual metodologia no itinerário dessa pesquisa, estabeleceu-se como meta a construção de um percurso que lançasse as estacas no solo no qual seriam construídas as sapatas
que pudessem sustentar o edifício a ser levantado, ou seja, a busca pela compreensão do fenômeno na sua complexidade, compreendida assim a complexidade como a realidade sócio-econômica-política e, até mesmo, geográfica
na qual estão os sujeitos da pesquisa, como afirma CELLARD (2008, P. 295), o
uso de documentos permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social.
Os sujeitos participantes da pesquisa foram os alunos da 3as. séries do
Ensino Médio de escolas públicas do Governo do Estado de São Paulo, da
região da Baixada Santista, situadas na cidade de Praia Grande/SP, especificamente na periferia da cidade.
A região periférica é compreendida, neste trabalho como os bairros situados na região onde a renda salarial domiciliar, no máximo, alcança o valor
de até 02 salários mínimos e a renda per capita de até 01 salário mínimo.
Trata-se de uma região em que se apresentam os aspectos que favorecem
maior vulnerabilidade social e na qual a perspectiva de uma vida melhor é
baixa, nos mais diversos campos, principalmente os campos da oportunidade
educacional com o acesso à universidade e o profissional, numa perspectiva
de subsistência com dignidade.
O critério de seleção das unidades escolares, das quais participaram os
alunos, sujeitos da pesquisa, foi a partir de um princípio de coerência com o
comprometimento que toda pesquisa deve ter na sua responsabilidade social, na busca por uma qualidade de pesquisa que possa retornar e colaborar
com a realidade social na qual esses sujeitos estão inseridos. Assim, optou-se
por realizar a pesquisa junto aos alunos que estivessem inseridos em unidades escolares das periferias de uma das cidades com maior arrecadação da
Baixada Santista: Praia Grande/SP, fator que contrasta com a realidade sócio
econômica individual e coletiva desse grupo social, na qual os sujeitos estão
inseridos.
Nesta etapa da pesquisa foram levantados os Planos de Gestão de 08
unidades escolares selecionadas, consideradas como escolas de periferia e
como o viés filosófico encontra-se presente neste instrumento de construção
coletiva da comunidade. A metodologia utilizada é a da pesquisa documental, analisada numa perspectiva analítica dos materiais levantados junto a Diretoria de Ensino da Região São Vicente/SP que é a responsável pelas escolas
desse município.
Há uma confluência direta de objetivos presentes no Plano de Gestão
das escolas públicas do estado de São Paulo e a disciplina Filosofia como
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formação humana dos jovens, também denominada na legislação como formação cidadã e que estão embasadas tanto na LDB 9394/96 que determina
no seu artigo 36 Inciso III que no final do Ensino Médio os jovens tenham o
domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício
da cidadania, quanto no Currículo oficial do estado de São Paulo que propõe
a formação para a cidadania.
A proposta de trabalho educacional presente nos Planos de Gestão tem
como base fundamental o Currículo oficial do estado de São Paulo, com avaliações periódicas que permitam a avaliação para se rever as metodologias
possibilitando a intervenção no processo de ensino-aprendizagem e assim
favorecendo um ensino de qualidade.
É nessa perspectiva de uma responsabilidade coletiva para um ensino de qualidade que fomente a formação humana/cidadã, comprometida
com o coletivo/sociedade que foram analisados os Planos de Gestão das 08
unidades escolares selecionadas para o desenvolvimento da pesquisa, procurando identificar nesses quais os objetivos propostos nos planos que identificam, condicionam e relacionam a necessidade do posicionamento filosófico
e caracterizam diretamente com os objetivos do Currículo oficial do estado
de São Paulo.
Na análise situacional dos Planos de Gestão foram identificados os
seguintes problemas que interferem e precisam ser enfrentados pelas unidades escolares no processo de formação humana/cidadã de seus alunos:
1 - Áreas densamente povoadas; 2 - Planejamento desordenado dos bairros;
3- Habitações humildes; 4 -Migração das famílias de outras cidades; 5 - Ausência dos pais na formação dos filhos; 6 - Banalização da violência e da marginalidade; 7 - Presença do tráfico de drogas; 8 - Ausência de senso crítico e
pouco interesse dos alunos; 9 - Crítica a má formação docente; 10 - Evasão,
problema recorrente no período noturno (trabalho); 11 - Atribuição da responsabilidade da formação do caráter do jovem para a escola.
Quando apresentado o projeto político pedagógico, que é a identidade
educativa da escola (VEIGA, 2013, p. 163), é possível observar uma preocupação em enfatizar a harmonia com o Currículo oficial sem, no entanto, perder
a autonomia da escola na construção desse projeto, assim foram elencados
alguns pontos que traduzem nesses planos o discurso de formação humanística almejado pela escola para os jovens do Ensino Médio, e como esses
podem colaborar com a construção da identidade de cada unidade escolar:
1- Participação da coletiva da comunidade escolar (discussão de colegiados
e instituição de pais); 2- Expectativa dos pais na formação cidadã crítica, responsável e ética de seus filhos; 3- Valorização das experiências da vida dos
alunos; 4- Desenvolvimento de valores que servirão de base para conduta
diária, pautados no respeito; 5- Conciliação entre humanismo e tecnologia,
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formação ética e autonomia intelectual; 6- A formação global do humano
como nova função social da escola; 7- A capacidade da escola em formar
cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, conscientes de seus direitos e deveres.

CONSIDERAÇÕES
Na análise dos Planos de Gestão analisados das 08 unidades escolares, foi possível apreender que, de uma forma geral, em consonância com
o Currículo oficial do estado de São Paulo, as unidades escolares desenham
o conceito de cidadão, como objetivo a ser alcançado na formação humana
de seus alunos. Os resultados obtidos com a análise preliminar do material
presente nos Planos de Gestão das unidades escolares selecionadas apontam
para a presença da formação humanística e a busca por uma construção filosófica de conceitos idealizada na importância da construção da cidadania,
com perspectivas éticas para a vida em sociedade. Esses dados ainda serão
confrontados com a análise das respostas dos questionários que estão sendo
aplicados nos alunos da 3ª série do Ensino Médio dessas mesmas unidades
escolares.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho descreve parte de uma pesquisa de doutorado, em andamento, que tem como objeto de estudo a educação superior de graduação
oferecida para estudantes que conciliam o estudo com mais de 20 horas semanais de trabalho, e que se orienta pela seguinte questão: “Como as IES
incorporam (ou não), em seus Planos de Desenvolvimento Institucional1 (PDI)
as utopias de trabalhadores-estudantes, relacionadas com a educação superior de graduação, postas pelas políticas públicas de inclusão2?” Trata-se de
uma pesquisa de cunho qualitativo que também utiliza dados quantitativos
disponibilizados pelo INEP, relativos ao ENADE de 2014 a 2016, para traçar
um mapa representativo dos perfis dos trabalhadores-estudantes brasileiros.

DESENVOLVIMENTO
Provocado por Charlot e Silva (2012, p.40), iniciei o trabalho refletindo sobre o sentido, o significado e as possibilidades da educação superior
de graduação no Brasil contemporâneo. A partir dessa reflexão, realizei uma
pesquisa bibliográfica para contextualizar e definir com mais fundamento o
objeto, a questão e os objetivos da pesquisa a ser realizada.
Diante da extensão do conhecimento já gerado sobre a educação superior, apoie-me em Severino (2007, p. 129), segundo o qual o título “[...]
deve expressar, o mais fielmente possível, o conteúdo temático do trabalho”,
para definir o filtro de pesquisa. Selecionei, com isso, 794 teses de doutorado
em diferentes áreas, defendidas entre 2012 e 2017, que continham no título
as expressões “ensino superior”, “educação superior” ou “universidade”. Em
seguida, baseei-me na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2000), usando como
O Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento exigido pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES).
2
Considero política de inclusão todas as políticas que têm por objetivo tratar adequadamente
a heterogeneidade socio-cultural-física-emocional dos estudantes na perspectiva da emancipação do sujeito.
1
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unidade de contexto os títulos e resumos, para mapear as teses em 14 grupos temáticos. Em seguida, adotando os mesmos critérios e procedimento,
mapeei, nos mesmos grupos temáticos, uma outra amostra com 932 artigos,
publicados entre 2007 e 2017, indexados na Scielo, que continham títulos
com as mesmas expressões.
Constatando que historicamente, segundo dados do INEP (1999-2016),
a maior parte das matrículas de graduação são em cursos noturnos, busquei
a palavra “noturno” nas duas amostras encontrando-a em apenas em 2 trabalhos. Em função disso, gerei outra amostra com 24 trabalhos, obtidos no
google acadêmico, publicados entre 2012 e 2018, cujos títulos continham as
expressões “ensino superior noturno”, “ensino superior no período noturno” ou “educação superior no período noturno”. Analisando-a com base em
um procedimento inspirado em Gamboa (2012), identifiquei a recorrência
de aspectos relativos às condições e expectativas de estudantes que trabalham de dia e estudam à noite. Diante disso, e considerando a presença de
trabalhadores-estudantes também nos cursos de graduação oferecidos em
outros períodos, direcionei o foco para o universitário que trabalha mais que
20 horas semanais, conforme dito anteriormente.
Para conhecer melhor esses estudantes sem desconsiderar os contrastes naturais do território brasileiro, nem as diferenças socio-econômico-culturais entre as unidades da federação, optei por utilizar os microdados do
ENADE 2014, 2015, 2016, disponibilizados pelo INEP (2018). Na amostra de
1.247.251 estudantes, 52,14% deles indicaram que trabalham mais que 20
horas por semana. Desses, 55,7% deles, dispõem de, no máximo, 3 horas
semanais de dedicação para estudos extraclasse. Esses e outros indicadores,
juntamente com contribuições identificadas nas leituras dos artigos sobre
educação superior oferecida no período noturno, forneceram os fundamentos para a definição do objeto de estudo. A partir dele e da relação educação-utopia explicitada por Freire (1971) e Carvalho (2014), defini a questão de
pesquisa, descrita na introdução, e o seguinte objetivo principal: compreender como as IES incorporam (ou não), em seus Planos de Desenvolvimento
Institucional (PDI) as utopias de trabalhadores-estudantes, postas pelas políticas públicas de inclusão , relacionadas com a educação superior de graduação.
Para conceber a pesquisa ao longo da própria pesquisa, e não trilhar um
caminho linear predeterminado, inspirei-me nas ideias de Kincheloe e Berry
(2004) sobre bricolagem e não impus restrições procedimentais apriorísticas:
a partir das condições e desafios existentes em cada momento, optei pelo
procedimento que se mostrou mais adequado, observando sempre o rigor
necessário ao trabalho científico, rigor esse que, na pesquisa, exigiu explicitar
os caminhos de pensamento e justificar cada opção tomada.
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Tratando-se de uma pesquisa na área da Educação, adotei a concepção
de educação emancipadora de Freire (2012) como o principal pressuposto
epistemológico para este trabalho. Nessa linha, adotei também os fundamentos das teorias críticas apresentados por Nobre (2004, p. 32-33), a saber:
a “orientação para a emancipação” e o “comportamento crítico”. Refletindo
ainda sobre a relação educação-utopia explicitada por Freire (1971) e Carvalho (1994), busquei em, entre outros, Mannheim (1954), Wallerstein (2006)
e Chaui (2008) suporte para conceituar utopia não como algo fantasioso, mas
como um combustível para construção de um futuro melhor, um futuro possível mesmo que incerto. Nesse cenário, e concordando com Gadotti (1979)
de que há possibilidades da existência de sociedades mais igualitárias, defendo que a educação superior é uma das vias para se chegar a elas. O REUNI, a
política de cotas, PROUNI, FIES, política de privatização, além de ações afirmativas locais, alimentam a utopia de uma educação superior acessível a todos, utopia essa que tem atraído milhares de trabalhadores que não podem
ou não querem abdicar de seu trabalho para apenas estudar para os bancos
das IES. Partindo do pressuposto de que uma formação emancipatória exige tempo para pesquisa, reflexão e estudos extraclasse, passei a considerar
como trabalhador-estudante apenas os estudantes que trabalham mais que
20 h semanais.

CONSIDERAÇÕES
Enriquecedoras e desafiadoras foram as experiências obtidas no caminhar aqui brevemente descrito. Através dele pude verificar, entre outros aspectos: a) a relevância que a temática educação superior possui nas mais
diferentes áreas do conhecimento; b) o esforço que milhares de estudantes
provenientes de famílias de baixa renda e baixa escolaridade, a maioria sem
contar com bolsas ou financiamentos, fazem para concluir um curso de graduação; c) que o mercado de trabalho é visto, por grande parte dos trabalhadores-estudantes, como sendo o benefício primeiro que a conclusão do
curso pode trazer.
Nesse caminhar, pude reconhecer também a relevância social dessa
pesquisa. Como próximo passo em direção ao objetivo traçado será realizada
uma pesquisa documental nos PDI das IES, possíveis de serem obtidos através da internet.
Sob o ponto de vista metodológico, pude conscientizar-me que o rigor
científico não exige necessariamente um planejamento apriorístico a ser rigidamente realizado. Há a possibilidade de liberdade de escolhas, de idas
e vindas, de percursos que ora ou outra mostram-se contraditórios ou incompatíveis, mas que se entrecruzam, para, ao longo desses caminhares que
constituem a pesquisa, conceber progressivamente a própria pesquisa, sem
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que com isso se perca o rigor exigido de um trabalho científico.
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INTRODUÇÃO
O interesse pela temática da pesquisa na formação e na prática docente é relativamente recente na área da pesquisa educacional. Essa tendência vem se consolidando, no Brasil, desde as décadas de 1980-1990, quando
movimentos como professor pesquisador e professor reflexivo começaram a
reivindicar um novo perfil docente.
Em que se pesem os prós e contras desses movimentos1, tais propostas
têm se mostrado legítimas e positivas, a fim de instigar o professor a um
processo contínuo de desenvolvimento profissional, além de estimular o debate entre pesquisadores, instâncias formativas e profissionais da educação.
Partindo dessa premissa, apresento os resultados do estado da questão realizado sobre este tema de estudo.

DESENVOLVIMENTO
O estado da questão (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004, p. 7) vai
além de um inventário descritivo próprio de outras abordagens, como o estado da arte e a revisão bibliográfica. Isso porque exige a leitura e o fichamento
cuidadosos de cada produção científica selecionada, contribuindo para que
se alcance o domínio da literatura e, consequentemente, o domínio conceitual.
A busca por dissertações de mestrado e teses de doutorado em educação foi realizada na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e no
Banco de Teses da Capes. A expressão ensino e/com pesquisa no curso de Pedagogia foi utilizada como descritor que mais se aproxima da compreensão
que adoto. Identifiquei 16 teses e 9 dissertações, compreendendo o período
de 2006 a 2018. Levando em conta a diversidade de abordagens, agrupei os
trabalhos em três eixos de análise a seguir.
Ver: PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (Org.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um
conceito. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

1
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EIXO 1: ENSINAR COM PESQUISA
As 10 pesquisas organizadas no Eixo 1 investigaram as possibilidades de
a pesquisa integrar-se ao ensino nos cursos de Pedagogia. Nessa perspectiva,
ensinar e pesquisar são considerados como práticas sociais que se complementam e não podem permanecer dicotomizadas. O professor universitário
precisa dominar tanto as práticas de ensino quanto as de pesquisa. O estudante há de ser ativo e envolvido no processo de ensinagem para aprender
mais e melhor por meio da pesquisa, bem como para tornar-se um profissional pesquisador, crítico e reflexivo. As instituições de educação superior devem incentivar e criar condições propícias para que ensino e pesquisa sejam
indissociáveis, não apenas nos textos de seus currículos, mas, principalmente, na formação vivenciada pelos estudantes.

EIXO 2: ENSINAR A PESQUISAR
As dissertações e teses organizadas no Eixo 2 abordam a pesquisa como
objeto de ensino e de aprendizagem, portanto destacam um aspecto mais
técnico da relação ensino e pesquisa, reconhecendo uma dicotomia. Ressaltam, assim, a necessidade de o professor saber conjugar essas duas dimensões da prática docente, a fim de viabilizar a aprendizagem da pesquisa acadêmica de forma reflexiva, crítica e significativa, para além da produção do
trabalho de conclusão de curso.

EIXO 3: PESQUISAR A PRÁTICA
As dissertações e teses organizadas no Eixo 3 deram maior evidência à
pesquisa na investigação da prática pedagógica. Discutem experiências em
que o formando pesquisa a própria prática docente, investiga as práticas escolares e reflete sobre a pesquisa em sua formação, em busca da articulação
entre teoria e prática e, consequentemente, entre ensino e pesquisa.
Considero que as dissertações e teses que compõem este estado da
questão investigam a relação ensino e/com pesquisa sob os mais variados
ângulos e recomendam inúmeras possibilidades de ampliação dessa relação. Ao mesmo tempo, realizam uma extensa contextualização dos cursos
de Pedagogia e identificam limitações dessa relação, uma vez que a pesquisa
surge associada ao ensino em três situações: a) é curricularizada, ou seja,
aparece integrada à prática como componente curricular ou ao estágio; b)
na elaboração de trabalhos de conclusão de curso e de iniciação científica; c)
experiências isoladas de professores. Nenhum desses estudos constatou que
a pesquisa permeia todo curso como elemento estruturante do ato didático,
como defendo nesta pesquisa de tese. Persiste a concepção disciplinar dico90
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tômica que separa ensino e pesquisa, teoria e prática, professor e pesquisador, estudante e produção de conhecimento.
As dissertações e teses indicam que essa lógica disciplinar e fragmentada,
característica do paradigma científico positivista da Modernidade, está impregnada na cultura universitária e nas representações que os próprios professores
possuem sobre seu papel de ensinar/transmitir, de forma tradicional, o conhecimento historicamente construído. Muitos sujeitos das investigações não concebem a possibilidade de criar formas de ensinar com pesquisa. Tampouco os
estudantes adquiriram a consciência da importância da pesquisa, para além
das situações vivenciadas nos cursos. Essas posturas comprovam que a relação
ensino e/com pesquisa não está clara para os sujeitos do ato didático.
O conjunto desses trabalhos ratifica que a defesa da pesquisa na formação e na prática docente está fundamentada no paradigma crítico-dialético.
Isso porque esse paradigma traz como pressuposto o ideal de educação humanizadora, em que professores e estudantes são considerados como pessoas que pensam e podem se tornar críticas, quando aprendem a produzir
conhecimento, por meio da pesquisa. Ao mesmo tempo, o professor pesquisador, que reflete sobre a própria prática, consegue transformá-la e contribuir para a transformação da realidade.

Do levantamento de artigos publicados em periódicos
Para a localização de 31 artigos publicados em periódicos, a busca foi
realizada na Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), no Google Acadêmico e no Diretório de Acesso Aberto a Periódicos (DOAJ). Para a seleção
desses artigos, observei a classificação Qualis da Capes.
Os artigos analisados podem ser situados no campo da Pedagogia Universitária. Isto porque analisam aspectos políticos, teóricos, didáticos, bem
como as condições institucionais que se correlacionam com a docência universitária. Apresentam os limites da atuação desse professor. No entanto,
apontam na direção de possibilidades para a construção de atitudes pedagógico-científicas, em que a pesquisa se constitua em elemento dinamizador do
ensino, envolvendo professores e estudantes em um processo transformador
das práticas transmissivas e reproducionistas ainda tão fortemente arraigadas no Ensino Superior.
Os artigos, em consonância com as dissertações e teses analisadas,
revelam que as dificuldades em se promover a integração entre ensino
e pesquisa têm suas origens na cultura universitária. Essas dificuldades
podem ser resumidas em: influência histórica da concepção humboldtiana
de universidade que privilegia a pesquisa, em prejuízo do ensino; conflito
conceitual na compreensão do que significa ensinar com pesquisa;
subestimação das atividades de ensinar na graduação e das possibilidades
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de ensinar com pesquisa; falta de investimentos institucionais no
desenvolvimento profissional dos docentes universitários, tanto para as
atividades de ensino quanto para as de pesquisa; condições precárias do
trabalho docente; a influência do neoliberalismo que privilegia a formação
tecnicista voltada para atender as demandas do mercado financeiro.
Almeida e Pimenta (2014) reconhecem que, nas grandes universidades,
existe a sobrevalorização do eixo pesquisar sobre o eixo ensinar que marca o
trabalho docente, fragmentando e distanciando a produção de conhecimento nos processos formativos dos estudantes de graduação. Pimenta (2009)
advoga que no ensino de graduação se produz conhecimento. Por isso, a
pesquisa que se caracteriza por tomar os fenômenos da realidade, problematizá-los em seus contextos histórico-sociais, analisar suas raízes, sua gênese, seus determinantes históricos, analisar criticamente as teorias (sempre
provisórias) que buscam explicá-los, compreender as demandas contemporâneas que provocam sua revisão, e propor novas perspectivas e soluções,
constitui-se em fecundo caminho didático-metodológico para desenvolver a
capacidade de pensar dos estudantes de graduação.

CONSIDERAÇÕES
Este Estado da Questão ampliou minha compreensão sobre o objeto de
estudo o ato didático de ensinar com pesquisa, bem como se configurou como
um panorama dos contextos que determinam, condicionam e limitam as condições de ensinar com pesquisa. Ademais, as pesquisas que compuseram o
corpus deste EQ, sob a perspectiva crítico-dialética, indicaram inúmeras possibilidades para a transformação da realidade. Assim, foi possível reconhecer caminhos e alternativas para a pesquisa permear o ensino na formação e na práxis docente, de modo que a pesquisa gere o ensino e o ensino gere a pesquisa.
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INTRODUÇÃO
Esta discussão é parte integrante de pesquisa de doutorado sobre o
processo de implantação da Base Nacional Comum Curricular/BNCC como
política pública educacional.
Considerando o interesse em pensar na política não apenas como documento, mas em buscar sua trajetória, seu movimento e, principalmente,
seu processo de modificação enquanto se move, este trabalho tem como
objetivo discutir os contextos de influência e de produção de texto presentes
no processo de implantação da BNCC como política pública educacional no
campo curricular. O foco está voltado para o campo de influência da mídia
nesse processo.
Para cumprir este objetivo, o estudo apresentado, neste recorte da pesquisa, foi concentrado na exploração de artigos de opinião publicados pela
mídia impressa, em dois jornais de grande circulação nacional.
A abordagem teórico-metodológica da Teoria das Representações Sociais (TRS), desenvolvida por Serge Moscovici (2005) e outros autores, que
dialogam com a teoria, principalmente, os que desenvolvem estudos na dimensão das políticas, traz ferramentas para auxiliar na reflexão sobre como
essa política [a BNCC], frequentemente, é “falada” e “pensada”.
Moscovici (2012) defende a ideia de que os sistemas de comunicação
midiáticos podem moldar o pensamento social, a partir de três sistemas de
comunicação identificados de acordo com a fonte, a lógica e a função das
mensagens: a difusão, a propagação e a propaganda.
Para o autor, a comunicação na modalidade difusão contém informações e opiniões, que são contraditórias sem uma articulação entre as mesmas. Visa a garantir acesso às informações de assuntos gerais, criando um
saber comum que pode dar margem para o surgimento de opiniões diversas.
Na modalidade da propagação, a mensagem é interpretada à luz dos sistemas que devem ser preservados, objetivando a intervenção nas atitudes. Já,
na propaganda, a comunicação contém e exprime os interesses de um grupo
específico, visando a incidir sobre o comportamento do receptor, utilizando93
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-se de estratégias de persuasão.
O estudo das formas de comunicação midiática nos possibilita entender a dinâmica das interações realizadas entre sujeito e objeto, articuladas
no âmbito do meio comunicacional. Conhecer os discursos veiculados pela
mídia nos possibilita ter acesso a um conjunto de sentidos e significados que
servem de referência para os indivíduos e grupos no seu processo de apreensão da realidade e em suas práticas sociais.
Se, por um lado, Moscovici (2005; 2012) nos auxilia a analisar como nós
pensamos e como produzimos nossos discursos, Ball e seus colaboradores
(BALL, 1993; BOWE; BALL; GOLD, 1992) nos auxiliam a fazer a análise do contexto e a explicar o porquê de nossas atitudes.
Ball (1993) utiliza a abordagem dos ciclos de política e o conceito de
‘atuação’ para explicar que são os sujeitos que colocam as ideias das políticas
em jogo. Para isso, ele ressalta a importância dos contextos, visto que as políticas são criadas em concomitância com outras políticas e são colocadas em
movimento por sujeitos que a interpretam em sua prática.
Se o apelo dos elaboradores de políticas públicas educacionais é “baseado em alegações de senso comum” (BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 21), é, a
partir da compreensão do universo representacional dos sujeitos, na análise
dos contextos, que buscaremos subsídios para concretizar os objetivos propostos na presente pesquisa.
Assim, o entrelaçamento entre as duas abordagens teórico-metodológicas oferece ferramentas para compreendermos as relações entre os aspectos psicológicos e sociais dos sujeitos no processo de análise sobre a elaboração e implementação de políticas públicas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No período de formulação da BNCC, principalmente, após a divulgação
da primeira versão, houve grande mobilização de representantes de entidades ligadas à educação. Vários espaços foram utilizados para a propagação de
discursos públicos acerca da nova política curricular em formulação. A mídia
impressa e digital dedicou espaço nos editoriais; além de publicar artigos de
opinião e cadernos especiais de educação sobre todo o processo.
Considerando o poder de influência desses discursos, apresentaremos,
para esta análise, 24 artigos de opinião publicados pelas mídias impressa e
digital, nos anos de 2016 e 2017, em editoriais ou cadernos especiais dos
jornais Folha de São Paulo e O Globo, por serem estes os de maior circulação
nacional.
O material coletado foi processado por meio de uma ferramenta computacional denominada Iramuteq - Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires, desenvolvida por Pierre Rati94
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naud (2009), que se ancora no software R e permite diferentes formas de
análises estatísticas sobre corpus textuais.
Os 24 textos, que compõem o corpus geral, foram subdivididos em 329
segmentos de texto (ST), com aproveitamento de 267 STs (81,16%).
Optamos por utilizar uma análise denominada de “Classificação Hierárquica Descendente (CHD)”, em que segmentos de texto e vocabulário são
correlacionados, formando um esquema hierárquico de classes, que visa a
obter segmentos de texto. Segmentos estes que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos
de texto das outras classes.

RESULTADOS PRELIMINARES
Como resultado, o software gerou um gráfico que demonstra 4 classes
de palavras que se mostraram estáveis; ou seja, compostas de unidades de
segmentos de texto com vocabulário semelhante.
Gráfico 1 – Classes de palavras

Fonte: Classificação Hierárquica Descendente (CHD) obtida pelo Iramuteq.
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Neste artigo, para fins de aprofundamento da análise das representações, a análise será focada no conteúdo das classes 1 e 2, que agrupadas
correspondem a 51,7% dos argumentos utilizados nos textos jornalísticos
analisados.
Para este fim, observamos as palavras mais frequentes dentro do contexto de produção nos segmentos de texto correspondentes. Em cada classe
foi realizada a categorização temática, correlacionando cada tema emergente às suas unidades de sentido.
Quadro 1 – Categorização dos termos emergentes.
CLASSE

UNIDADE
TEMÁTICA
Promotora de
Garantias

1. ENSINO

Modernização
do ensino

Diretriz
fundamental

Essencial,
fundamental,
Marco decisivo

2. APRENDIZAGEM

Clareza quanto
aos direitos de
aprendizagem

UNIDADE DE SENTIDO
Equidade. Qualidade.
Autonomia dos sistemas e das escolas.
Reforça o caráter federativo da educação.
Ajuda na revolução da qualidade.
Dará coerência ao sistema educacional.
Uso de tecnologias e redes sociais.
Ensino de ciências mais experimental.
Modernização do ensino à distância.
Antecipação da alfabetização.
Estabelece de modo preciso a progressão.
Aponta a direção correta.
Servirá para nortear os currículos das escolas.
Define objetivos, conteúdos e competências.
Esgotou-se o tempo de teorias inócuas. Estávamos nas trevas.
Precisa chegar às redes de ensino para a educação brasileira,
safar-se do atoleiro de mediocridade atual.
Permite que todos saibam aonde chegar para não desperdiçar
mais tempo.
Define o que cada estudante deve aprender é um passo
fundamental para a educação brasileira.
Um passo decisivo para a educação avançar no Brasil reduzir
desigualdades educacionais.
Teremos o mesmo padrão a ser seguido. Uma
carta essencial de direitos de aprendizagem e obrigações da
escola.
Iniciamos uma nova era na educação brasileira.
Nos alinhamos aos melhores e mais qualificados sistemas
educacionais do mundo.
É sem dúvida a medida mais arrojada dos últimos 20 anos.
Clareza sobre o que cada aluno tem o direito. de aprender e a
escola tem obrigação de ensinar.
Há coisas que todo estudante precisa aprender e saber esse é o
sentido da BNCC.
Clareza do que os alunos devem aprender e o que eles devem
ser capazes de fazer com esse aprendizado.
Atualmente ninguém tem a menor ideia do que está sendo
ensinado.

Fonte: quadro elaborado pela autora, a partir da análise de palavras nos segmentos de texto.

Observa-se surgirem entrelaçados os conceitos “ensino” e “aprendizagem”. Associadas ao ensino, estão as ideias da BNCC como: “promotora de
garantias educacionais”; “modernização do ensino”; e “diretriz fundamen96
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tal”. Associados à aprendizagem, os discursos apontam para o direito dos
alunos: “marco decisivo” e “clareza”, quanto aos “direitos de aprendizagem”,
conforme pode ser observado no quadro de categorização referente às duas
primeiras classes.
Infere-se que, nos textos propagados pela mídia, há emergência de um
discurso que traz argumentos favoráveis à forma e aos conteúdos da BNCC,
representando-a como uma diretriz compreensível e essencial que garantirá
a qualidade e equidade à educação.
Conclui-se que estes textos jornalísticos não tiveram o objetivo de difusão apenas, visto que não ficaram restritos a informações que poderiam dar
margem a opiniões diversas. Pelo contrário, os textos utilizam estratégias de
persuasão semelhantes às empregadas em propagandas, visando, claramente, a influenciar opiniões e comportamentos dos leitores.
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INTRODUÇÃO
Os refugiados são uma realidade humana que têm chamado a atenção
das comunidades cientificas dos diversos países do mundo. Existem mais de
70 milhões de refugiados no mundo todo. Esta situação geopolítica provoca
reestruturação em todas as relações sócio-politico-econômicas que afetam
o planeta.
Segundo o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), 3,5 milhões de crianças refugiadas não frequentaram a escola em
2016. Apenas 61% das crianças refugiadas frequentam a escola primária, em
comparação com uma média global de 91%. Um quadro que piora à medida
que essas crianças envelhecem. Apenas 23% dos adolescentes estão matriculados no ensino médio, enquanto a média global é de 84% (ACNUR, 1996,
2011, 2012).
Em nossa legislação pátria (BRASIL, 1988) e em muitos tratados internacionais, dentre os quais o Brasil é signatário, a Educação é um direito de
todos. A Educação tem, assim, um papel irremediável na construção de uma
via humanitário-civilizatória.

DESENVOLVIMENTO
A Educação é um Direito de todos, e a forma mais adequada de integrar
crianças migrantes/refugiadas. No entanto, no contexto mundial, no Ensino
Fundamental II (EF II), temos crianças ou pré-adolescentes, com a faixa etária
de 11 a 14 anos, em um momento de transição. Não se consideram mais
crianças e, também, não são adultos. Como identificar um caminho de sucesso neste momento de adaptação social, escolar, psicológica?
Como identificar, este mesmo caminho para uma criança que, por vezes,
deixou sua casa, escola, amigos, família, seu país e idioma natal? Que veio
para nosso país com as roupas do corpo, fugindo de guerras, perseguições
políticas e/ou religiosas?
São poucos os estudos realizados nesse período escolar repleto de medos, incertezas e descobertas. Podemos considerar como escassos os estudos
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sobre as crianças migrantes/refugiadas nesta faixa etária. E, sendo o nosso
país um grande “palco” de diversidades, exclusões e inclusões, é necessária a
investigação das ações que vêm sendo realizadas com o propósito de incluir
essas crianças e suas famílias nas escolas de EF II.
Todos estes questionamentos conduzem ao objetivo central da pesquisa: questionar o lugar e o papel que a Escola de EF II assume, quando se tem
como desafio integrar os filhos e os pais dos refugiados.
Para compreender e analisar o tema proposto, valemo-nos da Teoria
das Representações Sociais/TRS (MOSCOVICI, 2011, 2012), com a qual, buscamos compreender o que significam informações coletadas, o campo de representações e/ou imagem e atitudes dos estudantes, filhos dos refugiados,
com suas famílias, no espaço social da Escola. Em Bourdieu (1997, 1998),
procuramos tecer relações com os conceitos que envolvem a Escola como
espaço social. Dentre eles, consideramos: o campo, o habitus e o capital, e as
relações entre esses conceitos, conforme acentuam Abdalla (2006, 2013) e
Abdalla e Villas Bôas (2018).
Baseamo-nos, também, em dados sobre a adaptação escolar, apresentados por Baening (2018), coordenadora do “Atlas Temático da Migração
Refugiada”, que trata do cenário das migrações transnacionais. Do levantamento realizado, indicamos: Malinowski (1994). Gamba (2006), Castles
(2010) e Marie (2013), que analisam questões de migração global a partir
de uma perspectiva social; Garcia (2015), que trata de questões relacionadas
a como a escola se sente a criança e como a escola a recebe em seu espaço social; Knoclock (2015), que aborda, especificamente, os dispositivos de
reconhecimento dos migrantes e refugiados, colocando em ênfase os problemas específicos do sofrimentos psíquico; Bocchini (2016), que introduz a
importância da arte para a integração de crianças refugiadas; Menezes e Reis
(2013), Moreira (2014), Ahler e Almeida (2016), quando tratam dos direitos
humanos, do status do refugiado e de sua inclusão social daqueles que estão
em condição de refugiados e questões que envolvem os direitos humanos;
Antunes (2017), que trata dos aspectos socioafetivos; Deusdará, Arantes e
Rocha (2017) e Vieira, Menezes e Silva (2017), que destacam a promoção
de direitos com refugiados, nas práticas de ensino de línguas e na integração
com outras culturas.
Quanto à abordagem metodológica, o projeto se desenvolve em três
fases:
1) Apresenta uma revisão bibliográfica sobre essa temática, desde a
“Convenção relativa ao estatuto do refugiado” (ONU, 1951), com dados
obtidos de sites governamentais (UNICEF, ACNUR, ONU); bem como de
textos já publicados, apresentando dados obtidos do banco de teses da
CAPES.
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2) Desenvolve a pesquisa de campo em duas escolas públicas do estado
de São Paulo por meio da: a) observação (inserção em sala de aula de EF
II; observando aulas de Português e Artes no 7º ou 8º ano; no mínimo
10 encontros com a mesma turma); b) análise das interações e ações
desenvolvidas pelos professores em sala para proporcionar a integração
e apreensão das temáticas; c) participação de projetos que vêm sendo
desenvolvidos pela escola para investigar a integração na prática, com
a interação das crianças refugiadas/migrantes com os demais alunos da
escola.
3) Serão realizadas entrevistas com os gestores, professores, alunos e
familiares dos refugiados para a construção de narrativas, segundo a
TRS, de Moscovici (2012).
A intenção é que haja momentos de integração, que possam tratar de
questões, como indica Moreira (2014), referentes aos problemas culturais,
religiosos, socioeconômicos, políticos e étnicos. Nesta direção, alguns temas
são abordados: conhecer a realidade escolar a partir dos pais “migrantes/
refugiados”; conhecer o grau de participação dos pais; propor o acompanhamento desses a partir dos objetivos da escola; observar se a escola desenvolve algum projeto e/ou atividade que promova a integração dos “migrantes/
refugiados”; e preparar propostas aos membros da escola no sentido de concretizar a integração.

CONSIDERAÇÕES
O estudo mais a fundo do contexto migratório e/ou de refugiados tem
se mostrado eficaz como ação preventiva. Os escassos dados que temos encontrado traz evidências que é preciso que se integrem, nas escolas, a gestão,
os professores, os alunos e as famílias dos refugiados em novas situações
escolares. Situações estas que considerem relevantes não só as aproximações com o conhecimento, a serem apreendidos na relação com as culturas
em jogo, mas, sobretudo, o envolvimento dos pais com a escola como fator
de melhora substancial à adaptação e integração desses alunos na Escola do
EF II.
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INTRODUÇÃO
A característica da evolução da rede brasileira de educação superior é
resultado da implementação pelo poder público brasileiro, desde meados dos
anos de 1990, de legislação e programas com uma política de diversificação
e diferenciação, reconfigurando o sistema de educação superior, associando os princípios de flexibilidade, competitividade e avaliação, atendendo às
pressões da agenda neoliberal imposta hegemonicamente nas últimas décadas. Esse processo vai ao encontro da forte tendência de mercantilização dos
serviços educacionais e à consequente privatização da educação superior. O
objetivo desta pesquisa é identificar e analisar as implicações para o trabalho
docente, nas instituições privadas de ensino superior com fins lucrativos, das
políticas educacionais para o ensino superior adotadas pelo Brasil nas últimas décadas sob a influência do neoliberalismo.
O trabalho se constitui em uma tese teórica exploratória bibliográfica,
desenvolvida a partir de material publicado e complementada com a experiência pessoal. Assim, o desenvolvimento da pesquisa contempla pesquisas
documentais e bibliográficas e se estrutura em uma abordagem qualitativa,
na qual os dados não são apenas coletados, mas são interpretados e reconstruídos pelo pesquisador, descrevendo processos e fluxos em diálogo crítico
com a realidade. Foram escolhidos os princípios do materialismo histórico-dialético como método para orientação do desenvolvimento da pesquisa.
Como aporte teórico foram utilizados, principalmente, os seguintes autores: Pimenta e Anastasiou, Cunha, Almeida e Pimenta, Masetto, Coimbra e
Felício; Boaventura de Sousa Santos; Carlos Benedito Martins, Saviani; Harvey.

DESEVOLVIMENTO
Para atingir o objetivo da pesquisa foi apresentada a trilha percorrida
pelo privatismo da educação superior brasileira, analisando as ações dos
103

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

anos 1960, no regime da ditadura militar; a Constituição de 1988; o processo
de readequação do Estado ao final dos anos de 1980 e início de 1990; o plano macroeconômico de ajustes com base no neoliberalismo, marcadamente
no período de 1995-2002. Apresentou-se o contexto da precarização do trabalho em geral no Brasil; uma sinopse histórica sobre o trabalho docente,
assim como o estatuto legal, as políticas, a identidade, os saberes e as competências do docente na educação superior e, por fim, as implicações para
o trabalho docente na educação superior das políticas neoliberais adotadas
pelo Brasil.

CONSIDERAÇÕES
Os resultados parciais da pesquisa indicam que em 1995, no Brasil, havia
894 instituições de educação superior, sendo 684 privadas, representando
76,5% do total de instituições. Em 2017 havia 2.448 instituições de educação
superior, sendo 2.152 privadas, representando 87,8% do total. Considerando-se o período de 1995 a 2017 houve um aumento de 4,469 milhões de matrículas no ensino superior brasileiro, sendo que somente no setor privado
houve um amento 3,591 milhões de matrículas, 339%, em relação a 1995, ou
seja, as instituições privadas foram responsáveis por nada menos que 80% do
acréscimo de matrículas verificado no período estudado.
Nesse crescimento privado da educação superior estão presentes as
transações econômicas envolvendo as mantenedoras das instituições privadas de ensino superior, por meio da abertura de capitais na bolsa de valores,
de fusões e aquisições, associadas ao aumento de investimentos estrangeiros, à concentração e à desnacionalização do setor educacional.
Assustador no Brasil é a formação dos oligopólios educacionais, isto é,
a concentração de empresas, sob a forma de integração (participações societárias, resultando no controle de uma ou umas sobre as outras), obedecendo
todas a uma única direção econômica. Oito grupos educacionais – que podem representar uma mantenedora ou várias – em atuação no país, respondem por 41% do “mercado de prestação de serviços educacionais”.
Entre esses oito grupos, há quatro empresas educacionais com ações
em Bolsa de Valores (Kroton, Ser Educacional, Estácio e Anima) que em 2011
detinham 571 mil matrículas no ensino superior do Brasil, sendo 394 mil presenciais e 177 EaD (Educação a Distância). Em 2018 as matrículas desse grupo
atingiram 1,621 milhão, 908 mil presenciais, crescimento de 130% em relação ao ano de 2011 e 713 mil matrículas EaD, aumento de 303%. Colaborou
para este crescimento o FIES1, pois, em 2011 havia 44 mil matrículas neste
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) foi criado pela Medida Provisória n.º 1.827, de 27
de maio de 1999, transformada na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não
gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, em

1
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segmento nos quatro grupos, em 2018 as matrículas do FIES atingiram 212
mil, aumento de 382% em relação a 2011. Em 2014 foi o ápice das matrículas
do FIES, um total de 466 mil matrículas, acréscimo de 959% em relação ao
ano de 2011. A receita bruta2 dessas quatro empresas educacionais somou
R$ 4,0 bilhões em 2011. Em 2018 a receita atingiu R$ 16,8 bilhões, aumento
de 318% no período. O EBTIDA3 das quatro empresas foi de R$ 359 milhões
em 2011 para R$ 3,3 bilhões em 2018, acréscimo de 947%.
O aspecto mais indicativo da precarização do trabalho docente, conforme as pesquisas realizadas, é o volume expressivo de professores horistas e
em regime parcial que representam 81% da força de trabalho nas faculdades
privadas que, por sua vez, representam 87% do total de instituições privadas
no Brasil. Pesquisas indicam contratações de professores horistas, com regimes flexíveis de trabalho que assumem salas superlotadas e aos quais se
paga um salário baixo.
Pode-se assim resumir, das pesquisas realizadas, as dificuldades identificadas relativas ao trabalho docente: contratação de docentes horistas;
existência de regimes flexíveis de trabalho; pagamento de baixos salários;
trabalho em salas de aula superlotadas; instabilidade e insegurança no que
tange à manutenção do emprego; indicando uma carreira profissional frágil
convivendo com processos de adoecimento. Os docentes lidam com a perda
dos direitos sociais diante de um processo que favorece a terceirização da
contratação de mão de obra e a informalização do setor privado.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta uma breve análise dos aspectos legais da política brasileira de educação, na perspectiva da Educação Inclusiva e dos Direitos
Humanos.
Na busca de fundamentação da justiça, da tolerância e do direito à educação, em 2006, foi promulgada a Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006). Nesse instrumento, as pessoas
com deficiência esquadrinhavam a efetivação de seu direito à justiça, à tolerância e à educação por meio da expressão do seu desejo de plena participação na sociedade e em igualdade de oportunidades.
Neste contexto histórico, desde 1990, o Brasil vem acompanhando esses marcos e tem trabalhado na elaboração de legislações próprias, que garantam os direitos das pessoas com deficiência, e em especial o direito à
educação inclusiva. Seguindo, nessa linha de cuidados e garantia de direitos,
o governo brasileiro implanta, como política pública, a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEPEI (BRASIL,
2008).
De acordo com os marcos históricos citados, esse trabalho tem como
objetivo central analisar pesquisas desenvolvidas no campo da educação inclusiva e que se articulem com os estudos realizados no âmbito da Teoria das
Representações Sociais (TRS) (MOSCOVICI, 2012). Este estudo está inserido
em uma pesquisa maior intitulada “Representações sociais sobre a prática
pedagógica: educação inclusiva nos anos finais do ensino fundamental”.

DESENVOLVIMENTO
Em relação à abordagem metodológica, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se desenvolve em duas fases: 1ª a pesquisa bibliográfica, com
objetivo exploratório de investigar estudos e pesquisas no âmbito da educação inclusiva, direitos humanos e representações sociais; e 2ª a pesquisa de
campo, em duas etapas: observação de professores da rede pública da Bai107
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xada Santista, conforme a técnica de observação (ALTET, 2017), e entrevistas
semiestruturadas com os respectivos professores.
Na primeira fase, foram encontrados 289 trabalhos, dos quais foram selecionados treze, entre os anos de 2008 a 2018, que atendem, mais precisamente, aos pressupostos da pesquisa. O foco foi identificar as representações
sociais que os professores têm sobre a educação inclusiva, principalmente,
no que se refere ao estudante com deficiência (LIMA, 2011), fundamentados
pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).
Dentro dos trabalhos selecionados, foi feita uma análise mais minuciosa, buscando termos como: “pessoa com deficiência”, “política de educação inclusiva”, “inclusão”, “fundamental II”. Todos relacionados ao ensino
comum, na escola regular, para saber se, de fato, atendiam ao objetivo inicial.
Compreender a noção de inclusão é fundamental, pois a mesma enfatiza, como apontam Almeida e Abdalla (2017, p. 5), “[...] a necessidade de
se alcançar uma educação par todos, centrada no respeito e valorização das
diferenças”. Entende-se, também, que a inclusão precisa fazer parte da democratização do ensino, possibilitando o acesso à educação, à escola, ao conhecimento e a uma educação de qualidade, considerando as necessidades
individuais dos estudantes. Com isso, é preciso, complementam as autoras,
“[...] criar ambientes de aprendizagem que sejam versáteis, bem como incentivar a cooperação entre diversos profissionais para o desenvolvimento de
práticas de ensino inclusivas e colaborativas” (p. 6). E, é neste sentido, que
consideramos importante compreender o que pensam os professores a respeito da educação inclusiva por meio de suas representações sociais.
Neste sentido parte-se, assim, do conceito de representação social, definido por Moscovici (2012, p. 26), como: “uma modalidade de conhecimento
particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”. O que significa que as representações sociais conseguem “incutir um sentido ao comportamento”, integrando-o a uma rede de
relações, que se traduz por opiniões, imagens, retratando, enfim, a “posição
e a escala de valores de um indivíduo ou de uma coletividade” (p.49). Tais
estudos revelam os seguintes elementos representacionais: a) os professores não se sentem preparados para atender aos estudantes com deficiência matriculados na rede regular (ABDALLA, 2016); b) há necessidade de se
promover momentos de discussão das experiências no coletivo (PINCOLINE,
2008; MODESTO, 2008; BARBOSA, 2014); c) reforçam a imagem do estudante
com deficiência como alguém que tem “falta” ou “ausência” de alguma coisa
ou de capacidade, acentuando crenças, convenções e a tradição da cultura
escolar (MODESTO, 2008; BARBOSA, 2014); e d) para eles, um aluno que
apresenta deficiência é um “estranho” e está fora do seu universo habitual
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(VASCONCELOS, 2008).
Depreende-se desses estudos que existe um mundo, para uns professores, em que os estudantes com deficiência podem estar juntos com os demais; para outros, um mundo onde eles devam estar segregados.

CONSIDERAÇÕES
Ao analisar as representações sociais dos professores sobre a educação
inclusiva, as pesquisas enfatizam que eles têm necessidade de um aporte
teórico, pois a maioria sequer conhece a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva e suas diretrizes; principalmente,
no que tange ao direito de cada um aprender de acordo com sua capacidade
e de estarem em ambientes inclusivos nas escolas comuns. Também, indicam
a importância de se promover trocas de experiências e integrar um trabalho
mais coletivo, para que se superem as dificuldades encontradas.
Demonstram, ainda, que é preciso buscar caminhos para amenizar a
angústia, a insegurança e a sobrecarga de trabalho dos professores. Nesta
perspectiva a educação inclusiva, sendo um direito do estudante com deficiência. Cabe a nós, comunidade escolar, buscar caminhos para sua concretização, através de uma prática pedagógica, que seja mais humana e possibilite, a cada um, desenvolver-se de acordo com suas capacidades.
Por fim, destaca-se, também, que a pesquisa de campo, cujos dados
ainda são parciais, revela elementos representacionais de relacionamento
afetivo que, muitas vezes, já são erroneamente considerados pelos docentes
como suficientes para a promoção da inclusão escolar, conforme revelado na
pesquisa bibliográfica.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo está dirigido às transformações implementadas em
Cuba, a partir de 2007, que abarcam a totalidade do projeto societário cubano e tendem a caminhar em conjunto com os diversos contextos históricos,
voltados às esferas educativas, políticas e sociais. Na perspectiva dos marcos
da sociedade cubana, qualquer discussão tem os seus alicerces fincados na
visão retrospectiva dos dilemas e das tensões presentes nas distintas etapas
das lutas contra o colonialismo e o neocolonialismo, com seus fundamentos históricos e pedagógicos, e no conjunto de facetas da cubanía, a consolidação da nacionalidade. Na última década, a Ilha tem sido submetida a
mudanças com vistas à preservação da universalidade e da gratuidade dos
serviços sociais básicos de Saúde e de Educação, incluída a universitária. A
pesquisa prioriza a adequação do Sistema Nacional de Educação ao projeto
identificado como Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e
as transformações que não estão apenas relacionados às estruturas econômicas, mas também aos arcabouços políticos e ideológicos, com suas formas
conflitivas, não lineares, marcadas por avanços e recuos.
O sistema escolar em Cuba, universal e gratuito, não pode ser entendido
sem vínculos com a trama histórica do país, que cunhou um imaginário de
vertentes relativas às lutas de liberação, desde a época colonial, a partir da
apreciação do ideário autóctone, enraizado no século XIX. A necessidade de
construir um referencial autóctone fez da Educação e da Revolução, iniciada
em 1953, processos mutuamente inclusivos, numa intrincada dialética, capaz
de contemplar, simultaneamente, concepções vindas do alto, devido ao caráter das alianças firmadas nos primeiros meses após o triunfo do movimento guerrilheiro, e à sua faceta vanguardista, na pressão vinda de baixo, pela
apropriação popular do processo revolucionário.
A partir de 2007, período em que a denominada geração histórica cubana deixou os cargos diretivos, com a economia em moderadíssimo crescimento, as novas diretrizes representam a tentativa de distribuição dos frutos
de parcos avanços e a maior inclusão dos grupos em desvantagem social, que
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sofreram com a grande crise dos anos de 1990, o chamado “Período Especial
em Tampos de Paz”. Essa linha de transformações é marcada pela reorganização do trabalho no setor estatal e pelo estímulo ao emprego em outros
setores, com o incremento de diversas práticas, conhecidas em Cuba como
cuentapropismo ou autoempleo. O desenrolar do trabalho por conta própria
vem apresentando momentos de potencialização e etapas de estigmatização, de forma que, nos espaços intelectuais, políticos e da vida cotidiana em
Cuba, gerou-se uma grande polêmica em torno de seu papel no presente e
no futuro do país, uma vez que não se trata apenas de uma questão econômica, mas também de transformações dos planos ideológico e cultural. As
novas diretrizes aprovadas estão resumidas nos Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y de la Revolución aprovadas no 6° e no 7°
Congressos do Partido Comunista de Cuba, para os períodos de 2011 a 2015
e de 2016 a 2030, respectivamente.
Mais especificamente, os objetivos assumidos para o desenvolvimento deste estudo são: 1.analisar as influências do ideário autóctone, enraizado no século XIX e na primeira metade do século XX, na experiência educacional cubana, enquanto processo inerente às revoluções desencadeadas em
Cuba; 2. discutir as possíveis formas de superação das contradições surgidas
no desenvolvimento societário, na perspectiva do socialismo, que se constrói
em Cuba; 3. compreender no contexto atual, como a educação repercute sobre a assimilação e os ajustamentos das mudanças implementadas em Cuba.
No escopo deste estudo, a abordagem vai em sentido contrário à visão
eurocentrista, que recorta os esforços de compreensão relacionados à Revolução cubana, incluindo nesse bojo a Educação, abarcando o período de
150 anos, em que os aspectos da cubanidad foram colocadas em seu devido
lugar. A história de Cuba - marcada pelo colonialismo e, mais tarde, pelo neocolonialismo -, produziu uma cultura política de base contra hegemônica com
características claramente autóctones. Entretanto, não se pode abandonar
os aportes de elementos forâneos nessa construção.
Muitos pilares dos alicerces da cubanía foram montados no encontro de
Cuba com os vizinhos ao Norte, de forma acentuada a partir do século XIX. A
migração, ao longo de sucessivas gerações, de todas as classes sociais e idades, incluiu homens, mulheres, crianças, negros e brancos, que contribuíram
para a formação da identidade nacional. Depois da intervenção dos Estados
Unidos, em 1898, as aspirações hegemônicas na Ilha não se exerceram em
função somente do controle político e da dominação militar, mas adentram
em formas não coercitivas, a miúdo introduzidas tanto por cubanos como
estadunidenses. A influência cultural norte-americana se converteu, em
um determinado momento, em um fato que se metabolizou por dentro, nas
atividades cotidianas, no interior das escolas, nos programas educacionais,
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nos modelos de vida social, na linguagem, na forma de vestir, na religião,
nos esportes e na recreação, muitas vezes de maneira voluntária. O poder
de dominação residia precisamente na capacidade de assumir uma aparência de normalidade para influenciar os padrões aos quais, de maneira mais
acentuada, as classes mais abastadas aspiravam. As fronteiras das estruturas
hegemônicas, não raras vezes, pareciam nítidas e definitivas, contudo, com a
mesma frequência divergiam e se enfrentavam.
O uso explícito das ameaças e da violência ocasionava frequentemente
reações de resistência ao neocolonialismo, que se acirraram depois de 26 de
julho de 1953, com o ataque ao Quartel Moncada, hoje a Ciudad Escolar 26
de Julio, sob o comando de Fidel Castro. Em um determinado momento, os
sistemas normativos estadunidenses, com ênfase no mercado e no consumo,
se debilitaram o suficiente para os cubanos reexaminarem os atrativos de
uma cultura, que se revelava a cada dia mais incapaz em satisfazer as suas
aspirações. Era um processo lento e gradual que, sem a grave crise política
de 1952, decorrente de um golpe militar, poderia ter persistido por décadas.
A incerteza criada em um contexto de ilegitimidade contribuiu para minar
as instituições, em resposta ao aprofundamento das penúrias sociais. Nas
circunstâncias com que os cubanos emergiram da eufórica experiência revolucionária em 1959, repercutiu a lógica enraizada no século XIX: o potencial
e a promessa de independência da Ilha, com base num processo autóctone,
com marcas da erupção de outras culturas, como a africana, a europeia e a
estadunidense, conformado em uma realidade exclusiva, de uma inventividade sem limites.
Há uma tradição de resistência em Cuba, do professor como um soldado
da independência política, que nasceu nas lutas dos homens escravizados,
tomou corpo nas guerras pela independência, enraizou-se nos movimentos
contra as intervenções estrangeiras na Ilha e veio ao encontro do movimento
revolucionário vitorioso em 1959. O século XIX se caracterizou pelas sucessivas rebeliões e repressões a escravos africanos. A trajetória de uma cultura
consolidada nos combates iniciados em 1868, nos 30 anos de luta contra o
colonialismo, nos quais pereceram cerca de quatrocentos mil cubanos - um
terço da população da Ilha -, ainda apresenta reflexos nos valores societários
atuais. Ainda que alguns autores falem em “vazio ideológico” ou em “alinhamento ao modelo soviético”, no entendimento desta pesquisa, uma análise
abarcadora e com a objetividade histórica requerida, tem que levar em conta
as raízes da autoctonia, fundada no ideário de Martí, de Mella e de todos os
próceres da independência cubana.
O pensamento político-social cubano é autóctone e marcado pela história de diversas opressões. Ao longo da história de embates contra as intromissões externas em Cuba, se forjou, além de uma cultura política de resistência,
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uma pedagogia de luta. A análise dos pressupostos, no entendimento deste
estudo, inclui a necessidade da crítica ao modelo de educação imposto pelo
neoliberalismo e ao papel dos sujeitos políticos na construção de alternativas
societárias, que superem a desigualdade social e a degradação dos valores
humanos, entre eles a solidariedade. O discurso desterritorializado sobre os
valores éticos na educação, que circula no processo globalizador acerca das
novas demandas postas para as políticas educativas, tem resultado, quase
sempre, em culto ao mercado e ao modelo de bem-estar social baseado no
consumo. Aliás, nesse contexto, é oportuno ressaltar que o entendimento
dos elos entre trabalho e educação em Cuba se expressam por meio do ideário martiano e da concepção histórico-dialética de Marx e Engels.
Considerou-se significativo para a escolha do tema a importância conferida à Educação em Cuba. O governo revolucionário pôs a escola no centro
das atenções, ao depositar na educação suas expectativas de transformar a
vitória do Movimento de 26 de julho em vitória política, como parte da batalha pelos valores considerados pela Revolução como fonte de emancipação
social e econômica. A campanha de alfabetização, desencadeada em inícios
da década de 1960, significou, mais do que uma estratégia de política educacional, uma experiência profunda, que consolidou as bases do contexto
societário cubano, no qual a elevação cultural caminhou junto com as lutas
contra a dominação estrangeira.
Ao proceder a investigação, destaco os trabalhos de Pérez Jr (2016)
Chomsky (2015), Fernández Retamar (2001), Buenavilla Recio (2014), Hart
Dávalos (2013) e Florestan Fernandes (1979), fundamentais no embasamento teórico da pesquisa. Procedendo à análise da experiência educacional
cubana, considero significativo apontar o estudo CHACÓN ARTEAGA (2017).

DESENVOLVIMENTO
O percurso metodológico fundamenta-se num estudo do tipo etnográfico ou perspectiva etnográfica, no sentido proposto por Elsie Rockwell (2009).
Fazer etnografia inclui um sentido que se logra ao agregar ao acervo registrado, outras maneiras de ver e entender uma realidade, mas isso irá ocorrer
mais em função das características do próprio processo etnográfico do que
de uma proposta intencional. Para Rockwell não se deve entender o “campo”
como fonte de verificação empírica no qual se busca validar ou não supostas
hipóteses, mas como fonte de informação a partir da qual o diálogo com a
literatura é construído. Isso porque a teoria não é profética, determinante do
que pode ser visto e/ou comprovado.
O contato da pesquisadora com a Educação em Cuba reporta-se à década de 80, quando foram realizadas as primeiras visitas às instalações da
Cidade Escolar “Libertad”, em Havana, à Escola Vocacional “Lênin”, na capital,
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e à Cidade Escolar “26 de Julio”, em Santiago de Cuba, motivada pela importância histórica destes centros. Durante os Congressos Pedagogía, Encuentro
por la unidad de los educadores, nos anos de 2003, 2005, 2007, 2009, 2011,
2013, 2015, 2017 e 2019, a participação em grupos de trabalho, que estudam
as transformações na Educação cubana, assim nos cursos pré-evento, ministrado pelos especialistas do Instituto Central de Ciências Pedagógicas, sobre
as transformações em questão, foram fundamentais na construção desta
pesquisa. Entretanto, no contato direto com pais, alunos e professores é que
foi possível construir uma relação mais sólida com o objeto de análise.
O levantamento bibliográfico inicial da presente investigação foi realizado através de consultas a várias bibliotecas em Cuba, em especial no centro
de documentação da Universidade Enrique José Varona, na cidade de Havana. O material na área de Educação, disponível em livrarias e nas feiras internacionais do livro realizadas em Havana, constituiu uma significativa ajuda na
compreensão da temática.
O caminho caracterizou-se por um enfoque inicial exploratório, pela
abertura baseada em estudos sobre o tema, pela observação nas instituições
de ensino, pela análise de entrevistas e de depoimentos. Para complementar
os dados obtidos, a análise documental foi fundamental, a fim de explicitar
alguns aspectos observados.
Dentre outros aspectos, a análise presencial da realidade em estudo,
bem como os outros procedimentos empregados – como as entrevistas, as
gravações e a consulta a documentos, buscaram seguir as bases etnográficas.
Na tentativa de ressignificar constantemente a realidade da educação cubana, a pretensão foi de uma narrativa com termos os mais próximos possíveis
daqueles usados pelos atores sociais deste projeto. Partindo do pressuposto
de que etnografia é um processo guiado preponderantemente pelo senso
questionador do pesquisador, a utilização de técnicas e procedimentos não
seguiu padrões rígidos ou pré-determinados.
A pesquisa de campo, localizada principalmente, mas não exclusivamente em Havana, inclui a observação participante em inúmeras atividades
cotidianas, públicas e privadas, em diversos espaços, compreendidos não
apenas como cenário onde decorrem ações descritas, mas também como
registros de momentos históricos, assim como as incontáveis conversas informais e entrevistas com cubanos das mais diversas características sociais,
ocupações, idade, cor, local de moradia e procedência geográfica, realizadas
em vários períodos em Cuba, nos últimos três anos, e complementados por
investigações em centros de documentação e museus em Tampa, Estados
Unidos, realizado ao longo de 6 meses, entre 2016 e 2019.
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RESULTADOS PARCIAIS
As observações relacionadas diretamente à atualização do modelo econômico tiveram início quando das mobilizações ocorridas em Cuba, quando da preparação do 6° congresso do PCC, período de discussões públicas
e consultas, entre o 1 de dezembro de 2010 a 28 de fevereiro de 2011. Para
compreender os reflexos dos Lineamientos na Educação, por ocasião dos encontros Equilibrio del Mundo e Pedagogía, realizados, respectivamente, em
janeiro e fevereiro de 2013, a análise acerca das transformações pretendidas
nas escolas e resultados científicos, teve como base os documentos elaborados pelo Instituto Central de Ciências Pedagógicas de Cuba. Para dotar as
informações de mais significados, em julho de 2013, diversos pontos foram
aclarados, por meio de conversas exploratórias realizadas em encontros com
estudantes e professores, com os quais a autora da pesquisa manteve um
intercâmbio permanente para agregar elementos à investigação.
No percurso deste exercício reflexivo foi levada em conta a característica
fundamental do estudo etnográfico, apontada por Rockwell (2009): a ênfase
no processo e não no produto ou nos resultados. Realizar essa tarefa é distinto de escrever “protocolos” de falas onde se desenvolve uma interação
distante e fria. As transformações no campo político-social em Cuba foram e
estão sendo influenciadas por razões remotas e recentes. Portanto, são processos em curso, sem um contexto sedimentado, que não permitiria alusões
conclusivas.
Para encerrar estas considerações, pondero que a escola tem colaborado acentuadamente para estabelecer em Cuba um quadro distinto do nível
de desagregação social, que marca as grandes cidades da América Latina e
do Caribe, onde a violência entrópica demonstra um fosso de separação do
que seriam as sociedades razoavelmente justas. No entendimento desta pesquisa, a distância que separa pertencentes aos grupos em “desvantagem
social” e os que conhecem a “filiação”, se é que possível assim chamá-los,
dentro do formato societário cubano, não inclui a precariedade brutal que
mantém as massas em estado de alerta contra as formas de criminalidade
frequentes nos países alinhados ao capitalismo da era globalizada. Esta análise não exclui o registro da precariedade de moradias, especialmente nas
zonas de grande concentração urbana de Havana, as deficiências no abastecimento de água e energia elétrica, as dificuldades no serviço de transporte
e no recolhimento de lixo urbano. É possível salientar ainda que as limitações engendradas na crise surgida com o Período Especial não acarretaram o
abandono de prédios escolares, o fechamento de hospitais, o fenômeno dos
“meninos de rua” e de populações excluídas pelo sistema de saúde.
No entendimento desta investigação, por mais que as instituições escolares tenham sido afetadas em sua estrutura, elas ainda se apresentam como
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o principal alicerce do processo revolucionário cubano, que tem na Educação
a grande igualadora social do país. Nos enfrentamentos atuais, Cuba conta
com o Sistema Nacional de Educação consolidado há 60 anos, que se encontra na terceira etapa de aperfeiçoamento. Uma das consequências possíveis
no processo de atualização do modelo econômico e social, na perspectiva
deste estudo, é a manutenção do principal patrimônio do país, - a sua força
laboral qualificada -, alavancando o progresso esperado.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho resulta do levantamento bibliográfico em periódicos, de
cunho qualitativo e tem como fundamento os estudos de Minayo (1998), Alves-Mazzotti (2015), Moroz (2002), Pescuma (2003) e Severino (2002). Objetivou-se situar o recorte do objeto no cenário acadêmico, definir a concepção
epistemológica e os referenciais teóricos da investigação. Os resultados concluídos nesta etapa da pesquisa contribuíram para a descoberta e definição
de caminhos epistemológico e metodológico, reelaboração do projeto de
pesquisa e para delinear o caminho a ser percorrido.
A pesquisa de doutorado em andamento tematiza a “Subjetividade social docente acerca da concepção freireana”. Possui, como objetivo central,
analisar as representações sociais de docentes que atuam nos anos finais do
ensino fundamental do ensino público municipal de Guarujá, sobre as práticas pedagógicas que se fundamentam na concepção freireana. A pesquisa,
que está sendo desenvolvida, integra-se ao Grupo de Pesquisa/CNPq “Instituições de ensino: políticas e práticas pedagógicas”, da Universidade Católica de Santos, e tem articulação com o Centro Internacional de Estudos
em Representações Sociais e Subjetividade/CIERS-Ed/FCC- Cátedra UNESCO,
que, por sua vez, abarca o Projeto “Representações Sociais e subjetividade
docente”.
O referencial teórico está emoldurado, principalmente, pela abordagem
da Teoria de Representações Sociais (TRS), de Moscovici (2012). Centrado
pelos conceitos da “Psicologia das Minorias Ativas”, conforme modelo genético, de Moscovici (1961; 1981), e na Pedagogia do Diálogo e do Oprimido,
entre outras concepções (FREIRE, 1967; 1983; 1996a, 1996b; 1997; 2000).
O estudo pretende analisar e articular as relações do conceito “mudança”
presente na teoria das minorias ativas (MOSCOVICI, 2011) e na concepção
freireana (FREIRE, 1979). A pesquisa assume uma abordagem metodológica
denominada quali-quantitativa, na qual é preciso avaliar a existência das relações entre o fenômeno social, o problema da vida prática e o problema de
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pesquisa, conforme destaca Minayo (1998).
Assim, a investigação perquirida foi impulsionada a partir de um fórum
realizado pela Secretaria de Educação do município de Guarujá, em 2016,
entre professores da rede municipal de Guarujá sobre a “Escola Sem Partido”.
Está relacionada também às divulgações desta temática, em meios de comunicação, como, por exemplo, artigos de jornais e vídeos do canal do YouTube, e impulsionada pelas discussões entre professores no cotidiano escolar
sobre a importância de Paulo Freire como patrono da educação brasileira. E,
por fim, porque é um dos objetivos do plano1 do governo federal expurgar
a ideologia de Paulo Freire da educação brasileira; portanto, é um tema de
conversação social.
A problemática da pesquisa refere-se às questões: “Como os professores veem à importância da concepção freireana em relação às práticas pedagógicas na escola pública? Quais são as representações sociais docentes
referentes aos conceitos freireanos em relação às suas práticas pedagógicas?
Quais são as subjetividades docentes em relação à objetividade científica da
concepção freireana? Pretende, assim, analisar se estes elementos podem
assumir obstáculos à formação docente emancipatória, humanizadora, dialógica, proposta pela concepção freireana, bem como as possibilidades de
sistematização e organização de políticas públicas no âmbito da formação
docente.
Pretende-se, nesta direção, analisar a dimensão simbólica e imaginária na concepção de docentes em relação à proposta pedagógica freireana
sobre os conceitos: autonomia, consciência crítica, diálogo, humanização e
transformação. A investigação objetiva, ainda, contribuir com a discussão do
termo “políticas de subjetividade”, apresentada por Tedesco (2004) e pelo
problema da desnaturalização do conceito de “subjetividade social” apresentado por Novaes (2015).
Os dados serão acessados pela utilização de dois softwares: EVOC e IRAMUTEC. Pretende-se utilizar questionários exploratórios, teste de palavras de
evocação, entrevistas para a coleta de narrativas e artigos de jornais. A coleta
dos questionários será realizada também por meio da plataforma de questionários online “Google Forms”, preservando o anonimato e assegurando a
privacidade dos sujeitos, previstos pela Resolução nº 510, de 07 de abril de
2016 (BRASIL, 2016) sobre a ética na pesquisa.
Espera-se contribuir, conceitualmente, com outras publicações e discutir o “constructo da subjetividade social” e as “políticas de subjetividade”,
termo apresentado por Tedesco (2004) em relação às políticas de estado em
relação à formação docente. Este resumo se centra na primeira etapa da investigação, que trata da pesquisa bibliográfica sobre a temática a ser desenPlano de governo disponível no link: https://static.cdn.pleno.news/2018/08/Jair-Bolsonaro-proposta_PSC.pdf.
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volvida, ou seja, sobre a “subjetividade social docente acerca da concepção
freireana”.

DESENVOLVIMENTO
O primeiro passo do levantamento bibliográfico em periódicos foi o
estabelecimento de parâmetros para delimitar a pesquisa, que seguem enumerados: 1º. identificar e avaliar a produção e divulgação de resultados de
pesquisas relacionadas à demanda nacional e internacional quanto à pós-modernidade no que se refere à questão das tensões de poder; 2º. situar o
recorte do objeto no contexto da sociedade local - FEPAE (Fórum de Editores
de Periódicos da Área de Educação- da região Sudeste) e nacional; - FORPRED (Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação
em Educação); - ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Educação), pois participam desses fóruns coordenadores dos Programas
da área de Educação de todas as regiões brasileiras; 3º. selecionar artigos
publicados pela Fundação Carlos Chagas (FCC), porque abriga o Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – Educação/
CIERS-ED, do Departamento de Pesquisas Educacionais da FCC; 4º. analisar os
periódicos alocados no Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-SP,
onde está vinculada a Cátedra Paulo Freire articulada com a Cátedra de Paulo
Freire da UNISANTOS.
Buscamos em sites, tais como: Educ@, on-line, http://educa.fcc.org.
br/, que são indexadores, que objetivam proporcionar um amplo acesso a
coleções de periódicos científicos na área da educação. Entretanto, foi feito
um recorte com base nos endereços eletrônicos das revistas selecionadas e,
principalmente, com o corte específico na Teoria de Representação Social
(TRS), de Moscovici (2012), e seus desdobramentos na área da educação,
com abrangência no território nacional, pertencentes a programas de pós-graduação em educação que abarcam grupos de pesquisa em Teoria de Representações Sociais.
Com estes parâmetros, houve a seleção de critérios: a) periódicos vinculados a programas de pós-graduação em Educação e classificados como
“A1” e “A2”, no Qualis, pela avaliação da CAPES; b) definição de descritores
para a busca de artigos; c) preferência por dossiês temáticos sobre a Teoria
de Representações Sociais (TRS).
Foram selecionadas as seguintes revistas, por ordem de interesse: 1º “Cadernos de Pesquisa”, da Fundação Carlos Chagas”- (CIERS-ed); 2º - “Educação & Sociedade” - UNICAMP; 3º “Cadernos CEDES” (Centro de Estudos
Educação e Sociedade) – UNICAMP; 4º - “Revista Brasileira de Educação”
(RBE) - com abrangência em todas as regiões brasileiras; 5º - “Revista e-Curriculum” com qualificação A2 (Qualis) – PUC/SP, onde está vinculada à “Cáte120
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dra Paulo Freire”, em que foi utilizado o descritor- “Pedagogia freireana”; 6º
- “Revista Educação e Cultura Contemporânea”/ REDEDUC (dossiê temático
sobre a Teoria das Representações Sociais e Educação, Qualis “A2”.
Para a coleta de artigos nestes periódicos, foram utilizados os seguintes filtros sequenciados: a) descritores: Moscovici e Representação Social de
docentes; b) Parâmetro linguístico: português (Portugal e Brasil), espanhol
e francês; c) recorte temporal de 2012 a 2018. A escolha do ano de 2012
se refere à data da publicação da Lei nº 12.612, de 13 de abril de 2012, que
declara Paulo Freire como Patrono da Educação Brasileira; d) Grande Área de
Conhecimento: e) Ciências Humanas; f) Área de Avaliação: Educação; g) Área
de Conhecimento: Educação; h) Área de Concentração: Formação Docente,
Profissão Docente e Educação; i) Nome do Programa: Educação.
A análise textual dos artigos foi orientada pelo capítulo “ Diretrizes para
leitura, análise e interpretação de textos” do livro “Metodologia do Trabalho
Cientifico”, de Severino (2002, p.47 a 59), para apoiar a leitura e sistematização dos dados apresentados nos artigos científicos. Dessa forma, foi elaborado um quadro-resumo para organizar o fichamento e a exposição da análise
dos textos, composto por: 1- Nome do artigo e autoria; 2: Nota sobre o (a)
autor (a) a autora;3: Problema em questão; 4-Tese defendida; 5: Principais
conceitos abordados; 6: Conclusões/resultados; 7: Destaques: citações literais e não literais; indicações bibliográficas retiradas do artigo.
Este processo de pesquisa exigiu o estabelecimento de limites arbitrários sobre o que se pretendia estudar. É um procedimento complexo, de idas
e vindas, que visa a localizar artigos científicos, que tenham proximidade do
objeto de estudo pretendido. Entretanto, é uma tarefa imprescindível para
inserir a pesquisa perquirida no debate acadêmica, entre outros objetivos.
Assim, foram selecionados, incialmente, 41 artigos e 2 dossiês e, posteriormente, com delimitação, obteve-se a seleção final de 15 artigos, incluindo 2
dossiês.

CONSIDERAÇÕES
Observa-se, nos resultados, a relevância de situar a investigação tanto
no cenário atual das pesquisas publicadas em periódicos de Programas de
Pós-Graduação em Educação, com artigos nacionais e internacionais, quanto
ao enquadramento da opção epistemológica, do conteúdo problemático e o
levantamento de referenciais teóricos.
A pesquisa bibliográfica permitiu, ainda, encontrar caminhos de cientificidade e ética na elaboração do objeto e objetivos da pesquisa. Contribuiu, assim, para o ineditismo, originalidade e, principalmente, a inserção da
pesquisa almejada nas pesquisas acadêmicas da atualidade. Como também,
com o ensejo de participar dos estudos realizados no contexto do Projeto
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“Representações Sociais e subjetividade docente”, abrigado pelo Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e subjetividade docente
em Educação/CIERS-ED.
Espera-se que esta investigação possa contribuir com a discussão das
possibilidades de “novas representações sociais”, que convergem para uma
educação emancipatória e dialógica na perspectiva freireana e contribuir,
conceitualmente, com outras publicações adjacentes, a fim de que se compreenda o cenário atual e as condições reais postas à formação docente
frente às influências das representações sociais acerca de Paulo Freire, identificando os limites e impasses na formação docente no âmbito cultural e
ético-político.

REFERÊNCIAS
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F.. O método nas ciências
naturais e sociais: pesquisa qualitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira.
1989.
BOGDAN, R.; BIKLEN, S.. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora. 1994.
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril
de 2016. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 maio
2016. Seção 1, n. 98, p. 44-46.
FREIRE, P.. Educação como prática da liberdade. Rio: Paz e Terra. 1967.
______. Educação e Mudança. 12. ed. Paz e Terra. Rio de Janeiro. 1979.
______. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1983.
______. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam.
47. ed. São Paulo: Cortez. 1996a.
______. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra. 1996b.
______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra. 1997. (Coleção Leitura)
______. A educação na cidade. 4. ed. São Paulo: Cortez. 2000.
MINAYO, M. C. S.. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Rio de
Janeiro: Vozes. 1998.
MOROZ, M.; GIANFALDONI, M. H. T. A.. O processo de pesquisa: iniciação. Brasília: Plano, 2002. Série Pesquisa em educação nº 2.
MOSCOVICI, S.. A Psicanálise, sua imagem e seu público. Petrópolis:
122

XIV Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

Vozes. 2012.
______. Psicologia das Minorias Ativas. Petrópolis: Vozes. 2011.
MOURA, M. L. S., FERREIRA, M. C. e PAINE, P. A.. Manual de elaboração
de projetos de pesquisa. Rio de janeiro: EdUERJ. 1998.
NOVAES, A.. Subjetividade social docente: elementos para um debate
sobre “políticas de subjetividade”. Cad. Pesquisa, São Paulo, v. 45, n.
156, p. 328-343, jun. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/
cp/v45n156/1980-5314-cp-45-156-00328.pdf. Acesso em: 16 abr. 2019.
PESCUMA, D.; CASTILHO, A. P. F. de. Referências Bibliográficas: um guia
para documentar suas pesquisas: Olho d’água. 2003.
SEVERINO, A. J.. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e atual.
São Paulo: Cortez. 2002.
TEDESCO, J. C.. Igualdad de oportunidades y política educativa. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 123, p. 557-572, set. /dez. 2004.

123

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CARIRI: INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO MÉDICO A PARTIR
DE DOCENTES E DISCENTES (2001-2018)
Bernardo Pinheiro Cardoso de Brito Gonçalves
Mestrando PPGE - Universidade Católica de Santos
bernardopbrito@yahoo.com.br

Maria Apparecida Franco Pereira
Universidade Católica de Santos

Orientadora: Profa. Dra. Maria Apparecida Franco Pereira

INTRODUÇÃO
A região do Cariri cearense, topônimo, tomou seu nome da etnia Kariri de origem tapuia (OLIVEIRA, 2017). Os primeiros relatos de colonização
branca na região remontam ao século XVII a partir da casa da torre na Bahia,
encontrando a região já bastante povoada e com significante medicina nativa
(PINHEIRO, 1950). Não antes do século XVIII por lá passaram médicos itinerantes, até que em 1849 lá se radicasse o médico Manoel Marrocos Telles
(VIEIRA, 2018).
Apenas em 1808 foi implantado o ensino médico no Brasil (BATISTA et
al, 2015. pg. 51) e no Ceará o primeiro curso veio a funcionar em 1948 (UFC,
2013). Desde a segunda metade do século XIX há relatos de rudimentos de
casas de saúde no Cariri, sendo as mais bem-sucedidas e duradouras as assentadas nas casas de caridade fundadas pelo Padre Ibiapina, obras dentre
outras as quais lhe legaram o epíteto de missionário do Nordeste (VIEIRA,
2018). Em 1936 é fundado o Hospital São Francisco de Assis na cidade do
Crato (SOUSA, 2016; DIOCESE DO CRATO, 2018) e partir de então outros hospitais são criados na região, em destaque nesse momento a cidade de Barbalha.
Com a expansão da rede hospitalar, cogitou-se a implantação de um curso
de Medicina, que dependia das aspirações político-sociais desde a década de
1960 (ESTACIO-FMJ, 2018). A cidade de Barbalha entrou na briga pela implantação do curso por ter o destaque em sua rede hospitalar, o que configurou
como um dos fatores de escolha da cidade para receber a expansão do curso
de Medicina da UFC (PPC, 2001, 2016). Em 1998 houve uma iniciativa da rede
privada que culmina na implantação de um curso de Medicina em Juazeiro do
Norte (WALKER, 2015), mas a partir de 2001 a Universidade Federal do Ceará
(UFC) começa o processo de expansão do curso de Medicina da capital para o
interior que culmina com o curso implantado na cidade de Barbalha.
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A transição dos anos 1990 para 2000 ainda registrava profunda desigualdade na distribuição de médicos entre diversas regiões do país, sobretudo no Ceará, comparando-se capital e interior (PORTAL MÉDICO, 2003; PPC,
2016). O processo de interiorização do ensino médico não dependeu da vontade unilateral do ente acadêmico (UFC), da sociedade local, ou mesmo da
decisão vertical do Governos Federal (FAMED, 2009). Esta pesquisa investiga
justamente os aspectos político-administrativos e a conjuntura social reunida
em torno da sua consecução.

DESENVOLVIMENTO
O objeto de estudo deste trabalho é o curso de Medicina de Barbalha,
iniciado como expansão da UFC, e que dela se consolidou e desmembrou-se
para ser incorporado na nova Universidade Federal do Cariri (UFCA), criada
em 2013. Há vasta escrita científica sobre o processo de interiorização do ensino superior público, inclusive no tocante ao ensino médico. Contudo, pouco
se escreveu sobre a jovem UFCA e não há estudos sobre o caso da Faculdade
de Medicina de Barbalha, da qual faço parte como docente.
A realização desta pesquisa tem como principal objetivo reconstruir e
analisar de forma sistematizada a história do curso de Medicina público do
Cariri, implantado na cidade de Barbalha. De forma mais específica busca saber o como se constituiu este curso, seu corpo discente e docente, com que
proposta político-pedagógica e como a executa valorizando o ponto de vista
de seus constituintes docentes e discentes.
Nesta pesquisa optou-se por uma abordagem quali-quantitativa, por
meio de pesquisa histórica. O primeiro passo da pesquisa, em fase heurística
foi fazer um levantamento documental e iconográfico de marcos históricos e
políticos de sua criação (PÁDUA, 1997)
Além da pesquisa de dados documentais elencamos mais duas modalidades de coleta de dados: entrevistas semiestruturadas e questionários. Severino (2016) descreve o questionário como um conjunto de questões sistematicamente articuladas com objetivo de levantar informações escritas por
parte dos sujeitos pesquisados. Segundo o autor, estas questões devem ser
claras e pertinentes ao objeto de estudo, podendo ser abertas ou fechadas.
Em complementação à nossa escolha Szymanski (2001) nos apresenta uma
forma sistematizada de entrevista desenvolvida em anos de projetos e orientações de pesquisas qualitativas que chama de entrevista reflexiva.
Para a escolha dos sujeitos de pesquisa levamos em conta a vivência direta com todo o processo de implantação do curso. Enviamos o questionário
por meio do Googleforms aos contatos dos 37 alunos egressos da primeira
turma do curso, de 2001 e graduados em 2006. Para as entrevistas foram
elencados seis docentes da seguinte forma: a) dois docentes ex-alunos do
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curso formados em turmas diferentes; b) dois professores fundadores ainda
em atividade, um deles envolvido com a gestão do curso; c) dois ingressantes
após a implantação do curso, sendo um caririense e outro de fora da região.

RESULTADOS PRELIMINARES
O trabalho empreendido, de cunho histórico, valoriza a História Oral
tendo como ato fundador projeto que visa articular o conhecimento gerado a
partir da pesquisa documental em cruzamento com a análise das entrevistas
caracterizando-se como um trabalho de história oral híbrida como considera
Meihy (2011, p.48).
Esta proposta nos levou a desenvolver pesquisa do tipo estudo de caso.
Segundo YIN (2001), se trata de método consagrado nas ciências sociais, incluindo as disciplinas tradicionais (psicologia, sociologia, ciência política, antropologia, história e economia), e bastante utilizado nas áreas voltadas à
prática, como planejamento urbano, administração pública, política pública,
ciência da administração, trabalho social e educação. Já para Yacuzzi (2005,
p. 9), o estudo de caso traz uma importância em que do valor do estudo não
reside somente no fenômeno, deve-se levar em consideração seu contexto
com suas variáveis de casos estudados também pelas estatísticas.
Para análise do conjunto de dados recuperados utilizaremos aportes
teóricos de autores consagrados no campo da cultura escolar e cultura organizacional das instituições. Estas abordagens teóricas influenciaram a construção dos questionários e entrevistas, bem como a análise dos dados. Sumarizamos neste quadro:
Quadro 1 – autores e conceitos
Autor

Conceito

Julia, Dominique (2001)

Cultura escolar como objeto
histórico
Escola como fundadora de cultura
própria
Cultura organizacional da escola
Prismas culturais da escola

Silva, Fabianny (2006)
Nóvoa António (1999)
Escolano, Benito (2005; 2017)

Fonte: o autor

Ao final do estudo pretendemos produzir um documento científico que
por meio do estudo de caso do curso de Medicina da UFCA subsidie um conhecimento mais amplo sobre o processo de interiorização do ensino público
superior e sua influência nos campos individuais e coletivos de uma região do
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interior do Nordeste brasileiro.
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INTRODUÇÃO
Buscando compreender o contexto escolar em que estão inseridos alunos e professores do ensino fundamental que atuam nas escolas públicas
e as diretrizes legais sobre a utilização das tecnologias digitais na educação
básica, a pesquisa propõe-se a uma reflexão crítica sobre dificuldades e possibilidades das tecnologias móveis nas práticas pedagógicas dos docentes.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa em andamento que propõe como
etapas da investigação: 1) revisão da literatura, por meio de estudos de dissertações que trataram da temática, com objetivo de compreender o avanço
da produção científica no campo de estudo; 2) verificar se as diretrizes legais
atuais apontam para a apropriação crítica da utilização dos recursos tecnológicos por parte de alunos e professores; 3) estudo teórico-crítico de autores
que trataram das tecnologias digitais, seu uso na escola e a relação dos professores com as tecnologias moveis digitais na prática pedagógica.
Neste recorte, referente à segunda etapa da pesquisa, foi realizado um
estudo sobre os sentidos do termo tecnologia da legislação educacional vigente. Este estudo tem o objetivo de trazer a perspectiva das políticas públicas para compreender se as diretrizes atuais apontam para a apropriação
crítica da utilização dos recursos tecnológicos por parte de alunos e professores.
Realizamos análise de conteúdo (BARDIN, 2004) da legislação educacional vigente, buscando identificar todas as ocorrências da palavra tecnologia.
Foram consultados os seguintes dispositivos legais:
a) Lei nº. 9394 (BRASIL, 1996), que estabelece as diretrizes e base da
educação nacional;
b) Parâmetros curriculares nacionais (BRASIL, 1998): terceiro e quarto
ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares
nacionais
c) Resolução nº 4 (BRASIL, 2010) que define as Diretrizes Curriculares
129

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

Nacionais Gerais para a Educação Básica;
d) Resolução CNE/CEB nº 7 (BRASIL, 2010) que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos;
e) Lei nº 13.005 (BRASIL, 2014) que aprova o Plano Nacional de Educação;
Como resultado, encontramos as seguintes ocorrências:
Quadro 1 - Ocorrência do termo tecnologia na legislação
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

DISPOSITIVO
LEGAL

TECNOLOGIA

LDBEN

15

PCN

72

14

7

2

6
17

2
2

202

12

DCN - EB
DCN - EF
PNE
BNCC

TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS

TECNOLOGIA
DIGITAL

4
24

Fonte: elaborado pela autora com base em análise da legislação

RESULTADOS OBSERVADOS
A partir da análise das ocorrências do termo tecnologia na legislação
vigente, dois achados destacaram-se: a incidência de quase o triplo de ocorrências na BNCC quando comparada às dos PCNs e o fato de que o uso do
termo tecnologia assume diversos sentidos nos textos legais. Neste trabalho,
abordaremos apenas o segundo aspecto observado. Para este fim, organizamos o texto em três dimensões de análise: 1. ferramentas digitais; 2. acesso
à educação; e 3. práticas pedagógicas.
Na primeira dimensão de análise - ferramentas digitais - o termo tecnologia está relacionado a sua utilização como recurso didático. Com este sentido, emergiu uma única categoria, a qual denominamos instrumentalização.
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Quadro 2 - Instrumentalização
CATEGORIA

UNIDADES DE SENTIDO

INSTRUMENTALIZAÇÃO

• melhorar as condições física das escolas,
dotando-as de recursos didáticos;
• manter os alunos atualizados em relação
ao que existe de recursos tecnológicos;
• triplicar, até o final da década, a relação
computador/aluno(a) nas escolas;
• promover o acesso à rede mundial de
computadores em banda larga de alta
velocidade.

Fonte: elaborado pela autora

O acesso à educação, interpretado como meio para que os recursos tecnológicos possibilitem ou facilitem o processo educacional, apresenta sentidos que podem ser classificados em três categorias: educação a distância,
formação continuada e tecnologia assistiva.
Quadro 3 – Acesso à educação
CATEGORIAS

EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

FORMAÇÃO
CONTINUADA

TECNOLOGIA
ASSISTIVA

UNIDADES DE SENTIDO
• aprendizagem em diferentes lugares e por diferentes
meios;
• trabalhos cooperativos que permitam a atualização de
conhecimentos, a socialização de experiências e a
aprendizagem permanente;
• formação continuada e a capacitação dos profissionais.
• estímulo à renovação pedagógica, incorporando as
modernas tecnologias de informação e comunicação em
articulação com a BNCC.
• considera as especificidades da educação especial, das
escolas do campo e das comunidades indígenas e
quilombolas.
• prevê manter e ampliar programas que promovam a
acessibilidade nas instituições públicas;
• desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos,
equipamentos e recursos;
• favorecimento da efetiva inclusão social e produtiva dessa
população
• acesso de idosos para inclusão desse grupo na sociedade
contemporânea.

Fonte: elaborado pela autora

A última dimensão de análise tratou da articulação das práticas pedagógicas mediadas pelo uso das tecnologias. A esse respeito surgiram três
categorias: articulação didática, correção de fluxo e currículo.
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Quadro 4 - Práticas Pedagógicas
CATEGORIA

ARTICULAÇÃO
DIDÁTICA

CORREÇÃO DE
FLUXO
CURRÍCULO

UNIDADES DE SENTIDO
• apropriação e participação de alunos e professores, para que
possam delas usufruir e/ou criticar;
• incorporar os recursos ao ensino;
• as
tecnologias
de informação
devem perpassar
transversalmente a proposta curricular;
• integração ao projeto educativo proposto para a ampliação
da jornada escolar;
• diversificação curricular fazendo a inter-relação entre teoria
e prática.
• adequação da série à idade dos alunos, dando preferência a
softwares livres e recursos educacionais abertos.
• recurso aliado ao desenvolvimento do currículo em
ambiente de inclusão digital e de utilização crítica das
tecnologias da informação e comunicação.

Fonte: elaborado pela autora

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Percebemos com essa análise, que o sentido atribuído ao termo tecnologia tem diversas facetas na legislação. Quando utilizado para referir-se
ao acesso à educação, adquire o sentido “educação a distância”, “formação
continuada” e de “tecnologia assistiva”. Ao relacionar-se às ferramentas digitais é atribuído o sentido de “instrumentalização”. E ao tratar das práticas
pedagógicas surgem ponderações acerca da “articulação didática”; “correção
de fluxo” e “currículo”.
Porém, considerando o objetivo deste trabalho de verificar se as diretrizes atuais apontam para a apropriação crítica da utilização dos recursos
tecnológicos por parte de alunos e professores, verificamos que não só há
uma multiplicidade de sentidos na legislação vigente, como há também uma
alteração conceitual quanto aos significados do termo tecnologia.
Nos PCNs (BRASIL, 1998, p.96) os computadores eram referidos como
“instrumento de aprendizagem escolar”, mas nas legislações mais recentes, percebe-se que o conceito de tecnologia passa a adquirir nuances mais
abrangentes.
Um exemplo, é o sentido atribuído em nas DCNs (BRASIL, 2010, art. 37,
§ 1º) em que está expresso que as tecnologias da informação e comunicação
deverão estar “articuladas aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, a vivências e práticas socioculturais”.
Outro exemplo, são os sentidos trazidos pela BNCC (BRASIL, 2017, p. 9)
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em que as tecnologias são abordadas no contexto da cultura digital. Uma das
dez competências gerais trata deste aspecto, estabelecendo que os alunos
deverão a final da educação básica: “compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva
e ética, nas diversas práticas sociais (incluindo escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva”.
Conclui-se, provisoriamente, que na perspectiva das políticas públicas
as diretrizes foram sofrendo alterações de modo que a mais recente – a BNCC
- ainda em fase de implementação, já aponta para a apropriação crítica da
utilização dos recursos tecnológicos por parte de alunos e professores. Porém, é preciso ressaltar que entre o que está previsto na legislação e o que
realmente ocorre no contexto escolar existe um abismo. Sabe-se para superar este obstáculo deverá haver empenho do poder público no sentido de
não apenas estruturar e equipar as escolas, mas também de repensar todo o
processo de formação continuada de professores.
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INTRODUÇÃO
O mundo do trabalho passa por uma nova realidade, obrigando Governos a pensar e implantar políticas públicas de educação, que atendam a preparação do jovem para a qualificação profissional, abrangendo a responsabilidade e autonomia no ambiente profissional.
Assim Costa (1998, p.32) define política pública:
Considera-se como política pública o espaço de tomada
de decisões autorizada ou sancionada por intermédio de
atores governamentais, compreendendo atos que viabilizam agendas de inovação em políticas ou que respondem a demandas de grupos de interesse (COSTA,1998,
p.7).

Essas políticas educacionais devem servir para permitir ao aluno o desenvolvimento de competências cognitivas e profissionais que envolvam as
capacidades múltiplas e que incluam a articulação e mobilização de conhecimentos, atitudes e valores, visando atender os objetivos propostos na Constituição Federal
Nesse contexto de transformação, Saravia (2006) mostra que, a partir da
segunda guerra mundial, as atividades do Estado se tornam mais dinâmicas,
no sentido de atender novas demandas, exigindo para isso a adequação de
suas estruturas organizacionais, chegando a um presente onde as relações
entre Estados, empresas e indivíduos se intensificaram em função da globalização, acompanhada da evolução da tecnologia.
Dardot e Laval (2017) apontam a globalização como a grande propulsora
da governança mundial, sem governo mundial, em virtude dos grandes conglomerados seguirem regras e normas estabelecidas a nível mundial, deixando ao largo aquelas que regem os mercados locais.
É nesse cenário, que se apresenta a necessidade de se adequar a escola
pública às mudanças que ocorrem no mercado de trabalho, com seu viés
competitivo e globalizado, fazendo com que a formação escolar tenha como
preceito o desenvolvimento de habilidades e competências, para o atendi135
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mento dos requisitos do mercado altamente competitivo.
Esse viés é conceituado como neoliberal, como bem ensina Frigotto (2004, p 84), “Na realidade, a ideia de Estado mínimo significa o Estado
suficiente e necessário para os interesses da reprodução do capital”, fazendo com que o Estado e a economia brasileira passem por um processo de
reestruturação, iniciado no início da década de 90, colocando em pauta uma
agenda de desenvolvimento orquestrada pelo Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco Mundial. O Governo Federal implementa um conjunto
de medidas legais, que trazem em seu bojo, alterações significativas na educação profissionalizante.
Para Ramos,
Uma aliança entre os organismos internacionais e o poder local difundiu a ideologia de que os indivíduos, os
setores sociais e os países devem-se tornar competitivamente adequados às exigências do mercado. Incorporando uma preocupação com a estabilidade social, [...] a
ampliação da dimensão social do mercado associou educação e produtividade aos objetivos de combate à pobreza, de equidade social e de distribuição de recursos
para patrocinar serviços básicos para todos. (RAMOS,
2005, p. 32).

Reforçando o conceito de neoliberalismo e suas consequências, Dardot
e Laval, ensinam que:
Com o neoliberalismo a questão é outra, e ela substitui a
dos limites: não se trata de limitar, mas de expandir. Nesse caso, é necessário estender a lógica do mercado para
além da esfera estrita do mercado e, para isso, reformar
o funcionamento interno do Estado de modo a torná-lo
a alavanca dessa extensão. O Estado neoliberal é “governamentalizado”, no sentido de que os novos dispositivos
institucionais que o distinguem visam criar situações de
concorrência, introduzir lógicas de escolha, desenvolver medidas de desempenho, cujo efeito é modificar a
conduta dos indivíduos, mudar sua relação com as instituições e, mais precisamente, transformá-los em consumidores e empreendedores. As políticas educacionais e
acadêmicas são exemplos perfeitos dessa dinâmica.

Os textos apresentados, reforçam a ideia de que há uma necessidade de
atender aos mercados, que não sobrevivem sem uma mão de obra preparada
e alinha com esse pensamento, e para isso a escola se torna cada vez mais um
centro produtor de pseudo empreendedores. Para dar vazão à reforma da
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educação profissional, o Governo Federal apresenta o Decreto n° 2208/97,
que desvincula o ensino técnico do ensino médio, tendo como argumento
que os cursos integrados eram caros e não geravam empregabilidade.
Lima Filho, (2004) apresenta uma pesquisa desenvolvida pelo Banco
Mundial, que demonstra através de cálculos que o Governo Federal gastava
1.700 dólares por aluno de escolas técnicas, e aluno de uma escola estadual
de ensino médio tinha um custo de 250 dólares. Esse argumento do Banco
Mundial serviu de “convencimento” para o Governo Brasileiro impor a separação da formação geral e a formação profissional.
Ciavatta (2006) se manifesta sobre esta reforma, que trouxe grandes
mudanças ao que ela chama de identidade das instituições escolares, destacando:
[...] certamente trouxe implicações para a identidade
das escolas. Por ter sido um processo no qual as escolas
tiveram que se inserir, sem a opção do contrário, suas
identidades foram afrontadas por um projeto não construído por elas próprias, mas por sujeitos externos. A
contradição vivida esteve na obrigação de apropriarem-se desse projeto como seu (CIAVATTA, 2006, p 9).

Assim durante muitos anos o ensino médio e o ensino técnico, caminharam de forma concomitante (ao mesmo tempo que faz o ensino médio)
ou subsequente (após a conclusão do ensino médio), e não mais de forma
integrada, forçando aos alunos do ensino médio que quisessem uma formação profissional, tinham que procurar outra escola e em horário diferente
do ensino médio, tomando uma grande parte do seu dia, entre estudos e
deslocamentos.

DESENVOLVIMENTO
Já no primeiro governo do presidente Lula, em 2003, mais precisamente
no Seminário Nacional sobre o Ensino Médio que abordou a concepção de
trabalho, cultura e conhecimento, realizado em Brasília, o tema ensino profissional integrado ao médio foi o tema principal. Porém o marco da retomada
do ensino médio integrado é a revogação do decreto 2.208/97, que desmembrou o ensino médio e o ensino profissional, e complementando esse retorno
à integração dessas modalidades, foi publicado o decreto 5.154/04, com o
detalhe de não extinguir as outras formas de oferta, como por exemplo a
concomitante ou subsequente.
Nesse sentido, Frigotto (2003) diz que a formação integrada na perspectiva da educação politécnica é aquela que não apresenta uma fórmula, mas
sim uma base para entendimento das coisas, tais como: da Química, da Ma137
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temática, da Geografia; mas também aquelas afetas a sociedade, onde o ser
humano está inserido: a cultura, a arte e a psicologia. Saviani (2003, p. 138),
contribui com essa linha de pensamento:
Politécnica diz respeito ao domínio dos fundamentos
científicos das diferentes técnicas que caracterizam o
processo de trabalho produtivo moderno. Está relacionada aos fundamentos das diferentes modalidades de
trabalho e tem como base determinados princípios,
determinados fundamentos, que devem ser garantidos
pela formação politécnica. Por quê? Supõe-se que, dominando esses fundamentos, esses princípios, o trabalhador está em condições de desenvolver as diferentes
modalidades de trabalho, com a compreensão do seu
caráter, da sua essência. Não se trata de um trabalhador adestrado para executar com perfeição determinada tarefa e que se encaixe no mercado de trabalho para
desenvolver aquele tipo de habilidade. Diferentemente,
trata-se de propiciar-lhe um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que abarca todos os ângulos da
prática produtiva na medida em que ele domina aqueles
princípios que estão na base da organização da produção moderna.

Costa, (2018) entende que o grande desafio do curso médio integrado
ao técnico é a materialização de uma formação humana, científica e tecnológica, com eixos formativos com foco no trabalho, na ciência, na tecnologia
e na cultura, sempre de forma integrada, conectada e nunca desassociada.
A medida provisória nº 746 foi editada no dia 22 de setembro de 2016,
pelo então presidente da república Michel Temer, que deveria ser convertida
em lei, no prazo máximo de 120 dias, após aprovação do Congresso Nacional,
caso contrário perderia sua validade, nos termos do art 62 da CF/88.
O Ministério da Educação e Cultura MEC, define o Novo Ensino Médio:
A Lei nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na
estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo
do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas
anuais (até 2022) e definindo uma nova organização
curricular, mais flexível, que contemple uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a oferta de diferentes
possibilidades de escolhas aos estudantes, os itinerários
formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na
formação técnica e profissional. A mudança tem como
objetivos garantir a oferta de educação de qualidade à
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todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à
realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e
da vida em sociedade. (BRASIL 2017)

Uma grande dúvida que se apresenta é se as escolas estavam preparadas para atender essa nova demanda, seja no tocante à infraestrutura
(laboratórios) ou aos recursos humanos (professores e equipes técnicas) e
financeiros. É domínio público que o ensino médio é de responsabilidade dos
governos estaduais. Será que todos os Estados da Nação estarão aptos a oferecer as opções previstas na nova lei? Uma educação profissional integrada
ao médio que permita uma formação integral (técnica e humana). Ciavatta
(2005) reporta:
O que é integrar? É tornar íntegro, tornar inteiro, o que?
No caso da formação integrada ou do ensino médio integrado ao ensino técnico, queremos que a educação geral
se torne parte inseparável da educação profissional em
todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos como a formação inicial, como o ensino
técnico, tecnológico ou superior. Significa que buscamos
enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido
de superar a dicotomia trabalho manual / trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar
como dirigentes e cidadãos (CIAVATTA, 2005, p. 2).

Nesta linha de pensamento podemos continuar com o documento base
da educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio:
Discutiremos aqui o primeiro sentido, de natureza filosófica, que atribuímos à integração expressando uma concepção de formação humana, com base na integração
de todas as dimensões da vida no processo educativo,
visando a formação omnilateral dos sujeitos. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho
compreendido como realização humana inerente ao ser
(sentido ontológico) e como prática econômica (sentido histórico associado ao modo de produção); a ciência
compreendida como os conhecimentos produzidos pela
humanidade que possibilita o contraditório avanço das
forças produtivas; e a cultura, que corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade (BRASIL, 2007d)
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Sendo uma instituição reconhecida como excelência no ensino profissionalizante, o Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São
Paulo, apresenta o seu novo Mtec, Ensino Médio com Habilitação Profissional, ou seja, o ensino médio integrado ao técnico, organizado em atendimento ao que determinam as legislações: Lei Federal nº 9394, de 20-12-1996 (e
suas respectivas atualizações, destaque Lei nº 13415, de 16-2-2017), Resolução CNE/CEB 1, de 5-12-2014, Resolução CNE/CEB 6, de 20-9- 2012, Resolução CNE/CEB 4, de 13-7-2010, Resolução SE 78, de 7-11-2008, Decreto
Federal 5154, de 23-7-2004, alterado pelo Decreto 8.268, de 18-6-2014, Parecer CNE/CEB 39/2004, Deliberação CEE 162/2018, Indicação CEE 169/2018,
assim como as competências profissionais identificadas pelo Ceeteps, com a
participação da comunidade escolar e de representantes do mundo do trabalho. A carga horária como pode ser observado no quadro 1, em 60% para as
disciplinas da base nacional comum e 40% para as disciplinas das habilitações
técnicas, com 6 aulas diárias de 50 minutos.
Quadro 1 – Matriz de carga horária – Mtec em horas aula
Série

Base Nacional
Comum

Formação Técnica e
Profissional

Total

1ª

880

320

1200

2ª

840

360

1200

3ª

360

769

1120

Total

2080

1440

3520

Fonte: Plano de Curso Mtec - Elaborado pelo autor

Esta modalidade de ensino tem como característica a formação integral
do jovem que, em um futuro muito próximo, irá adentrar no mercado de
trabalho. Sua procura tem sido cada vez maior por parte dos jovens, pois
para muitos, a conciliação do ensino médio com o profissionalizante permite
desde cedo, entender o mercado de trabalho e sua área de formação, que
acarretará em um caminho que o leve a prosseguir seus estudos em uma
instituição de ensino superior e, desse modo, conquistar um trabalho mais
qualificado (KUENZER, 2002)

CONSIDERAÇÕES
O novo Mtec completa em 2019 o seu segundo ano, e ainda não dispõe de indicadores que permitam avaliar o seu desempenho em suas várias
dimensões, não há nenhum aluno formado, ou que tenha sido avaliado em
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provas externas, do tipo Enem, Saresp, que forneçam dados para uma análise
quantitativa ou qualitativa.
A partir do final de 2020, esses indicadores irão permitir mensurar, se
essa modalidade de ensino integrado irá satisfazer a formação do aluno, seja
na preparação para o mundo acadêmico, seja para o mundo do trabalho.
Um fato que pode ser considerado é a permanência do aluno, o índice
de evasão desse novo Mtec é de menos de 10%, índice esse que pode ser
considerado um grande avanço na luta pela presença do aluno em sala de
aula.
Algumas observações permitem identificar alguns avanços na formação
dos alunos, tais como o desempenho acima da média de alunos da rede estadual, em olimpíadas de matemática, português, física e química.
Uma notícia de última hora também aponta que alunos dessa modalidade de ensino, que participaram do PISA em 2018, obtiveram resultados
superiores a alunos da mesma faixa etária, de países como Finlândia, Japão
e Canada.
Diante dos fatos apurados podemos concluir que o novo Mtec tem tudo
para ter seus objetivos alcançados, porém é necessário esperar a formação
da primeira turma, que está prevista para 2020, para a confirmação ou não
de sua eficiência.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa assume como tema a relação teoria-prática no currículo de cursos de graduação em Ciências Contábeis e parte do pressuposto
de que o currículo, compreendido como um percurso formativo construído
no entrelaçamento de campos distintos mas inter-relacionados da atividade
humana, precisa ser capaz de suscitar uma articulação mais forte entre os
recortes teóricos selecionados para o que-fazer educativo e a prática social e
profissional dos estudantes.
Para o desenvolvimento do estudo, foi inicialmente realizada uma revisão de literatura, feita no acervo online disponibilizado na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD. Por meio dessa análise foi possível
confirmar a relevância do tema, uma vez que se identificou, na maior parte
das pesquisas analisadas, um foco sobre a construção de matrizes curriculares adaptadas para cursos Ciências Contábeis em uma perspectiva tradicional, e não foram localizadas discussões voltadas à relação teoria-prática no
currículo das Instituições pesquisadas.
Portanto, ao refletir sobre o conjunto dos resultados, desafios e das proposições decorrentes da revisão dos trabalhos selecionados, surgiram questões importantes que auxiliaram na problematização do objeto dessa pesquisa. Nesse contexto, a presente pesquisa tem a seguinte questão norteadora:
Quais os principais desafios presentes na relação teoria-prática no currículo
de um Curso de Ciências Contábeis, sob a ótica de alguns dos seus sujeitos,
e que fatores podem contribuir para a superação dos obstáculos apontados,
em uma perspectiva crítico-emancipatória?
Nesse sentido, tem-se como objetivo geral identificar os principais
desafios da relação teoria-prática no currículo de um curso de Ciências
Contábeis da região do Cariri, no Nordeste brasileiro e projetar possibilidades
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de superação dos empecilhos levantados, em uma direção humanizadora.
Para a elaboração da pesquisa, do tipo explicativa e abordagem qualitativa, foi desenvolvido um estudo em Juazeiro do Norte, interior do estado do
Ceará, que teve como sujeitos professores e estudantes do curso de Ciências
Contábeis de uma Instituição de Ensino Superior.
Os procedimentos utilizados incluem levantamento e análise documental, aplicação de um questionário diagnóstico e entrevistas coletivas para
aprofundar a compreensão da realidade. A razão de ouvir professores e estudantes, se dá em função de que o Currículo tem necessariamente, no centro
da sua ação, a relação ensino-aprendizagem e os sujeitos por excelência dessa relação são professores e alunos.
A pesquisa encontra-se em fase de análise de dados, visto que os questionários já foram aplicados e as entrevistas coletivas já realizadas com os
professores e com os estudantes. Os dados obtidos serão organizados e analisados em eixos temáticos estruturados que remetem às principais categorias construídas a partir do referencial teórico selecionado. A interpretação
dos dados será realizada por meio da análise de conteúdo de documentos
institucionais e de falas de sujeitos.

DESENVOLVIMENTO
O referencial teórico adotado tem como base a educação crítica proposta por Paulo Freire, associada às obras de Ana Maria Saul, Michael Apple
e Gimeno Sacristán para o desenvolvimento uma trama conceitual freireana
voltada à relação teoria-prática, no centro de um currículo crítico, aqui assumida como possibilidade de representar e melhor compreender tal conceito,
a partir de Freire, e como crivo de análise do contexto pesquisado.
Portanto a opção que se fez pela epistemologia freireana na construção
dessas tramas se deu pelo seu caráter relacional, uma vez que “Freire nos
desafia a não olhar as palavras isoladamente, mas na moldura das tramas às
quais elas se encontram imbricadas” (SAUL; SAUL, 2013, p. 107). Assim, ao
analisar suas obras, foi possível selecionar quatro categorias que se articulam
para a construção de uma concepção curricular baseada na perspectiva crítico-emancipatória.
Na figura 1, apresentada a seguir, será ilustrada uma trama conceitual
freireana construída por meio de um entrelaçamento metódico das seguintes categorias: relação teoria-prática no centro do currículo crítico, na qual
se necessita considerar a diversidade cultural e a realidade local para assim
promover o desenvolvimento da consciência crítica, com foco nos processos
de ensino e aprendizagem.
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Figura 1 - Trama conceitual freireana: “currículo em uma perspectiva crítico-emancipatória”

Fonte: elaborado pela autora (2019).

Seguindo os escritos de Freire (1992), para um real entendimento e
vivência da relação teoria-prática, é importante haver uma orientação dos
esforços, a fim de direcionar à sua unidade. Assim, não há que se pensar na
alteração da prática sem que se altere a teoria embasadora de tal prática, da
mesma forma que não há a possibilidade de se mudar a teoria e não experienciar a mudança prática ou ainda mudar teorias apenas por superposição
de novas teorias (SAUL; SAUL, 2013).
No entanto, “o currículo [por vezes] parece não estar em contato com a
realidade e a história de sua gente. A comunidade, corretamente, sente que
tem pouco a dizer sobre o que acontece na instituição, cujo objetivo é educar
seus jovens” (APPLE, 2006, p.102). Por este motivo, Gimeno Sacristán (2000)
propõe que o currículo assuma tarefas mediadoras entre a sociedade e as
práticas sociais concretas que são realizadas no meio acadêmico, de forma
que se possa aprender com a comunidade para também a ela poder ensinar.
No entanto, em Freire (1979) tem-se também a compreensão de que a
realidade não pode ser modificada, senão quando o ser humano percebe que
é modificável e que ele pode assim fazê-lo. Nisto, o primeiro objetivo da educação precisa ser a conscientização, provocada por uma permanente atitude
crítica e reflexiva, que irá potencializar a ação transformadora.
Uma maneira importante de ajudar o ser humano a inserir-se na construção da sociedade e na direção da mudança social, é substituir esta captação principalmente mágica da realidade por uma captação mais e mais
crítica. Todavia, ao questionar sobre como chegar a isto, Freire (1979, p. 28)
responde: “utilizando um método ativo de educação, um método de diálogo
– crítico e que convide à crítica –, modificando o conteúdo dos programas
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de educação”. Assim, o ensino/aprendizagem, em um romper do tradicional
estagnante, possibilita a geração da consciência crítica pela criação das possibilidades para a produção e construção do próprio conhecimento em um
movimento simultâneo (FREIRE, 1996).

CONSIDERAÇÕES
Espera-se que essa pesquisa contribua para o campo do currículo, apresentando informações relevantes para repensar processos e práticas curriculares de cursos de graduação em Ciências Contábeis, assim como aqueles de
áreas afins, sugerindo elementos que possibilitem a reorientar o currículo a
partir de perspectivas críticas de educação, possibilitando sucessivas e melhores aproximações entre a teoria e a prática.
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INTRODUÇÃO
As chamadas comunidades de tecnologia aqui no Brasil originaram-se
do movimento de software livre e código aberto. Pdemos citar respectivamente a comunidade Debian Brasil1 e a comunidade PHP-SP2 como exemplos
de comunidades ainda ativas, e que mantêm os princípios filosóficos de seus
movimentos originários. Posteriormente, após a massificação do uso da Internet, e o compartilhamento de informações da chamada Web 2.0, as empresas de tecnologia começaram a formar suas próprias comunidades com
o objetivo de compartilhar conhecimentos, mas, sobretudo, com o intuito
de promover suas tecnologias proprietárias, seus serviços pagos, ou os profissionais de suas tecnologias. Podemos citar como exemplos a comunidade
BlueDev da IBM3 e .NET São Paulo4.
Antes das comunidades de tecnologia, existiam, e ainda existem, os chamados Hacker Spaces, que são espaços ligados à Cultura Hacker. Diferentemente do que é veiculado erroneamente nas mídias, onde o termo Hacker
é ligado a crimes virtuais (o termo correto deveria ser cracker), o verdadeiro
sentido do termo está associado a uma contracultura dos anos 60, que sobrevive até hoje, possuindo um caráter libertário e inovador, que possui seu
próprio código de ética, onde se acredita que toda informação deve ser livre,
e as pessoas devem ser reconhecidas pela sua capacidade em superar desafios técnicos intelectuais, independentemente de sua religião, gênero, raça
ou nacionalidade. (STEVEN, 1996).
Debian Brasil – comunidade de usuários e desenvolvedores do Sistema Opercaional Linux
conhecido como Debian <http://debianbrasil.org.br/quem-somos>
2
PHP-SP – comunidade de usuários e desenvolvedores da linguagem de programação chamada PHP na cidade de São Paulo <https://phpsp.org.br/a-comunidade/>
3
Blue Dev – comunidade de desenvolvedores promovida pela IBM <http://bluedev.com.br/>
4
.NET SP – comunidade de desenvolvedores promovida pela Microsoft <https://www.meetup.
com/pt-BR/dotnet-Sao-Paulo>
1
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O pensamento de Paulo Freire, com sua educação crítica, dialógica, respeitando a historicidade do conhecimento do indivíduo, a dialética da constante troca “educando x educador”, e a promoção de uma educação mais
democrática (FREIRE, 1996), parece se alinhar com as práticas adotadas em
Hacker Spaces, e nesses espaços alternativos de aprendizagem surgem indícios de diálogo e criticidade que poderiam inspirar projetos pedagógicos de
cursos tecnológicos em Instituições de Ensino Superior, em um horizonte de
humanização.
Freire, em sua obra e experiência, criticou repetidamente a educação de caráter acrítico, que ele definia,
de modo provocador, como arquivista ou depositária.
Segundo Freire, a educação depositária pode levar à
construção de uma consciência ingênua e a uma forma
de adaptação a uma realidade pré-estabelecida. Nos espaços onde, ao contrário, o professor abandona o falso
pressuposto de ser detentor de um saber absoluto e,
com humildade, se torna disponível ao diálogo e à escuta, se criam os pressupostos para uma educação crítica ou problematizadora que tem como objetivo aquele
de ampliar a reflexão crítica dos alunos e docentes, ou
seja a possibilidade de criar instrumentos para refletir
de modo profundo e dialógico. (VIGILANTE; VITTORIA,
2014, p. 78-79)

Dessa forma, esta pesquisa pretende analisar práticas educativas desenvolvidas na comunidade de tecnologia Py013, uma comunidade de pessoas
que compartilham conhecimentos sobre a linguagem de programação de código aberto; e em um Hacker Space: o Santos Hacker Clube, onde pessoas se
encontram para compartilhar conhecimentos e executar projetos tecnológicos com fins sociais. Ambos são da região da Baixada Santista, e, sob a luz do
pensamento freireano, quer-se entender os princípios e pressupostos que
estão na base dos processos formativos desses contextos, e se as lógicas e
práticas ali desenvolvidas podem inspirar movimentos de reorientação curricular, sobretudo de cursos de tecnologia, tendo em vista a construção de
currículos em uma direção crítico-libertadora.

REFERENCIAL TEÓRICO
Paulo Freire com sua pedagogia crítica, humanizadora e libertadora,
será a base teórica para esta pesquisa na análise das práticas pedagógicas
adotadas pelas comunidades tecnológicas a serem estudadas. Ana Maria
Saul e Alexandre Saul, profundos conhecedores do pensamento freireano
nos demonstram como os ensinamentos de Paulo Freire podem impactar na
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concepção de um currículo.
Uma incursão pela obra de Freire, tomando por base a
Pedagogia do Oprimido, permitiu selecionar categorias
que se articulam e possibilitou compor uma original e
compreensiva concepção do constructo currículo, por
meio de um entrelaçamento metódico das seguintes
categorias: reflexão crítica sobre a prática, linguagem,
diálogo, participação e transformação. A construção da
trama conceitual freireana, um recurso teórico-metodológico para o ensino e a pesquisa, insere-se nos campos
da teoria e do desenvolvimento curricular e pode subsidiar discussões e práticas curriculares em todas as modalidades e níveis de ensino. (SAUL; SAUL, 2018, p1145)

O professor José Gimeno Sacristán com todo o seu trabalho sobre pedagogia e educação científica, mais especificamente em suas obras: A educação
obrigatória (2001), A educação que ainda possível (2007) e principalmente
Saberes e Incertezas sobre o Currículo (2013), proporciona o embasamento
teórico necessário para compor a análise do currículo atual, e propor novas
abordagens com base no que será observado e analisado nas comunidades
tecnológicas a serem estudadas.
As comunidades tecnológicas, em geral, partilham práticas oriundas
da Cultura Hacker, que por sua vez possuem raízes no compartilhamento de
conhecimentos, e para analisar em profundidade tais práticas, e como elas
podem inspirar propostas de currículo, os trabalhos de Andy Hargreaves com
sua pesquisa sobre comunidades de aprendizagem serão utilizados. É possível citar as obras: Changing Teacher, Changing Times (2001) e Professional
Capital (2015) como principais para o embasamento teórico do entendimento de tais práticas de compartilhamento de conhecimento, de uma forma
pedagogicamente factível para proposta de novas abordagens curriculares.
Por fim, para um entendimento sobre as comunidades tecnológicas e a
cultura hacker dentro do contexto educacional nacional, os artigos e trabalhos orientados por Nelson de Luca Pretto serão a base teórica desta pesquisa, principalmente seu livro Educações, Cultura e Hackers (2017).

CONSIDERAÇÕES
Considerando as particularidades do objeto desta pesquisa, é possível
classificá-la como uma pesquisa do tipo qualitativa.
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um
nível de realidade que não poderia ou não deveria ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos
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significados, dos motivos, das aspirações, das crenças,
dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas
por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações
dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com
seus semelhantes. (MINAYO, 2011).

Como uma pesquisa qualitativa, o estudo de caso apresenta-se como
uma abordagem de pesquisa adequada, uma vez que envolve pessoas em
um contexto real, suas práticas e relacionamentos dentro de comunidades
tecnológicas específicas. Segundo Chizzotti (2016), tal abordagem permite
o estudo aprofundado de um fenômeno, levando em consideração suas especificidades contextuais, e sua complexidade, porém pode comprometer a
generalização do conhecimento produzido a partir de um caso tão particular.
Já Yin (2014) considera os estudos de caso como generalizáveis a proposições
teóricas, onde o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias, e
não enumerar frequências.
Esta pesquisa possui a perspectiva de contribuir com humanização dos
currículos dos cursos superiores de tecnologia da informação, de uma forma
crítica e emancipatória, preocupando-se mais com a formação para a vida, do
que a formação para o mercado de trabalho.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa - em fase inicial de revisão do projeto (de abordagem qualitativa) – intenciona identificar a influência da música e do processo de criação musical em crianças com deficiência mental, na faixa etária de 4 a 11
anos, em ambientes institucionais especializados e que se localizam na região da Baixada Santista (SP) e no município de São Paulo (SP), por meio da
problematização das práticas dos professores de música nessas instituições.
Em 1981, a ONU promoveu a iniciativa em chamar a atenção do mundo,
por meio de Planos de Ações, na tentativa de enfatizar a igualdade de oportunidades, a reabilitação e a prevenção de deficiências, com o lema Participação Plena e Igualdade, definido como direito das pessoas com deficiências.
Esse ano ficou conhecido como “Ano Internacional das Pessoas com Deficiências1”. A Declaração de Salamanca também reforça essa ideia, ao assegurar o direito de todos à educação, independentemente de suas diferenças
e dificuldades individuais, sejam elas quais forem (UNESCO; MEC-ESPANHA,
1994). Portanto, pensar em inclusão é repensar o sistema educacional como
um todo.
Baseado nessa premissa da educação e da educação musical como direito (de todos), entendemos a música com potencial de desenvolvimento
individual, evolução social e de integração, enxergando-a de forma metafórica, em que os sons transformam-se em melodias (gestos), texturas, que
por fim, culminam em estruturas simbólicas e em experiências significativas
(SWANWICK, 2003).
A brincadeira, o jogo, a música e as atividades lúdicas, em geral, são inerentes à infância e podemos perceber que a utilização da música em brincadeiras infantis pode promover o convívio, a interação e a comunicação entre
elas e perguntamo-nos – de forma preliminar: i) A música é capaz de despertar na criança deficiente a fantasia, a imaginação e a realidade, por meio da
interação coletiva, com a produção de novas possiblidades de interpretação,
Atualmente, a terminologia utilizada é “pessoa com deficiência”, mas em alguns lugares do
mundo o termo já está sofrendo alterações, e a nova proposta é “pessoa com diversidade
funcional”. Tudo indica que essa terminologia será amplamente utilizada nos próximos anos,
mas por enquanto, “pessoa com deficiência” ainda pode ser utilizado.

1
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expressão e de ações como formas de construir suas próprias relações sociais
e entre outros sujeitos? ii) Por meio da música seria possível estimular a criatividade nas crianças deficientes e aprimorar a compreensão da associação
dos códigos e signos linguísticos educativos, colaborando para a construção
de novos saberes, da independência e autonomia? iii) Quais seriam os limites
e as possibilidades das práticas de professores de música nesses ambientes
educacionais que favoreçam a criatividade e a sensibilidade musical dessas
crianças? Tais perguntas iniciais serão importantes na definição dos objetivos
e sobretudo, do problema da pesquisa.
Muitas são as contribuições que a música apresenta, não somente no
âmbito social, mas também em relação às dimensões pessoais, subjetivas e
criativas, sendo muitas dessas contribuições construídas no cotidiano e nas
vivências com a realidade social.
Atualmente as Políticas Públicas em Educação enfatizam a perspectiva
de uma escola inclusiva, o que requer mudanças que vão além da sala de
aula, pois implica em mudança de perspectiva educacional, que não atinge
somente as crianças com deficiência, mas a todos(as). Não se pode ignorar
que o ensino ou a prática das artes, em geral, e em especial, na área da música realizadas nas escolas, tem sido tratada, do ponto de vista do currículo,
em segundo plano, não tão importantes para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, em geral e também com crianças deficientes. Verificaremos na pesquisa se tal situação que ocorre em escolas regulares, também
está presente em escolas especializadas para deficientes mentais.
Anache e Marttinez (2007, p. 52) afirmam que: “A criatividade pode se
expressar em diferentes contextos e em qualquer tipo de atividade humana.
É um aspecto que tem sido pouco contemplado no ensino, em face de sua
padronização, e que, certamente, nossos alunos com deficiência mental têm
denunciado”.
No contato da criança com a música é possível perceber que seus conhecimentos se tornam mais amplos, com o aumento da sensibilidade, da
possibilidade de descoberta prazerosa do mundo que a rodeia, aflorando a
capacidade criativa exploratória em busca do novo, buscando estabelecer conexões por meio dos sentidos e descobertas concretas.
Dentre as contribuições que a música apresenta, encontramos a multipluralidade sensorial, não somente no âmbito social, mas no âmbito cognitivo e subjetivo, que surge a partir do relacionamento estabelecido no cotidiano e das vivências com a realidade musical, contribuindo para formar
elementos da personalidade, juízo de valores e consciência de si.
A música, neste caso, tem principal destaque por exercer um papel de
fonte de criatividade, estímulo, equilíbrio, bem-estar, relaxamento e aprendizagem na criança por estimular comportamentos gestuais e motores, cor154
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relacionados com atividades de alfabetização lúdicas (escrita e leitura) que
trazem a compreensão da associação dos códigos e signos linguísticos, gerando a construção do saber, além de promover alterações no comportamento,
desenvolvimento da memória, compreensão, expressão de emoções, coordenação motora, vocabulário, rotinas, clareza de objetivos, dentre outros.
Na percepção auditiva, enquanto processo de criação, a informação sonora é selecionada e recontextualizada pelos sujeitos que a praticam, podendo ser parcial ou não, o que não se faz de forma aleatória, pois o sujeito
busca sentidos para atribuir o som. Logo, a criação musical e a prática musical
não estão descontextualizadas do desenvolvimento e da aprendizagem da
criança, no auxílio da ampliação de outras potencialidades e da descoberta
do novo, que se torna vital neste processo, pois “há cada vez menos espaço
para propor jogos que vão contra o previsto, mas se não fazemos isso, não há
educação” (LAROSSA, 2013).
Swanwick (2003, p. 18) destaca ainda que “a música persiste em todas
as culturas e encontra um papel em vários sistemas educacionais, não por
causa de seus serviços ou de outras atividades, mas porque é uma forma
simbólica”.
Não se pode ignorar que a criatividade nem sempre é contemplada
como um dos pilares do processo educacional e que, se por um lado, o termo
criatividade recebe diversas definições, por outro, o entendimento de termos
como ‘criação’, ‘improvisação’ e ‘composição’ tende a ser mais diretamente
associado à elaboração e ao desenvolvimento de novas ideias, trazendo consigo benefícios para o desenvolvimento da criança. Reprimir a liberdade em
nome da disciplina, torna o processo educacional infrutífero.
O processo e os resultados criativos e de socialização da criança no campo da música podem favorecer o trabalho em equipe em que todos são importantes e necessários para que ocorra o resultado educacional almejado.
Granja (2006, p. 103) afirma que “ninguém se constitui sozinho no mundo.
Cada pessoa se constitui como um nó de uma complexa rede de relações
sociais e, dessa forma, sempre depende do outro” e levar a criança à autonomia é conduzi-la a ser seu próprio “mestre”, como importante tarefa no seu
processo de desenvolvimento.
O ‘estar junto’ para as crianças, em geral, é mais valorizado do que a
técnica e a performance. Estimular o pensamento criativo é propiciar um
ambiente de fontes geradoras de ideias, respeitando a diversidade e as diferenças no importante espaço criativo escolar, certos de que as ações educacionais contribuirão para formar “sujeitos capazes de falar, pensar e atuar
por si mesmos”. (LAROSSA, 2013), com caráter emancipador, ao promover
nas crianças a capacidade de pensar por si mesmas, de atuar de forma cooperativa, valorizando dessa forma, a importância da participação em si e não
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somente os resultados.
Para alcançar a criatividade presente na educação musical com crianças
deficientes, necessitamos compreender se as práticas de professores de música em ambientes especializados para crianças deficientes mentais favorecem ou dificultam os processos socializadores, de criatividade, do desenvolvimento da sensibilidade, de independência e de autonomia nessas crianças.
Para essa finalidade intencionamos desenvolver uma pesquisa de base qualitativa em, pelo menos, duas instituições especializadas para atendimento
de crianças deficientes mentais - em turmas de 4 a 11 anos de idade - que
tenham a atividade de educação musical no currículo, localizadas na região
da Baixada Santista e/ou no município de São Paulo (SP). Daremos preferência às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) - que atendem
crianças deficientes mentais - por já termos conhecimento do cotidiano de
funcionamento dessas instituições como educador musical.
Os passos iniciais da pesquisa compreendem: 1) revisão do projeto de
pesquisa; 2) revisão bibliográfica sobre descritores envolvidos nos processos
de educação musical infantil com crianças deficientes: criatividade no ensino
de música com crianças; música com crianças deficientes; formação de professores de música com crianças deficientes; práticas de professores de música com crianças e com crianças deficientes, o que servirá para a definição
de referências teóricas dos campo da: a) educação musical (especialmente
da música com crianças); b) da Educação; c) da formação e das práticas de
professores de música; d) e de música com crianças deficientes; 3) para a
definição dos instrumentos de pesquisa e a forma da análise de dados - será
necessário um período de sondagem exploratória em aulas de educação musical em duas instituições especializadas com crianças deficientes, por meio
da observação desses ambientes educativos para, na sequência, definir como
será realizado o trabalho de campo, propriamente dito e a análise de dados,
guardando coerência entre os conceitos gerais (principais referenciais teóricos) da pesquisa, os instrumentos e a forma como os dados serão analisados.
Pretendemos verificar ainda se o processo de desenvolvimento e aprendizagem de educação musical com crianças deficientes ocorre tanto no educador
como nas crianças, por meio da problematização das práticas desses profissionais nas escolas escolhidas para a pesquisa. Essa mutualidade de transformações pode ocorrer porque o educador não é o único detentor de conhecimentos dessa área, as crianças trazem consigo experiências oriundas do meio em
que vivem, de suas famílias e do universo sócio cultural que as circundam.
A educação musical pode auxiliar no desenvolvimento da criança e alcançar a liberdade criativa revelada e reconhecida a partir das sensibilidades
e processos socializadores demonstrados no cotidiano de trabalho dessas
instituições.
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Na criança, toda expressão de sentidos ocorre de forma múltipla e diversa, síncrona ou não, pois relacionamo-nos com o que ouvimos ou por
qualquer tipo de som que produzimos. Essa vivência é real e principalmente
para a criança e não se pode restringir ou colocar barreiras no que possam
viver, experimentar e criar, mas deixá-las agir com liberdade, sem impedi-las
que dominem ou recriem o material sonoro que possuem.
Para o educador, a compreensão e a reflexão sobre suas conquistas,
limites e possibilidades de suas práticas como professor de música torna-se fundamental pela incompletude e inacabamento do ser humano (FREIRE, 1996), ao atuar em um ambiente que para muitos, é intermediário, para
outros, substituto da responsabilidade familiar, pois imbuído de autoridade
sem coerção, como um condutor para novas descobertas. Ao professor de
crianças, em geral, e ao professor de música, em particular, cabe a responsabilidade de conduzir o sujeito aprendente, nesse caso - a criança - em suas
descobertas, justificando assim seu papel, em um cenário de experimentação do novo, considerando os benefícios que tais descobertas podem trazer
para todos os envolvidos na instituição educacional que atende crianças deficientes em que as conquistas das crianças são cotidianamente celebradas e
enfatizadas, de acordo com as potencialidades de cada um.
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INTRODUÇÃO
Aos 17 novembro de 1901 foi realizada a assembleia geral para aprovação dos estatutos da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São
Paulo, criada por Anália Franco, com sede na cidade de São Paulo, no Largo
do Arouche, nºs 58 e 60, e, por meio desta, foram criadas escolas maternais
e elementares, asilos, creches, liceus, escolas noturnas e oficinas profissionalizantes na capital paulista (grupos de escolas reunidas e escolas isoladas)
e no interior, no Rio de Janeiro, além da colônia regeneradora e de grupos
artísticos.
No seguimento desta proposta de averiguação das informações sobre a
AFBI, as notícias de suas variadas práticas foram pesquisadas em periódicos
publicados entre os anos de 1901 (ano de fundação) até 1919 (ano da morte
de Analia), a saber: revista A Vóz Maternal, jornal O Estado de S. Paulo, jornal
Correio Paulistano, entre outros jornais, revistas, livros, almanaques e artigos
que se encontram, em sua maioria, na versão digitalizada em sites públicos.

DESENVOLVIMENTO
Nas fontes pesquisadas encontra-se a existência das seguintes escolas
maternais na capital paulista: “João Pinto”, “Dr. Antonio Pinto Prado”, “Funccionarios Publicos” e “Operarios”, e 10 escolas nos respectivos distritos: 5ª
Escola Maternal dos Commerciantes, 8ª Escola Maternal dos Academicos,
11ª Escola Maternal dos Empregados do Commercio, 12ª Escola Maternal dos
Militares, 13ª Escola Maternal dos Artistas, 14ª Escola Maternal dos Advogados, 16ª Escola Maternal Dr. Getulio Vargas, 19ª Escola Maternal Guilherme
Rudge, 21ª Dr. Germano Vert e 22ª Escola Maternal Dr. Carlos Botelho.
E as escolas do interior do Estado estão presentes em 19 cidades, sendo
que em algumas consta mais de uma escola: Barretos, Brotas, Campinas (2),
Dois Córregos, Dobrada, Itapetininga, Jaboticabal, Jaguari, Jaú (2), Jundiaí,
Limeira, Pederneiras, Ribeirão Preto, Rio Claro, São José do Rio Pardo, São
Manoel, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, totalizando 21 escolas.
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A respeito das regras de funcionamento da AFBI, tomemos como primeiro exemplo de fonte documental o órgão de imprensa do governo que
divulga as decisões e comunicados oficiais, o Diário Oficial1, no qual foram
reproduzidos os seguintes extratos dos principais estatutos da AFBI:
-Artigo 1º - sobre a localização da sede (na capital do Estado de S. Paulo), o número indeterminado de sócias, sem distinção de nacionalidades
e seitas, residentes na cidade;
-Artigo 3º - com as finalidades da associação que seriam, principalmente: distribuir o pão, a educação e o amor, abrangendo todos os credos
e classes sociais, sendo que, no parágrafo 2º, trata das aulas no modelo
francês2, ministradas às crianças de 2 a 7 anos de ambos os sexos, para
o seu desenvolvimento físico, moral e intelectual;
-Artigo 6º que trata da composição administrativa da associação, formada por oito senhoras eleitas anualmente para os cargos de presidente,
vice-presidente, 1ª e 2ª secretárias, 1ª e 2ª tesoureiras e duas auxiliares;
-Artigo 11, parágrafo 10, que trata da representação da presidente da
associação;
- Artigo 29 que estabelece que as associadas não respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da sociedade ou representantes, sendo estas satisfeitas pelos bens sociais.
O jornal da AFBI, A Vóz Maternal, foi impresso nas oficinas tipográficas
desta Associação, na Ladeira dos Piques, n. 21, São Paulo, sendo publicado
mensalmente, no primeiro dia de cada mês, e o preço da assinatura anual era
de 2$000 (dois mil réis)3.
Para esta investigação, delimita-se a análise dos 12 primeiros exemplares, do número 1, de 01 de dezembro de 1903, ao número 12, de 01 de
novembro de 19044. Todos os 12 exemplares contêm 08 páginas e apresentam a seguinte estrutura e conteúdo: textos informativos, exortativos, doutrinários e regimentais, balancetes financeiros, breves anúncios e notícias,

Arquivo digital do site da Imprensa Oficial, do dia 27 de janeiro de 1903, p. 218, na seção
“Publicações Particulares”.
2
No processo da revolução francesa surgiu a proposta de educação pública, gratuita, laica,
universal e obrigatória, e o direito de toda criança ser adequadamente preparada para a vida
(MELO, 2011).
3
No blog “Diniz Numismática” encontra-se a conversão hipotética dos Réis para o atual Real,
cujo valor aproximado, pois não é possível a exatidão, considerando os valores da inflação, é
de 1 Réis = R$ 0,123 reais. Portanto o valor da anuidade do jornal da AFBI seria hoje de R$
246,00 (duzentos e quarenta e seis reais). Disponível em: https://diniznumismatica.blogspot.
com/2015/11/conversao-hipotetica-dos-reis-para-o.html. Acesso em 03 jul. 2019.
4
No site da Fundação Carlos Chagas estão disponíveis os seguintes exemplares digitalizados:
os números 02 ao 12 do ano I e o número 01 do ano II (de 01 de dezembro de 1904); informando que há referências sobre a existência do periódico até a década de 1910. No acervo digital
do site do Arquivo Público do Estado de São Paulo encontra-se o número 01 do ano I (publicado em 01 de dezembro de 1903) e o número 06 do ano II (publicado em 01 de maio de 1905).
1
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agradecimentos e outros, tais como solicitações de ajuda material em favor
das instituições, poemas de Analia e demais autorias, pensamentos sobre,
principalmente, práticas religiosas e a virtude, lição de moral referente ao
exercício do amor e da higiene, contos, um romance de costumes, A Egide
Materna, escrito por Analia e publicado em partes a partir do número 3 na
coluna “Folhetim”, e artigos em favor da educação feminina.
O jornal O Estado de S. Paulo foi utilizado como fonte de pesquisa devido à considerável quantidade de informações referentes à atuação da Analia
e o empreendimento da AFBI em favor da educação ao alcance de quaisquer
pessoas, precipuamente de crianças desafortunadas. As notícias publicadas
concernentes à Associação e suas atividades são aqui apresentadas de forma
cronológica, identificadas pela data da edição, página e seção, desde o ano
de 1902, a partir da fundação da associação, até 1919, ano da morte de Analia. Inicialmente são apresentadas as primeiras publicações sobre as ações da
AFBI, a fundação do Liceu feminino em São Paulo, os eventos oficiais, sobre o
crescimento das escolas, as receitas e despesas, os eventos beneficentes, as
contribuições dos vários setores, relatos em favor da instrução das crianças
desvalidas, pedidos de ajuda em prol das escolas e a Colônia Regeneradora.
Na sequência são as notícias referentes às Sucursais, instituições educacionais criadas no interior e litoral do Estado de São Paulo, e sobre as apresentações artísticas, grupos musicais e dramáticos compostos pelos(as) alunos(as)
(predominância feminina) das escolas da AFBI, que percorreram o Estado
para angariar fundos em favor das escolas da Associação.
No jornal Correio Paulistano5 encontra-se um número considerável de
publicações, com alguns assuntos e notícias semelhantes ao jornal O Estado
de S. Paulo, que abordam as atividades escolares, as festas de encerramento,
os exames finais e a instalação de outras instituições, além de diversos tipos
de colaboração prestados pela sociedade em prol da instauração e manutenção das escolas e a criação das sucursais que corroboram as informações de
outras fontes e acrescentam outras; e as turnês do grupo artístico por várias
cidades de São Paulo e Minas Gerais, sendo priorizadas as notícias do efetivo
acontecimento e não das intensões e anúncios do planos futuros.

CONSIDERAÇÕES
A incidência dos informes nas fontes documentais, primárias e secundárias, que relatam e atestam sobre as muitas instituições educacionais estabelecidas, suas atividades pedagógicas e artísticas, as condições financeiras, o
movimento de alunos e a filantropia da AFBI, divulgados em variados veículos
de comunicação, substancialmente na imprensa, tornou oportuna a investiPeriódico da cidade de São Paulo, publicado entre os anos de 1880 a 1919, do Editor gerente:
Joaquim Roberto de Azevedo Marques.

5
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gação para se perceber a dimensão sócio educacional que esta Associação
alcançou.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é um recorte da tese de doutorado - Professores de Língua
Portuguesa e Matemática da Região Metropolitana da Baixada Santista: Representações, Políticas Públicas e Docência -, desenvolvida a partir do Projeto
maior intitulado “O Professor do Ensino Fundamental II: políticas, práticas e
representações”, que está integrado ao Centro Internacional de Estudos em
Representações Sociais e Subjetividade em Educação/CIERS-Ed/Fundação
Carlos Chagas/FCC – Cátedra Profissionalização Docente.
Os sujeitos envolvidos na pesquisa desenvolvem suas atividades docentes na Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), que é composta
dos seguintes municípios: Bertioga, Cubatão Guarujá, Itanhaém, Mongaguá,
Praia Grande, Santos, São Vicente e Peruíbe. Vale ressaltar que cada um dos
municípios dessa região possui um sistema educacional próprio, e o Estado está presente na gestão educacional das escolas do sistema estadual por
meio de duas Diretorias de Ensino - Santos e São Vicente -, que asseguram
também o ensino nos anos finais do ensino fundamental. Nesta perspectiva,
o contexto das discussões recairá sobre os anos finais do ensino fundamental. O texto sinaliza, ainda, para as políticas educacionais que tratam da avaliação de larga escala e as possíveis marcas e tensões que elas provocam nos
professores de Língua Portuguesa.
Os anos finais do ensino fundamental têm contornos particulares em
relação aos anos iniciais. Há tensões, nessa fase, que envolvem: o número
de professores em cada ano; a forma como cada um trabalha o componente que ministra; a troca de professores a cada 50 ou 60 minutos, em um
movimento mecânico; o número de alunos por sala; defasagem idade/série;
adolescentes necessitando trabalhar, entre outros, como indicam Gatti, Barreto e André (2011), Fundação Victor Civita (2012) e Abdalla (2016, 2017). E,
aliadas a essas questões, políticas públicas, que procuram, na meritocracia, a
visibilidade para promover governos, por meio de avaliações de larga escala.
Avaliações, estas, que buscam, através de testes padronizados, estabelecer
os patamares de aprendizagem adequados (GATTI, 2013).
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Além dessas considerações, os professores deslocam-se entre os municípios, são professores em redes diferentes e têm que lidar, muitas vezes,
com currículos diferentes no seu dia a dia. Nessa medida, vivenciam contextos pedagógicos conflituosos; ou seja, tensões que podem influenciar a
imagem que projetam ao exercício da profissão (ABDALLA. 2017). Assim, neste trabalho, tem-se, como objetivo, analisar as representações sociais que
81 professores de Língua Portuguesa da rede pública da RMBS declinam ao
exercício docente. Os professores dessa disciplina vivenciam, na escola, tensões em relação às avaliações de larga escala, recaindo sobre eles o desafio
e as pressões por resultados satisfatórios. Nessa discussão, aproximamos o
significado do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, dado
pelos governos e que, de alguma forma, contribui para elevar as cobranças
em relação aos índices de avaliação, posto que, em alguns sistemas, são indicativos de pagamento de bonificação e evolução funcional. Assim, discutir e
compreender a imagem que estes professores declinam ao exercício docente
é um caminho para a reflexão de como os indicadores de qualidade podem
tensionar as relações vivenciadas por estes sujeitos, podendo, inclusive, ser
fator de desmotivação para a carreira do magistério.

DESENVOLVIMENTO
As discussões e análise dos dados fundamentaram-se na Teoria das
Representações Sociais (TRS) (MOSCOVICI, 1978) e na técnica da Análise de
Conteúdo (BARDIN, 1977), com o intuito de compreender as representações
destes profissionais sobre o exercício da docência. A intenção, então, é, por
meio da TRS, revelar o que os sujeitos pensam, sentem, percebem a respeito
das situações que cercam o exercício docente; ou seja, compreender como
externam a imagem que fazem da profissão. Assim, como anuncia Moscovici
(1978), as vozes dos sujeitos poderão configurar-se em pontos de vista dos
indivíduos e grupos e indicar que “[...] nós percebemos o mundo tal como
é e todas nossas percepções, ideias e atribuições são respostas a estímulos
do ambiente físico ou quase físico, em que nós vivemos” (MOSCOVICI, 2003,
p.30). Por essa razão, a compreensão do significado do exercício da profissão
docente perpassa o entendimento de que os sujeitos partilham ideias, vivências, conhecimento, que são “[...] processos de formação de condutas e de
orientação das comunicações sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 76).
Dessa forma, com base na teoria preconizada por esse autor, busca-se
compreender questões de semelhança e diferença, de interdependência e
interação, que transformam esses sujeitos pesquisados em um grupo social,
constituindo elementos basilares na “ordenação das condutas e percepções”
(MOSCOVICI, 1978, p.115). Isso implica que os estudos de representação
social cunham o interesse em explicar a interface da relação indivíduo-so164
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ciedade em sua dinâmica e em sua diversidade no mundo moderno. O que
significa dizer, ainda, que as representações sociais constituem “uma das vias
de apreensão do mundo concreto, circunscrito em seus alicerces e em suas
conseqüências”, conforme afirma Moscovici (1978, p.44).
Abdalla (2008, p. 18-19), pesquisadora da área da educação, que também envereda pela TRS, acentua que “[...] as representações sociais oferecem
uma rede de significados, permitindo a atribuição de sentidos”, dando significado aos “sistemas de categorização”. A esse respeito, então, neste trabalho,
é preciso pensar como professor de Língua Portuguesa, “sujeito produtor de
representações” (ABDALLA, 2008, p.19), enxerga a profissão que exerce.
O trabalho traz as vozes dos professores, expondo e discutindo como
eles definem o exercício docente e a imagem que produzem dele. Após análise dos dados, apurados por meio de um questionário semiestruturado,
percebe-se que os sujeitos da pesquisa constituem-se em um grupo e criam
representações no decurso da comunicação e da cooperação que vivenciam
(MOSCOVICI, 2003, p. 41). Tem-se, então, um corpus, que direciona o olhar
desses sujeitos e que acentua questões relacionadas a uma dimensão profissional. Nessa dimensão, há a tentativa de entender como se estruturam e se
organizam as representações sociais dos sujeitos sobre o exercício docente
(informação), assim como se traduzem as imagens que os professores têm
em relação à profissão (campo de representação); e, além disso, como é possível visualizar a orientação (conduta), que o sujeito tem em referência ao
fazer docente, tomando a posição em relação a ele (atitude). Essa dimensão,
ao expor a visão dos professores sobre o exercício da profissão ressalta um
olhar que se traduz em três categorias de análise: Profissão das vivências significativas e dilemas, Profissão da transformação e Profissão da afetividade.
Em relação à primeira categoria de análise – Profissão das vivências significativas e dilemas - as respostas “garimpadas” dos sujeitos ressaltaram o
exercício docente, olhando-o como expectador, como avaliador de um objeto, colocando-o envolto em fundamentos sociais. As falas, então, apontaram
para unidades de sentido, que indicam que: a) a satisfação de ter escolhido a
profissão docente: “A satisfação de ter escolhido uma profissão que, apesar
de desvalorizada, unida, me permite crer no seu “poder” transformador de
realidades individuais e coletivos” (Suj. P 9); b) a profissão docente é embalada por diferentes sentimentos, que retratam vivências significativas como
as de: contribuir; construir conhecimento; retirar os alunos da “escuridão”,
abrindo seus olhos para o saber; e, com isso, melhorar a vida dos mesmos;
c) quando os professores revelam que aprendem com os alunos: “Os projetos mobilizam e me fazem aprender mais com meus alunos” (Suj. P 42); d) a
necessidade que o professor tem de motivar os alunos, tornar a aula menos
cansativa, ou seja: “fazer o aluno pensar e colocar em prática o conteúdo
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abordado, adequando-o a sua realidade e ponto de vista” (Suj. P 42). E as
falas também retratam imagens de descortinar, ao mesmo tempo, a vivência
dos dilemas da profissão, capilarizados pela desvalorização imposta à educação.
Quando se referem à segunda categoria de análise – Profissão da transformação - as vozes dos professores traduzem os pensamentos que os sujeitos dispensam ao exercício docente, tendo em vista as seguintes unidades
de sentido: a) a criação de novas ideias: “Criar novas ideias, permitir que
meus alunos se expressem e busquem novos conhecimentos” (Suj. P 2); b)
as contribuições do trabalho docente para a vida dos sujeitos aprendentes:
“O que me mobiliza é saber o quanto o nosso trabalho pode refletir na vida
de diversas pessoas” (Suj. P 5); ou “A oportunidade de ensinar e aprender de
fazer a diferença na vida dos alunos. Embora a educação seja tão desprezada na nossa sociedade. Saber que você contribui de alguma forma é muito
prazeroso”. (Suj. P 3); c) a possibilidade de transformação da sociedade: “A
possibilidade de transformar a sociedade, ajudar meus alunos a exercer sua
cidadania, bem como a perspectiva de valorização e reconhecimento” (Suj.
P 11); d) a consciência de si mesmo, ao fazer com que os alunos tenham
“consciência de si mesmo” a fim de que possa transformar a sociedade: “O
exercício da docência não é apenas repassar informações, é ajudar o aluno a
ter consciência de si mesmo e mostrar a ele a importância dele na sociedade.
Esse papel do professor ser agente transformador da sociedade é que me
atrai muito” (Suj. P 39).
As falas também trouxeram uma concepção dialógica, em que o indivíduo (docente) provoca a transformação de pessoas (alunos), despertando
nelas uma consciência crítica para viver em sociedade; além do desejo de
vivenciar uma profissão que faça a diferença na vida das pessoas. E, a partir
dessa concepção, é que se tem, também, a docência como - Profissão da
afetividade -, em que os sujeitos estão descortinando um clima que há muito
habita nas escolas, nas salas de aula no imaginário do magistério. Esta categoria de análise situa unidades de sentido, que visualizam que o afeto desencadeia aprendizagem, e está no senso comum. As ações afetivas gravitam
em torno da escola e impõe desafios. Assim, as vozes ecoam sentimentos e
valores, que se traduzem em outras unidades de sentido, conforme seguem:
a) amor que faz a diferença: “a paixão por lecionar e a cultura que a educação
fará a diferença em suas vidas” (Suj. M 11); “minha motivação interna é saber
que meu trabalho faz uma diferença positiva nos meus alunos e meu vínculo
afetivo com eles. Mas as condições externas deveriam ser melhores e manter
essa mobilização” (Suj. P 18); b) “gostar da profissão: o gostar do que faço”
(Suj. P 55); “o amor que eu tenho pela profissão” (Suj. P 60); c) realização profissional: por ser um trabalho que me permite desempenhar uma profissão
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que me realiza pessoalmente (Suj. P 79).

CONSIDERAÇÕES
A profissão como veículo de transformação é algo bastante potente nas
falas dos professores, e estão permeadas pela ideia de uma docência implicada a uma concepção transformadora. Além disso, carregam, intrinsecamente,
o desejo de vivenciar uma profissão que faça a diferença na vida das pessoas,
contribuindo para uma sociedade mais justa. Assim, as respostas surgem
como um coro, em cada uma das categorias e unidades de sentido, organizando o ritmo que harmoniza a imagem que produzem da profissão que
exercem. Imagem esta que está fincada em uma intensidade transformadora,
atrelada a atitudes e valores que orientam o exercício docente. Dessa forma,
nesse processo, os professores proferem discursos, levando-nos a inferir que
pensam a profissão: de um lado, como vivência prazerosa, significativa, constituída como possibilidade de aquisição de conhecimento, de trocas de afetos; e, de outro, como profissão, que enfrenta dilemas e tensões no dia a dia.
Levando em consideração as vozes dos sujeitos, percebe-se que as mesmas estão impregnadas de conceitos simbólicos, que orientam sua conduta
social frente ao exercício da docência. São discursos que trazem a ideia de
uma profissão que postula a elevação do professor como pessoa útil, que
ama o próximo, e do aluno como aquele, que receberá a dádiva do conhecimento e que será orientado para o caminho do bem: de um ser que, por
meio do afeto, constrói vidas melhores e estabelece a crença numa profissão
“redentora dos indivíduos”; “arauto”, que anuncia “verdades” aos indivíduos,
e que, por essa razão, os transformam em cidadãos críticos.
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INTRODUÇÃO
A sala de aula era um ambiente pouco conhecido por mim, Sérgio, co-autor deste texto, do ponto de vista do “ser professor”, uma vez que a visão
que eu tinha da escola advinha apenas de minhas referências como aluno,
em diferentes cursos e contextos. Sentindo a necessidade de alcançar novos
saberes e compreender o universo escolar, voltei aos bancos acadêmicos a
fim de conhecer mais sobre esse espaço-tempo: sua cultura, suas normas,
formas de organização e linguagens, cursando uma Pós-Graduação em Coordenação Pedagógica. Nesta volta, coloquei em prática a tecnologia, voltada à
educação, discutindo com os outros professores sobre possibilidades e desafios que ela traria a diferentes disciplinas. Continuando minha formação até
aqui, cursei Pedagogia e outra pós, em Pastoral.
Em 2018, obtive meu título de Mestrado, sob a orientação do prof. Dr.
Alexandre Saul, que também assina este resumo, pesquisando práticas de
ensino religioso de professoras da Educação Infantil. A experiência no Mestrado foi muito importante para mim e provocou grandes mudanças no meu
olhar sobre a educação e sobre o Currículo, que vem sendo meu novo foco de
atenção e estudos, e sobre o qual quero me debruçar.
Entendo o Currículo, hoje, como um processo que vai muito além da
definição de um rol de conteúdos, objetivos de ensino-aprendizagem, metodologias e formas de distribuir e avaliar o conhecimento. Pensar o currículo
requer compreender as múltiplas e complexas relações que se estabelecem
entre diferentes grupos interessados em políticas e práticas de educação.
Identificar suas intencionalidades, posições culturais, teóricas e sociais, em
uma perspectiva histórica.
Nessa direção, pretendo realizar uma pesquisa, no campo do Currículo,
capaz de analisar, no recorte dos últimos 10 anos, documentos e registros
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que digam da produção recente do campo, de lacunas existentes, e de agendas de investigação que possam ser delineadas, permitindo observar continuidades, descontinuidades, permanências e transformações.

DESENVOLVIMENTO
Frente ao momento de mudanças de paradigmas políticos em que se
encontra o nosso país, vislumbramos propostas de reforma educacional,
pois, quando muda o governo, mudam-se perspectivas e práticas em todos
os setores e áreas, e a Educação é um foco importante de mudança. Esse
cenário reforçou nosso interesse em pesquisar e analisar as tendências do
campo curricular, visando assim ampliar os conhecimentos e produções acadêmicas relacionadas ao Currículo, visto que, quando se tem transformações
políticas, no currículo encontramos registros bastante incisivos das intencionalidades da gestão governamental. De acordo com Messina, um estudo do
tipo estado da arte:
[…] é um mapa que nos permite continuar caminhando;
um estado da arte é também uma possibilidade de perceber discursos que, em um primeiro exame, se apresentam como descontínuos ou contraditórios. Em um
estado da arte está presente a possibilidade de contribuir com a teoria e prática [de um campo de estudos e
pesquisas] (MESSINA, 1998, p. 01).

Em face a esse desafio, nos questionamos: Quais as principais perspectivas teórico-metodológicas, contextos e focos de investigação presentes em
pesquisas sobre o Currículo, no Brasil, na última década? Quais são as ênfases e temas abordados nas pesquisas sobre o Currículo, em nosso país?
Que contribuições as pesquisas que focalizam o currículo têm trazido para a
prática pedagógica? Que interfaces as investigações já realizadas estão estabelecendo entre o Currículo e as políticas educacionais?
O foco do estudo será o currículo e algumas de suas dimensões, tais
como: componentes curriculares, avaliação, quantidade de produção por
região, e concepções. Todo esse percurso de pesquisa tem como objetivo:
mapear e sistematizar a produção acadêmica recente sobre o Currículo, destacando, no corpus selecionado, aspectos, ângulos e particularidades do objeto investigado. E, especificamente nesse trabalho, queremos: a) fazer um
levantamento bibliográfico tendo em vista publicações no período de 2010
a 2019 e b) evidenciar limites e avanços nas produções analisadas, a fim de
sinalizar possibilidades crítico-reflexivas para futuras pesquisas.
Para a compreensão e análise do problema de investigação, buscaremos
as referências dos seguintes autores: Paulo Freire, Alice Cassimiro Lopes e
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Elizabeth Macedo, Michael Apple, José Gimeno Sacristán e António Flávio
Moreira. As obras dos referidos autores possuem os elementos necessários
para a construção de um quadro teórico a partir do qual será possível fazer
a leitura crítica das pesquisas, artigos e capítulos de livros que estarão compondo o objeto de estudo. Essas produções contemplam a história do campo,
as principais concepções teóricas desenvolvidas e critérios a partir dos quais
se pode examinar a complexas e múltiplas dimensões do Currículo. Na “Pedagogia da Autonomia”, ao referir-se a elementos constitutivos da prática
educativa, Freire explicita algumas dessas dimensões:
[A prática educativa pressupõe] a existência de sujeitos,
um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo,
ensina, daí o seu cunho gnosiológico; a existência de
objetos, conteúdo a serem ensinados e aprendidos:
envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais;
implica, em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade
que tem a prática educativa de ser política, de não poder
ser neutra. (FREIRE, 2008, p. 69, grifos nossos).

Para além do trabalho com esses autores, em pesquisa realizada na
BDTD, localizamos apenas 01 trabalho1, uma Dissertação de Mestrado, relacionando “Currículo e Estado da Arte”.
A pesquisa assume uma abordagem qualitativa, o que significa que ela
irá requerer do pesquisador atenção sensível e um olhar distanciado para a
realidade investigada, com o auxílio de metodologias e métodos que lhe permitam apreender os sentidos e significados patentes e ocultos do objeto de
pesquisa, com perspicácia e competência científica (CHIZZOTTI, 2003). Além
disso, trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfico.
Em Markoni e Lakatos (2002), encontramos informações importantes
para orientar as diferentes fases de pesquisas bibliográficas: 1) identificação,
na qual se reconhece as possíveis fontes de informação que viabilizarão o estudo; 2) localização, na qual é feito o levantamento e a seleção dos materiais
a serem utilizados no estudo; 3) compilação, que é o momento de reunir e
organizar, sistematicamente, as fontes identificadas e 4) fichamento, na qual
o pesquisador transcreve e categoriza as informações mais relevantes para o
estudo em tela, provenientes do material selecionado, possibilitando a produção de crítica e de novas sínteses teóricas.

Trata-se da Dissertação intitulada “A PRODUÇÃO ACADÊMICA EM CURRÍCULO NO BRASIL
(2010-2019)”, 123f. de autoria de Edilaine César, defendida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo da PUC-SP, 2015.

1
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CONSIDERAÇÕES
Pretendemos sintetizar os resultados obtidos na pesquisa, com a intenção de reafirmar a importância e atualidade do Currículo como campo
estudos e pesquisas, no Brasil, e apresentar uma visão crítica e panorâmica
do mesmo. Como os principais argumentos que dizem da importância dessa
pesquisa, destacam-se:
• A necessidade de levantar e analisar a produção recente sobre Currículo, no Brasil, considerando a centralidade desse campo de estudos e
pesquisas nas decisões sobre a política educacional e a prática pedagógica, em diferentes instâncias e contextos;
• O compromisso de sistematizar os conhecimentos gerados no corpus
analisado, de forma a oferecer à comunidade acadêmico-científica uma
visão panorâmica do campo, e elementos geradores de novas pesquisas;
O desenvolvimento desta pesquisa certamente ampliará nossa reflexão
sobre as possibilidades do Currículo e suas dimensões na luta pela transformação da educação e da escola, aprofundando, assim, a qualidade de meu
trabalho como educador e pesquisador.

REFERÊNCIAS
CHIZZOTTI, A.. A pesquisa qualitatva em ciências humanas e sociais:
evolução e desafios. Revista Portuguesa de Educação. Braga-PT, v. 16, n.
2, p. 221-236, 2003.
FREIRE, P.. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 37. ed. São Paulo: Paz e Terra. 2008.
MESSINA, G.. Estudio sobre el estado da arte de la investigacion acerca
de la formación docente en los noventa. Organización de Estados IberoAmericanos para La Educación, La Ciência y La Cultura. In: MESSINA,G.
Reúnion de consulta técnica sobre investigación en formácion del professorado. México. 1998.
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M.. Técnicas de Pesquisa. São Paulo:
Atlas. 2002.

172

XIV Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

REVISITANDO A TEORIA CRÍTICA NA MODERNIDADE:
ESTUDOS SOBRE FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE
EMANCIPATÓRIA
Robnaldo Fidalgo Salgado

Doutorando do PPGE - Universidade Católica de Santos
Financiamento: Bolsista UniSantos
naldo@unisantos.br

Orientadora: Profa. Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto

INTRODUÇÃO
As contradições da sociedade atual desafiam a área educacional na
perspectiva de compreender os fenômenos sociais no século XXI, marcados
pelos avanços científicos e tecnológicos, que proporcionam mudanças sociais
e comportamentais e novas formas de comunicação. Estudos nesta área exigem uma visão mais ampla, considerando as questões históricas que marcaram a humanidade, como a desigualdade social, os conflitos e interesses
políticos e econômicos, ainda presentes na atualidade, em um mundo globalizado e indexado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
O universo da cultura digital, da Cibercultura, que envolve a relação
entre o indivíduo, a máquina e o social, está presente na educação, possibilitando novas configurações nos processos de ensino e aprendizagem. No
entanto, faz-se necessário o avanço nos estudos, considerando a necessária
compreensão crítica sobre as novas formas de pensar, de se comunicar, de
ensinar e de aprender no mundo atual.
Este trabalho busca contribuir para formação do arcabouço teórico necessário à reflexão sobre as políticas de formação docente na era da
Cibercultura, objeto de investigação da tese de doutorado que está sendo
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação
da Universidade Católica de Santos. Como recorte inicial de pesquisa, toma
como base as teses que têm como fundamento a Teoria Crítica da Sociedade,
tendo em vista a contribuição dos estudos de Adorno e dos demais filósofos
da Escola de Frankfurt para o pensamento contemporâneo sobre educação,
formação cultural e comunicação de massa.

DESENVOLVIMENTO
O estudo teve início no dia 12 de março de 2019, a partir do levantamento de teses no banco de teses e dissertações da Capes, utilizando os
seguintes descritores: Teoria Crítica, Adorno, Formação Docente, Emancipa173
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ção e TICs. O mapeamento inicial apresentou um total de 279.339 trabalhos,
entre teses e dissertações. Consideradas apenas as teses, chegou-se ao número de 69.448 trabalhos. Delimitadas as produções mais recentes, entre
os anos 2015 a 2018, e as áreas de conhecimento em ciências humanas e
educação, totalizou-se 3.478 trabalhos. Além disso, foram selecionados apenas os programas de educação e a área de concentração em educação, o que
resultou em 2.036 teses.
Na observância de pesquisas realizadas em universidades federais, estaduais e de perfil comunitário, conforme define a Lei Federal 12.881/13,
chegou-se ao número de 1.584 teses. Como etapa final da seleção, foi realizada a leitura dos primeiros 50 títulos e resumos dos trabalhos elencados
no banco de teses e dissertações da Capes, tendo como critério de escolha
os que apresentavam os descritores utilizados inicialmente nesta pesquisa
e considerando apenas os estudos que tinham como base teórica a Teoria
Crítica da Sociedade. A partir das etapas de sistematização, foram analisadas
as seguintes teses:
- Formação de professores no Instituto Federal do Paraná à luz da Teoria Crítica, de José Mateus Bido, defendida em 2018, na Universidade
Estadual de Maringá;
-A perspectiva, na atualidade, de uma educação crítica: a contribuição
do pensamento de Theodor Adorno, de Edna Gomes Roriz, defendida
em 2017, na Pontifícia Universidade Católica de Minhas Gerais;
-Educação Integral: reflexões acerca da formação para o esclarecimento e a autonomia na perspectiva de Adorno, de Océlio Jackson Braga,
defendida em 2016, na Universidade Federal do Ceará;
-Tecnologias da Informação e da Comunicação: Reflexão sobre autonomia na escola pública de Educação Fundamental, de Moacir de Góes,
defendida em 2015, na Universidade Metodista de Piracicaba.
Esses títulos já anunciavam a intencionalidade dos estudos críticos e a
pertinência da Teoria Crítica da Sociedade como fundamento para discussão
sobre as possibilidades de uma educação crítica na escola contemporânea,
na segunda metade do século XXI, nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
Com objetivos de compreender as possibilidades de uma educação crítica na escola contemporânea, analisar elementos e ferramentas que contribuam para a autonomia na educação, investigar se a educação integral na
política educacional brasileira tem o sentido de educação emancipatória, e
analisar a concepção de formação em curso de licenciatura à luz da Teoria
Crítica, as teses revelaram que:
1- Na concepção de formação em cursos de licenciatura, nas condições
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objetivas atuais, predomina a tendência de formação unidimensional,
com prevalência da forma sobre o conteúdo e da permanência estrutural em detrimento da ruptura;
2- As perspectivas para uma educação crítica ainda estão distantes da
realidade educacional, por conta da ausência das dimensões educar e
ensinar, da falta de processos reflexivos, do discurso do professor estar
no senso comum, e de disciplinamentos que não permitiam aos alunos a autorreflexão e autonomia; 3- O estudo sobre a educação integral
no Brasil possibilitou compreender que a dimensão político-filosófica
da educação integral é orientada historicamente por uma matriz não-crítica em relação à sociedade capitalista e, portanto, voltada para a
semiformação, e não para a formação humana; 4- As possibilidades e
os limites na utilização das tecnologias da informação e comunicação na
educação fundamental estão relacionados com o contexto mais amplo
da educação e, especialmente, com a melhoria da qualidade de formação de professores.
Os resultados das teses destacaram que a educação deve contribuir
para os processos de uma formação emancipatória, criando condições em
que os indivíduos, socialmente, conquistem a autonomia, em consonância
com o pensamento de Adorno e os filósofos da Escola de Frankfurt. Com
base no conceito de formação de Adorno, não identificada como tarefa, mas
como resultado dos processos de crescimento do sujeito na direção da sua
formação, os estudos promoveram um diálogo entre a Teoria Crítica da Sociedade e a educação, na tentativa de compreender as tensões entre as políticas
educacionais e o mundo contemporâneo.

CONSIDERAÇÕES
As teses trouxeram contribuições teórico-metodológicas da Teoria Crítica da Sociedade para a discussão sobre os desafios de uma educação crítica
na escola contemporânea, marcada por uma política educacional pragmático-utilitária. Elas também refletiram sobre o quanto a formação docente está
relacionada às deficiências nos processos de ensino e aprendizagem e, consequentemente, na ausência de perspectiva da formação integral do homem.
Revisitar a Teoria Crítica da Sociedade em estudos sobre formação e prática docente emancipatórias possibilitou novos questionamentos para construção do objeto de investigação da tese de doutorado, tendo como base
a reflexão crítica sobre os propósitos da educação e, consequentemente, a
formação docente na era da Cibercultura, a partir das políticas educacionais
contemporâneas.
A crítica de Adorno, Horkheimer e os demais filósofos da Escola de
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Frankfurt sobre a sociedade na primeira metade do século passado ainda
permanece atual. Em um mundo globalizado, graças aos avanços científicos
e tecnológicos, é preciso compreender a possibilidade de processos formativos emancipatórios de professores, para que as discussões sobre a prática
em sala de aula não estejam limitadas a uma visão tecnicista, aonde a forma
se sobrepõe ao conteúdo, com o objetivo de atender às exigências de uma
sociedade tecnológica.
Qual a natureza política da educação? Qual a natureza política das tecnologias? Essas questões que emergem dos resultados das teses analisadas
podem dar início a uma nova discussão sobre as políticas de formação docente na era da Cibercultura, tendo como fio condutor o conceito de emancipação à luz da Teoria Crítica da Sociedade.
As pesquisas sobre educação e tecnologias precisam considerar as dimensões históricas, culturais, políticas e econômicas, afinal, na última década
do século XX, período em que no Brasil surgiram estudos sobre a globalização
e os seus impactos na vida em sociedade, os fatores econômicos suplantando
os interesses sociais já estavam no bojo das discussões e a “revolução tecnológica” já era apontada como determinante para o rompimento de diferentes
fronteiras, inclusive as educacionais.
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INTRODUÇÃO
A dissertação de mestrado está nos seus passos iniciais, pois iniciei
no segundo semestre de 2019. A pesquisa tem como foco a educação do
operariado santista na primeira metade do século XX, a partir do problema
que a norteia: como os operários vêem a importância da educação para o seu
grupo?
Tema e objetivo deste texto da mostra: apresentar o levantamento já
realizado das fontes primárias do projeto da dissertação. A pesquisa é relevante, pois o operariado, que é um dos construtores da vida portuária da
cidade, desenvolve suas atividades no Valongo, bairro em resido.
Os autores que serão utilizados para fundamentar essa pesquisa são:
Edgard Carone sobre o movimento operário e Fernando Tavares da Silva, no
“Operários sem patrões”, 2003, quando estuda o operário portuário da cidade; e os artigos das professoras Maria Suzel Gil Frutuoso e Maria Apparecida
Franco Pereira, sobre os portugueses (a origem dos operários em Santos), no
grupo de pesquisa CEPESE, da cidade do Porto, Portugal. A metodologia utilizada será a histórico documental, procurando levantar as fontes primárias
nos arquivos, além da busca em jornais e em iconografia

DESENVOLVIMENTO
Nesta fase inicial do projeto é apresentada uma instituição que no período a ser estudado tinha escolas em Santos e um trabalho social e educacional com os portuários e suas famílias. A instituição Missionárias de Jesus
Crucificado é uma Congregação brasileira, fundada em Campinas-SP em 03
de maio de 1928, por Maria Villac (jovem da elite campineira), que vai preocupar-se com os mais desamparados socialmente. No contexto da época os
trabalhadores tinham poucos direitos. Havia muitas crianças órfãs e abandonadas, idosos/as sem amparo e assistência. As congregações religiosas
mantinham colégios para filhas das famílias mais ricas.
No decorrer do serviço foi observada a necessidade de outros tipos de
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atendimento e, a partir desse momento, a Instituição passa a atender com a
modalidade de trabalhos manuais como: bordado, costura, flores, culinária
etc.
Em Santos as Missionárias de Jesus Crucificado abriram uma filial para
dar apoio ao trabalho das Cruzadas das Senhoras Católicas, grupo de mulheres da elite da região.
O objetivo desse texto, como já foi dito, é apresentar as fontes primárias. As fontes foram coletadas, sobretudo no arquivo das Missionárias de
Jesus Crucificado em Capinas- SP. As fontes Manuscritas encontradas foram:
1. Livro de Atas da casa de nossa Senhora do patronato de Santos são
atas manuscritas que mostram o início das atividades das Irmãs missionárias de Jesus crucificado em Santos (29/01/1933 a 10/02/1982) em
folhas soltas formato de caderno (35pp.).
2. Livro de Atas da Casa do Coração Eucarístico em Santos apresenta o
histórico da Casa do Coração Eucarístico de Jesus em Santos, uma das
casas onde as Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado atuaram de 27 de
dezembro de 1944 a 28/10/1956. (fls. 100. Frente e verso).
3. Livro Tombo da Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado em Santos, com registro das suas atividades no período de
(03/03/1958 a 27/08/1975), (200 fls. frente e verso).
4. Livro de Atas das reuniões da Associação das Missionárias externas de
Jesus Crucificado, na Casa de Nossa Senhora em Santos, de 22 de março
de 1957 a 08 de agosto de 1966. 5. Livro de Crônicas da Capela de Nossa
Senhora da Assunção do morro de São Bento em Santos de 1945 a 1967.
n.1(29/01/1933 a 01/12/1945).

CONSIDERAÇÕES
Essas fontes deverão ser aprofundadas nas suas leituras e coletados os
dados exigidos para o desenvolvimento da dissertação.
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INTRODUÇÃO
Trago para este trabalho o pressuposto da Pedagogia como ciência da
educação, que tem como objeto de estudo a prática pedagógica, e esta, fundamentada na intencionalidade da emancipação e a serviço da transformação social, pautada portando na pedagogia crítica.
Tenho a convicção de que o momento histórico social atual pode ser
compreendido por uma falta de racionalidade crítica do sistema educacional,
principalmente na educação básica pública, o que nos remete à uma urgência pedagógica.
A meu ver há, portanto, a necessidade de um novo olhar, de um ressignificar, de repensar as ações que possam envolver essa prática educativa
voltada para uma práxis pedagógica. Dessa forma, me apoiando em Franco
(2003), e, reitero que “a mediação que transformará o educacional em educativo se fará pela ação científica, crítica e reflexiva da pedagogia, como ciência da educação” (FRANCO, 2003, pag. 111).
Em minha tese de doutorado, o objeto de estudo é a Coordenação Pedagógica, e a problematização permeia na relação desse espaço como sendo
um terreno fértil para a efetivação desta racionalidade crítica. Porém será
que essa racionalidade crítica está sendo realmente desenvolvida, permitindo assim um efetivo trabalho pedagógico? Existe uma consciência de ser espaço tão rico e promissor para a formação dos sujeitos? Há estruturas que
permitam que esse espaço cumpra suas funções pedagógicas? Enfim a pergunta problematizadora dessa tese será: quais os limites e possibilidades da
coordenação pedagógica se efetivar enquanto espaço de desenvolvimento
da racionalidade crítica?
A pesquisa estará focada em processos dialéticos de construção dados
no coletivo, onde participantes e pesquisadora atuarão tecendo não só a pesquisa, mas a formação pessoal dos envolvidos.
Pretendo, por meio de estudo da história da Pedagogia, identificar as
racionalidades pedagógicas emergentes nesse processo e seus pressupostos,
focando os estudos principalmente na racionalidade crítica, a qual entendo
ser prioritária para o exercício a Pedagógico, pois sigo a linha de pesquisa
que defende que, “ se a Pedagogia não for crítica não é Pedagogia” (Fala
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recorrente em nosso grupo de Pesquisa coordenado por Franco), bem como
desvelar possibilidades e limites existentes hoje no contexto da coordenação
pedagógica do ensino médio público do estado de São Paulo. Ainda seguindo
Franco (2012), é preciso buscar tempos/espaços para uma reflexão, pois estamos atuando com seres humanos.
A Pedagogia como ciência será um dispositivo social
para contribuir para a reflexão cotidiana a respeito da
vida entre os homens, realizando contínua vigilância crítica, valorizando projetos emancipatórios e denunciando projetos que oprimem e degradam as possibilidades
humanas” (FRANCO, 2012, p.71).

Diante do exposto, parto da premissa de que vivências formativas podem contribuir para a efetivação desse processo, porém percebo a necessidade de um aprofundamento do conceito vivência (visto que já empreguei
os conceitos básicos em minha dissertação de mestrado), pois ele pode se
apresentar em diferentes compreensões e significações.

DESENVOLVIMENTO
Compreendo que vivenciar vai além de simplesmente passar por fatos,
mas exige refletir sobre eles, sentir plenamente a “dor” e o “sabor” que cada
momento propicia e/ou propiciou; é identificar, interpretar e compreender
suas consequências. Se o fato não for vivenciado dessa forma, será apenas
um fato que ocorreu no seu dia e rapidamente será substituído por outro
mais recente, pois não lhe fez sentido algum.
Inicio esse estudo do conceito, partindo da definição, que para mim é
bem esclarecedora, de Monteiro1 (2004), onde o autor relata que vivências
são experiências de vida que deixam marcas nos indivíduos e que regem as
concepções, crenças, atitudes, e influenciam as escolhas e transformações
que ocorrem durante o percurso de vida do indivíduo. Relata o autor:
[...] a ideia de Nietzsche de que os conceitos não resultam de operação cerebral, mas de experiências orgânicas, movimento fisiológico que o filósofo alemão conceitua como vivências. Portanto, se forem as vivências que
produzem conceitos, pensamentos, ideias, estes remetem a elas. Para Nietzsche, é por meio das vivências que
nos tornamos o que somos” (MONTEIRO 2004, p.38).

Apesar de assumir esse conceito de vivência para nortear meu trabalho,
esse é um conceito bastante recorrente no âmbito da filosofia.
Silas Monteiro em sua tese de doutorado pela USP iniciou estudos sobre a otobiografia a
partir das vivências dos sujeitos, pautou esse estudo em conceitos desenvolvidos pelo filósofo
Nietzsche.

1
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O conceito de vivência também foi encontrado em escritos referendados em Dilthey, no final do século XIX, período onde havia instaurado um
conflito relacionado as tendências positivas e cientificizantes, focada na experimentação, como relata Clara (2007).
Nesse sentido importa desde logo salientar que o projecto que Dilthey esboça em Introdução às Ciências Sociais e Humanas (Dilthey 1922 [1883]), e que se revelará
determinante para estas áreas ao longo de mais de um
século tem necessariamente de começar por ser entendido como um projecto de ruptura, i.e.: um projecto que
é simultaneamente de diferenciação e de exclusão. Ruptura, sobretudo e em primeiro lugar, em relação às tendências positivistas da historiografia da época; ruptura
mais global, também, em relação às tendências cientificizantes que percorriam genericamente a sociedade e
os saberes de finais do século XIX (CLARA, 2007, p 37).

Amaral (2004) em seus estudos sobre Dilthey e os conceitos de vivências, descreve que:
Em substituição à experiência mutilada da realidade,
oferecida pelo sujeito cognoscente da filosofia tradicional do conhecimento, Dilthey oferece-nos o conceito de
vivência, símbolo verdadeiro da experiência “plena e
não mutilada” da realidade igualmente “plena e total”
(AMARAL, 2004, p. 52).

A autora ainda complementa quando traz referências escritas por Dilthey, “As ciências do espírito estão, assim, fundadas nesse nexo de vivência,
expressão e compreensão”, e relata também que em seu livro A Construção
do Mundo Histórico nas Ciências do Espírito, Dilthey afirma com clareza: “A
célula original do mundo histórico é a vivência, na qual o sujeito se encontra
em interação recíproca de vida com seu meio. Este meio atua sobre o sujeito
e recebe efeitos dele” (apud Amaral 2004, p. 52-53).
Walter Benjamin, no final da década de trinta, também descreve o conceito de vivência, onde distingue claramente a experiência (Erfahrung) e a
experiência vivida ou vivência (Erlebnis), direcionando a esta como o empobrecimento da experiência. Segundo Souza (2012) “[...] para Benjamim
a experiência constitui um traço cultural enraizado na tradição, enquanto a
vivência ou experiência vivida reenvia para a vida particular do indivíduo,
na sua inefável preciosidade e na sua solidão”. Para Benjamim a experiência
remetia à memória individual e coletiva, porém com reflexão, enquanto a vivência é compreendida como uma experiência isolada, distraída e periférica.
Outros definições ainda podem ser encontradas, porém não tenho
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como objetivo nesse momento identificá-las e relatá-las. Quero sim deixar
explícito neste trabalho que, quando me reporto à vivência, tenho como definição a experiência pessoal, vivenciada pelo sujeito, que gerou sentido para
ele, que despertou motivações para que ocorressem ressignificações, transformações em modo de agir e em visões de mundo.
É diante desse conceito de vivência, que ações formativas devem ser desenvolvidas. Ações essas focadas na formação individual, o que não impede
de maneira alguma que partam de um coletivo, de um todo. Sabe-se que por
meio uma reflexão coletiva se constrói o individual e possibilita a transformação de um meio.

CONSIDERAÇÕES
Considerando, porém não concluindo, visto que um longo caminho há
de ser percorrido, enfatizo que Vivência Formativa é toda situação intencionalizada que possibilitará ao sujeito envolvido uma reflexão de suas crenças,
convicções e conhecimentos, transformando-os.
É portando uma intervenção pedagógica crítica, e que deve ter como
pressupostos reelaborações de saberes e humanização dos seres. Afinal é
essa a finalidade maior da Pedagogia enquanto ciência da educação.
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INTRODUÇÃO
O presente texto discute resultados parciais de projeto de pesquisa em
andamento. O estudo investiga o contexto social contemporâneo marcado
pela perspectiva de pós-verdade. Nesse âmbito, segundo estudos, a prática
discursiva de fake news tem gerado debates e interesses em diversos meios
sociais; destacam-se os exemplos ocorridos no plebiscito do Brexit1, a eleição
presidencial norte-americana de 2016 e as eleições majoritárias no Brasil em
2018 (SANTOS, T. C., 2016; LEWANDOWSKY; ECKER; COOK, 2017). O cenário
de pós-verdade indica fragilidade da ação reflexiva, isto é, tensiona a subjetividade para o pensar simplista em detrimento do diálogo e da complexidade
inerente à condição existencial do ser humano. A contemporaneidade caracterizada por esses elementos é fruto do complexo processo transicional e
contínuo do devir humano, portanto, na perspectiva da tese em elaboração,
os tempos recentes de pós-verdade estão imbricados e são resultados da
crise paradigmática entre modernidade e pós-modernidade.
Marx e Engels (1974) apontaram a importância de alterações materiais
para a consciência, bem como para as práticas sociais. Sugere-se que o advento e a massificação de microcomputadores, ocorridos entre as décadas
de 1950 e 1980, impulsionaram novas configurações sociais. Se a modernidade foi marcada pela industrialização via máquinas a vapor, carvão e energia
elétrica, a pós-modernidade tem sido reconhecida pelo avanço da indústria
digital.
Pós-modernidade é termo polissêmico, mas seus múltiplos significados
convergem à representação do período histórico-cultural contemporâneo,
isto é, o conjunto de modificações sociais que tem se apresentado especialmente no ocidente a partir do século XX, tais como o avanço da globalização,
a emergência e proliferação de políticas neoliberais, a invenção e aperfeiçoamento de novas tecnologias da informação, entre outros. Com isso, no projeto de pesquisa, considera-se o pós-moderno enquanto construção discurPlebiscito ocorrido em 2016, no qual a população do Reino Unido decidiu pela não permanência na União Europeia.

1
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siva/conceitual elaborada a partir de observações do devir da materialidade;
da realidade. Nesse sentido, a pós-modernidade torna-se consequência da
modernidade, rebatendo nas práticas sociais. A educação, enquanto práxis
social sistematizada pela Pedagogia (FRANCO, 2001), envolve-se nessas tensões.
Como instituição social e escolar, a universidade encontra-se inserida
nesse processo histórico; sendo assim, quando há alterações nas condições
de (re)produção existencial da humanidade, as práticas pedagógicas sofrem
influências no intuito de se ressignificarem. Com isso, no presente estudo,
busca-se analisar esse processo com vistas a responder à seguinte questão:
quais os rebatimentos do discurso da pós-modernidade para a epistemologia
de práticas pedagógicas em universidades?
A compreensão da pós-modernidade como discurso é escolha metodológica, pois a partir da concepção materialista histórica e dialética (MARX;
ENGELS, 1974; FRIGOTTO, 2010), entende-se o processo de transformação
material permeado por contradições. Nesse movimento, emergem binarismos categóricos, tais como modernidade e pós-modernidade como modo
de representação do real. Fundamentado em Derrida (1973, 2001), o estudo
busca desconstruir o binário moderno/pós-moderno, conduzindo inversão e
deslocamento do conceito de pós-modernidade, trazendo-o ao destaque e
procedendo a análise de discurso acerca desse termo. O procedimento em
questão é realizado com base na arqueogenealogia (FOUCAULT, 1987, 2001)
e, para tanto, empreende-se processo analítico, no intuito de discutir origens
e relações de poder que permeiam o discurso em questão.
O presente texto traz alguns elementos da pesquisa em andamento. Inicia-se aprofundando aspectos referentes à metodologia da pesquisa e, em
seguida, apresenta apontamentos sobre a dinâmica social contemporânea e
sua relação com a universidade. Ao final são apontadas considerações parciais acerca da temática.

ENCONTRANDO CAMINHOS DE COMPREENSÃO:
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De modo a oferecer algumas respostas para as questões relacionadas
ao estudo, a investigação apresenta abordagem qualitativa, com caráter de
ensaio teórico-analítico. Tem como procedimentos metodológicos: revisão
bibliográfica, baseada em livros, artigos em periódicos, dissertações e teses;
análise documental de textos legais, oficiais e institucionais; bem como estudo de caso.
O levantamento bibliográfico foi realizado nos bancos de teses e dissertações da BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) e nas
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plataformas Scielo e Scielo Educ@. Ademais à revisão realizada, a pesquisa
se vale de estudo de casos múltiplos (YIN, 2005) a partir de documentos institucionais. No projeto em andamento, têm sido analisados Projetos de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos Institucionais (PPI) de
universidades. Objetiva-se relacionar o campo discursivo acerca da pós-modernidade e a intencionalidade subjacente às práticas pedagógicas indicadas
por meio desses documentos. Espera-se também identificar e analisar limites
e possibilidades; concordâncias e divergências entre o discurso e a racionalidade pedagógica que envolve práticas dessas instituições.

UNIVERSIDADE TENSIONADA: APONTAMENTOS E
REFLEXÕES SOBRE A PÓS-MODERNIDADE
Para Santos (2013), a centralidade da universidade como instituição hegemônica de produção de conhecimento tem sido questionada ao longo das
últimas seis décadas. Assim, a universidade encontra-se em momento de reflexão sobre seu próprio funcionamento em geral. Nesta perspectiva, conforme Teodoro (2015), os sujeitos inseridos no contexto universitário ponderam
acerca de suas práticas, compreendendo-as em amplitude, influenciando e
sendo influenciados pelo paradigma histórico-social recente, construindo novos saberes.
Com pouca tradição universitária, elevada heterogeneidade institucional e significativa participação do setor privado lucrativo, o Brasil vem constituindo seu sistema educacional superior no intuito de possibilitar a inclusão e a ampliação do acesso (CUNHA, 1980; SAMPAIO, 2000). Outrossim, as
universidades no Brasil encontram-se desafiadas pelo processo de ressignificação de suas práticas pedagógicas, com vistas a oferecer formação crítica
suficiente ao contexto de desinformação presente nos tempos recentes de
pós-verdade.

CONSIDERAÇÕES
A análise conduzida até o momento tem indicado a Pedagogia Crítica
(FREIRE, 1987) como fundamento epistêmico para práticas pedagógicas universitárias na contemporaneidade. Desse modo, a universidade reconstrói
práticas de ensino, pesquisa e extensão, concebendo atividades de profissionalização e produção de conhecimento em contato com as comunidades que
estão a sua volta, proporcionando discussões sobre fatos e dados, bem como
ambiente no qual verdades sejam dialogadas e convencionadas em coletividade, de forma a coibir (in)formações simplistas e/ou inverídicas.
Os caminhos metodológicos e a análise empreendida também indicam
diversificação institucional da universidade, ou seja, seu ideal de produtora
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de conhecimento crítico tem sido alterado sob diversas formas. Sugere-se a
necessidade de ampliação desse espírito reflexivo, independente da organização acadêmica. Analisar o presente tema percorre múltiplos desafios nos
quais não há a ingenuidade de se encontrar soluções simples; contudo, busca-se ampliar possibilidades de reconfigurações da pedagogia universitária e
induzir reflexões sobre políticas públicas do setor.
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INTRODUÇÃO
Ao constatar que, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), uma das
competências ali listadas era “Trabalho e Projeto de Vida”, vieram à mente
inúmeros questionamentos quanto a essa vinculação. Por que o projeto de
vida e o trabalho estão associados em uma competência escolar? O que influenciou essa união? Devemos pensar o futuro na perspectiva do trabalho?
Não seria mais natural voltarmos à antiga pergunta: o que eu quero ser quando crescer? E, em particular, as jovens mulheres, o que pensam de seus futuros? A partir dessas indagações, iniciou-se a pesquisa para estudar em que
medida o Projeto de Vida vincula-se ao Trabalho, quais foram as influências
para a criação desse par na regulamentação da BNCC na educação brasileira?
As indicações das influências para a formulação das políticas públicas
brasileiras foram encontradas, especialmente, nos estudos realizados por
Stephen J. Ball e por Luiz Carlos de Freitas, dois autores que se debruçam sobre as reformas das políticas educacionais, o neoliberalismo e as abordagens
que seus adeptos levam às políticas públicas, não só no Brasil, notadamente,
nas democracias ocidentais. O breve relato acerca do panorama dos anos
1990 foi baseado em Marco Aurélio Nogueira, que fez publicar ensaios em
1998, que aclaram os desencontros e desenganos provocados pelo Governo
de Fernando Collor, o que oportunizou aos neoliberais encontrarem espaço
para divulgar seus princípios e proposições.
Neste trabalho são apresentados os resultados parciais da pesquisa em
andamento, em que são destacadas como se desenvolveram e quais são algumas das influências apreendidas no complexo contexto das heterarquias1
e sua relação com o Estado.
Heterarquia: forma de organização entre hierarquia e rede, com ligações horizontais, que
coloca em cooperação, ou em complementação, elementos do processo político, alavancando
a otimização do alcance de critérios de sucesso individuais, estreitamente ligada aos processos
de privatização (BALL, 2013; p.178).

1
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DESENVOLVIMENTO
Desde a década de 1980 as políticas públicas para a educação no Brasil vêm sendo construídas e formalizadas, tendo como marco a Constituição
Federal do Brasil de 1988, com a Emenda Constitucional n.º 14, de 1996.
Posteriormente, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída pela lei nº Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
regulamenta o sistema educacional brasileiro. A partir desses dispositivos foram publicados os parâmetros curriculares nacionais (PCN), ainda nos anos
1990, com a intenção de ser um referencial comum para a formação escolar
no Brasil sem, no entanto, promover uma uniformização que descaracterize
e desvalorize peculiaridades culturais e regionais (BRASIL, 1997).
O sistema educacional brasileiro foi produzido em um contexto – anos
1990 – que potencializou as intenções dos neoliberais. Segundo Nogueira
(1998) o ambiente era de insegurança econômica e de desordem provocadas, marcantemente, pelas ações inconsequentes do Presidente Fernando
Collor, que culminou com o seu impedimento, e implicou o aprofundamento
das crises socioeconômica, de legitimação e de governabilidade.
A partir da década de 1990 nota-se uma transformação nas relações
internacionais e regionais que impulsionam um movimento de reforma nas
políticas nacionais e implicaram, segundo Dardot e Laval (2016, p. 323) a
“mercantilização das relações sociais, juntamente com a urbanização, e foi
um dos fatores mais poderosos para a ‘emancipação’ do indivíduo com relação a tradições, raízes, apegos familiares e fidelidades pessoais”. Os efeitos
da globalização colocavam em xeque o sentido da política face às influências
transnacionais. Ganhavam força, assim, a livre-concorrência, o mercado, a
autonomia como elementos de regulação social.
Os sistemas educacionais acompanharam tal transformação e passaram
a dar maior relevância ao mercado de trabalho e à formação por toda a vida
para a manutenção da empregabilidade. Assim foi tomando lugar a formação
do sujeito como uma “empresa de si mesmo” e as políticas públicas passaram
a ser influenciadas pelas necessidades de produzir o “indivíduo competente
e competitivo” que fossem capazes de aprimorar-se para “melhorar incessantemente seus resultados e seus desempenhos”. (Ibidem, p.333).
Nesse cenário é que as políticas educacionais foram construídas nos
anos 1990 e os traços do neoliberalismo persistiram no século XXI, mesmo
com a alternância administrativa que se sucedeu, e são perceptíveis em sua
constituição. Os governos deram prosseguimento à concretização do sistema
de educação nacional com a publicação do Plano Nacional de Educação que,
na versão de 2014, contempla 20 metas para serem atingidas em dez anos, e
a Base Nacional Comum Curricular, homologada em 2017 e, especificamente,
para o Ensino Médio, em 2018. Paralelamente, organizou-se o movimento
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pela base comum curricular com a intenção de formalizar um instrumento
nacional para a unificação do ensino em todo o Brasil (MBNCC, s/d).
Nas mais de duas décadas que separam a LDB e a BNCC ocorreram discussões e foram lançadas versões dos textos disponibilizados para colaborações e comentários. Em 2016, quando o MDB assume a presidência do Brasil,
os “membros da equipe do PSDB, [...] retornam a postos-chave do Ministério
da Educação, [...] restabelecendo, na esfera deste Ministério, a coalizão de
centro-direita PSDB/DEM dos anos 1990” (FREITAS, 2018; p.11), e dão lugar
às bases nacionais comuns curriculares, que integram um “movimento global
de reforma da educação que pede mais padronização, testes e responsabilização (accountability) na educação, o que atropela a diversidade e os Estados
Nacionais (SAHLBERG, 2011; CHAUÍ, 2018; apud FREITAS, 2018; p.12).
A “nova direita disputou intensamente os rumos da educação brasileira,
(...) expandindo-se com a organização de uma rede de influências” (FREITAS,
2018, p.15), composta por fundações, comissões, organizações não governamentais, institutos e associações e “ampliou seu apoio entre empresários e
políticos” (ibidem). Nesse sentido, no âmbito do sistema educacional brasileiro, pode-se dizer que a BNCC está alinhada com a direita neoliberal estadunidense. No entanto é preciso considerar que “do ponto de vista ideológico, o
movimento pela reforma empresarial da escola não é um bloco homogêneo.
[...] ela se espraia para posições de centro-direita, liberais e até de centro-esquerda” (FREITAS, 2018; p.42). E afirma no mesmo sentido que: “No Brasil
essas ideias se agrupam de várias formas” (Ibidem, p.43), como demonstra a
constituição do movimento pela base nacional comum curricular apresentada na Figura 1, que indica as organizações que dele participam e que influenciaram marcantemente a formalização deste instrumento normativo federal.
Figura 1 – Organismos que compõem o Movimento pela Base Nacional
Comum Curricular

Fonte: elaborada pela autora a partir do site do Movimento pela Base Nacional Comum
Curricular
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CONSIDERAÇÕES
Há que se destacar que “a visão que os dirigentes, funcionários e especialistas tiveram [...] sobre o Estado Nacional do século XX”, era considerá-lo
como um obstáculo para a “transformação social, econômica e cultural que
deveria dar respostas aos desafios do processo de globalização em curso.”
(IANES; DELICH, 2009; p. 193), o que levou os promotores das reformas educacionais a destacar a ineficiência do Estado e esquecer de suas capacidades
essenciais. Conforme Sahlberg (20062), seguir uma tendência internacional
em reproduzir as reformas educacionais projetadas e implementadas para
outros países é arriscado.
Destacam-se duas razões principais para a imprevisibilidade dos resultados dessas reformas de inspiração mundial: (i) raramente é possível analisar
os resultados reais a curto prazo e, mesmo sem ter certeza que os caminhos
escolhidos encontrarão os objetivos traçados, prossegue-se caminhando; e,
(ii) ao desenvolver o plano estratégico – no caso do Brasil, poder-se-ia considerar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – aloca-se mecanismos de suporte para a sua implementação e para avaliação do desempenho
(20063). No Brasil, a cada elaboração do PNE, os governos e a sociedade civil
são consultados para a realização de um balanço dos pontos fortes e das fragilidades. Tais iniciativas permitem reconfigurar as estratégias para lidar com
as mudanças e com os eventuais impactos que as modificações e as ações
provocam no sistema educacional brasileiro.
Estas informações referem-se ao contexto de influência (AVELAR; BALL,
2017) no qual foi criado o par Projeto de Vida/Trabalho como uma das competências da BNCC, que permitem compreender as relações que conduzem a
formação do jovem como “empresa de si mesmo”.

REFERÊNCIAS
AVELAR, M.; BALL, S. J.. Mapping new philanthropy and the heterarchical state: The Mobilization for the National Learning Standards in
Brazil. In: International Journal of Educational Development, 2017.
Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0738059317302080. Acesso em: 31 ago. 2019
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF. 1997.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC.
1996.
DARDOT, P. e LAVAL, C.. A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade neoliberal. Boitempo editorial. 2017.
194

XIV Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

FREITAS, L.C. de. A reforma empresarial da educação - nova direita, velhas ideias. Coleção Educação/Pedagogia. São Paulo: Expressão Popular.
2018.
IAIES, G.; DELICH, A.. A reconstrução do “comum” nos Estados Nacionais do século XXI. In: SCHWARTZMAN, Simon. Políticas educacionais e
coesão social: uma agenda latino-americana. Rio de Janeiro: Elsevier. p.
173-228.
NOGUEIRA. M. A.. As possibilidades da política. Ideias para a reforma
democrática do Estado. São Paulo: Paz e Terra. 1998.
SAHLBERG, P.. Education reform for raising economic competitiveness. In: Journal of Educational Change, v. 7, n. 4, p. 259-287, 2006.
Disponível
em:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.308.7534&rep=rep1&type=pdf.

195

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

ALFABETIZAÇÃO CRÍTICA DE ELEITORES NÃO
ALFABETIZADOS NAS ESCOLAS JUDICIÁRIAS
ELEITORAIS: LIMITES, POSSIBILIDADES E
CONTRADIÇÕES A PARTIR DE FREIRE E BOAL
Cristina Souza Criniti (Waira)

Doutoranda do PPGE - Universidade Católica de Santos
wairacriniti@gmail.com

Alexandre Saul

Universidade Católica de Santos

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Saul Pinto

INTRODUÇÃO
No contexto histórico, econômico, político, cultural e educacional em
que se encontra nosso país, o analfabetismo permanece como um fator extremamente relevante de exclusão, considerando a organização social preponderantemente estruturada na escrita, onde o acesso ao conhecimento e
ao exercício de direitos, inclusive de ser eleito, passa necessariamente pelo
letramento.
Focalizando no analfabetismo de eleitores, que alcança cerca de 6,5
milhões de homens e mulheres, verifica-se que, embora estes tenham direito, desde 1985, ao sufrágio universal, a experiência decorrente dos anos
laborados na Justiça Eleitoral, fundada nos dados estatísticos, demonstra que
o exercício efetivo da cidadania política ainda é restrito, com alto índice de
abstenção eleitoral.
Assim, verifica-se a relevância da realização de pesquisas sobre propostas pedagógicas críticas que, além de propiciarem a construção do letramento, desenvolvam e instiguem a capacidade de emancipação, de libertação de
condições aviltantes da dignidade humana pelas quais passa essa parcela significativa da sociedade brasileira, com a consciência de que alfabetizar não
basta para mudar as estruturas de poder, mas que é um passo fundamental
na jornada em direção a uma democracia radical.
Diante desse quadro perverso, composto também pelo debate atual a
respeito da Política Nacional de Alfabetização, instituída por meio do Decreto
n. 9.765, de 11 de abril de 2019, pretende-se analisar criticamente as ações
das Escolas Judiciárias Eleitorais voltadas para a alfabetização de eleitores
não alfabetizados, a partir do referencial teórico e prático de Paulo Freire
e Augusto Boal, em especial aquele desenvolvido em conjunto por esses
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brasileiros no desenvolvimento do Programa de Alfabetização Integral no
Peru, na década de 70, denominado ALFIN. Busca-se compreender o alcance
do que vem a ser uma alfabetização crítica, considerando que a leitura do
mundo precede a leitura das palavras, dentro de um processo educativo que
seja ético, estético e político, e o saber daquele que aprende seja um ponto
de partida para a construção do conhecimento que liberta.

DESENVOLVIMENTO
As Escolas Judiciárias Eleitorais (EJEs) são unidades administrativas do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), e
conforme recente reestruturação (Resolução TSE n. 23.482 de 24 de junho de
2016) têm, entre suas finalidades, o desenvolvimento de ações institucionais
de responsabilidade social e de projetos de educação para a cidadania política, bem como de ações de estímulo ao estudo, à discussão, à pesquisa e à
produção científica em matéria eleitoral.
Nessa perspectiva, foram localizados projetos de alfabetização de eleitores não alfabetizados, cuja ênfase na análise se dará sobre o currículo daquele em execução pelo Tribunal Regional do Mato Grosso, contextualizando-o historicamente com outros da mesma natureza desenvolvidos desde a
criação das Escolas Judiciárias Eleitorais em 2002.
O conceito de currículo balizador da presente pesquisa compreende,
“na acepção freireana, a política, a teoria e a prática do que-fazer na educação, no espaço escolar, e nas ações que acontecem fora desse espaço, numa
perspectiva crítico-transformadora. ” (SAUL, 2008, p. 139), procurando-se
investigar o porquê da existência dessa ação da Justiça Eleitoral, sua historicidade, como são escolhidos os conteúdos, a favor de quem, contra quem, a
favor de que, contra o quê desenvolvem-se.
A princípio, a metodologia escolhida é de estudo de caso, de abordagem
qualitativa (ANDRÉ, 2005), pois analisar-se-á de forma situada, contextualizada e profunda o fenômeno particular: a alfabetização de eleitores não
alfabetizados a partir do currículo das Escolas Judiciárias Eleitorais, seguindo,
a princípio três fases: exploratória, onde se definirão os focos da pesquisa;
coleta dos dados, visando a limitação da abrangência da pesquisa; e, análise
sistemática dos dados, respeitando-se as possibilidades de desdobramentos.
O estudo do Programa ALFIN poderá ensejar a realização de pesquisa no
Peru, a fim de aprofundar a atuação de Freire e Boal em favor da alfabetização de adultos e suas remanescências na atualidade.

CONSIDERAÇÕES
A atuação das Escolas Judiciárias Eleitorais para alfabetização de eleitores
197

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

mostra-se, desde logo, muito peculiar, por estarem vinculadas ao Poder
Judiciário, instigando a investigação de sua natureza, de seu currículo, quais
seus limites, possibilidades e contradições dentro do Sistema Educacional
Brasileiro, a partir do referencial teórico escolhido.
Dentro do processo de alfabetização, como nos lembra Magda Soares
(2016), a questão não é o método de alfabetização é “alfabetizar com método, isto é, com clareza do processo de alfabetização e conhecimento do
objeto de aprendizagem e, sendo eles como são, o que se deve fazer para
orientá-lo”, o que vem ao encontro da práxis de Freire nos diversos países
onde desenvolveu projetos de alfabetização de adultos, acrescentando, a
criticidade que nos encaminha para o reconhecimento da impossibilidade de
nos desvincularmos do contexto histórico, social, cultural, político, econômico de todos os agentes do processo de ensino e aprendizagem.
A partir de leituras das obras de Freire (1989; 2011; 2013a; 2013b) e de
Boal (1991, 2009), conectadas a vivências práticas com a pedagogia e com
o teatro do oprimido é possível, desde já, estabelecer complementaridades
e semelhanças entre os autores. Integrar a Pedagogia e o Teatro do Oprimido para refletir sobre a alfabetização de eleitores justifica-se, especialmente,
pela importância que a estética tem no processo pedagógico crítico-emancipatório, sem perder de vista o seu caráter dialógico, ético, solidário e político,
para assim contribuir, em alguma medida, para a construção de reflexões em
torno do currículo de alfabetização voltado para eleitores não alfabetizados,
desenvolvido pelas EJEs, cuja produção científica em torno desse tema específico inexiste.
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INTRODUÇÃO
Este projeto tem como objeto de pesquisa os arquivos e museus escolares. No Brasil, desde década de 1990, este assunto surgiu principalmente
pela preocupação de pesquisadores e historiadores da educação, em preservar materiais e documentos de instituições escolares.
É certo que a possibilidade de estudar e pesquisar em outros materiais
que não seja de cunho diplomático e militar foi possibilitado pela Nova História ou New History. Com essa nova concepção de documento, muitos materiais e objetos que não eram considerados como fontes, passaram a ser mais
estudados ou revisitados, para a elaboração da escrita da história e memória
das instituições educativas.
Atrelado a esse movimento de arquivos e museus escolares, como locais para salvaguardar a história e memória das instituições de característica
educativa, a pesquisa pretende contribuir para história da Educação da Baixada Santista. Destacamos algumas instituições congêneres no exterior: CEINCE
(Centro Internacional de La Cultura Escolar – Espanha) e o Museu Pedagógico
“José Pedro Varela” (Uruguai); e no âmbito brasileiro e regional: Laboratório
de Informação, Arquivo e Memória da Educação (LIAME – Santos – SP). Além
disso, busca contribuir e dar visibilidade no Centro de Memória Escolar de
Praia Grande (SP), destacando seus trabalhos na cidade, nas escolas e na comunidade.

DESENVOLVIMENTO
Hoje nas instituições escolares e meios acadêmicos, existem diversas
discussões acerca da memória. Na área da Educação, esse debate permeia
por exemplo, nas áreas da história e memória das instituições educativas que
estas, se difundem em outros âmbitos. Além disso, desde 1990, nas academias e eventos científicos, vêm sendo alimentadas discussões que problematizam qual é o lugar da memória nos arquivos e museus escolares.
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Nessa perspectiva, o objetivo desse projeto é caracterizar os arquivos
e museus escolares como guardiões da história e memória. Além disso, esse
projeto tem como objetivo destacar o Laboratório de Informação, Arquivo e
Memória da Educação (LIAME) no Brasil (acervo da Universidade Católica de
Santos – Santos, SP), o Centro Internacional de La Cultura Escola (CEINCE) na
Espanha, o Museu Pedagógico “José Pedro Varela” no Uruguai e o site: História da Educação e da Infância. Em seguida, como exemplo de organização
e preservação das histórias e memórias das escolas, propormos realizar um
estudo de caso do Centro de Memória Escolar de Praia Grande (SP).
O Centro de Memória Escolar de Praia Grande – SP está localizado na
Rua Jaú, nº 1.158, Boqueirão. Ele é coordenado pela historiadora Mônica Rodrigues e Silva. O edifício que se encontra o centro de memória é vinculado à
SEDUC, e seu acervo conta com documentos, biblioteca, área administrativa,
sala de conservação e restauro de documentos, laboratório de história oral,
etc. Além de ser um espaço para difundir e incentivar pesquisas nas áreas
de História, Educação e História da Educação, o centro de memória, mantém
relações com escolas do município e a comunidade.
O tema escolhido sobre os arquivos e museus escolares vem sendo por
mim desenvolvido e pesquisado desde a Iniciação Científica (2017) e Trabalho de Conclusão de Curso (2018). Além destes serem guardiões da memória
das instituições escolares, de seus atores e suas práticas, ainda não há um
estudo historiográfico sobre o Centro de Memória Escolar de Praia Grande.
Para desenvolver a proposta do projeto, utilizamos o Manual de Trabalho em Arquivos Escolares, com finalidade de incentivar professores e alunos
de escolas públicas na organização e criação de seus arquivos e/ou documentos encontrados nas escolas (Manual de Arquivos Escolares, 2003, p. 9).
Utilizaremos também, “Patrimonio Material de la escuela e historia cultural”
do espanhol Agustín Escolano Benito. Neste texto, o autor ressalta qual é a
relevância de estudar a cultura material escolar, sendo ela um registro empírico das instituições educativas (ESCOLANO BENTO, 2010, p. 14). A metodologia desenvolve-se através do método histórico-documental e para realizar o
estudo de caso no Centro de Memória Escolar de Praia Grande, utilizaremos
as definições de Ludke e André (2015).

CONSIDERAÇÕES
A partir dos princípios ressaltados, essa pesquisa procura contribuir para
história e memória da escola no âmbito da Baixada Santista. A preocupação
com os arquivos e museus escolares e sua problematização surgiu a partir
da Iniciação Científica até o presente momento. A Iniciação Científica ajudou
a ter conhecimentos teóricos e práticos no campo dos arquivos e museus,
tendo como referência e estudo de caso Laboratório de Informação, Arquivo
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e Memória da Educação (LIAME).
Com visitas já realizadas no Centro de Memória Escolar de Praia Grande, procuramos ressaltar qual é sua relevância social, nas conversas com os
coordenadores e idealizadores desse centro, considerado como modelo para
salvaguardar a memória da história escolar.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa tem por objetivo analisar a política pública de avaliação dos
cursos de graduação em IES, bem como seu reflexo na formação do indivíduo, por meio do estudo do BNI – Banco Nacional de Itens durante a elaboração da prova do ENADE (Exame Nacional do Desempenho do Estudante).
Tem foco nos aspectos que compõem a prova: a operacionalização dos itens;
estrutura da prova; perfil dos elaboradores e dos revisores técnicos pedagógicos; fluxo do item, desde a elaboração até o aceite ou o descarte; aplicação
pelo BNI- Inep e dos resultados obtidos por um grupo de estudantes de graduação do curso de pedagogia.
Busca saber a quem atende o BNI - Banco Nacional de Itens, sistema do
INEP, responsável pela elaboração e aplicação das provas do Enade. Trata-se
de pesquisa qualitativa em andamento que objetiva identificar se o exame
traz contribuições aos estudantes e aos docentes dos cursos avaliados ou se
continua a serviço da mercantilização do ensino, ao classificar em rankings
as IES privadas, favorecendo o mercado e a lei da oferta e da procura por
melhores resultados e classificação. Dos estudos bibliográficos observa-se o
conceito de avaliação como dispositivo de controle de Dardot e Laval (2016),
como um novo modo de governança do Estado, a partir de uma racionalidade neoliberal que admite novos modos de subjetivação do indivíduo frente
aos mecanismos impostos pelo mercado. Utiliza-se, também, o conceito de
dispositivo, tendo como fundamentação teórico-metodológica os estudos de
Michel Foucault ao analisar os mecanismos dos exames como processo de
formação dos dispositivos da disciplina e da formação de um novo tipo de
poder sobre os corpos, o jogo da coerção sobre os corpos, sobre os gestos e
sobre os comportamentos.

DESENVOLVIMENTO
O processo de avaliação de cursos de graduação em instituições de ensino superior no Brasil inicia-se em 1995, o ENC – Exame Nacional de Curso,
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ou também chamado Provão, hoje reconhecido como Enade, um dos instrumentos utilizados pelo Sinaes. Trata-se de uma política pública implementada com a finalidade de acompanhar a expansão de cursos e de instituições
privadas no ensino superior e pela necessidade de se criar instrumentos que
possam medir o nível de qualidade e de investimentos no ensino superior
em instituições privadas de ensino. Em 2004, o ENC – Exame Nacional de
Curso, o Provão estabelece-se oficialmente, apesar das críticas de que era
uma prova que servia de ranking de cursos e instituições sem oferecer bases
técnicas que garantissem credibilidade a essas classificações. A necessidade
de se construir um sistema de avaliação que levasse em conta as aspirações
da comunidade de educação superior com uma participação democrática,
a Lei n. 10.681/2004 implanta o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior), que representou um novo paradigma de avaliação. O foco
central hoje é a instituição em sua totalidade, o curso e o estudante. A partir
de então, não existem mais avaliações isoladas, mas em função da totalidade
institucional. Os instrumentos e procedimentos para a avaliação em IES, previstos pelo SINAES são três: o Conceito Institucional (CI); o Conceito de Curso
(CC) o Enade (Exame Nacional de Desempenho do Estudante).
O Enade tem a concepção de diagnosticar a cada três anos, as habilidades acadêmicas e as competências profissionais que os estudantes são capazes de demonstrar, em conexão com suas percepções sobre sua instituição e
com conhecimentos gerais. As provas são elaboradas a partir de três elementos: o perfil do estudante, combinado com as competências e habilidades e,
com os conteúdos disciplinares. O exame pretende avaliar o rendimento dos
concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos, habilidades
e competências adquiridas em sua formação e previstas nas DCN - Diretrizes
Curriculares Nacionais de cada curso.
Considerando a importância, para a educação superior, os efeitos que
os resultados do Enade podem causar para as IES, em articulação com as avaliações no âmbito do SINAES e as políticas de regulação e supervisão do MEC
- Ministério da Educação, foi criado o BNI - Banco Nacional de Itens, dada a
necessidade de se construir instrumentos de avaliação com alta qualidade
técnica.
O BNI é um acervo de itens elaborados com o objetivo de compor instrumentos de avaliação da educação superior, assegurados os critérios de
sigilo, segurança, ineditismo e qualidade técnico-pedagógica. (BRASIL. Inep,
2017).
Para atender a essas demandas e, ao mesmo tempo, ampliar a participação da comunidade acadêmica das IES nos processos de avaliação da
educação superior, o Inep convoca publicamente, a cada ano, docentes interessados em participar do BNI na condição de elaborador ou revisor técnico205
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-pedagógico de itens.
A chamada pública por edital tem abrangência nacional e portanto tem
caráter democrático uma vez que conta com a participação de docentes
universitários de todo o país, com perfil de formação acadêmica e atuação
nas respectivas áreas de conhecimento a serem avaliadas, promovendo o aumento da participação da comunidade acadêmica nos processos de avaliação
da Educação Superior, o que confere maior transparência às atividades desenvolvidas pelo Inep quando democratiza os instrumentos de prova, aproximando-os da realidade dos cursos oferecidos pelas IES brasileiras.
Como forma de facilitar a análise dos resultados obtidos pelos estudantes nas provas, o instrumento de medida e de análise utilizado pelo BNI é
uma prova contendo questões de múltipla escolha, ou seja, do tipo teste,
embora existam também questões do tipo dissertativas. Este instrumento
vem desenhado em um formato para medir o desempenho dos participantes
em determinadas situações, com o objetivo de realizar inferências sobre o
processo educacional em desenvolvimento. (BRASIL. Inep, 2010).
Considerando que as avaliações tornaram-se práticas frequentes como
mecanismo de regulação das políticas públicas em educação, foi necessária
a implantação e a manutenção de um banco de itens que pudesse oferecer
subsídios para a construção de testes com o formato estabelecido.
O BNI, um sistema institucional que visa a produção dos itens1 para as
provas, como também a formação de um cadastro amplo de colaboradores
que desempenham funções específicas no processo de elaboração dos exames. Assim, o BNI é ao mesmo tempo um banco de itens, como um banco
de colaboradores que podem desempenhar o papel de elaborador ou de revisor técnico-pedagógico desses itens que fazem parte do CERES – Cadastro
de Elaboradores e Revisores de Itens de Educação Superior, na Diretoria de
Avaliação da Educação Superior (Daes).
Em uma análise sociológica, o exame, para Foucault (1999), “funciona
como controle normalizante, como vigilância que permite qualificar, classificar e punir, pelas técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza”. (p. 154). Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade pela qual
eles são diferenciados e sancionados. O exame funciona como um ritual em
todos os dispositivos de disciplina, nele se veem juntos a cerimônia do poder,
a forma da experiência, a demonstração da força e o estabelecimento das
verdades. Nos processos de disciplina ele manifesta a sujeição dos que são
percebidos como objetos e a objetivação dos que se sujeitam. Manifestam-se
a superioridade das relações de poder e das relações de saber.
1
Item. Consiste na unidade básica de um instrumento de coleta de dados, que pode ser uma
prova, um questionário, etc. (...). Nos testes educacionais, item pode ser considerado sinônimo de questão, termo mais popular e utilizado com frequência nas escolas. (BRASIL, Inep,
2010, p. 06)
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As sociedades modernas até hoje se definem como sociedades disciplinares, mas uma disciplina que não pode ser identificada com uma instituição
ou com um aparelho. É, antes, um tipo de poder, uma tecnologia que atravessa toda a espécie de aparelhos e de instituições para os ligar uns aos outros,
prolonga-los, fazê-los fazer convergir, obrigá-los a exercer-se de um modo
novo, mesmo que ainda se trate de peças ou de engrenagens que pertençam
ao Estado de uma forma tão evidente como a polícia e a prisão. (FOUCAULT,
1999).
Para analisar o exame como mecanismo de poder, Foucault (1999) afirma que o exame inverte a lógica da visibilidade no exercício de poder, pois
pelo exame é comum ver manifestar-se o poder, pois paradoxalmente adquire força na forma de exibição que se faz. No entanto, o poder disciplinar,
ao contrário se impõe tornando-se invisível, porém aos que se submetem há
uma visibilidade obrigatória. “Na disciplina, são os súditos que têm que ser
vistos. Sua iluminação assegura a garra do poder que se exerce sobre eles”.
(...) é o fato de ser visto sem cessar, de sempre poder ser visto, que mantém
sujeito o indivíduo disciplinar. “O exame é o mecanismo pelo qual o poder,
em vez de emitir sinais de seu poderio, em vez de impor sua marca a seus
súditos, capta-os num mecanismo de objetivação, o exame vale como ritual
dessa objetivação”. (FOUCAULT, 1999, p. 156).
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INTRODUÇÃO
Em fins do século XIX e início do XX, na cidade de Santos, o discurso civilizador esteve presente nas práticas dos sujeitos, isto é, de intelectuais que
atuaram no campo político, ideológico (por meio da imprensa) e da sociedade civil (instituições sociais como o Asilo de Órfãos, Santa Casa de Misericórdia, Loja Maçônica Fraternidade etc.), enxergando no novo regime político
recém-inaugurado – a República – a representação de progresso e da modernidade, e, sobretudo, procurando apagar quaisquer resquícios ou memórias
oriundas do antigo regime.
Neste sentido, para estes sujeitos, a educação seria a construtora dos
caminhos necessários que levariam a nação rumo ao progresso, em semelhança dos países europeus. Nota-se na historiografia santista diversos trabalhos que, sob aspectos distintos uns dos outros, analisaram as intensas
pressões sofridas pelos sujeitos frente ao processo modernizador capitalista
(FARIA, PEREIRA, 2019; MATOS, AVELINO, 2017; FARIA, 2013, 2009; VEIRA,
2012; TAVARES, 2007; ROSEMBERG, 2006; ANDRADE, 2000; PEREIRA et all
1995). A educação, portanto, foi compreendida como um instrumento para
consolidação destes ideais (NAGLE, 2001; CARVALHO, 2003), e, para isto, os
intelectuais atuaram tanto na vida pública quanto nas instituições da sociedade civil, formando “redes de sociabilidades” (SIRINELLI, 2003).
Este trabalho tem por objetivo compreender a atuação dos intelectuais1
no processo de modernização da educação de Santos, entre 1890 e 1930.

Apoio minha reflexão acerca do conceito de ‘intelectuais’ em Gramsci, o qual afirma que eles
urgem progressivamente a partir de suas práticas e são, por isso, formados historicamente em
conexão com os demais grupos sociais, especialmente do grupo dominante, para legitimar
suas ações. Os intelectuais lutam, sobretudo, no campo da cultura e, utilizando a escola como
seu principal instrumento propagador para elaborar novos intelectuais de diversos níveis e a
educação, enquanto campo para a consolidação de seus ideais (GRAMSCI, 1982).

1
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Para isto, ressaltar o itinerário de formação, a articulação política e social
destes sujeitos, bem como analisar seus discursos presentes nos periódicos
da época, procurando abarcar a realidade histórica vivida.
Para averiguar, dentro de uma perspectiva da História da Educação,
a presença e a atuação dos intelectuais na cidade de Santos, num diálogo
constante com as fontes (THOMPSON, 1891), a análise dos jornais da época
constituirá uma fonte preponderante. São nos jornais que serão localizados
os discursos2, as narrativas de determinados fatos e as perspectivas históricas
referentes a eles.

DESENVOLVIMENTO
Dentre os intelectuais, cujas práticas discursivas estão sendo investigadas, está Vicente de Carvalho, que por meio da coluna intitulada “Cousas
Municipais” do Jornal Diário de Santos, defende a instrução pública como
instrumento para regeneração econômica do país. Para ele, fazia-se emergente o investimento público na criação de escolas, onde seriam oferecidos
os acessos aos conhecimentos científicos – nas disciplinas de química e física,
por exemplo – necessários para o desenvolvimento industrial e, por consequência, para o progresso econômico. A proposta defendida por Vicente de
Carvalho – veiculada no último editorial das “Cousas Municipais” (em 05 de
fevereiro de 1889) – era a criação de uma Academia Municipal de Comércio,
instituição que nos anos posteriores passaria a existir.
Outro intelectual atuante no campo da educação durante o recorte histórico mencionado neste ensaio é Arthur Porchat de Assis. Ele foi filho do Comendador Antônio Justino de Assis e de d. Maria Carlota Porchat. Nasceu em Santos em
13 de agosto de 1863, falecendo em 03 de maio de 1939. Ingressou na Faculdade
de Direito de São Paulo em 1882. Em 24 de maio de 1889, foi nomeado promotor
público de Limeira. No início do século XX, retornou para Santos, tornando-se
professor de Pedagogia no Liceu Feminino Santista entre 1905 a 1919 (PEREIRA,
2015) e, a partir de 09 de março de 1908, diretor do Instituto Dona Escholástica
Rosa (cf. os Relatórios da Provedoria da Santa Casa de Santos).
Arthur Porchat pertencia a uma rede de sociabilidade, composta por
professores, médicos, engenheiros, advogados, dentre outros profissionais,
a qual atuava nas instituições sociais e públicas da cidade de Santos, sobretudo, no campo da educação. Neste sentido, a Santa Casa de Misericórdia e a
Loja Maçônica Fraternidade de Santos compuseram este círculo, bem como
outras instituições de ensino (VIEIRA, 2012).
Sirinelli (2003) propõe que as redes de sociabilidade são estruturas que
organizam os intelectuais em torno de uma “sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente determinantes,
2

Busco orientação em FOUCAULT (1996) e CERTEAU (1982) para análise dos discursos.
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que fundam uma vontade e um gosto de conviver” (p. 254-255). Considerando, por exemplo, o Instituto Dona Escholástica Rosa, escola destinada às
crianças pobres do município, sob direção da Santa Casa de Santos, onde, inclusive, Arthur Porchat foi diretor até 1939: comparando a relação de funcionários da escola com o quadro de obreiros membros da Loja Maçônica Fraternidade de Santos, encontramos: Julio Conceição (testamenteiro de João
Otávio dos Santos e responsável pela construção do Instituto) e outros dois
funcionários do Escholástica Rosa3 (além do próprio diretor) que pertenciam
à maçonaria: Manoel Maria Tourinho, contratado como médico do Instituto
e que também atuou na vida pública da cidade de Santos, como vereador
(1884), presidente da Câmara (1894), prefeito (1895) e inspetor literário da
cidade (1914); Manoel Homem de Bittencourt, cirurgião dentista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Procurou-se, neste ensaio, evidenciar a atuação de uma rede de sociabilidade de intelectuais santistas que se envolveu nas mais diversas instituições
sociais e culturais da cidade, a fim de representar uma nova perspectiva de
modernidade que estava em curso no período. Dentre os intelectuais que
compuseram esta rede, evidenciou-se Arthur Porchat de Assis que, por meio
do seu livro “Eduquemos”, trouxe uma representação acerca da modernidade educacional.
Considerou-se, portanto, que o campo da educação foi escolhido por
estes intelectuais como aquele que construiria o caminho a ser percorrido
rumo ao progresso, sobretudo, econômico.
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INTRODUÇÃO
A investigação buscará compreender as possibilidades de práticas pedagógicas exitosas sob a ótica da pedagogia crítica e dos princípios do bem viver
como práxis da cultura indígena no contexto das escolas dos povos Guarani
na Baixada Santista e Vale do Ribeira/SP. Ou seja, como os princípios da teoria do Bem Viver sob o olhar da pedagogia crítica freiriana podem contribuir
e/ou possibilitar práticas pedagógicas exitosas para emancipação humana e
prática da liberdade? A pesquisa terá como objetivo geral: conhecer a relação
entre a teoria do Bem Viver e os saberes tradicionais indígenas que orientam
a prática educativa dos povos Guarani da Baixada Santista e Vale do Ribeira/
SP sob o olhar da pedagogia crítica como possibilidade de emancipação humana e prática da liberdade.

DESENVOLVIMENTO
Esta pesquisa de doutorado em educação que vem se desenvolvendo
traz como tema os princípios do bem viver e práticas educativas da educação
indígena sob o olhar da pedagogia crítica e emancipatória dos sujeitos e a
dialogicidade entre os saberes intercultural. A pesquisa pretende ter como
contexto as escolas indígenas da Baixada Santista e Vale do Ribeira no Estado de São Paulo. Como sujeitos participantes os alunos e professores dessas
escolas, bem como o coletivo que convive nesse contexto, levando em consideração as características peculiares das escolas indígenas no interior de
suas respectivas aldeias. Como destaque apresento um trecho das Diretrizes
Curriculares para a Educação Indígena que ao tratar dos princípios da Educação Indígena diz:
Art. 7º A organização das escolas indígenas e das atividades consideradas letivas podem assumir variadas
formas, como séries anuais, períodos semestrais, ciclos,
alternância regular de períodos de estudos com tempos
e espaços específicos, grupos não-seriados, com base na
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idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem assim o recomendar. § 1º Em
todos os níveis e modalidades da Educação Escolar Indígena devem ser garantidos os princípios da igualdade
social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e
da interculturalidade, contando preferencialmente com
professores e gestores das escolas indígenas, membros
da respectiva comunidade indígena. § 2º Os saberes e
práticas indígenas devem ancorar o acesso a outros conhecimentos, de modo a valorizar os modos próprios de
conhecer, investigar e sistematizar de cada povo indígena, valorizando a oralidade e a história indígena. § 3º A
Educação Escolar Indígena deve contribuir para o projeto societário e para o bem viver de cada comunidade
indígena, contemplando ações voltadas à manutenção
e preservação de seus territórios e dos recursos neles
existentes. (BRASIL, 2012). (grifo meu).

REFERENCIAL TEÓRICO
A investigação estará sustentada nos saberes da pedagogia que conforme nos elucida Franco (2008), é a ciência da educação, interlocutora das
teorias implícitas na práxis, e também mediadora nos processos de transformação que conduzem à consciência e possíveis condições emancipatórias.
De acordo com Franco (2008, p. 131): “A prática docente que produz saberes
precisa ser epistemologicamente assumida e isso se faz pelo exercício enquanto práxis, permeada por sustentação teórica, que fundamenta o exercício crítico-reflexivo de tais práticas”. E da pedagogia crítica de Paulo Freire.
“Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender
participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética, ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos
dadas com a decência e com a serenidade.” (FREIRE, 1996, p. 13). As palavras
de Paulo Freire ilustram a prática do Bem Viver indígena onde a autenticidade, a boniteza do seus saberes, valores e lutas caminham de mãos dadas por
entre os desafios do processo colonizador por eles sofridos.

METODOLOGIA UTILIZADA
O Vale do Ribeira está localizado no sul do estado de São Paulo e norte
do estado do Paraná, composto por 31 municípios (9 paranaenses e 22
paulistas). Se destaca pelo alto grau de preservação e diversidade ecológica,
com aproximadamente 21% dos remanescentes de Mata Atlântica existentes
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no Brasil. Mas o patrimônio cultural é igualmente valioso, abrigando o maior
número de comunidades remanescentes de quilombos de todo o estado de
São Paulo, comunidades caiçaras, índios Guarani, pescadores tradicionais e
pequenos produtores rurais. Apresenta diversidade ambiental e cultural tão
próximos de regiões altamente urbanizadas, como as capitais São Paulo e
Curitiba, sendo uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo.
Diante de um contexto peculiar e complexo como as escolas indígenas
da Baixada Santista e do Vale do Ribeira/SP, sendo esta uma pesquisa predominantemente qualitativa, a mesma está baseada na etnografia que apresenta princípios adequados a esta investigação como podemos verificar:
A pesquisa baseada nessa abordagem aproxima o investigador das experiências alheias, de sorte que faça a
experiência do que é o outro na compreensão que este
tem de si mesmo. Portanto, o esforço da pesquisa não é
expressar a própria experiência no processo de construção do conhecimento de certo objeto, mas de mostrar
como foi possível captar, pela explicação e compreensão, o modo pelo qual o outro faz a própria experiência
existencial. (GHEDIN & FRANCO, 2011, p. 180).

Considerando as especificardes da Educação Indígena como objeto, a
pesquisa baseada na etnografia se aproxima da necessidade do pesquisador
de compreender esse objeto e esse contexto tão rico em múltiplas peculiaridades e diversidades, ou seja, “compreensão da totalidade da cultura” (GHEDIN & FRANCO, 2011, p. 183).
Os métodos e instrumentos utilizados para esta coleta de dados serão:
a observação etnográfica, pesquisa bibliográfica e análise de documentos.
Os dados serão analisados e interpretados segundo Minayo (2012) no que
se refere à triangulação dos dados e segundo Bardin (2011), na análise de
conteúdo.

ACHADOS PRELIMINARES
Os dados coletados até o momento são bibliográficos a partir do estudo
do Estado da Questão. Até o momento apenas dois trabalhos, uma tese e uma
dissertação, ambos defendidos por pesquisadores indígenas no ano de 2018,
apesentam uma discussão sobre a interculturalidade e o Bem Viver, mas esses
trabalhos estão relacionados à análise do material didático produzido pelos povos indígenas. O que pretendo, no entanto, é uma compreensão dos princípios
da teoria do Bem Viver numa dialogicidade com a pedagogia crítica freiriana.
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CONSIDERAÇÕES
Acredito que essa pesquisa poderá contribuir positivamente com os demais estudos sobre a prática e a formação docente tanto para escolas indígenas como não-indígenas. Os princípios da teoria do Bem Viver da cultura
indígena se sustentam em conceitos contra hegemônicos que, assim como
a pedagogia crítica de Paulo Freire, busca de uma educação que promova a
harmonia dos saberes para a emancipação humana e social, para a liberdade,
e a dignidade a esperança.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa pretende desenvolver uma incursão de período longo
para analisar o processo histórico de institucionalização da educação em Bertioga, SP de 1874 a 1991. Objetiva-se, com tal incursão, num estágio mais
avançado da pesquisa, identificar elementos que permitam uma delimitação
temporal específica e circunstanciada, a posteriori- a partir da busca, seleção
e análise de fontes documentais que forneçam indícios e vestígios que permitam a elucidação de como a educação escolar foi sendo produzida e materializada nesse município a partir de 1874, marco inicial documental encontrado
até a presente data, até o seu processo de emancipação de Santos-SP em
1991. Considera-se aqui que esse processo, dada a singularidade histórica
que marca este território, só é possível a partir do resgate de documentos
que investiguem o processo de instituição de suas escolas primárias.

DESENVOLVIMENTO
Por se tratar de uma pesquisa de características subjacentes à história
da educação, utilizar-se-á do método histórico na perspectiva da história cultural, Williams (1992; 2011) ou micro história como prefere Ginzburg (1989),
indagando, questionando e problematizando vieses totalizantes, deterministas e oficiais do processo histórico de interpretação e produção de significação das representações sobre a institucionalização da educação neste
município.
Utilizar-se-á o “paradigma indiciário”, Ginzburg (1989) no sentido de
“caça” às fontes em Arquivos Públicos, nacional, estaduais, municipais; outros órgãos como os Institutos Históricos e Geográficos (IHG) de Santos e São
Vicente; Secretarias estaduais e municipais, câmara de vereadores em busca
de documentos que forneçam dados consistentes para caracterizar parte do
movimento histórico da educação em Bertioga-SP.
Enquanto vila, bairro e distrito de Santos neste período, as pistas documentais encontradas estabelecerão relação direta da institucionalização
escolar deste município, de forma ampla, e nas áreas delimitadas que cor217
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respondem atualmente ao município de Bertioga, de forma específica. Por
isso mesmo, as leituras aqui mobilizadas e outras que forem sendo agregadas
auxiliarão na complexa produção de um conhecimento histórico singular viabilizado pela dialética existente entre os acontecimentos históricos e sociais
e os sujeitos neles inscritos - individuais ou coletivamente, a partir da análise
documental qualitativa e crítica no tratamento das fontes que estão em processo de busca.
Considera-se que, neste contexto específico de Bertioga-SP, a institucionalização da educação esteve articulada à constituição de um ideário educacional moderno em nível nacional, que exigiu a total ruptura com a educação
do período colonial e imperial. Nesse curso o desafio assumido na instalação da primeira República era instruir a população a partir de uma educação
baseada em códigos escritos e regras de condutas consideradas ‘civilizadas’
tanto nas esferas social, econômica e de trabalho, dada a intensificação da
industrialização e, de outro, a desigualdade de todos os gentílicos que ali
habitavam ou chegavam.
A importância de se pensar esse processo consiste no fato de que o Brasil possui um histórico desigual de acesso à instrução pública, tanto do ponto
de vista econômico-social quanto de diversidades regionais étnicorraciais e
de gênero em diferentes localidades, que relegam aos sujeitos implicados no
espaço-cultural-temporal a diferentes condições de cidadania, em certa medida, pelas condições em que a educação a eles destinada materializava-se.
Pensar metodologicamente nas perspectivas históricas e como elas são
produzidas, Bloch (2002), Thompson (2001), Burke (1992), Ginzburg (1989);
nos processos de produção e reprodução de determinada cultura e as representações praticadas em decorrência dela, Williams (1992; 2011), assim
como no constructo de constituição da hegemonia de classe, Gramsci (2007)
permite algumas problematizações: quais culturas e interesses estiveram imbricadas no processo de oferta educacional para os sujeitos desse território?
Quais histórias foram oficializadas pelas classes hegemônicas daquele município?
Neste contexto, o método histórico foi então definidor dos objetivos da
pesquisa que, de forma específica, desdobra-se em estabelecer um corpus
documental e uma arqueologia crítica da implantação e implementação dos
espaços voltados para a educação escolar dos sujeitos, analisando-se os pressupostos materiais, históricos e culturais dessa realidade.
Apesar de embrionária, a constituição das linhas gerais da pesquisa foi
se desenvolvendo a partir da definição do método em face das características
da problemática traçada, que passa pela reconstituição da tessitura histórica
da educação em Bertioga-SP.
Quanto ao objeto de pesquisa, note-se que ele não foi definitivamente
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delimitado ainda, coincidindo com o que apontou Warde (1990) ao afirmar
que “o objeto é constituído pelo método percorrido”. Também não intenciona esta pesquisa confundir a fronteira tênue que separa conhecimento
(indagação) e o desejo (convicção).

CONSIDERAÇÕES
Pensar a história como um movimento produzido pelas relações humanas estabelecida em seu tempo implica ponderar que documentos não podem ser considerados apenas pelas informações que fornecem, mas também
pela organização discursiva e material, as condições em que foram produzidos e por quem; os lugares em que estão inscritos, as relações que unem e os
conflitos que os opõem propondo uma “história vista de baixo”, como indica
Thompson (2001).
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INTRODUÇÃO
O orientador é um dos profissionais que compõe a equipe gestora da
escola. Sua função muito tem sido discutida nos dias atuais, pois, no decorrer
de sua história, essa função mudou de objetivo e foco várias vezes. Ele pode
ajudar no processo de aprendizagem e pode melhorar a relação entre o docente, o discente e a família, além de contribuir para a melhoria da qualidade
de vida dos alunos, sendo um incentivador das mudanças na postura do educador, quando este desenvolve seu trabalho demonstrando como os alunos
podem ter um melhor desenvolvimento no dia a dia com prazer.
Quando se descreve o papel do Orientador, o foco fica voltado para a
atuação deste no que está relacionado ao projeto pedagógico da escola onde
atua com a comunidade, especialmente quando se afirma que: “O Orientador tem a função de fazer com que os pais participem do projeto da escola
de diferentes formas, desde o planejamento do projeto pedagógico até as
decisões que a escola deve tomar” (GRINSPUN, 2011, p. 109).
Quando se procura desenvolver um trabalho de pesquisa, é necessário
buscar a solução de um problema, para que este seja estudado. Dessa forma,
o problema central desse trabalho tenta unir a minha experiência profissional frente a este tema, ao tratar do OE em escolas municipais.
Notei que poucas escolas particulares possuem Orientadoras Pedagógicas, portanto, esta pesquisa teve como foco os OEs que atuam em escolas
municipais de Santos – SP.
Conforme Grinspun (2003), na entrevista à Revista Nova Escola, o OE
trabalha em parceria com os professores, tendo o compromisso com a formação permanente em tudo o que está ligado aos valores, às atitudes, às
emoções e aos sentimentos, constantemente analisando discutindo e criticando com a família, os educadores e o próprio educando.
Entendendo ter o Coordenador Pedagógico um papel fundamental dentro das escolas, Grinspun (2003) vivencia um grande número de escolas sem
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esse profissional, mas não quer dizer que não tenha uma pessoa desempenhando essa função. Em muitas escolas o Coordenador Pedagógico tem essa
função.
O objetivo geral desta pesquisa é o de conhecer o orientador educacional das escolas municipais de Santos/SP, sua função e seu trabalho dentro
dessas instituições, para entender como se dá a formação desse profissional,
que é mediada pela sua formação inicial, sua formação em serviço, o trabalho junto a docentes e alunos e tempo de exercício na função, além do seu
papel junto à equipe gestora.
Os objetivos específicos são: conhecer o trabalho do Orientador Pedagógico/Educacional dentro das escolas municipais de Santos/SP, especificamente no trabalho com os alunos em geral; no trabalho com os alunos com
dificuldade de aprendizagem e com deficiências; no trabalho com os professores; no trabalho com os funcionários; no trabalho junto ao coordenador
pedagógico; e no trabalho junto à equipe gestora da escola.
Fez-se um levantamento bibliográfico sobre o tema nos principais sites de pesquisa científica como Scielo, Anped e Lilacs, mas foi muito difícil
encontrar material para se conceituar a identidade profissional do OE e sua
formação, foco desse trabalho.
Inicialmente realizou-se um levantamento documental na Prefeitura de
Santos-SP para conhecer os fatos históricos que estão relacionados ao Orientador Educacional na cidade, procurando saber, principalmente, quando este
cargo se tornou uma Política Pública na cidade, mas a dificuldade em se encontrar material foi imensa.
O objeto escolhido, o OE, é um importante profissional que compõe a
equipe gestora das escolas municipais de Santos e das diversas escolas públicas e privadas do Brasil. Sua história remonta um passado não muito distante, onde seu trabalho teve várias interpretações e intenções, tendo como
base o poder político de cada fase pela qual esse cargo passou.
Através da investigação qualitativa foi possível trabalhar com o cotidiano do grupo estudado, principalmente ao se conhecer seus afazeres diários,
seus valores, suas atitudes e opiniões, que foram de vital importância no processo investigativo, pois com esses detalhes é que a pesquisa tomou corpo,
foi aprofundada, para que se entendessem todos os processos particulares e
específicos que envolvem os OEs.
Foram selecionados 6 orientadores que atuam em escolas públicas do
município de Santos – SP e a formadora desses OEs, através de uma abordagem de entrevistas sobre sua vida profissional, social e na escola em questão.
O instrumento de coleta de dados usado foi a entrevista semiestruturada
individual.
A partir dos dados coletados, realizou-se uma análise para identificar
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algumas categorias que foram observadas e depois analisadas, como: a formação dos orientadores educacionais, suas relações com a equipe gestora e
as ações desenvolvidas por eles na escola.
Conforme o exposto, uma das maneiras de entender o trabalho do
Orientador Educacional, foi através da entrevista semiestruturada, observando-se seu ingresso na rede municipal, as ações desenvolvidas nas escolas
e os níveis de participação na Gestão Escolar. Com estes dados foi possível
construir os elementos que colaboram com a formação da identidade desse
profissional, traçando o perfil dos orientadores educacionais.
Dessa forma, as entrevistas foram orientadas por temas, conforme se
segue: o trabalho do Orientador Educacional nas escolas municipais de Santos; sua trajetória profissional até assumir o cargo efetivo de Orientador Educacional; a formação do entrevistado exigida no município de Santos; a relação entre todos os envolvidos na Gestão Escolar e com os discentes, nos seus
diferentes níveis; a política pública aplicada a esse profissional da educação e
a relação com seu trabalho no dia a dia das escolas.
A partir dos dados coletados, realizou-se uma análise que identificou
as funções de cada orientador, sendo elas observadas e analisadas, como: a
formação profissional (inicial e como se constituem profissionalmente, OEs)
dos participantes, a socialização entre os orientadores e a equipe de Gestão
Escolar e as funções desempenhadas no seu dia a dia.
A pesquisa documental foi feita a partir dos documentos que foram produzidos pelos participantes e pela busca das leis que embasavam o início do
cargo de OE na prefeitura de Santos. A pesquisadora escreveu seu trabalho a
partir de: fichamentos das obras lidas; análise de artigos científicos pesquisados; busca por documentos, leis e regimentos no site da Prefeitura de Santos
uma vez que os arquivos históricos da cidade se encontram em péssimo estado de conservação; entrevistas realizadas com OEs e a formadora dos OEs da
prefeitura Municipal de Santos que concordaram em participar da pesquisa.

DESENVOLVIMENTO
Na cidade de Santos não é diferente, as escolas municipais têm
um OE em cada unidade (81), mas as escolas estaduais (32) não têm
OE. Nas ETECs (2) e escolas particulares (202), apenas 30% dessas escolas somadas possuem OE, o que comprova a experiência da professora Grinspun. (SEESP, 2017)1
Existe uma questão importante com relação ao nome Orientador Pedagógico ou Educacional. Alguns são registrados como Orientadores Pedagógicos (o que aconteceu comigo), pois a escola quer uma pedagoga e psicopedagoga, que tenha a noção do que é pedagógico. O pedagógico, nesses casos,
1

SEESP – Secretaria de Educação do Estado de São Paulo
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se entende como tudo o que envolve ensino e aprendizagem dos alunos.
Durante a pesquisa evidenciou-se que o nome Orientador Educacional
pode sofrer transformações nas diversas escolas e redes de ensino, mas não
existe material de pesquisa com fontes confiáveis que definam se existe uma
diferença de atuação relacionada ao nome pedagógico ou educacional.
Sanches (1998, p. 25-26) diz que: “Ao longo de sua história, a Orientação
Educacional nem sempre teve o mesmo enfoque. A questão ideológica permeou os objetivos da Orientação Educacional, fazendo com que estes mudassem de acordo com a estratégia mais ampla do poder político ”.
A prática dos orientadores educacionais passou por diversas mudanças
ao longo de sua trajetória histórica, inclusive com mudanças em sua postura
profissional, tornando-se alvo de grandes críticas nos dias atuais, sendo elas:
a) uma maior evidência nos postulados psicológicos, onde Rogers era o
teórico mais consultado para o trabalho dos orientadores;
b) o caráter corretivo, onde o orientador era considerado o disciplinador
e o profissional que era o responsável pelo ajustamento do aluno à escola, era direcionado ao atendimento dos alunos-problema;
c) por fim, a dimensão fragmentada onde o trabalho do pedagogo era
reduzido a funções da orientação e à realização de atividades isoladas.
(GRINSPUN, 1983; PIMENTA, 1990)
Com a mudança de foco da Orientação Vocacional, que foi criada para
atender as necessidades das indústrias, que poderiam escolher o trabalhador
certo para cada cargo, surgiu a Orientação Educacional, que também supervisionava os alunos que deixavam de ter essa orientação em casa, pois seus
pais estavam nas fábricas. (SANCHES, 1998)
Da Orientação Vocacional surge a Orientação Educacional, que une,
dentro das escolas, a ajuda e orientação na escolha profissional e apoia o estudante em suas dificuldades emocionais, individuais e em grupo, buscando
“[...] o desenvolvimento integral e harmonioso de sua personalidade; ordenando e integrando os elementos que exercem influência em sua formação
e preparando-o para o exercício das opções básicas” (SANCHES, 1998, p. 27).
Pimenta (1984) discorre em sua obra sobre a orientação vocacional e
demonstra que ela se tornou uma forma de persuasão psicológica, pois era
realizada, essencialmente, por instituições que estavam fora da empresa,
com a intenção de convencer as pessoas a ingressarem no mercado de trabalho através de suas capacidades. Segundo a autora, a orientação profissional
obteve um maior progresso nos países industrializados, com seus procedimentos e práticas mais elaboradas, principalmente no período das grandes
guerras.
Perto de 1930, com o desenvolvimento da industrialização e do proces223
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so produtivo, o trabalhador é cobrado em hábitos, atitudes e conhecimentos específicos da sua função, sendo entendida hoje como uma capacitação
profissional que era feita antes do trabalhador iniciar no emprego. Assim, a
escola e o currículo elaborado por ela atuam, na sociedade capitalista, como
força coadjuvante, pois ela reproduz a força de trabalho. (PIMENTA, 1984)
A educação, portanto, nas escolas municipais de Santos, é entendida
como um processo de formação que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas unidades educacionais, nos movimentos sociais, nas organizações e em toda manifestação cultural, não se restringindo
apenas à escola. Porém, é nesse espaço social, juntamente com os diversos
saberes, que se pode interagir com os conhecimentos culturalmente construídos para reconstruí-los e reinventá-los constantemente. (SANTOS, 2012)

CONSIDERAÇÕES
Ao se analisar as entrevistas e o material bibliográfico pesquisado para
conhecer a formação do OE, nota-se que a trajetória profissional dos OEs das
escolas municipais de Santos, anda de acordo com o que foi explanado, inicialmente eram professoras e depois se tornaram orientadoras educacionais.
Passaram pela pedagogia, conforme discutido e estudado no capítulo
1, onde Pinto (2017), Furlan (s/d) e Pimenta et al (2017) demonstram que os
cursos de Pedagogia passaram por algumas mudanças, mas ainda não estão
adequados para formar professores e gestores, sendo necessário uma maior
adequação de conteúdos e disciplinas para que essa formação seja mais completa.
A discussão sobre novas propostas e mudanças ainda está longe de acabar, mas é importante pensar sobre a formação dos professores da educação
básica e dos gestores, pois, conforme Tardif (2002, p. 23) diz é importante:
“encontrar, nos cursos de formação de professores, uma nova articulação e
um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades
‘a respeito’ do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores ‘em’ suas
práticas cotidianas”.
A formação docente é a base da formação do OE, por isso a importância
que este trabalho deu a ela. Sendo professores, os OE foram parcamente
capacitados para a inclusão de alunos com necessidades especiais, diversidades culturais, famílias de diferentes tipos e realidades econômicas, que podem trazer influências sérias dentro das escolas.
Sendo um pedagogo, o OE é carente de conhecimento técnico-teórico
e mesmo tendo uma formação em serviço uma vez ao mês, por oito meses
no ano, essa formação ainda é deficiente e inadequada, pois s formadora
é limitada em sua atuação. Nem todas as OEs são liberadas para participar
dessa formação, uma vez que a demanda das escolas e a falta de professores
224

XIV Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

e funcionários as impedem. Assim, qual é realmente, a formação em serviço
das OEs das escolas municipais de Santos?
A formação das OEs é um importante ponto de análise, pois quando
eram professoras já sofriam com a falta dela, enquanto OEs recebem uma
formação com oito encontros anuais, o que é ínfimo diante das necessidades
apresentadas por elas.
O trabalho desenvolvido pelo OE é complexo e amplo, pois, conforme
analisado, elas atendem diversas demandas, sejam elas pedagógicas, junto
aos coordenadores, sociais e emocionais, junto às famílias e aos alunos, relacionais, junto com o assistente de direção ao lidar com os funcionários.
Ao aluno do século XXI são exigidas habilidades que antes não se aprendiam na escola. A escola, por sua vez, precisou se adaptar às exigências da
sociedade moderna e transcendeu o seu papel de transmissora de informação para o de formadora de cidadãos aptos intelectual e emocionalmente
para atuar numa sociedade capitalista, em que há necessidade de competir
para se alcançar não só uma vaga na universidade, mas principalmente um
emprego compatível com sua formação de escolha.
O que faz então o OE nesse contexto de ansiedade dos estudantes? Trabalha com o equilíbrio dos mesmos, cuida para que saibam viver numa comunidade de iguais-diferentes; num mundo que lhes cobra uma capacidade
de pensar rapidamente, de se adaptar a cada instante a situações sociais,
familiares, jurídicas, políticas, tecnológicas, etc. Enfim, o OE é de certa forma
um ponto de apoio para o aluno, a escola e a família.
Ao se estudar os OEs das escolas municipais de Santos e sua formação,
estamos tratando de uma realidade regional, principalmente porque a cidade Santos é uma das únicas que, como já foi citado anteriormente, obedeceu
a lei federal que exigia a presença de um OE nas escolas.
Ao mesmo tempo em que se tem uma cidade que estabelece um OE
por escola, tem-se um Estado ditador que manipula os servidores, tornando-os bonecos manipuláveis, estabelecendo jornadas e funções multitarefadas,
que tornam o trabalho do OE, e porque não dizer, dos demais gestores e professores cansativo e suscetível a intempéries emocionais, visto que através
das entrevistas observou-se que o envolvimento emocional com os alunos e
suas famílias é intenso e real.
Adequar a sala de aula, ambiente tão pouco atraente ao jovem já acostumado com a rapidez da tecnologia e a busca da informação por meio de um
“clique”, é um dos desafios da nova escola. Além disso, preparar o jovem para
as exigências do mercado de trabalho atual, em que as relações humanas
são essenciais e as habilidades e competências são mais valorizadas que o
conhecimento do conteúdo em si, é outro desafio que requer conhecimento
e adaptação do educador às transformações sociais atuais.
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INTRODUÇÃO
As instituições de educação da criança pequena estão em estreita relação com as questões que dizem respeito à história da infância, da família,
da população, da urbanização, do trabalho e das relações de produção, etc.,
e, é claro, com a história das demais instituições educacionais. Para Moysés
Kuhlmann não se trata apenas da Educação Infantil: a história da educação
em geral precisa levar em conta todo o período da infância, identificada aqui
como condição da criança com limites etários amplos, subdivididos em fases
de idade, para as quais se criaram instituições educacionais específicas.
Esta pesquisa teve sua problemática levantada a partir da minha experiência acadêmica como aluna da rede pública de ensino no município de São
Vicente, onde passei toda minha trajetória desde a Educação infantil até o
Ensino Médio. Dessa relação nasce a pesquisa em desenvolvimento sobre a
historicidade da Educação Infantil na década de 80 na cidade de São Vicente,
estado de São Paulo e suas práticas pedagógicas nesse período.
A pesquisa sobre a Educação Infantil na cidade de São Vicente recebeu
um estímulo fotográfico com marcas do passado, o qual iremos recordar com
imagens de práticas de ensino-aprendizagem em lugares fora da escola e
dentro dela.
O começo desta investigação histórica acredita no indivíduo enquanto
ser social e parte da própria construção do conhecimento histórico. As fontes
para a realização da pesquisa serão documentos da Secretaria de Educação
do Município, os jornais: A Tribuna de Santos e Jornal Vicentino e Decretos
Municipais que estão no acervo histórico da cidade de São Vicente. Com a
leitura das informações disponíveis nos documentos dos acervos citados, irei
registrar, interpretar e compreender os acontecimentos que possibilitaram a
implantação dos parques infantis no município de São Vicente no contexto
histórico social, assim como as ideias e práticas pedagógicas existentes nessas instituições.
Os referenciais teóricos adotados são: Marc Bloc, Jacques Le Goff, Moysés Kuhlmann Junior que acreditam numa história não linear, que o documento histórico é um produto da sociedade criado a partir das relações de
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forças, e situa a educação no quadro das relações sociais.
Fig. 1 Atividade para estudar os animais no Orquidário de Santos - Praça
Washington, s/n - José Menino.

Fonte: Produção da Autora (0utubro 1984) - Tempo de escola na E.M.E.I Professora Maria
Guilhermina Martins Machado

Após este levantamento, a pesquisa irá mostrar a Educação Infantil na
década de 80 no município de São Vicente que não desenvolvia apenas a
educação, a cultura e a saúde das crianças que lá frequentavam no sentido
literal da palavra, mas sim o senso de que todos os indivíduos são capazes de
construir suas bases de conhecimento de acordo com o estímulo e o meio
que estão inseridos.
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POSSIBILIDADES
Natasha Guerrize Claro

Mestranda do PPGE – Universidade Católica de Santos
n.guerrize@gmail.com

Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo refletir o uso da história oral temática como possibilidade de pesquisa no estudo da história de instituições
escolares, especificamente com o recurso de entrevistas feitas com ex-alunos de uma faculdade de Educação Física na cidade de Santos, estado de
São Paulo. A proposta deste estudo metodológico parte de uma dissertação
em andamento que visa problematizar como ex-alunos e ex-professores da
Faculdade de Educação Física de Santos (FEFIS), durante os anos de 1969 a
1985, se compreendiam como identidade de formação e construção da memória desta instituição, e quais as ligações com os acontecimentos políticos
e desportivos da cidade. Neste trabalho, serão apresentados alguns trechos
de uma entrevista textualizada, a fim de ampliar a compreensão sobre como
os depoimentos orais podem explicitar acontecimentos e práticas escolares
de um determinado tempo e espaços históricos, sobretudo em relação à própria inserção de professores formados em Educação Física preocupados em
ressignificar seus lugares de fala e temporalidades.

DESENVOLVIMENTO
Qual a finalidade da história oral enquanto recurso para investigar a
constituição de uma instituição escolar? A indagação leva a outros desdobramentos sobre a compreensão da própria história enquanto finalidade para a
pesquisa acadêmica. Se a história pode constituir um saber em diversas perspectivas, entre “procurar informar-se” e “investigar ações de sujeitos” (LE
GOFF, 2003), é possível dizer que a matéria prima deste saber é a narrativa.
Narrativa pode ser entendida como a própria história no processo
amplo da palavra, e que depende de sua finalidade social (THOMPSON,
1992). Para que o relato, a narrativa, possa existir, são precisos os próprios
sujeitos históricos e seus testemunhos orais, ainda que esses registros sejam
229

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

posteriormente transcritos.
De acordo com Meihy (2005, p. 17), a história oral pode ser conceituada
por:
[...] um recurso moderno usado para a elaboração de
documentos, arquivamento e estudos referentes à experiência social de pessoas e de grupos. Ela é sempre
uma história do “tempo presente” e também reconhecida como história viva.

Sendo uma apreensão de narrativas que objetiva a formulação de documentos históricos, a história oral, em sua essência, responde a uma utilidade
pública. Por esse motivo, é fácil confundir tal procedimento, a entrevista, com
o usualmente utilizado no Jornalismo. Mas entrevista jornalística e o uso da
entrevista na história oral diferem. A principal razão é o elemento da “edição”,
em que os jornais realizam para evidenciar informações e depoimentos com
mais apelo, com a finalidade de atender a uma narrativa imediata e temporal.
Não se pretende neste trabalho analisar e aprofundar essas diferenças.
Entretanto, a contextualização se faz necessária para compreender este movimento, especialmente se tratando da história oral temática1, pois é a que
mais se aproxima com a atividade jornalística e a que se utilizou no processo
de entrevistas de ex-alunos da Faculdade de Educação Física de Santos2.
Na perspectiva das instituições escolares, a história oral entra como uma
possibilidade metodológica relevante quando o objeto de pesquisa apresenta “densidade histórica” (NOSELLA; BUFFA, 2013, p. 58), quando a própria
sociedade e os sujeitos a elas ligados conseguem reconhecer seu significado
social, expondo suas representações e identidades.
Diante dessas considerações, os fragmentos a seguir são referentes à
entrevista realizada com José Osvaldo Marcelino, um dos ex-alunos da instituição dentro do marco histórico proposto. Conhecido por “Negrelli”, foi
atleta da Seleção Brasileira de Voleibol e do Santos Futebol Clube. Como um
ex-atleta, acostumado a contar histórias à imprensa, concedendo entrevistas
sobre sua trajetória profissional, supostamente estaria disposto a dissertar
suas experiências escolares. Neste procedimento da história oral, o caráter
testemunhal passa a ser mais exigente para o pesquisador compreender as
‘sombras’ que há por trás da contextualização histórica da instituição escolar
a qual o entrevistado está inserido, sobretudo de suas memórias.

Conforme Meihy (2014), é a categoria de procedimentos metodológicos que são mais “(...)
consideradas por jornalistas e demais pessoas que se valem de entrevistas como forma dialógica de promover discussões em torno de um assunto específico” (p. 38), em que o caráter
testemunhal deve ser ainda mais confrontado.
2
Fundada pela educadora Rosinha Garcia de Siqueira Viegas, a FEFIS é considerada a primeira
instituição de ensino superior na área de Educação Física da cidade em questão. A instituição
situava-se na antiga sede do Brasil Futebol Clube, na Rua Arabutan, nº 47, bairro Aparecida,
onde se ministravam as aulas teóricas e práticas – exceto as atividades voltadas à disciplina
de natação, realizadas no Clube Internacional de Santos, localizado no bairro Ponta da Praia.
1
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Não tinha um ‘plano B’. A decisão de cursar Educação
Física foi extremamente importante para mim, porque
teve a primeira turma logo no meu último ano de colegial. Entrei na segunda turma da Faculdade, em 1970.
Mesmo estudando, continuava atuando como atleta. Inclusive, fui para a Olimpíada de Munique, na Alemanha,
em 1972. No primeiro ano, fui colega do Pelé, que teve
que trancar a matrícula dele por causa da Copa de 1970,
e também do Leão. Nós nos chamávamos de Primeiro
Ano E. Esse ‘E’ era de “especial”, só tinha fera na nossa
classe (Entrevista pessoal, 2018)3.

Quando nos propomos falar sobre memória, logo vem a ideia de conservação e estado de consciência. O esforço é individual, mas os pontos de
referência são ligados para uma estruturação daquilo que entendemos como
as lembranças de um coletivo. Para Pollak (1989), o ser humano precisa se
sentir pertencido a uma sociedade, a um grupo social. A memória, portanto,
funciona como um catalisador dessa conexão de identidade com um todo.
Dessa forma, existe em sua natureza a necessidade de fazer intersecções entre a memória coletiva e a individual.
O que eu percebi em meio à minha experiência é que
a Educação Física antigamente era muito focada no esporte, e ao longo do tempo, ela foi se desenvolvendo.
Tanto que tinham as modalidades da minha época. O vôlei era uma delas. Geraldo Faggiano era o nosso professor de voleibol, depois virou meu amigo pessoal. Como
depois se tornou diretor da Faculdade, praticamente foi
ele quem fez o convite para que eu viesse dar aula na
disciplina de voleibol nos anos 90, e era uma coisa que
eu queria muito, falava assim para ele: “Não quero tirar
o lugar de ninguém, mas assim que tiver oportunidade,
eu gostaria muito de dar aula de voleibol na faculdade”.
E acabou acontecendo tempos depois.

As redes de sociabilidades (SIRINELLI, 2003), que articulam relações com
o microcosmo particular de um grupo (o de professor e aluno, que tem em
comum a prática de um esporte, neste caso) e as noções de experiência, supondo como um movimento de exteriorização e de subjetividade (BONDÍA,
2011) são explícitas neste último depoimento de Negrelli, em que privilegia
como os sujeitos históricos designam a identidade construtiva da instituição
escolar em questão.

3

Entrevista concedida em 14 de dezembro de 2018
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CONSIDERAÇÕES
A pesquisa em história oral, sobretudo na história oral temática, traz
contribuições com o “estabelecimento de comunidades de destinos, colônias
e redes” (MEIHY; HOLANDA, 2014) que são fundamentais na perspectiva de
se confrontar as subjetividades dos sujeitos pesquisados.
Também é possível pensar em construir relações da memória como fonte histórica e como fenômeno histórico. A primeira se apropria pela história oral, enquanto a segunda é associada à história da recordação, feita pela
seleção, identificando as variáveis desse processo, desde o local e como se
modificaram ao longo do tempo (BURKE, 1992).
Por fim, a Educação Física, na perspectiva de uma disciplina acadêmica,
privilegiou a ascensão de sujeitos que já possuíam a experiência na área em
se desenvolver como professores para a tentativa de uma formação de novos
atletas, e essa consciência fica explícita na fala do próprio entrevistado como
projetava o ensino da disciplina.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO VIVÊNCIA
FORMATIVA: ESPAÇO DE POSSIBILIDADES
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Orientadora: Profa. Dra. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco

INTRODUÇÃO
O Estágio Supervisionado como espaço da formação docente contempla
elementos que integralizam as vivências realizadas na universidade, os conhecimentos científicos e sua contextualização dentro do ambiente escolar.
Neste caminho de muitas interpretações o estágio se configura como etapa
imprescindível para formação profissional indo de encontro com a realidade
vivenciada nas escolas.
Para tanto, a problemática evidenciada na pesquisa refere-se a: Como
o estágio supervisionado pode proporcionar uma vivência formativa para os
estudantes de Pedagogia? O estudo objetiva compreender como o estágio
pode proporcionar vivências formativas ao pedagogo em formação, considerando que a vivência, como nos apresenta Viesenteiner (2013, pág. 149), nos
compõe e que “não basta vivenciar, como querer vivenciar; é preciso que
cada vivência altere durante longo período e de modo significativo a vida”.
Nesta perspectiva estudar o estágio como vivência formativa é lançar
um olhar analítico para sua ação colaborativa na formação docente, de modo
integral, colocando em foco o Curso de Pedagogia. Desta forma, poder dar
sentido aos conhecimentos compartilhados na academia, promovendo vivências significativas ao estagiário, no desenvolvimento de sua prática pedagógica. Situando o estágio como espaço de reflexão, questionamentos e
construção da identidade profissional.

DESENVOLVIMENTO
Na formação docente o estágio ocupa um espaço que contribui para a
efetivação da articulação interdisciplinar entre os componentes do curso de
formação, adicionado a subjetividade do futuro professor, seu olhar e sua
sensibilidade para perceber o estágio como um campo de conhecimento da
profissão docente. Desta forma, Almeida e Pimenta (2014, p. 29) destacam o
estágio como um campo de conhecimento que envolve estudos, análise, problematização, reflexão e proposição de soluções para o ensinar e o aprender.
Corroborando com a visão das autoras, é vital compreender os proces233
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sos realizados neste campo vasto, que é o estágio, com a integração dos contextos sociais, históricos e culturais dos personagens envolvidos no ambiente
escolar.
Assim, o estágio se fundamenta como atividade teórica do conhecimento, articulada no diálogo e intervenção da realidade, transformando e sendo
transformada pelo intercâmbio de conhecimentos e ações que podem possibilitar uma práxis formativa aos estagiários. Pimenta e Lima (2017, p. 36)
apresentam o estágio como atividade instrumentalizadora da práxis docente,
sendo transformadora da realidade. A práxis se realiza por meio de sua ação
científica no cotidiano e na reflexão do trabalho docente em sala de aula,
para melhoria da escola, do sistema de ensino, e consequentemente, da sociedade.
O projeto de pesquisa em andamento busca investigar como as vivências formativas se constituem no curso de Pedagogia. Para atender as finalidades da pesquisa foi escolhida uma abordagem qualitativa, desenvolvendo
uma pesquisa etnográfica, na perspectiva de compreender o estágio como
espaço de vivências; para isso, é preciso olhar de dentro para fora, como se
dá todo o processo de preparação e encaminhamento dos estágios e a percepção do futuro professor quanto à realidade do campo de atuação.
Todo processo requer um mergulho nos ambientes em que se desdobram a problematização, universidade e escola, para a verificação e intepretação das atitudes e cultura que permeiam a formação profissional. E, desta
forma, compreender as influências da história de vida e da realidade sócio-cultural dos estagiários no processo formativo. Destarte, é preciso entender como essas vivências perpassam o estágio, contribuindo para reflexão,
construção da identidade profissional e organização do processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes em formação no curso de Pedagogia.
A pesquisa etnográfica permite conhecer, de dentro, as complexidades
dos processos de formação e a relevância do estágio neste percurso. Como
afirmam Ghedin e Franco (2011, p. 203), a etnografia busca descrever, compreender e interpretar os fenômenos educativos presentes no contexto escolar.
A estrutura da pesquisa é de natureza exploratório-descritiva-interpretativa, visando observar, descrever e interpretar o estágio supervisionado
como parte do processo educacional na formação profissional dos alunos do
Curso de Pedagogia, na Região Metropolitana do Cariri e sua interação com
as instituições-campo na atividade teórico-prática.
Deste modo, a coleta de dados foi realizada na Universidade Regional
do Cariri – URCA, durante o semestre de 2019, no período de 14 de março a
19 de junho, acompanhando in loco as atividades desenvolvidas, na universidade e na escola, pelos alunos do sétimo semestre do curso de Pedagogia na
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disciplina Estágio Supervisionado – Educação Infantil.
Em decorrência da divisão dos estudantes realizada na universidader,
foi realizado um recorte para a execução da pesquisa; assim foram acompanhados os estagiários de duas escolas de educação infantil, no município de
Juazeiro do Norte: a escola 1 – Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI)
José Perboyre Sampaio Sabiá recebeu duas duplas de estagiários., enquanto,
a escola 2 – EMEI Profa. Francisca Letícia do Amaral Brasileiro recebeu três
duplas de estagiários, totalizando o acompanhamento de dez estudantes.
Para coletar os dados foram utilizados os instrumentos de coleta: observação participante, entrevista e análise documental que contemplou o Projeto Pedagógico do Curso, Regulamento de Estágio e os Diários Pedagógicos
entregue pelos discentes como atividade final da disciplina.
Durante a observação participante, não somente observei as vivências
dos alunos, mas em muitos momentos pude me colocar também na posição
de estagiária, agregando à minha identidade novas problematizações sobre
a prática pedagógica e a escola, reflexões que transformaram o meu olhar.
Nesse percurso, convivi com os sentimentos, ansiedades e contentamento
dos estudante durante as atividades desenvolvidas no estágio.
A vivência formativa acontecia nas atividades exitosas, mas também, e
principalmente, nas não exitosas que exigiam uma reconstrução do planejamento e uma análise da prática para encontrar as fragilidades das ações. A
partir daí os estagiários adaptavam seus planejamentos e buscavam no repertório de vivências anteriores, principalmente as vividas na universidade,
novas formas de realizar as atividades.
Interessante observar que elementos conflitantes como infraestrutura
e rotinas deixaram de ser uma dificuldade elencada pelos estagiários e a superação deste discurso aconteceu principalmente pelo reconhecimento da
escola como espaço social e que sofre todas as influências externas, políticas,
econômicas e sociais.
A proposta de estágio apresentada pela URCA promove um circuito formativo que está dividido entre: observação, análise documental e regência.
A cada momento o discente retorna à universidade para compartilhar o que
observou e apresentar aos demais uma analise crítica, refletindo e ilustrando
dificuldades e propostas para uso de espaços e atividades que podem compor a regência.
No que concerne à análise documental, os estagiários se dirigiram a
escola munidos de um formulário com questões estruturadas para análise
do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, questionamentos que sistematizaram as análises e promoveram aprendizados quanto à construção do
documento.
Durante às regências, as contribuições entre os estagiários e professor
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consistiam na orientação e compartilhamento de estratégias para o trabalho
na escola. O professor de estágio disponibilizou um projeto de arte para ser
apresentado e aprovado pelo professor regente. Após a apresentação da proposta, a maior parte das professoras regentes preferiram que os estagiários
dessem sequencia aos conteúdos que estão na matriz curricular e acabaram
contemplando o projeto por meio de atividades paralelas.
Dentre as fragilidades apresentadas pelos estagiários, ficaram em destaque a questão do tempo para organização das atividades do estágio, considerando a carga horária do componente curricular. E ganhou destaque positivo a relação entre os professores, gestores e estagiários durante o estágio
supervisionado, concretizando um trabalho coletivo.
Das categorias elencadas preliminarmente, foram encontrados a afetvidade e a contextualização do ensino como um ato afetivo, circuito formativo
entre universidade-escola, a mudança do olhar sobre a prática e o aprendizado da profissão docente. Em seguida os dados serão analizados numa
perspectiva hermenêuco-dialético, para interpretar e compreender o objeto
de estudo em todas as suas dimensões, percebendo a significação das falas
dos participantes e a influência histórico-cultural que o contexto propõe.

CONSIDERAÇÕES
Ao concluir a pesquisa almeja-se compreender o estágio em seu cenário
atual e sua contribuição crítico-reflexiva para ressignificar a formação inicial
do docente, considerando os aspectos histórico, sociais e culturais que perpassam esse período. Assim, integrando a pesquisa e a produção de conhecimentos como elementos significativos para a prática docente.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa versa sobre os principais professores do Departamento de
Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos, nos primeiros anos de criação do departamento. Entre os principais sujeitos do período
pesquisado, deter-me-ei nesta comunicação sobre a Professora Dra. Conceição Neves Gmeiner, vice- chefe de Departamento de Filosofia. A pesquisa ora
apresentada faz parte de uma análise mais ampla que está em desenvolvimento no Mestrado em Educação da Universidade Católica de Santos.
A metodologia utilizada é histórica- documental nos acervos cedidos
pela Academia Santista de Letras, como também do próprio currículo vitae
da professora e outros documentos pessoais de pessoas que conviveram
mais próximo com a Professora Conceição Neves.
Para a construção teórica deste trabalho recorremos às contribuições
de Gomes e Hansen (2016), que consideram como intelectual mediador, tantos aqueles que se aponta para um público de pares, como para um público
não especializado, circunspeto por amplas quantias da coletividade (GOMES;
HANSEN, 2016), podendo ter seus papéis desempenhados por diversos atores, sendo estes identificados em leitores, contadores de histórias, sujeitos
de grande relevância, que atuam exclusiva ou paralelamente como intelectuais, como mediadores culturais. Embora analisando essa acepção mais ampla do conceito de intelectual, as pesquisadoras afirmam que esses intelectuais determinam conhecimento e transmitem conceitos, estando direta ou
indiretamente vinculados à intervenção político-social, devendo ser tratados
como sujeitos estratégicos nos campos da política e da cultura.
Os resultados parciais da pesquisa foram evidenciados que a Professora
Dra. Conceição Neves Gmeiner colaborou efetivamente com o Departamento de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos, por
sua atuação como intelectual- mediadora, ou seja, sua atuação para toda
a comunidade acadêmica como também a outras instituições de ensino da
região, no qual esteve à frente.
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DESENVOLVIMENTO
Conceição Neves Gmeiner, nasceu em 16 de fevereiro de 1937, em Santos- SP, era filha de Alfredo Gmeiner e Maria da Conceição Neves Gmeiner,
faleceu em 28 de dezembro de 2014. Estudante de escola pública, cursou
Pedagogia, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos, hoje Universidade Católica de Santos –UNISANTOS – 1958, obtendo o título de Licenciada e Bacharelada.
Iniciou sua carreira acadêmica com a função de “Orientação Educacional” - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Católica
de Santos – 1961. Fez seu Mestrado em Filosofia da Educação, pela PUC-SP
-1983, defendendo a Tese: “A Virtude como fundamento do poder no projeto
político – pedagógico de Platão”, sob orientação do Prof. Dr. Antonio Joaquim
Severino. Realizou o Doutorado em Filosofia Moderna, pela USP – 1990, com
a Tese “ A linguagem originária. Um estudo sobre a linguagem na perspectiva
de Martim Heidegger”, sob orientação de Vitor Knoll.
Foi Professora de História da Educação e História da Filosofia no Curso
de Pedagogia, de 1964 a 1996, na Universidade Católica de Santos. Foi Professora de Metodologia da Pesquisa Cientifica no curso de Pós- Graduação
Lato Sensu, “Didática do Ensino Superior” e no Curso de Ciências Jurídicas,
entre 1988 e 1998, na mesma instituição. Lecionou Filosofia na Faculdade
de Direito da Universidade Santa Cecília onde também ministrou o curso de
extensão em Lógica para o Direito.
A partir de 1996 passou a exercer o magistério e a pesquisa na Universidade
Santa Cecília e, em 2009, assumiu o magistério na Universidade Metropolitana de
Santos (UNIMES), no acompanhamento do Programa de Atividades Complementares no Curso de Direito.

OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS:
Entre outras atividades acadêmicas, exerceu o cargo de Vice-Reitora
Acadêmica na Universidade Católica de Santos, entre 1986 a 1990 e foi reconduzida para o 2° mandato, com em 1998. Exerceu os cargos de Chefe de
Departamento de Filosofia – 1978 a 1982 e 1992 a março de 98; Chefe do Departamento de Ciências da Educação – 1982 a 1986; Assessoria e Coordenação do projeto de Pós-Graduação stricto sensu, nas Faculdades Associadas do
Ipiranga (1977). Foi membro do Conselho Editorial da Editora Leopoldianum
e colaboradora da Revista Leopoldianum desde 1986 a 2000; Coordenadora
de Capacitação Docente na Universidade Católica de Santos; Colaboradora
do Jornal “A TRIBUNA” de Santos – Caderno Cultural, desde 1995; Colaborou
com o jornal Diário Popular de São Paulo (1996). Foi membro do Conselho
de Ensino e Pesquisa (CEPe) – Universidade Católica de Santos – de 1984 a
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1986, em 1995 e a partir de 2 de março de 1998. Foi Presidente da Comissão
de Estudos do Projeto Pedagógico – Universidade Católica de Santos – 1983;
foi membro da Comissão de Estudos do Regimento Unificado – Universidade
Católica de Santos (1983), Chefe de Departamento de Ciências da Educação
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Católica de Santos – Santos –SP de 1982 a 1986.
Diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade
Católica de Santos – 1981. Exerceu o cargo de Vice-diretora da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Católica de Santos – Santos-SP de
1979 a 1983.
Foi Chefe do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Católica de Santos- Santos- SP – de 1978 a 1982,
de 1992 a 2 de março de 1998. Chefe do Departamento de Pedagogia – Faculdade de Educação e Ciências Humanas do Centro de Estudos Unificados
Bandeirantes (CEUBAN) – Santos – 1974 e 1975. Foi Diretora da Escola de
Segundo Grau Martim Afonso – São Vicente- SP; Diretora do Liceu Santista,
escola de Primeiro e segundo graus e educação infantil, Sociedade Visconde
de São Leopoldo. Exerceu atividades de Magistério no Segundo Grau, na disciplina Filosofia na Escola Martim Afonso, S. Vicente, Escola E. Leônidas do
Amaral Vieira, Santa Cruz do Rio Pardo. Escola E. Horácio Soares, Ourinhos,
a partir de 1960, e no Magistério de Primeiro Grau, primeira a quarta series,
em São Vicente, de 1953 a 1958. Foi membro da Academia Santista de Letras
de Santos, no qual foi Presidente do período 2002- 2004 – 2004 a 2005 e do
Instituto Histórico e Geográfico de Santos, ocupando a cadeira 50 e foi Presidente do Instituto Santista de Filosofia.

OBRAS PUBLICADAS:
GMEINER, Conceição Neves. A Morada do Ser: Abordagem Filosófica da
linguagem na leitura de Martim Heidegger. Santos, Editora Universitária
Leopoldianum, 1998.
______. Ética e Poder: Refazendo o percurso Platônico. Santos, Editora
Comunicar, 2006.

CONCLUSÕES
Entre as conclusões parciais que a pesquisa possibilitou, evidencia-se a
trajetória acadêmica assumida pela docente Conceição Neves Gmeiner. Sua
capacidade em nível intelectual, sua opção pela área, que segundo Hansem
e Gomes, definem como intelectual-mediador. Sua atuação à frente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos, sobretudo, no Departamento
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de Filosofia e no Departamento de Educação. Os acadêmicos contemporâneos de sua época, após sua morte, veem sua atuação docente, como grande contribuição, em nível de pesquisa, ensino e cultural. Sem dúvida, sua
formação robusta possibilitou colaborar de forma direta na constituição e
consolidação dos departamentos, como também a todas as instituições que
teve a responsabilidade de conduzir.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa se vincula ao projeto “Historiografia da educação no quadro das relações sociais: infância e instituições», orientada pelo professor Dr.
Moysés Kuhlmann Jr., e investiga os processos históricos que levaram à criação do Instituto Dona Escolástica Rosa”, em Santos, considerando o legado
do testamento deixado por João Octávio dos Santos e as contribuições para a
educação no início do século XX.
Será analisado o regulamento da instituição, que tinha por finalidade
oferecer educação gratuita, moral, cívica e profissional, a meninos pobres,
sem distinção de nacionalidade, de preferência órfãos, em regime de internato e, mantida exclusivamente com a renda do seu patrimônio. Pretende-se
identificar os motivos pelo qual João Octávio desejava que o instituto fosse
construído na sua antiga chácara localizada no ramal da Ponta da Praia, mesmo não apresentando condições sanitárias adequadas, devido à presença
do “Rio Conrado”, que cortava a propriedade. Investiga-se o envolvimento
benemérito de João Octávio dos Santos com a Irmandade da Santa Casa de
Santos, na qual fora provedor entre 1875 e 1896.
A pesquisa será realizada através de levantamento, análise documental, pesquisa bibliográfica e identificação de fontes documentais para a investigação, que indicam a viabilidade da realização. Também será utilizada
a monografia escrita por Júlio Conceição (1908) que descreve a história da
construção do instituto, buscando enriquecer e evidenciar a pesquisa.

DESENVOLVIMENTO
O testamento de João Octávio foi registrado em 12 de dezembro de
1899, com o ponto central a construção do instituto Dona Escolástica Rosa,
situado na cidade de Santos/SP. Preocupado com o alto índice de orfandade
na cidade de Santos, no final do século XIX, João Octávio dos Santos resolveu
planejar um instituto (escola e internato) para a infância desvalida daquela
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época, destinada à educação intelectual e profissional para meninos pobres
e órfãos. Conforme consta no testamento, João Octávio idealizou o instituto
construído nos moldes do “Instituto Dona Ana Rosa” (1874), existente no
estado de São Paulo.
Para a realização de tal empreendimento, João Otávio elegeu a Santa
Casa de Misericórdia de Santos, instituição herdeira de todos os seus bens,
direitos e ações constitutivas do seu patrimônio, uma fortuna economizada
ao longo de anos empreendendo no comércio. Sua vontade era que boa parte da herança fosse utilizada para a viabilização e manutenção do instituto,
que recebeu o nome “Dona Escolástica Rosa”, em memória de sua mãe, falecida em 1853. O Testamento de João Octavio dos Santos (1899), contendo 5
páginas, escrito com lucidez embora ela estivesse doente, determina o destino de sua fortuna, sem herdeiros descendentes ou ascendentes. Nomeia
como executor do testamento seu amigo e compadre Júlio Conceição (1899),
membro da monarquia cafeeira, filho do Barão de Serra Negra, político e fundador de diversas instituições filantrópicas que se dedicou a executar o que
foi definido por João Octávio dos Santos no testamento, inaugurando o Instituto D. Escolástica Rosa.
João Octávio desejou que, no mesmo ambiente, os meninos recebessem instrução escolar e profissional necessárias para uma vida digna. Para
isso, deixara expresso no testamento que a entidade deveria ser construída,
às expensas de sua herança, no amplo terreno ocupado pela chácara de sua
residência, no ramal da Ponta da Praia na cidade de Santos, com a finalidade
de deixar um legado que pudesse gerar oportunidades aos jovens carentes
da cidade, aos menos favorecidos que, sob a luz de seu exemplo de vida,
pudessem alcançar a dignidade e multiplicar benemerências. João Otávio
não viu seu sonho transformar-se em realidade, pois faleceu seis meses após
registrar o seu testamento, em 9 de julho de 1900; oito anos após sua morte,
em 1º de janeiro de 1908, o Instituto Dona Escolástica Rosa era inaugurado.
[...] e declaro que, sendo minha vontade perpetuar a
memória de minha falecida Mãe [...] criar um instituto destinado à educação intellectual e profissional de
meninos pobres [...] e que se denominará Instituto D.
Escholastica Rosa [...] será erecto na chácara de minha
actual residência no Ramal da Ponta da Praia ou onde
melhor possa convir [...]. Júlio Conceição (Monografia
1908, cap.V)

O Instituto foi construído sob rígidos critérios de higiene escolar e planejado para ser uma escola de ensino profissional; sua arquitetura foi planejada para facilitar a concentração dos alunos. As salas eram dotadas de
grandes janelas que permitiam a entrada da luz natural. A arquitetura do
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instituto foi elaborada por Ramos de Azevedo que assinou o projeto arquitetônico do Instituto, atento as normas da arquitetura escolar, que passara a
ter identidade própria e se diferenciava dos demais prédios públicos por suas
peculiaridades.
João Octávio legou à Santa Casa de Misericórdia de Santos, da qual fora
provedor por cerca de vinte anos, a maior parte de seus bens, direitos, custeio e manutenção perpétua do Instituto. Para manutenção do instituto, João
Otávio planejou tudo no que se referia à continuidade de seu legado. Em seu
testamento, ele definiu a origem dos recursos para a manutenção ao longo
dos anos, registrando, no seu testamento, setenta e quatro imóveis doados
à Irmandade da Santa Casa, cujos aluguéis deveriam pagar as despesas com
pessoal, alimentação e manutenção do instituto. Detalhou também, no testamento, o perfil do aluno para admissão no Instituto: “pobre e órfão de sexo
masculino”. Sendo órfão, a mãe deveria provar não ter recursos e que o filho
vivesse na sua companhia; não sendo órfão, provar que os pais vivessem em
estado de pobreza, não fosse menor de 9 anos e maior que 14 anos, não sofresse moléstia contagiosa e, devendo ser vacinado caso não houvesse sido.
O aluno permaneceria no Instituto por 4 anos, podendo esse período ser
expandido, caso o aluno não conseguisse habilitar-se, tivesse boa conduta
e manifestado vocação escolar ou artística. Os alunos residiriam no Instituto
e, além de ensino, receberiam uma boa alimentação e cuidados específicos
com a saúde.
Júlio Conceição, executor do testamento, orientou João Octávio sobre
a formação dos docentes, instruindo sobre os projetos educacionais a serem
implantados, dentro do que era considerado o de melhor e mais moderno na
época (dados registrados na monografia escrita por Júlio Conceição, 1908).
No primeiro regulamento do instituto (1907), foram definidas orientações sobre o perfil e atribuições dos docentes e funcionários. O diretor e
funcionários deveriam residir no local, o ensino era subdividido em Cursos e
Divisões, Exames e Disposições Gerais. Dividido em quatro séries: a primeira
o ensino de leitura e caligrafia; a segunda o de leitura corrente, caligrafia e
primeiras noções de cálculo; a terceira de análise elementar, operações com
números inteiros, frações ordinárias e decimais; a quarta compreendia a análise gramatical e lógica, sistema métrico decimal, proporções, noções gerais
de geografia, geografia do Brasil, educação cívica e catecismo. As aulas de
música seriam frequentes para os alunos que demonstrassem vocação.

CONSIDERAÇÕES
A pesquisa tem relevância pois têm a finalidade de analisar o contexto
das modalidades de ensino oferecidas pela instituição a meninos órfãos e de
infância pobre, na perspectiva de atender essa demanda social, como objeti243
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vo geral, pesquisar os processos históricos que levaram à criação do Instituto
Dona Escolástica Rosa, em Santos, considerando o legado do testamento deixado por João Octávio dos Santos e as contribuições para a educação. Algumas questões foram arroladas nesta formulação preliminar do projeto.
Analisar o regulamento da instituição, que tinha por finalidade oferecer
educação gratuita, moral, cívica e profissional, a meninos pobres, sem distinção de nacionalidade, de preferência órfãos, em regime de internato e, mantida exclusivamente com a renda do seu patrimônio. Identificar os motivos
pelos quais João Octávio desejava que o instituto fosse construído na antiga
chácara de João Octávio localizado no ramal da Ponta da Praia, mesmo não
apresentando condições sanitárias adequadas, devido à presença do “Rio
Conrado”, que cortava a propriedade. Investigar o envolvimento benemérito
de João Octávio dos Santos com a Irmandade da Santa Casa de Santos, que
fora provedor da instituição algumas vezes entre 1875 e 1896. Pesquisar de
que forma as disciplinas técnicas que nortearam os estudos nos primeiros
cinquenta anos, oferecidos pelo instituto Dona Escolástica Rosa ajudaram na
formação técnica de milhares de jovens que, por sua vez contribuíram para o
progresso da cidade.
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INTRODUÇÃO
Este texto apresenta reflexões iniciais de pesquisa de doutorado que
procurará percorrer os caminhos da docência superior no Brasil dos anos finais do século XX até os dias de hoje e analisar os impactos da intensificação
das políticas neoliberais somadas à reestruturação produtiva que se impõem
à sociedade como um todo, em especial, ao ensino superior.
O Brasil possui uma configuração especial nos setores políticos, sociais
e econômicos e, no Ensino Superior, não poderia ser diferente. A educação
superior tem se transformado num gigantesco campo de investimento, foco
de expressivas possibilidades de realização de negócios e aferição de lucros e
a receita de especialistas liberais para esse imenso campo de oportunidades
não poderia ser outra: torná-lo cada vez mais produtivo, criando oportunidades de lucro em instituições privadas e públicas.
Além da crise financeira (e em decorrência dela talvez), aparece também uma crise em torno da relação da universidade com a sociedade, no
que se refere a seus objetivos que migraram de uma perspectiva mais ampla,
direcionada ao bem comum da sociedade, para uma finalidade voltada para
o mercado (CHAUÍ, 2003) e ao abandono de questões da alta cultura, da
filosofia e do pensamento crítico, para voltar-se às questões instrumentais e
solução de problemas localizados (SANTOS, 2004).

DESENVOLVIMENTO
As formas atuais de gestão, dentro dessa reestruturação produtiva da
sociedade, geram impactos em todos os setores da sociedade e na organização do trabalho docente. Gestões que se constituem pelos interesses do
mundo dos negócios solicitam uma nova identidade do professor do ensino
superior, muitas vezes, inconsistente com a visão dos próprios educadores a
respeito de seu trabalho e de sua existência.
Refletir sobre esta questão, particularmente no Brasil, solicita voltar o
olhar para as políticas de educação superior adotadas no país nas últimas dé245
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cadas do século 20, estas não só representaram a possibilidade de expansão
do ensino superior, como também trouxeram consequências importantes
para o trabalho docente nesta etapa do ensino. Segundo Locatelli (2017, p.
79), entre as principais consequências destas políticas estão
[...] a constituição de um professor de tempo parcial,
que cada vez mais vai perdendo sua capacidade crítica e
seu status de intelectual. E, como tendência, observa-se
um docente universitário sem autoridade, massacrado
por um conjunto de regulações, submetido a um fazer
quase repetitivo do ato de dar aulas, com preocupações
voltadas para os indicadores de produtividade, que
geralmente são insensíveis às condições concretas do
fazer pedagógico.

Este “ajuste” do projeto político nacional à nova ordem mundial vai repercutir em todas as dimensões da atividade humana e, em particular, na
educação superior, na tentativa de reconfiguração desse espaço social a partir da racionalidade econômica. O resultado desse processo foi o grande crescimento do setor privado e o surgimento de um conjunto de normas, avaliações e controles que, por diversos caminhos, repercutiu em acontecimentos
das décadas posteriores. De certa forma, foram essas iniciativas nos anos
90 que impulsionaram o crescimento desse nível de ensino, mobilizando um
grande contingente de professores que passaram a se “enquadrar” nesse
novo ambiente de trabalho. Assim, passamos a compreender as reformas
educacionais como uma realidade constituída por alinhamentos e tensões
com perfil empresarial que deforma a educação (HILL, 2003).
Em seu artigo “Reestruturação produtiva: forma atual da luta de classes”, Dias (2006) nos leva a compreender a reestruturação produtiva, de forma breve, como a continuidade do processo de subordinação do trabalho
pelo capital. O capitalismo, desde o início, teve que, seguida e permanentemente, revolucionar-se sem cessar e expropriar os trabalhadores, tanto em
relação aos instrumentos de produção quanto ao conhecimento e à identidade, expropriá-los na sua própria condição de existência enquanto classe (e
enquanto pessoa).
O processo de regulação, segundo Barroso (2005, p.733) “[...] compreende, não só a produção de regras (normas, injunções, constrangimentos etc.)
que orientam o funcionamento do sistema, mas também o (re)ajustamento
da diversidade de ações dos atores em função dessas mesmas regras.” Resumidamente, com base em Dias (2006), destacam-se os efeitos da chamada
reestruturação produtiva sobre o comportamento do trabalhador, tomando
três aspectos em especial, dos quais, destacamos dois: a relação do trabalhador com seu ambiente de trabalho e as novas formas de gestão. O que su246
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gerimos, é a extensão desses efeitos para a existência social do profissional,
em especial a do docente do ensino superior, que uma vez intelectual crítico
(PÉREZ GOMEZ; SACRISTÁN,1998) oprime suas condições de existência para
dar conta da configuração neoliberal da sua comunidade do trabalho.
Não é desconhecida a ação de parte das IES que procuram superlotar
salas de aula, reduzir a carga horária presencial e optar por professores menos experientes ou com formação mais baixa como forma de reduzir custos e
aumentar os lucros dos investidores (SANTOS, 2012). Um fenômeno bastante
observado é o fato de um docente assumir várias disciplinas, às vezes em
instituições diferentes, tendo que fazer grandes deslocamentos, reduzindo
significativamente o seu tempo para estudos e planejamentos. Pois,
[...] como o valor hora-aula costuma ser baixo, o docente vincula-se a diferentes instituições de ensino, simultaneamente, ministrando várias disciplinas (algumas delas
incompatíveis com a sua formação acadêmica) e deslocando-se de um extremo a outro para poder cumprir a
sua jornada de trabalho (SANTOS, 2012, p. 236).

Uma das consequências dessa realidade, como observa Santos (2012),
tem sido a apresentação de uma prática que não condiz com o discurso. A
falta de tempo para preparar aulas, para estudos e pesquisas, o isolamento
intelectual, a distância da família e de momentos de lazer dificultam o professor exercer sua humanidade em sua docência, algo que ensinamos aos
alunos, especialmente nos cursos de Pedagogia e nas Licenciaturas.

O OBJETO DE ESTUDO E A METODOLOGIA
Propomos como objeto para este estudo a docência no ensino superior
brasileiro na atualidade. A questão que pretendemos responder é: é possível
o docente do ensino superior, no contexto neoliberal atual, superar as políticas educacionais a favor dos interesses mercantilistas e seus impactos na
organização do trabalho docente, em sua identidade profissional e em sua
existência? Como continuar existindo, resistindo ao presente?
Para a análise proposta, optamos metodologicamente por uma abordagem de pesquisa qualitativa. O percurso abrangerá a análise bibliográfica e a
coleta de dados empíricos. Grupos focais poderão ocupar lugar importante
neste trabalho afim de buscar a intersubjetividade do professor do ensino
superior. Buscaremos aporte teórico no materialismo dialético de Marx e Engels, na história da formação de professores com Antonio Nóvoa e Bernard
Charlot para compreender as contradições do trabalho do professor na contemporaneidade. Em Felix Guatarri, buscaremos compreensões sobre o capitalismo contemporâneo e sua capacidade de controlar e organizar produti247
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vamente não só as atividades econômicas tradicionais, mas também as que
formalmente escapam da definição econômica de trabalho, ou seja, a dimensão subjetiva do capitalismo. Com Saviani (2002) procuraremos a análise da
globalização do processo produtivo e do trabalho e a alternância dos momentos de crise, que segundo o autor é intencional e gerenciada pelos interesses da burguesia internacional que controla a política econômica mundial.

CONSIDERAÇÕES
Nosso tempo histórico é um tempo de mudanças de paradigmas em diferentes dimensões como na produção do conhecimento, nos valores sociais,
políticos, culturais, econômicos e educacionais e, compreender a dinâmica
dessas mudanças representa um desafio aos estudiosos. Esse sentimento
gera crises, pois nossas formas de pensar e viver perdem sua legitimidade. Campos teórico/práticos, como os da educação vêm sendo afetados e
diferentes autores apontam para uma alteração de postura intelectual que
transforma as hierarquias existentes em todas as esferas da vida contemporânea, estruturadas dentro dos parâmetros da modernidade. Compreender
os limites da docência frente às imposições do capitalismo estruturante, configura-se como um importante eixo da nossa identidade docente e da nossa
existência como ser humano que trabalha para um bem comum.
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INTRODUÇÃO
O conhecimento sobre Literatura Popular se deu por meio do contato e experiências adquiridas durante pesquisas realizada no curso de PósGraduação, Especialização em “Alfabetização e Letramento: Ensino e Intervenção”. Durante essa especialização, me dediquei a pesquisar sobre a
“Literatura de Cordel: Contribuições no processo de alfabetização” e essa
temática me fez valorizar e enxergar a poesia popular como possibilidades e
recursos nas rodas de leituras em salas da Educação Infantil, além de valorizar a cultura nordestina.
Neste sentido, houve o interesse em ampliar os conhecimentos em relação a esse tema, compreender o contexto histórico e sua trajetória desde
o sertão até as salas de aula. Esta pesquisa está em fase inicial e tem por
objetivo realizar levantamento bibliográfico e histórico sobre a Literatura Popular no Brasil, buscando apresentar a trajetória do Cordel, Contos Orais e
Folclóricos Regionais.

DESENVOLVIMENTO
O contar história é uma arte que se perpetua de geração em geração,
trazendo, por meio da tradição oral, características e identidade cultural de
um povo. Esse ato de contar histórias para as crianças e adultos acontece
antes mesmo de existir a escolarização. Ocorria em pequenas aldeias e comunidade tendo “alguém” que trazia por meio da sua fala, histórias de amor,
encantamento, terror e medo, alimentando e fortalecendo laços entre aquelas pessoas. Santos (1990, p. 40) afirma que “nas comunidades primitivas, o
contador de história era uma pessoa muito respeitada e querida”.
Com isso, é relevante entender que a contação de histórias é uma tradição oral; por meio da fala, os contadores criavam ou repassavam histórias
que ouviam, transmitindo para seus ouvintes, passando a cultura local de
geração para geração. Com tempo e a chegada de material impresso, muitos
estudiosos da Literatura e História Oral dedicaram seu tempo em recolher
250
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contos orais e populares para serem eternizados em livros literário (Grimm
e Perrault).
Seguindo o percurso mundial, o Brasil começou a receber adaptações
de contos publicados pelos Irmãos Grimm. Brandão (1995), em seu estudo,
traz referência de estudiosos brasileiros que recolheram contos orais pelo
país e os transcreveram em livros. Faz relação de vários contos recolhidos no
Brasil, por estudiosos, trazendo a referência dos irmãos Grimm e da cultura
alemã nestes relatos. Brandão cita Silvio Romero, Luís Câmara Cascudo, Monteiro Lobato e entre outros. Francisco Marins fala da relevância dos estudos
feitos pelo autor e destaca:
Repetimos: fez bem o estudioso Adelino Brandão em
debruçar-se, com competência e esforço, salientando
a verdade para as novas gerações, pois muitos desavisados continuam a pensar que Disney e outros adaptadores, são os verdadeiros autores das estórias de
duendes, das madrastas más, das mulas-sem-cabeça,
dos príncipes encantados e dos Joãos e Marias, que povoam sua imaginações de crianças, deleitando-as ou talvez apavorando-as, ou ainda fazendo-as condoerem-se
das desgraças e das dores e já quase esquecidos Irmãos
Grimm”. (p. 14)

No levantamento bibliográfico constatamos que, além da influência da
cultura europeia nos contos orais, existiam também, características da tradição indígena, africana e portuguesa que ganharam formas com a regionalidade existente no Brasil (CASCUDO 1984, p. 29). Quando se fala em literatura
do povo, “Cascudo, divide-se em três gêneros distintos: A literatura oral, a
popular e a tradicional. A primeira, que se caracteriza pela transmissão verbal, inclui contos de fadas, facécias, anedotas, adivinhas, desafios etc.” (HAURÉLIO, 2013, p. 30).
Mediante este campo vasto que é a literatura popular, é relevante entender e diferenciá-la da “literatura oficial”, pois esta obedece aos ritos escolares, sendo considerada uma expressão de uma ação repensada e intelectual, sendo que a primeira segue por meio da espontaneidade do povo,
relacionando as suas tradições culturas, crenças e festas populares. (CASCUDO, 1984)
Neste contexto, Cascudo (1984), relata que existe na sociedade uma certa marginalização a literatura oral, ao compararem com a “literatura oficial”.
A literatura oral é como se não existisse. Ao lado daquele
mundo de clássicos, românticos, naturalistas, independentes, digladiando-se, discutindo, cientes da atenção
fixa do auditório, outra literatura, sem nome em sua
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antiguidade, viva e sonora, alimentada pelas fontes perpétuas da imaginação, colaboradora da criação primitiva, com seus gêneros, espécies, finalidades, vibração
e movimento, continua, rumorosa e eterna, ignorada e
teimosa, como rio na solidão, e cachoeira no meio do
mato. (CASCUDO, 1984, p.27).

Com isso, deve-se destacar que a literatura oral deve ser considerada
importante dentro da sociedade, pois ela tem ligações fortes com o povo,
que é lida, recitada em voz altas em casas, fazendas, calçadas, possibilitando
e criando vínculos entre quem conta e quem ouve, pois ela é expressão ampla e poderosa.

CONSIDERAÇÕES
Consideramos que os Contos Orais remetem à memória daqueles que
contam e dos ouvintes que contribuem e participam desses momentos, colaborando para a construção da afetividade e pertencimento da cultura local.
Com a globalização e o crescimento de novas tecnologias, o movimento de
Contos Orais foi perdendo espaço na sociedade moderna.
Pretendemos, com o desenvolvimento desta pesquisa, colocar em evidência e demostrar a importância dos Contos Orais e Populares para a construção da cultura e identidade regional, buscando entender o seu contexto
histórico na sociedade brasileira até chegar a sala de aula.
Para tanto, desenvolveremos pesquisa bibliográfica em livros, periódicos, iconografias, teses e dissertações, análises de documentos que possibilitem apresentar o histórico sobre a Literatura Popular no Brasil, a trajetória do
Cordel, Contos Orais e Folclóricos Regionais e sua contribuição na instituição
escolar.
Acreditamos que a referente pesquisa pode contribuir para o fortalecimento da Literatura Popular, construindo referências históricas e materiais
sobre a relevância da memória, identidade e cultura regional.
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Folclore Brasileiro. São Paulo: Ibrasa. 1995.
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INTRODUÇÃO
O estudo sobre “História Oral na educação profissional: problemas e
desafios postos pelo cotidiano escolar - formação e experiência” considera a
formação e a experiência dos dirigentes e docentes que atuam na educação
profissional na cidade de Santos/SP. O problema da pesquisa se apresenta na
forma pela qual a formação e a experiência docente interferem na dinâmica
cotidiana da docência da educação profissional. Por objetivo geral, pretende-se conhecer e compreender como as necessidades relacionadas a formação docente seja pelo aspecto pedagógico, seja pela experiência, repercutem
na dinâmica do cotidiano escolar da educação profissional. Especificamente
pretendemos:
- Identificar problemáticas e oportunidade a partir das práticas para formação e experiência de professores e dirigentes da educação profissional.
- Compreender a percepção dos sujeitos sobre o próprio processo de
formação profissional.
- Analisar como a experiência profissional fora da área da docência contribui quando inexiste formação pedagógica.
- Compreender as motivações individuais e coletivas para a formação
docente.
- Compreender como os indivíduos sem formação pedagógica formal
que atuam na educação profissional se adaptaram às exigências das Instituições e demandas do cotidiano escolar
Consideramos como procedimentos de pesquisa: a revisão teórica, a
realização de entrevistas com docentes e gestores que atuam na educação
profissional, especialmente aqueles que se dedicam aos cursos técnicos de
nível médio.
Destacamos como instrumentos: 1) entrevistas com professores e
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gestores de Instituições que oferecem cursos Técnicos de nível médio, com
o intuído especial de compreender problemas e desafios relacionados a
formação e a experiência no campo da educação profissional; 2) documentação
– transcrição e a análise dos materiais documentados. Pretende de forma
complementar realizar a devolutiva social aos participantes deste estudo.
A justificativa deste estudo se consolida a partir do intuito de pesquisar,
identificar e conhecer os elementos fundantes da formação e da experiência
dos professores e dirigentes que atuam na educação profissional de nível médio, visto que a vivência profissional me colocou na condição de coordenar e
contribuir para o desenvolvimento destes profissionais na unidade do Senac
Santos (2008-2009) e nas unidades de ensino médio técnico do Centro Paula
Souza a partir de 2013.

DESENVOLVIMENTO
A formação, nas palavras de Almeida (2012), pode ser entendida como
o desenvolvimento profissional, e é concebida por meio de ações estruturadas em apoio e ao acompanhamento do trabalho, sendo cada docente responsável pela sua construção. Descreve os resultados pelo desenvolvimento
pessoal, a transformação institucional e melhoria dos resultados do trabalho.
A autora concebe ainda o desenvolvimento profissional:
[...] como um processo gradual e ininterrupto no qual
o professor progride por meio das descobertas pessoais
e coletivas, requer que a formação se articule com os
demais aspectos da atuação dos professores - contexto
social de atuação, ética, condições materiais e sociais de
trabalho, carreira, salário, jornada e avaliação profissional capazes de gestar uma nova cultura profissional – e
permite considerar a docência como uma profissão dinâmica, em constante evolução, favorecendo a gestação
de nova cultura profissional. (ALMEIDA, 2012, p.77)

Nesse contexto, Almeida remete-nos às maneiras de pensar e fazer o
preparo para a docência, e ao desafio de formar professores para a educação
profissional, em que a experiência profissional é acrescentada a esta dinâmica.
Nos valemos de E. P. Thompson para destacar que
A experiência é um termo médio necessário entre o ser
social e a consciência social: é a experiência (muitas vezes a experiência de classe) que dá cor à cultura, aos valores e ao pensamento: é por meio da experiência que
o modo de produção exerce uma pressão determinante
sobre outras atividades: e é pela prática que a produção
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é mantida. (THOMPSON, 1981, p. 112)

Admite-se que o conceito de “experiência”, portanto, firma-se nas “estruturas objetivas” que repercutem sobre as vidas das pessoas, a partir do
momento em que a consciência social é determinada pelo ser social. Cabe,
portanto, compreender a maneira pela qual tais “estruturas” incidem na vida
das pessoas, e como elas reagem.
Durante a experiência acadêmica do Curso de Administração de Empresas, iniciei a monitoria em diversas oportunidades e considero este como
momento singular para a docência como realização pessoal. Não tardou o
convite para atuar como docente da educação profissional e, diante daquela
realidade, tive a oportunidade de estar com muitos docentes que já estavam
na atividade docente, percebendo neste contexto, motivações e percepções
acerca do quesito formação e experiência. Larrosa (2002) considera que a
formação advém não mais do par ciência-técnica, ou do teoria-prática, mas
do par experiência-sentido. E ainda esclarece:
Se o par ciência/técnica remete a uma perspectiva positiva e retificadora, o par teoria/ prática remete sobretudo a uma perspectiva política e crítica. [...] Se na primeira alternativa as pessoas que trabalham em educação
são concebidas como sujeitos técnicos que aplicam com
maior ou menor eficácia as diversas tecnologias pedagógicas produzidas pelos cientistas, pelos técnicos e pelos
especialistas, na segunda alternativa estas mesmas pessoas aparecem como sujeitos críticos que, armados de
distintas estratégias reflexivas, se comprometem, com
maior ou menor êxito, com práticas educativas concebidas na maioria das vezes sob uma perspectiva política. [...] exploremos juntos outra possibilidade, digamos
mais existencial (sem ser existencialista) e mais estética
(sem ser esteticista), a saber, pensar a educação a partir
do par experiência/sentido. (LARROSA, 2002, p.19)

Tais realidades, ao longo dos anos desempenhando o papel de coordenação de professores, instigaram-me a deter um olhar sobre estas questões
e suas implicações no ambiente escolar. Imbernón (2014, p. 63) inclusive ressalta ações inequívocas para a prática docente como “a de motivação, luta
contra a exclusão social, participação, relações com estruturas sociais e com
a comunidade”.
Entendemos que reunir apreensão dos docentes quanto a própria formação e experiência por meio da história oral temática pode ser elementar
para compreender o contexto em que estabelece, tanto no que diz respeito
aos desafios enfrentados no cotidiano escolar.
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CONSIDERAÇÕES
A intenção deste estudo é, por meio da história oral, conhecer e compreender como as necessidades relacionadas à formação docente, seja pelo
aspecto pedagógico, seja pela experiência, repercutem na dinâmica do cotidiano escolar da educação profissional. Atualmente em fase de levantamento bibliográfico, não se resume em estabelecer um produto, pretende-se a
partir dele reunir opiniões - ainda que contraditórias acerca das necessidades
inerentes à formação e experiência para a atuação docente mediante o contexto da educação profissional. De forma complementar, interessamo-nos
em compreender a maneira pela qual os entrevistados manifestarão a percepção quanto ao desenvolvimento profissional e a relação que estabelecem
com a formação e a experiência. Os relatos obtidos a partir das entrevistas
podem colaborar para a identificação e compreensão das necessidades daqueles que integram a educação profissional, de modo a contribuir para o
desenvolvimento da formação profissional como um todo.

REFERÊNCIAS
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho intitulado ‘’O conceito de historicidade na obra de
Paulo Freire’’ constitui uma pesquisa desenvolvida em nível de graduação.
Esta investigação surgiu da necessidade de buscar conhecimentos e práticas
educativas que auxiliem na construção de uma sociedade outra, mais justa e
fraterna. A transformação social não pode prescindir de uma educação que
vise a humanização e a liberdade dos sujeitos.
Segundo um estudo desenvolvido pelo pesquisador da Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres, Elliot Green, o livro Pedagogia do Oprimido
de Paulo Freire é o terceiro livro mais citado em pesquisas na área de Ciências
Sociais em todo o mundo. No entanto, sua teoria pedagógica foi pouco absorvida em seu país de origem; nesse sentido esta pesquisa pretende contribuir
para o desvelamento crítico dos mitos que ainda assombram sua produção.
Esse estudo tem como recorte um olhar sobre o conceito de historicidade no âmbito da pedagogia freireana, considerando as primeiras experiências formativas desse educador no período pré-exílio; no momento do
exílio, evidenciando as marcas deixadas no autor pelas experiências vivenciadas nesse contexto; e, por fim, seu retorno ao país no período de abertura e
redemocratização. Com isso, objetiva-se levantar a relação entre o percurso
trilhado pelo sujeito histórico Paulo Freire e o conceito de historicidade que
ele desenvolve do ponto de vista da sua teorização pedagógica. Dentro desse
recorte a pergunta que orienta essa busca é: Que sentidos e significados o
conceito de historicidade assume na obra de Paulo Freire?
Este conceito pode orientar a prática de professores que optam por uma
educação popular, crítica e humanizadora. Afinal, o educador que reconhece
a historicidade do saber do educando, também reconhece o educando como
sujeito de conhecimento, sendo esse um pressuposto necessário na prática
educativa emancipatória.
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DESENVOLVIMENTO
Historicidade é um conceito histórico, trabalhado por diversos autores
do campo da História e também de outras áreas do conhecimento como:
Sociologia, Filosofia, Antropologia e Educação. Então, para compreender este
conceito na obra de Freire, é necessário realizar uma revisão bibliográfica
tanto nas obras de sua autoria como em obras de outros pensadores que
também se utilizaram desta categoria. Este trabalho contribui para a disseminação, ampliação e compreensão do pensamento de Freire, com ênfase
no conceito de historicidade. Sendo assim os objetivos desta pesquisa são:
identificar e analisar o conceito de Historicidade, realizar uma revisão bibliográfica e contribuir para a compreensão do pensamento freireano.
Trata-se de uma revisão bibliográfica com enfoque qualitativo, ou seja,
‘’uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais’’ (BOGDAN; BIKLEN,
p.11, 2004). Os resultados obtidos na pesquisa são tratados como qualitativos, porque valorizam aspectos descritivos das pessoas, conversas e dos
locais envolvidos no processo pesquisa.
As questões a investigar não se estabelecem mediante
a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em
toda a sua complexidade e em contexto natural. Ainda
que os indivíduos que fazem investigação qualitativa
possam vir a seleccionar questões específicas à medida
que recolhem os dados, a abordagem à investigação não
é feita com o objetivo de responder a questões prévias
ou de testar hipóteses. Privilegiam, essencialmente, a
compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. As causas exteriores
são consideradas de importância secundária. Recolhem
normalmente os dados em função de um contacto aprofundado com os indivíduos, nos seus contextos ecológicos naturais (BOGDAN; BIKLEN, p. 16, 2004).

Como parte da construção da investigação, serão levantados estudos
correlatos. Esses estudos constituem uma das etapas inseridas na revisão bibliográfica, que contribuem para a compreensão dos estudos produzidos na
área em relação ao objeto desta pesquisa.
O conceito chave deste trabalho permeia toda sua obra; no entanto,
três livros compõem a análise deste conceito nesta pesquisa: o primeiro é o
seu livro mais conhecido, Pedagogia do Oprimido lançado em 1968 quando
Freire ainda estava no exílio. Como o autor pensava historicidade em um momento que se encontrava distante de seu país de origem?
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O segundo livro é Política e Educação, lançado em 1985 que trata sobre
a questão político-pedagógico que envolve a Educação. Como o conceito de
historicidade se relaciona com a questão político-pedagógico ?
O terceiro livro é Pedagogia da Esperança, lançado em 1992 ; trata-se
de um reencontro com Pedagogia do Oprimido. Como o autor pensa historicidade em um tempo marcado pelo imobilismo e a falta de esperança?
Ao longo da teorização pedagógica do educador pernambucano, alguns
conceitos assumem significados próprios (e é por isso que existe um livro
chamado Dicionário Paulo Freire). Sendo assim esta investigação visa não só
demonstrar o significado do conceito historicidade, mas também compreender como esse significado foi construído a partir de suas experiências teóricas e práticas.
Suas experiências formativas contribuíram para a formação e materialização de sua teoria e prática; a passagem de Paulo Freire pela Faculdade de
Direito do Recife reforçou o seu já aguçado senso de justiça, neste mesmo
período iniciou seu trabalho como professor de Língua Portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz e, a partir deste momento, desenvolveu seu gosto pela
docência e pôde compreender questões relacionadas à linguagem.
Em 1947 começou a trabalhar no Serviço Social da Indústria (SESI) e
permaneceu nessa instituição por pouca mais de dez anos. A passagem de
Paulo Freire pelo SESI viabilizou o tensionamento entre os seus pressupostos, que ainda viriam a compor sua Teoria Pedagógica, e a prática educativa.
Foi na contradição existente na própria instituição que pôde compreender a
relação contraditória que as classes sociais possuem, relações essas influenciadas pelo poder e pelas ideologias. E se colocando já no campo progressista
da luta nega uma visão mecanicista da História e por isso nega o imobilismo
na sociedade e se compromete com a transformação social.

CONSIDERAÇÕES
Reconhecer a historicidade do conhecimento é reconhecer que o aluno
também conhece e por conhecer ele também ensina e é nessa relação dialética que uma pedagogia dialógica, humanizadora e crítica pode se desenvolver visando a autonomia dos sujeitos. Pesquisar a historicidade em Freire,
em um contexto que nega o conhecimento científico, que nega a História e
nega a autonomia dos sujeitos e contribui para a desmistificação em torno
da obra de Paulo Freire, possibilitando sua compreensão rigorosa e crítica.

REFERÊNCIAS
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INTRODUÇÃO
O diálogo é o ponto axial de toda pedagogia crítica. Partindo dele tem-se atenção a fala e a escuta ancorada na Pedagogia consciente e amorosa de Paulo Freire, onde deve-se dar voz aos educandos - educadores e aos
educadores –educandos, com objetivo de desvelar aspectos importantes ao
desenvolvimento de conhecimentos significativos a todos e prosperidade social. Funda-se nesse princípio seminal para ampliar uma escuta autêntica e
amorosa ao educando do Ensino Médio quanto à sua análise do currículo.
Hodiernamente faceia-se uma situação que beira o caos na educação brasileira: apostilamento excessivo, corte em orçamento, descrédito de professores, desvalorização de alunos, sucateamento das escolas, não continuidade nas especializações dos professores, baixos salários, e o pior de todos os
problemas – uma pressão enorme sobre o aluno que deverá escolher o que
estudar em idade onde a maturidade ainda não se fez presente.
Contudo, mesmo imerso neste horrendo cenário, há vários programas
educacionais que enaltecem a capacidade cognoscente do educando com
muita destreza. O Programa de Iniciação Científica do Ensino Médio instituído pela Resolução Normativa 017 de 2016 do CNPQ é um exemplo. Segundo
esse Programa, instituições de Ensino Médio e Universidades firmam parcerias com a missão de inserir o educando em um ambiente de pesquisa nos
moldes exigidos por Instituições Científicas. Como é um programa novo , vejo
a necessidade dessa escuta atenta às percepções críticas de quem vive em
dois mundos diferentes ( ou não!) um na escola cursando o Ensino Médio
e outro na Universidade gozando da experiência de realizar pesquisas com
rigor metodológico, ético e estético.
Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho (2002) é aluna especial no Programa de
Pós-Graduação em Educação.

1
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DESENVOLVIMENTO
Ao se pensar, como cerne desta pesquisa o diálogo - escuta e voz. Cabe,
a priori identificar-se quem são os sujeitos que projetarão sua voz crítica sob
seus currículos. De onde vêm, o que sentem, o que desejam para si e para o
mundo, como se veem e o que querem mudar. Todas essas questões cheias
de meandres conscientes e emocionais devem permear relatos que irão, por
certo, encenar uma realidade fundamental para implementar-se novas práxis. Essa pesquisa encontra alicerce em importantes autores. Para retratar os
jovens estudantes, Gaudêncio Frigotto, Juarez Dayrell e Maria Carla Corrochano. Na seara do currículo e conhecimento, Paulo Freire, Michael Apple,
Antônio Flavio Barbosa Moreira e o meu orientador Alexandre Saul. E, no
tocante à relação ensino-aprendizagem por intermédio da pesquisa, Maria
de Fátima Abddalla, Maria Amélia Santoro Franco, Alexandre Saul e Kennedy
Zeichner. Será realizada mediante a análise literária não só (teórica e vivências) mas também na oitiva atenta dos educandos em todas as fases do programa, com um cunho qualitativo e quantitativo, trabalhando, de início, com
as escolas conveniadas com a Universidade Católica de Santos.

CONSIDERAÇÕES
Ante as breves linhas escritas, anseia-se que possamos entender melhor o olhar dos educandos para o currículo que é praticado no Ensino Médio,
quais são os seus pontos positivos, negativos, se atendem as suas necessidades, e o que gostariam de mudar. Esse trabalho prima pela ampliação da
autonomia e liberdade de consciências, pensamentos e falas dos educandos.

REFERÊNCIAS
ABDALLA, M. de F. B.. Linguagem, educação e formação de professores.
Revista Nuances, v. 4, set. 1998.
APPLE, W. Mi.. Política Cultura e Educação. Tradução de Maria José do
Amaral Ferreira. São Paulo: Cortez. 2000.
______. El conocimiento oficial. Barcelona: Paidos Ibérica. 1996
DAYRELL, J.. O jovem como sujeito social. Minas Gerais: Revista da Universidade Federal de Minas Gerais,set/out/nov/dez, n. 24, 2003.
FRANCO, M. A. S.. Práticas Pedagógicas nas múltiplas redes sociais. In:
LIBÂNEO, J. C.; ALVES, N.. Doze Temas de Pedagogia: as contribuições
do pensamento em currículo e em didática. V.1. São Paulo: Cortez.
2012.
263

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

FREIRE, P.. Pedagogia do Oprimido. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.1981
______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 57. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2018.
______. Conscientização: teoria e prática da libertação - uma introdução
ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Moraes.1980
______. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam.
São Paulo: Autores Associados: Cortez. 1989
______. Educação e mudança: tradução de Moacir Gadot e Lilian Lopes
Martin. Rio de janeiro: Paz e Terra.1979
SAUL, A. Ma.. Currículo. In: STRECK, D.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J..
(Orgs.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica. 2008.
SAUL, A.;SAUL, A. M.. Uma trama conceitual centrada no currículo inspirada na Pedagogia do Oprimido. Revista e-Currículum. SãoPaulo: PUC/
SP,v.16,n.4,p.1142-1174,out/dez.2018.
SACRISTÁN, G. J.. Saberes e incertezas sobre o Currículo. Universidade de
Valência:Penso. s/d.
______. El currículum: uma reflexión sobre la prática. Madrid: Morata. 1988.

264

XIV Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

PROFESSOR ALFABETIZADOR E TECNOLOGIAS DIGITAIS:
INOVAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA OU REPRODUÇÃO
DE DISCURSOS DA MÍDIA EDU-EMPRESARIAL?
Karen Soares Iglesias

Mestranda do PPGE - Universidade Católica de Santos
Agência financiadora: CAPES/PROSUC
kareniglesias@unisantos.br

Orientadora: Profa. Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto

INTRODUÇÃO
No atual cenário da educação nacional a palavra de ordem é “inovação”,
o que para muitas empresas despertou o alerta da oportunidade de mercado; assim, discursos que colocam as tecnologias digitais no mesmo cenário
das práticas pedagógicas tornaram-se bastante popular. Contudo, o que significa hoje a prática pedagógica com uso de Tecnologias Digitais - TD, qual a
formação do professor para o uso das TD, quais são as condições institucionais quanto à infraestrutura oferecida aos professores?
Este estudo faz parte da pesquisa em andamento “Tecnologias digitais
nas práticas pedagógicas de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental: quais contribuições? quais desafios?”, cujo objetivo é apresentar os
resultados obtidos por meio de questionário eletrônico . Gil (2009) define
questionário como uma técnica de investigação com questões que possuem
o propósito de obter informações. Neste sentido, o questionário foi elaborado considerando o objetivo da pesquisa que é analisar as possibilidades de
utilização das TD na alfabetização de crianças, identificando os desafios que
as tecnologias trazem para os professores e com quais objetivos as TD são
inseridas nas práticas de alfabetização de crianças.

DESENVOLVIMENTO
O contexto em que a pesquisa foi realizada é o município de Santos,
localizado no litoral do estado de São Paulo, dividido em regiões assim denominadas: Orla, Zona Central, Zona Intermediária, Zona Noroeste, Morros
e Área continental. Para atender a demanda em relação à educação básica,
o município possui 83 escolas públicas municipais, sendo que 35 atendem
a anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), em um total de 318
turmas de alfabetização (1º ao 3 ano). Para cobrir os anos iniciais do ensino
fundamental, a rede pública municipal de Santos conta com 547 professores.
Para esta pesquisa foram selecionados somente os professores que atuavam
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com turma de alfabetização no momento da pesquisa, ou seja, 318. Destes,
apenas cinquenta e um (51) responderam ao questionário online, cujo resultado é apresentado a seguir.
Organizado por eixos temáticos, o questionário possui vinte e sete questões, entre múltipla escolha, seleção e dissertativas. O link para acesso ao formulário foi enviado às escolas por e-mail, a grupos de professores por meio
do aplicativo e divulgado em reuniões pedagógicas, tendo ficado disponível
durante um período de três meses.
Das respostas ao questionário pelos eixos temáticos:
1) Contexto de atuação do professor alfabetizador - Por meio das respostas ao questionário observou-se que houve representação de professores de escolas localizadas em todas as diferentes regiões da cidade,
que ministram aulas para turmas do ensino fundamental, com maior
participação de professores que atuam em turmas do 1º ano (14 professores) e do 2º ano (13 professores), menos participação de professores
de turmas de 3º ano (8 professores). Houve ainda seis respostas correspondem a turmas de 4º e/ou 5º ano;
2) Perfil do professor - a pesquisa foi respondida por 100% de pessoas
que se denominaram do sexo feminino, com idade superior a 25 anos,
razão pelo qual iremos nos referir daqui em diante a palavra professora
no gênero feminino;
3)Formação para docência - a) formação inicial: Conforme a Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, Capítulo VI
que trata dos profissionais da educação, Art. 62, alterado pela LEI Nº
13.415, de 16 de fevereiro de 2017, para atuar na educação básica a
formação deverá ser “em nível superior” admitindo como formação
mínima “a oferecida em nível médio, na modalidade normal”. No que
se refere à formação das professoras que participaram desta pesquisa,
todos cursaram Pedagogia, sendo que quarenta e seis dos participantes
também cursaram magistério, seja no ensino médio ou no pós-médio.
Além da formação exigida por lei para o exercício do magistério, duas
participantes realizaram outras graduações além da pedagogia. b) Formação continuada e em serviço: quarenta e cinco professoras cursaram
alguma especialização, nenhuma realizou pós-graduação (Mestrado ou
Doutorado). c) Formação para uso das TD na Educação: apenas dezessete professoras afirmam ter realizado algum curso dentro desta temática;
4) infraestrutura: 40% das escolas representadas na pesquisa possuem
equipamentos com acesso à internet para uso com os alunos. Outro
dado explicitado no resultado foi o uso de aparelhos celulares com e
sem acesso a internet, assinalada por professoras de quinze escolas, se
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referindo a seus próprios equipamentos. O que se pode constatar é
que, até o momento em que a pesquisa foi realizada, a infraestrutura
apresentada pelas escolas em relação à disponibilização de TD é insuficiente para o atendimento a todos os alunos, havendo escolas que sinalizaram não possuir nenhuma TD para uso pelos alunos. Questionados
sobre qual seria a melhor estrutura para inserção de tecnologias na prática pedagógica, 39 (78%) das professoras responderam “laboratório de
informática com acesso a internet e a presença do Professor Orientador
de informática” e 34 (68%) que a melhor estrutura seria “Conexão e
equipamento na sala de aula”, de forma que parte das professoras que
pontuam a necessidade de um profissional que as apoiem, não descarta
a possibilidade de ter TD em sua sala de aula;
5) Atuação (prática pedagógica com o uso de TD): Na contramão dos
resultados dos dados referentes à questão de infraestrutura nas escolas,
os dados relacionados ao uso de TD nas aulas, demonstram que 80%
das professoras, ou seja, 41 das 51 professoras participantes da pesquisa, utilizam ou já utilizaram alguma TD com seus alunos. Por meio
da análise das respostas, observa-se que as TD são utilizadas com mais
frequência para o ensino e menos para a aprendizagem, já que em 34
respostas aparecem o uso para: “para ilustrar”, “apresentar”, “apoiar”,
“reforçar”. Caso dos relatos que se refere ao uso do vídeo, da lousa digital; de jogos digitais de alfabetização; de livro em Powerpoint; do celular
da professora, do computador e do notebook. Apenas 7 dos relatos das
experiências estão ligadas a aprendizagem, como a realização de pesquisa via site de busca, atividade de produção de escrita no computador
e leitura de imagens. Além dos relatos citados, uma professora relata
que utiliza TD para se comunicar com os pais dos alunos, enviando recados e lição de casa.
Em relação às tecnologias digitais, 100% das professoras acreditam
haver diferentes contribuições das TD ao processo de alfabetização: desde
tornar o “aprendizado lúdico e prazeroso”, a desenvolver “a concentração,
o raciocínio lógico e a colaboração”, que os “jogos e atividades tecnológicas
incentivam a leitura e a escrita”, que as TD tornam a “aprendizagem significativa e mais próxima à realidade dos alunos”, por “ falar a mesma língua das
novas gerações”. Contudo, se é unânime a concordância de que há contribuições das TD ao processo de alfabetização, as justificativas não dizem como
isso acontece. Também não se alinham de forma clara aos relatos das práticas pedagógicas com o uso de TD, já que os relatos das práticas revelam ênfase no ensino, enquanto as justificativas enfocam o protagonismo do aluno.
Esta contradição entre o falado e o praticado pode ter uma justificativa, a reprodução do discurso da mídia Edu-empresarial. Não é preciso bus267
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car muito na internet para se encontrar sites de empresas antes voltados
apenas ao ramo das tecnologias, com lindas imagens coloridas de crianças
trabalhando colaborativamente e produzindo produtos dos mais inusitados,
acompanham estas imagens palavras e termos como: protagonismo, ludicidade, trabalho colaborativo, aprender brincando, aproxima da linguagem da
criança, entre outros.

CONSIDERAÇÕES
Não se pode negar que as TD fazem parte da realidade da vida de todos, mesmo daqueles que não as possuem. Elas estão presentes nas nossas
vidas de forma tão natural que se tornam invisíveis aos olhos ou a percepção,
como na carteira de motorista, no código de barra dos produtos nas prateleiras do supermercado ou das contas a pagar, nos convites de acesso a eventos, no agendamento da consulta médica, etc. Conforme pesquisa realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cada quatro casas
no Brasil, três possuem internet. (IBGE, 2018).
Na educação, apesar de quase três décadas de investimento em TD,
considerando o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO)
ter sido lançado em 1997, os avanços ainda são poucos e são muitos os desafios, em especial quanto a formação de professores e a infraestrutura oferecida. Identificando esta brecha, muitas empresas de tecnologia se voltaram
à oferta de formação e produtos personalizados para a educação, com discursos sedutores, convencendo a todos que não há saída para o sucesso da
aprendizagem a não ser por meio das TD.
Ferreiro já denunciava situações desta natureza, em que as tecnologias
acessam as escolas, “a sala de aula, não por decisão pedagógica, mas por
acordos entre bancos, empresas e governos” (FERREIRO, 2009, p. 18).
Desta forma, consideramos que a falta de relatos de práticas que evidenciem as contribuições das tecnologias declaradas pelas professoras nos
questionários, nos parece ser: ou avaliação acrítica das contribuições das TD
ao processo da alfabetização, ou a reprodução de discursos preparados para
seduzir, envolver e vender TD para a educação.

REFERÊNCIAS
FERREIRO, E.. Passado e presente dos verbos ler e escrever. 3. ed. São
Paulo: Cortez. 2009
GIL, A. C.. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas.
2009
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
268

Internet chega a

XIV Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

três em cada quatro domicílios do país. 2018. Disponível em: htps://
agenciadenotcias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tc-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais. Acesso em: 03 set.2019.
MINAYO, M. C. de S.. (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes. 2001
MORTATTI, M.do R. L.. Alfabetização no Brasil: conjecturas sobre as relações entre políticas públicas e seus sujeitos privados. Rev. Bras. Educ.
Vol.15 n..44 Rio de Janeiro Mai/Ago. 2010.
SAVIANI. D. Política Educacional Brasileira: limites e perspectvas. Revista
de Educação PUC – Campinas: Campinas, n. 24, 2008.

269

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

EDUCAÇÃO E (DES)IGUALDADE SOCIAL: A IGUALDADE
COMO SENTIDO IMPLÍCITO DA PRÁXIS PEDAGÓGICA
Ricardo Costa Galvanese

Doutorando no PPGE – Universidade Católica de Santos
Financiamento: bolsista UniSantos
galvaneseric@yahoo.com.br

Orientadora: Profa. Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto

INTRODUÇÃO
Esta comunicação traz um recorte do projeto de pesquisa para doutoramento que investiga o processo de legitimação teórica, política e educacional
da igualdade como valor pedagógico, problematizando a relevância axiológica da igualdade na compreensão do sentido da educação, expressa em 624
teses de doutorado de universidades públicas brasileiras. A comunicação tem
por objetivo apresentar o resultado da pesquisa no que se refere à investigação bibliográfica das teses acima citadas, investigação esta efetuada através
de procedimentos de análise do discurso, construídos metodologicamente
na intersecção dos paradigmas epistemológicos crítico-dialético e fenomenológico-hermenêutico.
A pesquisa tem, como objetivo, analisar a relevância axiológica da igualdade na compreensão do sentido da educação, expressa nas teses pesquisadas, interpretadas como teorizações da prática pedagógica, no contexto
das contradições que caracterizam a sociedade brasileira contemporânea.
Partindo do contexto histórico no qual o conflito de classes e a desigualdade
social se destacam como elementos estruturais da sociedade brasileira, por
um lado e, por outro, da dialética desigualdade-igualdade que carrega na
condição de contradição social os processos de valoração moral da igualdade, a pesquisa fundamenta-se, num movimento transjectivo, nas teorias de
Norberto Bobbio, Jürgen Habermas e Paulo Freire.
A teoria das tipologias ideológicas de Bobbio fornece elementos conceituais, relativos à igualdade como critério ideológico-axiológico e político-topográfico, necessários à elaboração de categorias para a compreensão da
pesquisa em educação como política. Já a teoria da racionalidade comunicativa de Habermas possibilita fundamentos, relativos à igualdade como exigência ético-sociológica e linguístico-pragmática, necessários à elaboração
de categorias para a compreensão da pesquisa em educação como discurso.
A teoria pedagógico-libertadora de Freire, por sua vez, proporciona referências, relativas à compreensão da igualdade como imperativo ético-antropológico e pedagógico-político, necessárias à elaboração de categorias para a
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compreensão da pesquisa em educação como práxis libertadora.
A construção da pesquisa orientou-se, até o momento, num movimento
dialético de elaboração categorial entre a positivação do discurso da pesquisa em educação nas teses investigadas e a constituição teórica subjacente à
pesquisa em educação que possibilita o desvelamento do horizonte de sentido dentro do qual tais teses investigadas se formaram, no que se refere à
relação entre educação, igualdade e desigualdade.
Foram investigadas 624 teses, publicadas entre 2014 e 2016; destas, somente 50 apresentaram a tematização da igualdade como elemento textual
estrutural. Em 35 destas 50 teses, a tematização se deu de forma implícita e
em 15 de forma explícita, porém em somente 6 destas ultimas a tematização
da igualdade atravessou, de maneira positivada no discurso, toda a estrutura
textual e não somente o âmbito dos postulados, como nas outras 9 teses
restantes.
Por fim, do movimento dialético de elaboração categorial, foi possível,
até o presente momento, extrair da análise da textualidade de tais teses três
metacategorias, ou seja, categorias que emergem das categorias (a priori e
a posteriori) das teses. A primeira delas é a do pronunciamento , que se condensa no anúncio da igualdade e na denúncia da desigualdade na pesquisa
em educação e refere-se às relações entre a u-topia (igualitária) e a dis-topia
(inigualitária) mediatizadas pela topo-grafia(histórica). A segunda é a do dito
e do inaudito da igualdade na tematização da educação e da educação na
tematização da igualdade e diz respeito à relação entre textualidade e subtextualidade das teses. A terceira e última metacategoria é a do interdito
e do contradito da igualdade na pesquisa em educação e faz referência às
relações entre textualidade e poder na escritura das teses.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa, de base qualitativa, em fase de revisão bibliográfica, visa
compreender e analisar os desafios presentes no processo de implementação (2013-2019) de uma Política Pública Educacional no município de Itupeva/SP, na forma de estudo de caso (STAKE, 1999). Apresenta como instrumentos: 1) entrevistas coletivas com gestores e professores de Unidade
Escolares que atuem no ensino de Filosofia, com registros áudio visuais e em
Diário de Campo – visando compreender os desafios do processo de implementação dessa Política Pública e 2) a realização de rodas de conversa com
crianças-estudantes dos AIEF em escolas que mantém a disciplina de Filosofia desde o ano de 2013 – para verificar o olhar e os sentidos do ensino de
Filosofia na perspectiva de crianças na faixa etária de 6 a 11 anos. De forma
complementar utilizaremos o recurso de leitura de documentos orientadores
do município (para entendimento do contexto de implementação da Política
Pública de ensino de Filosofia nas escolas municipais).
O estudo também se justifica pela importância e urgência da reinvenção
das escolas nos moldes tradicionais de ensinar-aprender em que a criança/
estudante tem papel passivo e a escola apresenta-se como instituição reprodutora de modelos sociais dominantes e que não contribui para uma formação integral e emancipadora dos estudantes e dos sujeitos que dela participam. williamluizs@gmail.com
O tema da pesquisa refere-se à educação para o pensar. O ato de pensar
é inerente à condição de todo ser humano, a partir do momento que este
nasce e inicia suas relações, começa a se espantar e interrogar as coisas do
mundo que o cerca. Tal dimensão, do “espanto”, é própria do filósofo grego
Sócrates, nascido em 470 a. C. na cidade de Atenas, conhecido pelo uso da
maiêutica – entendida como a palavra que está atribuída ao ofício de sua
mãe como parteira, sendo que, para este pensador, no ato de “parir ideias”,
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todo ser humano é capaz de dar à luz um novo pensamento dentro de um
diálogo e conforme amplia sua retórica, melhor produzirá argumentos e reconhecerá que “nada sabe”, pois sente que precisa aprofundar sempre em
novos conceitos e valores.
Martin Heidegger, filósofo alemão, amplia a discussão sobre a filosofia
ao acentuar que “filosofar não significa, por fim, outra coisa senão ser iniciante”1. O que este pensador quis afirmar é que filosofar não é acumular
diversas informações oriundas de doutrinas ou temas filosóficos de caráter
pontual, mas sim um caminho conceitual que nos conduz à verdade.
Em minha formação inicial em Filosofia - no ensino de graduação - tive a
oportunidade do encontro com o espanto filosófico, isto é, de fazer uma leitura de mundo sobre uma nova perspectiva, levando-me à transformação em
outra pessoa. Após este contato inicial, outras possibilidades foram criadas,
desde aulas, estágios de supervisão e contatos com pessoas que me fizeram
observar com maior cuidado a Educação e o ensino de Filosofia.
Segundo Pacheco (2014, p.99): “cada ser humano tem o seu projeto,
social. E, para nós educadores, é o da reelaboração da cultura profissional e
profissional. Neste sentido, tenho pautado a minha proposta de vida, oportunizando momentos de reflexão sobre a prática, num processo de construção
de identidades: pessoal e profissional.
A sala de aula é o ambiente onde várias indagações podem emergir, pois
os sujeitos que participam desta comunidade de aprendizagem investigativa
podem confluir suas visões e perspectivas de mundo, criando um novo saber,
contudo, há situações que nos desafiam, tais como a provocação que encontrei em uma sala com alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental – AFEF
– pelo depoimento de uma criança: “Nós gostamos das aulas de Filosofia, porém, gostaríamos de utilizar os conceitos ensinados já” - o que nos faz refletir
sobre as finalidades e os sentidos da escola e dos conteúdos ali ensinados
para aqueles a quem a escola se destina: os estudantes. Atualmente, muitos
estudantes apresentam dificuldade em tornar concreto um discurso escolar
que, por vezes, é apresentado de forma abstrata e assim corremos o risco
de tornar a escola, desinteressante, sobretudo no mundo atual em que a
informação está disponível ao alcance da maioria das pessoas, pelo acesso às
Novas Tecnologias e as novas gerações apresentam cada vez mais diminuída
capacidade de concentração e de apreensão de conteúdos transmitidos de
forma passiva. A proposta de inserção do Ensino de Filosofia desde a infância
tem como suporte uma educação fundamentada na autonomia e na responsabilidade do sujeito, ensinando-o a pensar por si mesmo e a agir eticamente
na sociedade.
A prática do ensino de Filosofia na escola a partir dos anos iniciais da
APUD OTT, Hugo. Martin Heidegger: Unterwegs zu seiner Biographie (Martin Heidegger – A
caminho de sua biografia). Stuttgart: Campus, 1992, p.56

1
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educação básica surge como uma proposta de desenvolver nas crianças o
exercício do pensar. O ensino da filosofia, a partir do ensino fundamental,
contribui para o processo de ensino- aprendizagem, contribuindo para que
a criança/adolescente seja capaz, ao longo do processo educativo, de fazer
escolhas - de modo reflexivo e argumentativo – desenvolvendo atitudes éticas, emancipadoras, tendo papel protagonista de seu processo de formação
e de transformação. Para que isto seja uma realidade no sistema público de
ensino, o mesmo precisa estar circunscrito como uma Política Pública Educacional para que sua efetivação e promoção atenda às demandas da sociedade e promova a justiça social e o exercício da democracia entre os cidadãos.
O professor e pesquisador inglês Stephen Ball conceitua as Políticas Públicas Educacionais, como uma forma de pesquisar e teorizar as Políticas e
assim compreender como elas são produzidas. Para isso o autor apresenta
o conceito de ‘enactment’, que usualmente é conhecido para descrever um
processo para aprovação de leis/decretos, contudo, aqui nos interessa entender que “[...] a palavra no sentido teatral, referindo-se à noção de a ator possuir um texto que pode ser apresentado/representado de diferentes formas.
Os atores envolvidos (no caso, os professores) têm o controle do processo e
não são ‘meros implementadores’ das políticas ” (BALL, 2009, p.315). Aqui
fica clara a visão deste autor sobre o caráter social e pessoal que os professores materializam durante a vivência de tais políticas.
O problema de pesquisa se concentra no processo de implementação
do ensino de Filosofia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF) como
uma Política Pública Educacional em escolas do município de Itupeva/SP.
Acreditamos que o ato de pensar - base das ações do ensino de Filosofia
- é considerado como ato imprescindível à educação escolar, no sentido de
entender escola como ambiente em que todos têm o direito à Educação e ao
livre pensar.
O referido município, desde o ano de 2013, trabalha com a inserção
do ensino de Filosofia na matriz curricular das escolas públicas. Assim pretendemos - do ponto de vista teórico – no processo da pesquisa – realizar
uma aproximação com os conceitos de comunidade de investigação e comunidade de aprendizagem. Para tal aporte, nos apropriaremos das concepções
do americano Mattew Lipman que, segundo sua experiência, utilizou uma
metodologia que ajuda a desenvolver, a partir dos primeiros processos da
vida escolar, habilidades de raciocínio, formação de conceitos e investigação
visando a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos sujeitos, entende
a sala de aula como espaço desejável para a construção dessa comunidade:
Podemos esperar que a Filosofia para Crianças dê frutos numa sala de aula heterogênea onde os estudantes
falem sobre uma variedade de experiências e estilos de
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vida, onde se explicitem diferentes crenças na importância das coisas, e onde uma pluralidade de maneiras
de pensar, em vez de serem depreciadas, sejam consideradas inerentemente valiosas. (LIPMAN; SHARP; OSCANYAN, 1994, p. 69)

A proposta iniciada por Lipman e colaboradores promove aos participantes da comunidade de investigação o alcance da capacidade de formulação de reflexão crítica, viabilizando, neste processo, o direito de expressão
de ideias particulares em relação a algum objeto de estudo, de forma que
todas as visões divergentes e convergentes dentro do grupo possam ser respeitadas.
Intencionamos ainda na pesquisa cotejar os elementos que compõem a
comunidade de investigação de Lipman com os preceitos da comunidade de
aprendizagem, definida por Pacheco (2014), entre outros.

REFERÊNCIAS
BELL, J.. Projeto de Pesquisa: Guia para pesquisadores iniciantes em
Educação, Saúde e Ciências Sociais. Tradução Magda França Lopes. 4.
ed. Porto Alegre, RS: Artmed. 2008.
CASANOVA, M. A.. Compreender Heidegger. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes.
2010 (Série Compreender).
LIPMAN, M.; SHARP, A. M.; OSCANYAN, F. S. (Orgs). A Filosofa na sala
de aula. São Paulo: Nova Alexandria. 1994.
MAINARDES, J.;MARCONDES, M. J.. Entrevista com Stephen Ball: um
diálogo sobre justiça social, pesquisa e política educacional. In: Educação e Sociedade. Campinas, Vol. 30, n.106, p.303-318, jan-abril, 2009.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v30n106/v30n106a15.pdf
Acesso em: 23 ago. 2019.
PACHECO, J.. Aprender em Comunidade. São Paulo: Edições SM. 2014.
Disponível em: htp://www.smbrasil.com.br/catolicas/assets/af_aprender-em-comunidade_miolo2.pdf. Acesso em: 23.ago. 2019.
STAKE, R.E.. Investigación com estudios de caso. 2. ed. Madrid: Morata, 1999. Disponível em: htps://archive.org/details/STAKE_201812/page/n.1. Acesso em: 23 ago. 2019.
YIN, R.K.. Pesquisa Qualitativa: do início ao fm. Porto Alegre: Penso.
2016.

276

XIV Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

ACESSO A RECURSOS DIDÁTICOS EM REGIÕES
PERIFÉRICAS NA CIDADE DE SANTOS: UM
ESTUDO DE CASO
Paulo Rogério de Oliveira Teixeira

Egresso do PPGE – Universidade Católica de Santos
paulorogerio@unisantos.br

Bruno Calisto Lima

Licenciado em História pela Universidade Católica de Santos
brunocalisto@outlook.com

Rafael de Oliveira Novo Afonso

Bacharel em Engenharia Mecânica pela Esamc
rafaelnovorc@gmail.com

Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo investigar a rotina de estudos de
trinta jovens do 3º ano do Ensino Médio, na faixa etária de 16 a 19 anos de
idade em uma comunidade periférica, localizada no bairro Jardim Rádio Clube, na cidade de Santos, SP, sendo alguns oriundos do conjunto de palafitas
conhecido como Dique da Vila Gilda e Vila Telma, da mesma cidade, matriculados em uma escola estadual local.
Com esse instrumento, busca-se refletir acerca das práticas de estudos
improvisadas em um contexto de acesso limitado de recursos didáticos disponíveis fora do ambiente escolar. A questão orientadora visa refletir não
apenas sobre as condições econômicas que limitam esse acesso, mas também sobre a não oferta de espaços de formação cultural nessas comunidades. A proposta da presente pesquisa surgiu a partir da elaboração e aplicação de um projeto de reforço intitulado Foco ENEM, desenvolvido pelos
pesquisadores ao longo de 2019. Como os citados pesquisadores são oriundos da escola pública e, assim, enfrentaram dificuldades semelhantes ao do
grupo que norteou este trabalho durante o processo de formação, notou-se que as falas dos discentes vêm ao encontro dos debates propostos por
Fanfani, Dubet e Thompson, assim como evidenciam o que Buffa e Nosella
tão bem abordam, ou seja, ainda que a educação escolar seja um elemento
formalmente presente, ela nem sempre cumpre seu papel.
O percurso metodológico norteador da realização desta pesquisa está
assentado na prática de observação e também na aplicação de formulários
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no Google Forms, além de visitas aos espaços frequentados no cotidiano desses jovens e entrevistas não estruturadas, cujo referencial são os estudos de
José Carlos Sebe Bom Meihy (1991, 1996, 2005, 2006, 2013), Fanfani (2000),
Dubet (2003) e Thompson (2002).

DESENVOLVIMENTO
O esboço desta pesquisa nasceu durante a elaboração e a aplicação de
um projeto de reforço escolar intitulado Foco ENEM, aplicado ao longo de
2019. O projeto teve como base as demandas apresentadas pelos próprios
alunos, que com frequência se referiam às dificuldades de estudar, pois nem
sempre a escola lhes oferecia os recursos didáticos primordiais para o desenvolvimento do conhecimento e a melhora do desempenho escolar. Também
relatavam durante as aulas no período noturno que a falta de acesso a espaços de cultura, cinemas, viagens, museus etc. constituía outro elemento
comprometedor da vida acadêmica e cultural, pois, segundo eles, a possibilidade de frequentar esses lugares atua como mais um processo relevante
na formação, considerando-se que a simples presença em aulas ministradas
em espaços tradicionais não basta para um bom desempenho no ENEM ou
em concursos vestibulares. Nesse sentido Fanfani (2000) faz o seguinte questionamento: “em que medida o que se oferece corresponde às condições de
vida, necessidades e expectativas das novas gerações de latino-americanos?”.
O mesmo autor ainda afirma que a massificação, ou seja, a disponibilidade de
vagas nas escolas, nem sempre corresponde à real necessidade dos jovens.
Os dados indicam que a escola para os adolescentes é
uma escola em expansão. Em muitos casos, este crescimento quantitativo não é acompanhado por um aumento proporcional em recursos públicos investidos no setor. Muitas vezes, “teve-se que fazer mais com menos”.
(FANFANI, 2000, p. 1)

Nesse sentido, a situação observada durante o desenvolvimento do projeto evidencia a relação direta entre massificação e baixa na qualidade no
ensino oferecido. Já para Dubet, “tal democratização é bastante segregativa,
pois os filhos das classes populares se encontram nos setores e formações
menos valorizadas e menos úteis, enquanto os filhos das categorias superiores adquirem uma espécie de monopólio das carreiras elitistas e rentáveis”
(DUBET, 2003, p. 8-9). Tal colocação se evidencia durante as entrevistas sobre o que os jovens esperam nos estudos e quais universidades e carreiras
pretendem seguir. A maioria fala apenas em fazer cursos profissionalizantes;
aqueles que almejam as universidades se referem sempre a instituição particulares sem grande expressão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa ainda em andamento, com início no ano letivo do calendário oficial do estado de São Paulo e com término no ano letivo em dezembro, tem evidenciado que, mesmo a escola oferendo aulas regulares e professores preparados, tais elementos não têm sido suficientes para a formação
mais completa dos alunos, em se tratando de educação cultural. E a situação
se agrava em razão da falta de recursos e equipamentos, tais como: banda
larga de qualidade, computadores ligados à rede, equipamentos de práticas
de esportes, visitas monitoradas a espaços culturais, etc., o que acentua as
desigualdades entre os alunos oriundos de áreas periféricas e aqueles pertencentes a classes sociais de poder aquisitivo muito mais elevado.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa investiga os Escritórios Modelo da Arquitetura e Urbanismo
(EMAUs) - organização estudantil de extensão proposta pela FeNEA1 em associação a uma Instituição de Ensino Superior, com o objetivo de compreender a trajetória histórico-pedagógica do POEMA - Projeto de Orientação a
Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo - desenvolvido entre 1990
e 2004. Busca-se analisar se e como esta práxis acadêmica extramuros favorece a aquisição de autonomia, capacidade dialógica e práxis propositiva,
compreendidas como pré-requisitos para exercício democrático da profissão.
A base da pesquisa centra-se na produção de Jaume Trilla (1999), Maria
da Glória Gohn, (2010) e Marcelo de Souza (2006). Para enfatizar a visão dos
estudantes, propõe-se como metodologia de reconstrução histórica o conceito de memória coletiva, proposto por Le Goff (1990), associado ao de História Oral exposto por Verena Albertí em Pinsky (2008), guiados por pesquisa
documental junto ao acervo da FeNEA, com ênfase nas atas dos SENEMAUS2.
Cogita-se associar grupos focais às entrevistas, para elucidar discrepâncias
nos depoimentos individuais dos membros dos EMAUS que vivenciaram a
construção do POEMA.

DESENVOLVIMENTO
Educação não formal e extensão.
A cidade em si mesma (ou por ou outra, a vivência da
cidade, a experiência da cidade), educa e forma o caráter. Para o bem e para o mal. A “cidade-prisão”, os muros, as cercas eletrificadas e os aparelhos de vigilância,
o medo, a segregação, a auto segregação e suas “bolhas
de proteção”: tudo isso colabora para gerar um tipo de
1
2

Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo
Seminários Nacionais dos EMAUS
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criança, depois de adolescente e finalmente de cidadão,
muito diferente daquele socializado em um espaço onde
as formas espaciais, os territórios e as imagens espaciais
e símbolos inscritos na paisagem traduzam liberdade e
estimulem a solidariedade (SOUZA, 2006, p. 263. Grifos
do autor).

De acordo com Trilla (1999), embora rico e indispensável, o aprendizado
informal da cidade é também fragmentado e parcial; porém, quando associado à educação formal, adquire organização e profundidade, “que ajudam
a descobrir as relações e a estrutura ou estruturas que muitas vezes não são
diretamente perceptíveis” (TRILLA, 1999, p 220, tradução nossa).
Segundo Silva, a extensão em Arquitetura e Urbanismo tem caráter particular. Nela “a imersão e a observação interpretativa e relacional se tornam
imprescindíveis” (SILVA et al., 2014, p. 340). A imersão favorece a identificação das relações entre fluxos e estruturas da cidade sem isolá-los, mantendo
sua complexidade. Trilla (1999) vê um paradoxo na imersão do cidadão na
cidade: “(...) aos que lhes sobra a rua, falta-lhes instituições de ensino e recursos de mediação cultural; E aos que tem isto de sobra, falta-lhes a rua”
(TRILLA,1999, p.219, tradução nossa). Sobre educação informal Gohn afirma:
“[...] o eixo central é (ou deve ser) a formação para a cidadania, voltada para
a emancipação social, – não se limita às atividades para as classes populares,
excluídos, etc., [...] – não tenciona substituir a escola formal”. (GOHN, 2010,
p. 94).

Extensão em Cursos de Arquitetura e Urbanismo.
Os principais órgãos de extensão são os LABHABS3 e os EMAUs. Estão
relacionados internamente a Laboratórios de pesquisa e Canteiros Experimentais, e externamente a grupos de ATHIS4, urbanismo tático, ONGs, etc.
Apesar de diferenças de configuração e objetivos, havendo consenso sobre
um ideário comum estes grupos atuam juntos, prestando assessoria técnica
e de gestão urbana a comunidades e propondo soluções construtivas para
problemas emergências da cidade informal, através de intervenções urbanas. Os Laboratórios de Habitação nascem antes da retomada democrática
no Brasil. Segundo Lotufo, o primeiro funcionou entre 1982 a 1986 no Curso
de Arquitetura e Urbanismo da FEBASP, com objetivo de “fornecer o serviço
de arquiteto à parcela da população que não tinha acesso à arquitetura, dentro de um processo de formação por meio de ensino e extensão” (LOTUFO,
2014, p.33). Roberto Pompéia afirma que a ideia de criar este LABHAB derivou da Cooperativa do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, que teve curta
3
4

Laboratórios de Habitação
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social
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duração na década de 1970, mas forte influência nos grupos de extensão.
Pompéia comenta a importância do primeiro LABHAB:
Das pessoas que atuaram no Laboratório, a maior parte
se engajou em setores significativos da produção habitacional do município de São Paulo [...]. Outro aspecto
significativo foi a participação de pessoas que trabalharam no Laboratório e participaram de assessorias técnicas que tiveram, pela primeira vez, um espaço efetivo
na produção e inovação habitacional. (POMPEIA, 2007,
p. 20)

Quase paralelamente, em 1976 o Sindicato dos Arquitetos de Rio Grande do Sul cria um Programa de Assistência Técnica à moradia Econômica –
ATME. Este processo levou à aprovação do projeto de lei 6.9812006 de 2008,
que regulariza a ATHIS em todo o Brasil.

Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAUs)
Os EMAUs resultaram de um longo percurso do Movimento Estudantil rumo à democratização da Universidade, que teve início oficialmente em
1960, com o I º Seminário Nacional de Reforma Universitária da UNE, marco
histórico inicial desta pesquisa. Entre as resoluções apresentadas na Declaração do Paraná, no seminário seguinte, surge a proposta de inclusão da Reforma Universitária entre as famosas “Reformas de Base” do governo de João
Goulart. (MENDES Jr., 1982, p.64). A partir deste documento, “termina, nas
suas linhas gerais, uma fase de fundamentação teórica da Reforma Universitária” (MENDES Jr., 1982, p.65), seguida pela busca de realização concreta de
seus ideais de autonomia e participação dos estudantes, que se traduziu em
1962 no movimento conhecido como “a greve de um terço”, cuja “reivindicação básica era que os estudantes passassem a ter representantes nessa proporção em todos os órgãos colegiados de direção das faculdades e universidades, isso é, nas congregações, nos conselhos universitários e nos conselhos
técnicos”. (MENDES JR 1982, p. 66). Com a queda de João Gullar, a Reforma
Universitária tomou outro rumo e só 23 anos depois surgem os EMAUS, que
completaram 20 anos de existência em 2017, data marcada pela publicação
da Primeira Carta Aberta aos EMAUs, que assim os define:
O EMAU é uma organização estudantil que pauta a produção do espaço sob perspectivas contra hegemônicas,
emancipatórias e pedagógicas, acreditando que a organização popular e participação comunitária exercem um
papel de transformação social fundamental para construir outros projetos de sociedade. (FeNEA, 2017, p.1)
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Em 2017 existiam no Brasil 64 EMAUs chancelados pela FeNEA, 44 deles ativos. Todos têm seus estatutos fundamentados no POEMA - Projeto de
Orientação aos Escritórios Modelo de Arquitetura - escrito por estudantes
entre 1994 e 2004 e discutido nos Encontros Nacionais e nos SeEMAUS, que
se encontram na XXIII edição. Baseado na pedagogia freireana, o POEMA propõe estreita relação entre teoria e prática, diálogo horizontal, participação, e
respeito ao repertorio sócio cultural das comunidades. A gestão 2004/2005
da FeNEA incumbiu-se da sua “distribuição aos estudantes, com o objetivo
de consolidar o EMAU como importante atividade de extensão na formação
dos futuros arquitetos e urbanistas do país” (FeNEA, s/d, não paginado), mas
só em julho de 2007, através da Carta de definição para Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo, os Princípios dos EMAUS são amplamente
divulgados: “autonomia, horizontalidade, coletividade; multidisciplinaridade, não assistencialismo, atuação onde o profissional arquiteto não atua, ausência fins lucrativos”.
A extensão nos EMAUS se completa pela práxis em canteiros experimentais. Ronconi, idealizador do existente na FAUUSP adverte: “O canteiro
não é o lugar da atividade prática, em detrimento da atividade intelectual (tal
separação não existe), é o lugar da atividade plena” (RONCONI, 2005, p. 145).
Nele “Os projetos são diferentes, não fazem parte do repertório de ninguém,
e basta isso para que a atenção de todos esteja inteira”. (RONCONI, 2005, p.
154).

CONCLUSÃO
No desenvolvimento da pesquisa, será estudada a trajetória histórico-pedagógica do organismo de extensão proposto pelos estudantes - os
EMAUs – e suas interfaces com os principais órgãos de extensão geridos por
professores - LABHABs e Canteiros Experimentais – por se entender que estes
três espaços, como afirma Reginaldo Ronconi, “constroem no estudante uma
segurança da ação” (RONCONI, 2019, informação verbal cedida à autora).
Sentir-se seguro na ação é atributo dos que veem a Universidade “como parte da sociedade [...] e não como uma parte excepcional” (FeNEA, 2005, s/p) e
se propõem a transformá-la.
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INTRODUÇÃO
Esse projeto estuda o ensino vocacional, mais especificamente a experiência do Colégio Stella Maris, na cidade de Santos, São Paulo.
O ensino vocacional foi uma experiência pedagógica, vivida na década
de 1960, por algumas escolas públicas e privadas do Brasil. Seu objetivo era
fornecer, de forma experimental, uma formação cidadã e integral do aluno
(ROVAI, 2005). Esse projeto educacional se utilizava do estudo do meio como
modo de construção do currículo e procurava levar o aluno para o mundo empírico da vida. Essa experiência teve início, como proposta ligada ao Estado,
com a criação do Serviço de Ensino Vocacional, pelo Decreto nº38.643/61,
do Governador do Estado de São Paulo. Mas teve curta vida, pois em 1969,
segundo BIZZOCCHI (2015, p. 97):
Com base no Decreto Federal nº 477, de fevereiro de
1969, as atividades escolares passaram a ser rigidamente controladas e a repressão autorizada em todas as
instituições nos três níveis de ensino. Segundo Chiozzini
(2010), em 12 de dezembro de 1969 todas as unidades
dos Ginásios Vocacionais foram invadidas pela polícia
militar. A ação coordenada prendeu diretores, orientadores e professores, entre eles Maria Nilde Mascellani, e
indiciou alguns por subversão. As escolas seriam desativadas oficialmente pela Lei nº 5.692 de 1971.

Apesar do fim do Serviço de Ensino Vocacional, das escolas públicas,
que ofereciam esses cursos, em Santos o Ensino Vocacional permaneceria,
em uma escola privada, até 1975 (MACHADO, 2007).
O colégio Stella Maris é presença na educação santista, desde 1924 até
os dias atuais. Mantido pelas Religiosas da Congregação de Nossa Senhora,
foi durante anos uma escola dedicada à educação feminina. Segundo Machado (2007, p.29):
O Curso Vocacional foi um plano desenvolvido pelo
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Governo e que a Direção e os professores do Colégio
“Stella Maris” se interessaram e foram a São Paulo para
fazer um curso afim de implantá-lo.

Em 1967 a diretora e alguns funcionários do Colégio visitaram outros
ginásios vocacionais como o de Americana, de São Paulo, o Externato Madre
Alix (da mesma congregação), o Colégio Nossa Senhora do Morumbi e o Colégio Progresso de Campinas (Jornal A Tribuna 25.12.1967, p.13). A proposta
era quebrar o estigma de escola da elite econômica, que o Stella Maris possuía.
O ensino vocacional despertou especial interesse, devido ao fato de ter
sido abruptamente interrompido, mesmo tendo sido uma experiência de sucesso, como afirmam diversos autores (ROVAI, 2005). A experiência do Colégio Stella Maris é ainda mais curiosa, tendo em vista que nessa escola o
ensino permaneceu, talvez, inalterado, até 1975.
Esse projeto é relevante para a sociedade pois, busca trazer à tona, antigas perspectivas pedagógicas que poderiam, quem sabe, solucionar problemas atuais.
Existem inúmeros trabalhos sobre o ensino vocacional, inclusive teses;
no entanto, nenhum aborda a questão da experiência dessa escola católica.
Mas, na tese de Chiozzini (2010), o autor apresenta vínculos e influencias da
Juventude Universitária Católica e da Ação Católica Brasileira na fundação
dos vocacionais. O autor cita ainda que, em entrevista à revista Jornal O Liberal – Americana – SP, a principal idealizadora das escolas vocacionais, Maria
Nilde Mascellani, quando perguntada sobre as influências do catolicismo no
vocacional, afirmou:
Mas aí não é assim um vínculo orgânico. O (...) era um
pai de aluno que era Secretário do Conselho para a América Latina. E o Conselho Mundial de Igrejas, assim como
as organizações católicas na Europa, tem programas de
ajuda ao terceiro mundo. Então, quando nós íamos instalar o colegial, porque havia aquela dificuldade muito
grande de se conseguir as coisas, etc, ele se propôs pedir
uma ajuda. E realmente pediu e nós recebemos. E foi
uma coisa incrível, não é, porque precisava da assinatura do Governador, que o Abreu Sodré assinou, não só
assinou como declarou que a experiência era suprema,
linda, maravilhosa (CHIOZZINI 2010, p.329),

As relações entre a igreja, o ensino vocacional e os cursos do Stella Maris, são, portanto, uma incógnita a ser estudada. A pesquisa propõe como
objetivos: 1) compreender o que foi, como foi e porque foi implantado o
ensino vocacional no colégio Stella Maris; 2) como foi adaptar uma escola
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católica as diretrizes e propostas do vocacional? O que de fato acontecia na
sala da aula? Como alunos e professores receberam as mudanças?; 3) por
que o curso vocacional do Stella Maris, não foi fechado pelo governo militar?
Quais interesses estavam postos e o que havia por traz dessas problemáticas.
A baliza histórica aqui estudada vai de 1967, quando se iniciou o processo de implantação do vocacional, até 1975, quando teve fim esses cursos.
Para tanto utiliza-se como categoria de análise o conceito de Cultura
Política, que na perspectiva de Escolano (2017) é responsável pelas ideias,
intenções, estruturas de ensino, fiscalização, seleção de professores, funcionários e gestores. Essa cultura, segundo o autor, está relacionada a outras
culturas como a Acadêmica que se refere ao pensamento didático a formação de alunos, professores e gestores e suas concepções acerca do que é uma
escola e a empírica que faz referência à escola em si. Segundo o autor [...] a
nova história cultural recriou a imagem da escola como centro de produção
de cultura, e não como uma instituição gregária e reprodutora das formas
culturas estabelecidas[...]” (ESCOLANO, 2017, p.120).
Essa análise procura mobilizar todas as dimensões pessoais, políticas e
simbólicas do ambiente escolar, tentando não diminuir a pesquisa e a ação
educativa a visões técnicas de eficácia ou gestão (NOVOA, 1995, p.16). Considera-se que a escola goza de relativa autonomia. Nesse sentido, essa investigação procura integrar todas as instâncias de análise das organizações, que
para Nóvoa (1995) são: mítica, social-histórica, institucional, organizacional,
estrutural, grupal, individual e emocional.
Para compreender o Colégio Stella Maris e sua adaptação à proposta do
vocacional, será necessário ter em conta que a escola abriga uma proposta
pedagógica quantitativa e qualitativa e com isso uma forma de explicitação
de suas funções numa dimensão prospectiva. A memória institucional não
é apenas a memória de seus agentes e demais instituições educativas com
quem teve relacionamento, mas é a memória da cidade (WERLE, 2004). Por
isso, considera-se também uma análise do contexto em que estava inserida
essa instituição.
O método utilizado será o histórico documental que utiliza fontes primárias como documentos oficiais e registros históricos para resgatar a história.
A pesquisa histórica não se restringe ao documento escrito, mas considera
também a troca de experiências em congresso e outras formas de documentos como entrevistas, fotos, objetos e outros. (SAMARA e TUPY, 2007).
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INTRODUÇÃO
O objetivo desta comunicação é possibilitar uma compreensão
quanto aos impactos socioculturais na chegada de grupos de refugiados
venezuelanos para a fronteira do Brasil, em Pacaraima e Boa Vista, no Estado
de Roraima. Os dados, ainda parciais, tratam de relatar a visita a Roraima no
Curso de Direito Internacional para Refugiados indicado pela Cátedra Sergio
Vieira de Mello – Universidade Católica de Santos, que ocorreu em junho de
2019. Para tanto, foram identificadas características psicossociais relevantes
das pessoas em situação de refúgio e destacadas as expressões culturais que
manifestam valores e crenças no cotidiano do recém-chegado. Como procedimentos metodológicos, foram usados diários de campo, para o registro de
dados do campo dos refugiados e realizadas entrevistas com uma parte dos
sujeitos, para entender o que se encontra implícito no contexto migratório na
relação das duas nacionalidades e no âmbito sociocultural.
As visitas foram nos seguintes locais: Observatório, no Posto de Triagem, Setores dos ONGs, Abrigos Rondon 03 e centros de comércios. Embora
os refugiados tenham cumprido todas as exigências da legislação para a entrada no país, percebeu-se que a maioria demonstra desamparo pelo fato de
a entrada no Brasil não ter sido resultado de uma escolha pessoal, mas sim da
necessidade de encontrar sobrevivência e vida. A intenção maior deste texto
é compreender as possíveis representações sociais do grupo nesta situação
de refúgio.

DESENVOLVIMENTO
Com a finalidade de coletar dados junto aos refugiados, este texto se
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fundamenta, principalmente, na Teoria das Representações Sociais (TRS), de
Moscovici (2012), além de estudos que se centram no direito dos refugiados,
a partir do curso de Direto Internacional para Refugiados pela Universidade
Federal de Roraima. Foram realizadas visitas nas cidades de Pacaraima e Boa
Vista, e foram coletados dados, junto a sujeitos, que residem em Boa Vista,
há mais de 20 anos, sobre alguns acontecimentos da entrada dos venezuelanos nesta cidade.
Como procedimentos metodológicos, para além das observações, cujos
registros foram em diários de campo, também, realizaram-se entrevistas
narrativas. Os dados coletados destacam: a situação precária da política da
Venezuela; os venezuelanos, que atravessaram a fronteira invadiram o município de Pacairama, inclusive, as casas dos residentes(BAENINGER; SILVA,
2018, p.68); além dos antigos residentes das cidades de Boa Vista e Pacaraima, cujos estabelecimentos públicos foram invadidos. Segundo uma das
entrevistadas, cujo depoimento foi realizado na Clínica onde ela trabalha, os
residentes dessas duas cidades instalaram grades cercando os muros, portas
e janelas; além de contratação de seguranças.
Refletindo sobre as entrevistas realizadas, percebeu-se que constela
uma soma de sofrimentos e de rancor claramente evidenciados nos refugiados venezuelanos. Evidentemente, que esses sentimentos acontecem, desvinculados de seu país, conturbado por uma relação de políticas tiranas, pela
ruptura da sua cultura e dos convívios sociais e afetivos. O indivíduo refugiado se vê forçado a sair do seu habitat em busca de um local, onde possa
reconstruir sua história, enfrentando as dificuldades de idiomas, à procura de
ajuda e o que fazer para se alimentar, ainda mais aqueles que têm famílias,
incluindo crianças, idosos ou mulheres grávidas. É doloroso, é uma perda sucessiva e de afastamento de uma vida, ceifada de ter sucesso em detrimento
da migração forçada.
Como poderia reagir? O refugiado, vítima de um governo ditatorial, cuja
economia se encontra em franca decadência que o obrigou a uma migração
forçada, é impedido de se desenvolver na sua função social em conformidade
com seu desejo e objetivo, levando ao ressentimento, em primeira instância.
Kehl (2004) afirma que o ressentimento é a soma do rancor, raiva, maldade,
ciúmes, inveja e malícia. Pode-se indicar que se trata de uma reação, um
sentimento de inconformidade, injúria e de injustiça, pois o ressentido não
se atreve ou não lhe é permitido responder a sua contrariedade ou ofensa
recebida na mesma proporção (BAENINGER; SILVA, 2018).
Para Kehl (2004), ressentir, também, significa atribuir a um outro a responsabilidade pelo que nos faz sofrer. Ressentimento como sintoma social,
efeito visível de vulnerabilidade. E o sujeito, solicitante de refúgio, provavelmente, em condições de opressão, deslocamento forçado, nada resta de que
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sair seu país de pertencimento, conforme a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados (ONU, 1948, 2015).
A situação ficou mais tranquila com a chegada do Exército Brasileiro;
entretanto, os venezuelanos foram encaminhados para o Posto de Triagem
para obter documentação e regularizar a situação imigratória, ressaltando
que todo trabalho e a organização, realizados pelas Forças Armadas, é por
excelência indiscutível. “Essa estrutura envolve a logística de transporte, alimentação, saúde, suporte para processo de interiorização, bem como identificação, imunização, construção, recuperação e ampliação de abrigos” (JUBILUT et al.,2018, p.68).
No contexto experenciado, ressaltam-se aspectos subjetivos – emocionais, valores e princípios. O sofrimento latente de um grupo de refugiados
que está se sentindo inseguro, desterritorializado e amedrontado diante do
inusitado mundo a se incluir. Consequentemente, necessita, com urgência,
de apoios psicossocial e educativo (BRANCOPEREIRA, 2018). Os resultados,
ainda que iniciais, indicam a emergência de se refletir sobre o ser humano
enquanto dotado da capacidade de enfrentamento e superação de desafios.
Para uma compreensão psicossocial, a Teoria das Representações Sociais (TRS), idealizada por Moscovici (2012), trata da questão das atitudes e
comportamentos, como fruto das opiniões verbais no cotidiano do senso comum com as representações pré-existentes. Como explica Moscovici (2013,
p.216): “[...] representações sociais são sempre complexas e necessariamente inscritas dentro de um referencial de um pensamento pré-existente”.
Entretanto, esse grupo de refugiados venezuelanos ao invadir, saquear
estabelecimentos comerciais, manifestou atitudes atípicas frente a situações-limite de sobrevivência. Põe, em dúvida, neste quadro de experiências
singulares, a presença efetiva das representações sociais. Na realidade, o que
se observa, são apenas reações individuais diante de situações temporárias
e de confronto.
Para Moscovici (2013, p.216): “O status dos fenômenos da representação social é o de um status simbólico”. O que estabelece um vínculo, construindo uma imagem, partilhando um significado através de algumas proposições transmissíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se, então, inferir que o fenômeno migratório do grupo venezuelano analisado demonstrou os diferentes efeitos em que atitudes e comportamentos manifestados por este grupo, em virtude das circunstâncias históricas, gerando, sem sombra de dúvida, resistências por parte da população
brasileira.
Por fim, este trabalho buscou captar as dimensões do sentimento, da
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ação e da interação. Na dimensão sentimento (ressentimento), ressaltou-se
a questão do conceito de refugiado: “Pessoa que sai forçada de seu país de
origem em busca de proteção internacional” (ONU, 2015), como predeterminante nas rupturas de vínculos afetivos e que pode gerar representações
estruturadas, viabilizando práticas agressivas, podendo violar a realidade
existente.
Na dimensão da ação e da interação, o impacto na chegada iminente
dos refugiados dificultou o entendimento entre as duas nacionalidades, que
se impõem conhecer-se, a fim de se relacionarem, adequadamente, no sentido humanizador.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa investiga tema que relaciona a formação de sujeitos com
aspectos do ciberativismo, da cultura hacker, dos princípios do comum e, sobretudo, do movimento maker. Este trabalho é motivado por inquietações
científicas e digitais que passam pelos aspectos da formação, da produção e
disseminação de novos conhecimentos abertos e democráticos pela via digital em defesa de causas políticas e sociais. A metodologia da pesquisa está
vinculada às análises quantitativas e qualitativas a partir de pesquisas anteriores, das informações públicas da rede Fab Lab Livre SP e de seus usuários.
Até então, esta rede é a única política pública nacional de laboratórios
de fabricação digital com este formato. Metodologicamente, para identificação e discussão das contribuições sociais dos espaços maker na formação
de sujeitos, até o momento do Exame de Qualificação do pesquisador, ocorrido em agosto de 2019, foram realizados: o levantamento de informações
da política pública; onze entrevistas com usuários com diferentes perfis que
atuaram em laboratórios distintos. Os resultados iniciais apontam para possibilidades, mesmo que ainda parcialmente conclusivas, da abertura e disseminação da cultura maker em perspectiva de uma sociedade mais democrática,
tolerante e justa.

DESENVOLVIMENTO
Uma das motivações para a escolha e aprofundamento das reflexões
relacionadas ao tema é a busca, mesmo que de maneira preambular, de uma
atividade de resistência à lógica neoliberal baseada em contracondutas. Para294
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fraseando, Dardot e Laval (2016), uma tarefa de perscrutar fragmentos para
uma possível outra governamentalidade.
Silveira (2010) conceitua o ciberativismo como um conjunto de práticas
em defesa de causas políticas, socioambientais, sociotecnológicas e culturais,
realizadas nas redes cibernéticas, principalmente na Internet.
Já o termo cultura hacker é mais antigo. Levy (2001) relata que o acesso
aos computadores deveria ser ilimitado e total. Todas as informações deveriam ser livres. Hackers devem ser julgados por seus “hackeamentos” e não
por outros critérios, tais como escolaridade, idade, raça ou posição social.
Levy (2001), cinco anos após a publicação, sem autoria definida, escreve
sobre a manifestação na internet nomeada The Manifesto Hacker. O Manifesto, até hoje considerado o registro que deu início à comunidade hacker
mundialmente, teve releitura e publicação inaugural autoral de Wark (2004).
O autor afirma que os hackers optam por hackear, porque entendem que é
uma maneira pela qual eles aprendem, e porque, com influência do pensamento de Manuel Castells, o pesquisador finlandês Pekka Himanen (2001)
em sua obra de maior relevância mundial “A ética dos hackers e o espírito
da era da informação” constatou que o primeiro valor a guiar a vida de um
hacker é a paixão, algum objetivo interessante que o move e que é de fato
gerador de alegria e alguma tensão social em sua realização. Observou que
hackers, quando superam desafios, compartilham em sua maioria os aprendizados em comunidade digital. Desse modo, os hackers adquirem reputação, disseminando seus conhecimentos e combinando paixão com liberdade
para superar desafios cada vez mais complexos.
Este breve e inicial resumo dos aspectos tecnológicos envolvidos nesta pesquisa tem o objetivo de dar clareza aos conceitos técnicos envolvidos
ao tema, de modo que se possa apresentar as referências a esses conceitos
ao se discutir e aprofundar os processos pesquisados e as tensões e contradições que os permeiam, relacionadas a economia, educação, formação e
sociedade.
Em tempos digitais, desde a primeira década do século XXI, se destaca o
apoio e acesso de mecanismos para a produção digital encontrada nos espaços maker. Silveira (2005) aponta que uma nova esfera pública conforma-se,
não literária, mas uma esfera pública tecno-social, uma esfera pública de homens livres que não se concentram mais em burgos, mas conectam-se também em ambiente digital, no ciberespaço, em listas, redes e fóruns próprios
que se constituem como uma esfera pública.
Esta discussão apresentada até aqui evidencia de maneira introdutória
os conceitos que dão suporte para o estabelecimento, possibilidades e as
motivações da implantação da política pública, da primeira e maior rede de
Fab Labs públicos na América Latina, denominada Fab Lab Livre SP, na cidade
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de São Paulo que está sendo o lócus da investigação desta pesquisa em desenvolvimento.
Metodologicamente, foram realizados levantamentos quantitativos da
política pública da operação da rede Fab Lab SP. A partir dos dados levantados, foi possível realizar análises e interpretações e trazer alguns exemplos
de abordagens que poderão ser úteis em momentos de aprofundamento da
pesquisa e cruzamento com as análises de discurso nas entrevistas. Estes dados poderão ser estratificados a partir dos números gerais oficiais.
No aspecto qualitativo foi necessário um aprofundamento teórico das
questões relacionadas aos dados verbais e simbólicos obtidos informalmente, nas visitas feitas nos Fab Labs, em diálogos estabelecidos com os presentes, nessas ocasiões. Esses diálogos informais suscitaram questões a serem
aprofundadas nas entrevistas.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que constituíram procedimento base para ampliação das informações e aprofundamento da análise,
a partir dos discursos dos grupos de sujeitos que convivem e conviveram presencialmente, em algum momento, com os laboratórios da rede Fab Lab Livre
da prefeitura de São Paulo.

CONSIDERAÇÕES
O número de entrevistas realizadas (11) já aponta para muitas
contradições e reflexões que apoiam a investigação aqui proposta, mas ainda
não apoia de modo definitivo o processo. Os relatos até aqui encontrados
evidenciam quantos discursos e posicionamentos de formação, meios de
produção e relação com privado, público e os comuns poderão ser avaliados
e ampliados.
Hipoteticamente, a política implantada da rede Fab Lab Livre SP carrega novos e possíveis métodos de produção de tecnologia e conhecimentos
específicos, esperando-se que os resultados obtidos sejam compartilhados
democraticamente, e fomentem soluções que possam apoiar via empreendedora a determinados coletivos ou ainda sua sustentabilidade financeira.
Bertholdo Neto (2017) afirma que a complexidade das relações que
tangenciam a iniciativa da política pública está pouco contemplada na dinâmica atual, resultando em metas e resultados simplistas que de fato não fazem jus ao real potencial que pode ser explorado dentro da rede Fab Lab
Livre SP.
Portanto, as inquietações investigativas apontadas nos objetivos e no
referencial teórico permanecem em aberto e espera-se que, com o aprofundamento da análise dos dados quantitativos e realização e inferência de um
maior número de entrevistas, outras contribuições científicas possam ter um
desenvolvimento consolidado.
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INTRODUÇÃO
Em sua trajetória docente de Flávia, co-autora deste texto, ela teve o
privilégio de conviver com crianças de diversas realidades e, dentre as situações por ela experienciadas, que mais a intrigou foi lecionar para educandos
surdos ou codas, que são filhos/as ouvintes de pais surdos.
A principal inquietação da pesquisa, ainda em desenvolvimento, e aqui
apresentada em linhas gerais, são desafios e perspectivas presentes em práticas de alfabetização em Libras/Português de crianças surdas, desenvolvidas
no contexto das Salas de Recurso Multifuncionais (SRMs)1. Uma outra parte
da justificativa da escolha do tema da Dissertação vem em função de uma
compreensão da alfabetização não somente como um processo ou programa
de aprendizagem dos códigos linguísticos de uma língua, mas, “como um dos
veículos mais importantes pelos quais o povo ‘oprimido’ é capaz de participar
da transformação sócio-histórica de sua sociedade” (FREIRE, 2011, p. 143).
A luta do povo surdo em ter sua cultura reconhecida e, desta forma, ter
espaço para ler o mundo segundo sua própria perspectiva surda, vem ao encontro do pensamento freireano em relação à construção de conhecimento
e seu processo, que precisa ocorrer no seio do contexto social.
Com o intuito de aprofundarmos as proposições acima colocadas, lidaremos com os seguinte objetivos específicos:
- Discutir a relevância da SRM no processo de alfabetização em Libras
de crianças com necessidades educacionais específicas, focalizando a
alfabetização de indivíduos surdos
Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) - Art.36 As Salas de Recursos Multifuncionais – SRM
são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos
para a oferta do atendimento educacional especializado (SANTOS, 2016).

1
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- Analisar práticas de alfabetização em Libras de professores/as atuantes em SRM, à luz de pressupostos da cultura surda e de perspectivas
críticas de alfabetização.
Cabe destacar aqui a dimensão humanizadora deste processo de pesquisa, que toma a pedagogia de Paulo Freire como referencial teórico-metodológico. A humanização é aqui compreendida como um horizonte e um
compromisso assumido pelo/a pesquisador/a, em seu processo investigativo,
no qual busca, de forma constante, práticas e olhares cada vez menos obscurecidos pelo “senso comum”, e a construção de conhecimentos que potencializem a luta por justiça social, em diferentes em contextos e práxis.

DESENVOLVIMENTO
Na composição do referencial teórico, os contributos da pedagoga e
professora universitária surda, Dra. Karin Strobel (2016), acerca dos artefatos
que compõem a chamada cultura surda, são de fundamental importância
para a compreensão das especificidades dessa cultura e de sua história.
As produções das fonoaudiólogas ouvintes Márcia Honora (2014) e Dra.
Márcia Goldfeld (2002) sobre as questões da surdez e sua influência relativas
à construção da linguagem em crianças surdas também estão sendo exploradas na pesquisa.
Enxergando o surdo como cidadão de direitos, a pedagoga Camila Lima
e o advogado Edmarcius Carvalho (2015), oferecem subsídios para discutir a
legislação, em amplitude nacional, em relação à educação especial e de surdos, além dos efeitos das decisões legais sobre as políticas públicas para esta
população, no segmento educacional.
A também pedagoga e professora universitária coda Dra. Ronice M. de
Quadros (1997), traz em sua obra sobre a Libras, fundamentos das filosofias
educacionais para surdos (oralismo/comunicação total/bilinguismo), e o processo de aquisição de uma língua de natureza visuoespacial, bem como argumentações acerca da formação necessária para o/a profissional de educação
atuar com surdos.
Nos escritos do prof. Dr. Carlos Skliar (2016a; 2016b), argentino, ouvinte, com formação em fonoaudiologia, encontram-se os princípios necessários para analisar o olhar do ouvinte concernente à surdez e às diferenças.
A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, o que significa, de acordo
com André (2010), que se estará buscando compreender a realidade em um
ambiente natural, sob a ótica dos sujeitos atuantes no contexto pesquisado,
em diálogo com o recorte teórico selecionado para interpretar o objeto em
tela. No processo, serão realizadas observações de campo e entrevistas, a
fim trazer à tona evidências da visão dos sujeitos em relação à cultura surda
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e à educação/alfabetização de crianças surdos. A análise de cunho reflexivo
dos conteúdos levantados por meio desse trajeto investigativo será fundamentado nas contribuições da psicóloga atuante na área educacional Dra.
Heloísa Szymanski (2011).
A análise de elementos da prática e de falas das professoras e responsáveis pelas escolas e pelas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), bem como
de compromissos assumidos nos Projeto Político Pedagógicos (PPP) das escolas estudadas, e de planos de aula e de ensino produzidos pelas professoras,
será sistematizada em eixos temáticos construídos sob o prisma da educação
crítica proposta por Paulo Freire (2011) no livro “Pedagogia da autonomia”.
Os eixos foram constituídos com base na criação de uma “Trama Conceitual Freireana” (SAUL; SAUL, 2018). A elaboração da trama possibilitou realizar o recorte necessário para a observação dos atendimentos desenvolvidos
nas SRMs, bem como situar o processo a compreensão de alfabetização no
centro da perspectiva emancipatória, comprometida com a qualidade social.

CONSIDERAÇÕES
No presente momento, a pesquisadora prepara-se para realizar as observações nas Salas de Recurso Multifuncionais das escolas municipais que
se constituem em contextos dessa pesquisa. Até aqui, foram feitas apenas
aproximações iniciais que permitiram primeiras miradas sobre práticas de alfabetização realizadas nesses locais e estabelecer relações de parceria com
as escolas. Esse foi um passo fundamental sem o qual a delimitação do objeto e a continuidade da pesquisa não seria possível.
Espera-se que essa pesquisa possa oferecer contribuições importantes
sobre o processo de alfabetização de crianças surdas, relacionando elementos de teoria e prática em uma perspectiva humanizadora.
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INTRODUÇÃO
Reconhecido reduto do movimento abolicionista do país, Santos destacou-se por sua vocação portuária desde sua fundação e teve seu desabrochar
vinculado à cultura cafeeira em meados do século XIX. A partir de então, a cidade tornou-se um polo atrativo para trabalhadores braçais, principalmente
escravos fugidos das senzalas das fazendas de café do interior paulista. Berço
de quilombos, como o do Jabaquara, do Pai Felipe e o quilombo do “Santos
Garrafão”, a cidade manteve uma sociedade pautada em relações inter-raciais muito peculiares.
A partir de 1870, com a difusão do movimento abolicionista entre intelectuais, alguns segmentos da sociedade santista passaram a receber e a
proteger os refugiados que chegavam à cidade. As pessoas que participavam
das lutas pela liberdade em Santos eram intelectuais, ex-escravos, políticos
e pessoas comuns que se mobilizaram de forma crescente no processo de
abolição.
As ações dessa parcela da sociedade santista, movidas ou não pela benevolência e pelo humanismo, fizeram com que todos se unissem em torno
do projeto de uma nova sociedade, que os aproximassem do mundo “civilizado europeu”.
É significativo notar que em Santos, a ação abolicionista
tenha começado com os esforços das mulheres: já em
1870, Francisca Amália de Assis Faria transformava o
quintal da sua casa em refúgio para escravos fugidos. No
mesmo ano, em São Paulo, uma senhora santista Ana
Benvinda Bueno de Andrada, fundava “ A Emancipadora”, uma sociedade dedicada à manumissão de mulheres
escravas (GITHAY 1992, p.126)

Assim, Santos passou a ser conhecida com o epíteto de “Terra da
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Liberdade”. Mas tal vocação pode ser questionada com base nas inúmeras
denúncias de escravidão disfarçada de mão-de-obra livre, como também,
pela hipótese em que se pauta esta pesquisa: “de que forma a sociedade
herdeira de ideais de “liberdade” e “caridade” incluiu seus “filhos negros”
no processo de educação formal a partir da abolição oficial de escravidão.
Para tanto, leva-se em consideração que a história da escravidão em Santos
possuí inúmeras facetas dos quais o acesso à Educação da população negra é
uma trilha inexplorada e um vetor para o entendimento da construção de sua
sociedade. A discussão a esse respeito é fundamental para a compreensão da
relação entre qualidade educacional, direito humano à educação e relações
raciais, pois, de acordo com Munanga (2005), a questão racial não recebe,
historicamente, a relevância que requer.
A pesquisa edifica-se no campo de estudo da Educação, em especial,
sobre História da Educação e relações étnico-raciais. Seu objetivo é investigar a inclusão de crianças negras no ambiente escolar na cidade de Santos
a partir da abolição oficial da escravidão no Brasil, verificando as possíveis
contradições na adoção das políticas públicas educacionais em um reduto
abolicionista.
As questões raciais no contexto das relações sociais no Brasil, principalmente no pós-abolição, visitaram as teorias eugênicas e as ideias republicanas de igualdade, o que ocasionou uma invisibilidade das demandas específicas da população negra recém liberta (MUNANGA, 2005). Diante dessa
problemática, a maior parte da documentação considerada como fonte histórica para análise do período encontrada por pesquisadores do tema, se
relaciona com processos criminais, publicação jornalísticas e periódicos de
grupos e associações negras e sensos populacionais questionáveis.
Para a construção desta pesquisa foi necessário ampliar a concepção de
fonte histórica a partir de uma base teórica e metodológica pautada no movimento da Escola dos Annales – a “História Nova”, fundada por Marc Bloch,
Lucien Febvre, Henri Pirenne, A. Demageon, L. Lévy Bruhl, M. Halbwachs,
onde os documentos não são mais considerados como fato histórico em si,
mas registros da passagem do homem pelo mundo (LE GOFF, 2001).
Porém, antes de se debruçar sobre as fontes iconográficas, legislações e
documentações educacionais, publicações jornalísticas e periódicos da época, foi realizada uma revisão bibliográfica procurando compreender a dinâmica organizacional e conteudista sobre a temática. Dentre as publicações
destacam-se trabalhos da pesquisadora Mauricéia Ananias, autora de diversas obras e artigos sobre a história da Educação brasileira e da inclusão da
população negra no processo de escolarização.
Com base no Método Indiciário proposto por Carlo Guinzburg, foram
analisadas as fontes históricas considerando os vestígios, os sinais pouco per303
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ceptíveis aos olhos do pesquisador, principalmente fotografias que retratam
o corpo discente das escolas, é o caso do Grupo Escolar Municipal Auxiliadora
da Instrução, que nasceu como Sociedade Filantrópica Auxiliadora em 1878 e
tornou-se a primeira escola municipal de Santos em1914. O acesso aos Mapas de classe e aos relatórios dos Inspetores Literários ampliou a delimitação
territorial, pois as escolas localizadas nos bairros – hoje cidades – de Cubatão,
Guarujá e Bertioga, passaram também a ser objeto de estudo, como exemplo
os Relatórios da Escola Pública do Bairro de Enseada, atualmente pertencente à cidade do Guarujá, que datam de 1° de julho 1898. A relação de alunos
foi analisada a partir dos sobrenomes e profissões dos pais, pois inexistia o
quesito raça/cor nas matriculas escolares durante o período pesquisado.
O conjunto dos princípios e procedimentos teórico-metodológicos que
orientam a elaboração da pesquisa partiu da investigação e análise dos indícios que propiciaram a revelação de dados imperceptíveis a um olhar superficial. Neste sentido, diante de um número considerável de asilos de órfãos
e desvalidos instalados na cidade pode-se considerar a que população foram
destinados, se sua criação foi direcionada às crianças negras e, em contrapartida, para o atendimento de crianças não negras, os grupos escolares.
Para o atendimento dos princípios teórico-metodológicos supracitados
as fontes não foram consideradas como autoexplicativas, mas sim, problematizadas e interpretadas pela pesquisadora no intuito de dar-lhes sentido,
articulando-as junto a um processo maior.
Estudar o negro na sociedade brasileira ainda comporta certo ineditismo, com isso a história a ser contada nessa pesquisa se constitui muito mais
pelas ausências do que pelo protagonismo. Depender das informações oficiais veiculadas ao negro e à educação é problemática, visto que à época
não utilizado como critério qualificador a cor daqueles que ingressavam no
ambiente escolar.
Desse modo, as alusões sobre matiz da tez dos personagens centrais
desse trabalho espocam disfarçadamente em situações excepcionais. De
certa forma, tais referenciais tangenciais reforçam o trabalho interpretativo,
pois sempre portam uma fonte de carga valorativa, uma vez que escapam da
pretensa neutralidade dos outros critérios de qualificação.
A inexistência da menção da cor da pele das crianças em diversos documentos oficiais traz à tona muitos elementos que ajudam a realizar uma
análise sobre o juízo que diversos estratos da sociedade santista emitiram
sobre o negro, bem como lança pistas preciosas sobre a inclusão aos direitos
sociais dos escravizados e libertos no Brasil.
Para apresentação do Relatório de Qualificação foi estruturado um sumário que traz uma abordagem da legislação educacional brasileira em nível
federal, estadual e municipal bem como uma contextualização da cidade de
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Santos junto ao movimento abolicionista, o que embasa a hipótese do trabalho. A partir do aporte teórico metodológico, amplamente debatido, foi estruturado o texto argumentativo com base na análise das fontes disponíveis
e que responde os questionamentos inicias da pesquisa, bem como lança
outras pistas a serem submetidas ao crivo da pesquisadora.

FONTES DOCUMENTAIS
- Fundação Arquivo e Memória de Santos.
- Hemeroteca Municipal Roldão Mendes Rosa.
- Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio de Santos.
- Acervo Documental do Centro de Apoio à Pesquisa em História “Sérgio
Buarque de Holanda”, no Departamento de História da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
- Arquivo do jornal A Tribuna.
- Arquivo do Estado de São Paulo.
- Arquivo da Biblioteca Nacional. (on line)
- Arquivo do Senado Federal. (on line)
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INTRODUÇÃO
As interações sociais são movimentadas pelas representações sociais,
sendo o escopo destas o poder das ideias, declarado nas relações grupais e
intergrupais. Esta pesquisa tem por objetivo analisar as representações sociais e profissionais dos supervisores de ensino na Região Metropolitana da
Baixada Santista (RMBS), pelas breves narrativas e inferências sobre a ação
supervisora. A referida análise foi conduzida a reboque dos constructos de
Moscovici (2010), Bourdieu (1994, 1996, 2011), Dubar (2000, 2005), Blin
(1997), Chede (2014) e Abdalla (2017) e entrançada em uma pesquisa qualitativa documental (GODOY, 1995) e da análise das lacônicas narrativas e representações dos profissionais em tela (ALVES; SILVA, 1992).
Perpassa as dicotomias entre a instrumentalização e a humanização, investigando as políticas e processos de formação, que impactam, tensionam e
desencadeiam os processos de profissionalização dos trabalhadores da educação, para se chegar a uma melhor compreensão das representações sociais
e profissionais. Tal vertente possibilita adentrar no contexto sociocultural dos
informantes, pelas marcas profissionais, para conhecer seus valores, comportamentos, crenças e visões de mundo, reconfigurando a ação supervisora
para potencializar a competência cognitiva e profissional dos trabalhadores
da educação, viabilizando mudanças nas práticas profissionais, partindo da
reflexão na ação, em que os processos de formação promovem uma aprendizagem que modifica o sujeito e o torna construtor de seu próprio conhecimento.

DESENVOLVIMENTO
Toma-se, como principal ponto de imbricamento, a Teoria das Representações Sociais – TRS de Serge Moscovici (2010), que define a representação social como um sistema de valores, ideias e práticas com dupla função: a
de estabelecer ordem – orientando os sujeitos no mundo social e material; e
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a de possibilitar que a comunicação seja possível entre os membros de uma
comunidade. Além disso, utilizamo-nos dos constructos de Bourdieu (1994,
1996, 2011) acerca do habitus e do campo do trabalho, do saber e do poder.
Nesta esteira comunicacional, conduzimos a análise à luz dos postulados de
Dubar (2000, 2005), Blin (1997) e Abdalla (2008, 2017) sobre a estruturação
da profissionalidade imbricada às experiências. Neste corolário, as experiências têm papel precípuo na constituição da profissionalidade dos supervisores de ensino, em que as identidades profissionais se constroem e reconstroem ao longo da vida, principalmente, em tempos de crise (HARVEY, 1992).
Assim, foram entrevistados 40 supervisores de ensino da RMBS na perspectiva de cotejar as principais ancoragens destes profissionais; além, de
perscrutar suas concisas narrativas. Estes, num universo de 13 marcas profissionais da ação supervisora, escolheram 5 marcas, que mais se aproximavam
da sua ação profissional, sendo estas ordenadas por importância. Ao final, os
participantes fizeram um breve comentário sobre a representação mais significativa, no âmbito da sua atuação. O cotejamento foi estruturado à guisa
de uma análise qualitativa, partindo da perscrutação documental (GODOY,
1995), uma vez que os documentos são considerados importantes fontes de
dados para a pesquisa; além de analisar as narrativas (ALVES; SILVA, 1992)
dos supervisores de ensino na compreensão das ideias comunicadas pelas
representações.
Das marcas profissionais recorrentes e representadas pelos arguidos,
destacam-se:
Quadro 1: Marcas Profissionais dos Supervisores de Ensino da RMBS
MARCAS PROFISSIONAIS
1. Implementador das políticas públicas no âmbito da educação.
1.1 Outras.
2. Controlador, fiscalizador, avaliador e orientador.
2.1 Outras
3. Aquele que possui a consciência crítica sobre o fazer.
3.1 Outras
4. Aquele que executa e faz executar as ordens legais.
4.1 Outras.
5. Aquele que inspeciona as escolas públicas e particulares.
5.1 Outras.
6. Aquele que incorpora o universo das habilidades e
competências, focando no aprender e no aprender a fazer.
6.1 Outras.

PESQUISADO
S
35
5
30
10
28
12
28
12
25
15

%
87%
13%
75%
25%
70%
30%
70%
30%
62%
38%

24
16

60%
40%

Fonte: Dados da Investigação Exploratória.
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ção das políticas públicas no âmbito da educação; porém, há que se considerar o senso comum coletivo; uma vez que a marca profissional da Supervisão
de Ensino está entretecida, neste recorte, na inspeção, no controle e na fiscalização. Outro ponto apresentado nesta análise, pelos pesquisados, é a consciência crítica sobre o fazer que, à guisa de Dubar (2005), sugere o processo
de construção-desconstrução-reconstrução da profissionalidade.
Na presente investigação exploratória, algumas percepções dos supervisores de ensino da RMBS foram propaladas pelos pesquisados sob a forma
de breves narrativas, e dispostas no Quadro que segue:
Quadro 2: Percepções dos Supervisores de Ensino da RMBS, pelas narrativas
PESQUISADOS
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

026

NARRATIVAS
A implementação das políticas muitas vezes é motivo de embate. O supervisor é um profissional
que visa e trabalha por políticas de Estado e tem que lutar contra políticas de governo que não
agregam valor à educação.
Colaboração na organização do funcionamento da instituição para formação, tendo como
parâmetro a legislação.
A Supervisão deve ser o protagonista no incentivo a efetivação de planos, ações e programas
que visem a melhoria da qualidade do sistema educacional do município, e promova, com base
legal, o cumprimento da rede de garantia de direitos a nossas crianças e jovens.
Creio que seja a avaliação e a orientação defendendo a especificidade pedagógica de cada
instituição de ensino, tendo como foco a gestão colegiada.
Penso que o Supervisor deve atuar nas escolas como parceiro das Equipes Gestoras, auxiliando
no que for necessário. Porém, também faz parte do papel do supervisor o controle e fiscalização
do trabalho desenvolvido na escola, principalmente no que se refere à documentação escolar.
O Supervisor de Ensino deve ter além da visão pedagógica, a da política educacional a ser
exercida, comprometido com a qualidade de ensino.
Empreendendo para articular e implementar as políticas públicas na busca da criticidade
necessária ao fazer educacional.
Não considero a que melhor me representa, mas é a mais praticada. Fiscalizo se a escola caminha
dentro das normas legais e oriento com contribuições pedagógicas e legais.
Uma nova visão de mundo só é possível através do conhecimento e desenvolvimento da
consciência crítica. Essa consciência crítica sobre o nosso fazer contribui para uma postura
diferenciada perante a realidade e nos dá condições de modificá-la.
Acredito na parceria Escola/Supervisor, cabendo ao Supervisor participar, orientar e
acompanhar o Projeto Político-Pedagógico visando a construção do cidadão participativo e
crítico.
Consciência crítica sobre o fazer, dar significado para tudo o que se faz tendo como meta o aluno.
Vejo como papel da Supervisão de Ensino estar junto da Equipe Gestora, orientando e
participando.
Há necessidade de estudos e pesquisas sobre as mudanças de comportamento das novas
gerações, além das mudanças sociais e culturais, e na sequência trabalhar na conscientização de
formas e estratégias para atingirmos os objetivos para os problemas elencados a cada época.
Garantir a implementação das políticas públicas da Educação, avaliando, orientando e
sistematizando os resultados num diagnóstico.
Promovo o reconhecimento de habilidades e competências com foco no autoconhecimento
tendo como princípio o amor e a alegria.
Educação pela humanização.
Educação pela humanização.
Empreendedor e implementador das políticas públicas.
A Supervisão de Ensino nos permite colaborar e acompanhar a implementação das políticas
públicas possibilitando a avaliação permanente das práticas.
Dentro do possível estar e fazer o assertivo acontecer no processo educativo.
Devido ao pouco tempo de experiência não me julgo capaz de envidar comentários sobre a
atuação profissional na supervisão de ensino.
Auxiliar na capacidade de conviver e resolver situações do dia a dia de forma a procurar soluções
para os mais variados problemas...aflorar no indivíduo seus saberes e colocá-los em prática a
fim de alcançar os mais variados objetivos.
A função do supervisor está centrada na ação pedagógica e nos processos de ensino
aprendizagem.
A Supervisão de Ensino é fundamental para a organização e apoio as Unidades Escolares.
O supervisor de ensino tem, como uma das principais tarefas, a mediação entre as exigências
das Políticas Públicas e as práticas pedagógicas que se realizam no interior de cada Unidade
Escolar. Cada escola tem sua especificidade, seus pontos positivos e aqueles que necessitam de
309 e detalhista. Nesse sentido, observamos a presença do
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Devido ao pouco tempo de experiência não me julgo capaz de envidar comentários sobre a
atuação profissional na supervisão de ensino.
Auxiliar na capacidade de conviver e resolver situações do dia a dia de forma a procurar soluções
para os mais variados problemas...aflorar no indivíduo seus saberes e colocá-los em prática a
fim de alcançar
os mais variados
objetivos. EXPANDIDOS
CADERNO
DE RESUMOS
A função do supervisor está centrada na ação pedagógica e nos processos de ensino
aprendizagem.
A Supervisão de Ensino é fundamental para a organização e apoio as Unidades Escolares.
O supervisor de ensino tem, como uma das principais tarefas, a mediação entre as exigências
das Políticas Públicas e as práticas pedagógicas que se realizam no interior de cada Unidade
Escolar. Cada escola tem sua especificidade, seus pontos positivos e aqueles que necessitam de
maior apoio, de um olhar mais cuidadoso e detalhista. Nesse sentido, observamos a presença do
supervisor de ensino como articulador fundamental desta política, com o propósito de promover
e incentivar as mudanças necessárias que precisam ser realizadas no âmbito educacional.
O Supervisor de Ensino é um colaborador dos Gestores. Articula ações e orienta dentro das
ordens legais, com foco na aprendizagem e nos bons resultados dos educandos. Considero
relevante as práticas profissionais que desenvolvo atualmente.
Consideramos o "Incorporar o universo das habilidades e competências, focando no aprender e
aprender a fazer" como o princípio fundamental para executar as ações da Supervisão de Ensino
e para atuar como articulador e mediador do Processo Educacional no contexto escolar, junto à
Equipe Gestora e Corpo Docente. Todas as ações previstas nos competes da Supervisão de
Ensino são relevantes para o respaldo da comunidade escolar, mas se não possuir as habilidades
e competências em sua atuação profissional, o Supervisor torna-se apenas um mero agente
reprodutor das Políticas Públicas implementadas pelo Estado.
Educação pela humanização.
É ter a consciência do nosso papel enquanto articulador de discussões que envolvam a Educação,
tendo como foco mecanismos que nos levem a soluções dos diferentes problemas que se
apresentam durante todo o desenvolvimento do nosso trabalho. (Implementador das Políticas
Públicas no âmbito da Educação).
Implementar políticas públicas.

Fonte: Dados da Investigação Exploratória.

Das narrativas, depreende-se que a consciência crítica, em um processo
de construção, desconstrução e reconstrução engendra uma ação que se volta para a reflexão e devolve, para o campo do trabalho, uma ação profissional
refletida. A análise das representações aponta algumas saídas possíveis na
perspectiva de uma ação supervisora emancipadora, e que se volta à classe
trabalhadora. Ball (2002) quando apregoa sobre as performatividades, que
solapam a identidade profissional, ajuda-nos a pensar na reconfiguração da
atividade profissional competente e humanizada.

CONSIDERAÇÕES
Nestas análises, ainda que parciais, com vistas a cotejar a ação supervisora no âmbito da RMBS, postulamos que há: a) uma ação supervisora menos
ingênua e idealista e mais consciente de suas perspectivas de transformação;
além do necessário compromisso com a emancipação social; b) articulação
do movimento de resistência imbricado às práticas emancipatórias e de expressões críticas; c) uma ação supervisora que se volte à classe trabalhadora;
d) uma ação supervisora, que pretende ser radical, rigorosa e de conjunto,
conforme afirma Saviani (2009); e e) a “desocultação” do mundo como espaço de desejo, viabilizando, dessa forma, sua reinvenção, em direção à atividade “profissional” prazerosa e com sentido, como nos ensina Charlot (2016).
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INTRODUÇÃO
Sou indígena, pertenço à etnia Tupi, sou cacique na aldeia onde resido. Tenho 42 anos. Meu contato com a educação escolar iniciou quando eu
tinha sete anos de idade, em uma escola que ficava dentro da aldeia. Tive
oportunidade de dar continuidade aos meus estudos fora da aldeia, onde
estudei em escolas estaduais até a conclusão do ”segundo grau”, hoje tido
como ensino médio.
Em 2005 ingressei na licenciatura intercultural na USP, juntamente com
mais 79 professores também indígenas pertencentes a cinco grupos étnicos
que habitam no estado de São Paulo os Krenak, Kaingang, Terena, Guarani
e meu povo Tupi. Nesta ocasião, eu já era responsável por uma sala de aula
multisseriada do Fundamental II. Nas escolas indígenas temos poucos alunos, porém, eu tinha três no 6°ano, um no 7°ano, dois no 8°ano e três alunos
no 9° ano. Tive que fazer um planejamento para cada ano de todas as disciplinas, quase saiu “fumaça da cabeça”.
Minha formação Intercultural na USP me subsidiou com metodologias
pensadas conosco para aplicar nas escolas indígenas, com abordagens que
vinham de encontro com nossas práticas e saberes culturais. Logo após terminar minha graduação, tentando fazer a diferença em sala de aula, vi colegas de trabalho desistindo por não conseguir aplicar nas escolas indígenas
o ensino diferenciado aos moldes regulamentados pelo Conselho Nacional
Educação o que tanto a Constituição de 1988 como a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação garantiram, que é o direito de uma educação intercultural.
A partir dessas contestações me aventurei em participar de processos
seletivos de mestrado, para, a partir da pesquisa, contribuir com propostas
que viessem suprir a falta de conteúdos específicos para atender a educação
escolar indígena. Depois de dois processos concluídos na USP em Educação
2013 e Antropologia 2018, iniciei meu mestrado em Educação na Universida313
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de Católica de Santos (2019).
Nesta pesquisa busco demonstrar, a partir de coleta de dados, como as
instituições vêm abordando em seus currículos de formação de professores
indígenas com conteúdos que de fato dialoguem com a diversidade cultural
dos povos indígenas. Saviani afirma que:
(...) a escola funciona como “adestradora” modeladora
do comportamento humano. Seu interesse é de produzir
indivíduos “competentes” para o mercado de trabalho,
transmitindo, eficientemente, informações precisas, objetivas e rápidas.

Por outro lado espera-se que as escolas indígenas sejam um ambiente
onde o alunado aprenda todos os conceitos básicos da base nacional e, ao
mesmo tempo, fortaleça sua identidade cultural.
Em 2016 ingressei na diretoria de ensino de São Vicente como Professor
coordenador de Núcleo pedagógico (Resolução SE 75, de 30-12-2014) com o
objetivo principal de acompanhar as escolas 15 escolas indígenas da região,
dando suporte pedagógicos aos professores indígenas por meio de formações continuadas.
Sacristán (1999) considera que as práticas organizadas
e relacionadas ao funcionamento da escola, o trabalho
com os professores, a divisão de tempo e do espaço
escolar, abrangem o coletivo da escola, envolvendo as
práticas pedagógicas direcionadas aos relacionamentos
sociais ligados à comunicação interpessoal ( OLIVEIRA,
p. 143-160)

Minhas inquietações foram muitas ao me deparar com a atual situação
dos professores que estavam lecionando nas escolas da aldeia. Me deparei
com a atual realidade, onde aproximadamente 90% dos docentes não tinham
ensino superior. Para atuar em escola indígena o professor tem que ser da
comunidade, conforme a Resolução SE 147, de 29/12/2003 (BRASIL, 2003).
Este fato me levou a refletir em que moldes estão sendo pensados os cursos
de formação de professores indígenas. Qual a atual situação? Apesar de ser
garantida em lei a formação inicial e continuada para docentes indígenas, na
prática isso não acontece.
O projeto aqui apresentado tem um duplo propósito. Por um lado, pretendo compreender como a formação de professores vem se dando ao longo
dos tempos no Brasil. De outro, propiciar uma reflexão sobre como estão
sendo pensadas atualmente essas formações. Tendo como base a pesquisa
realizada por meio de coleta de dados, analisaremos de que forma realmente
estas formações de professores estão sendo elaboradas, contemplando ou
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não as especificidades da cultura tradicional indígena relacionadas ao ensino
de práticas e saberes que contemplem o pilar principal da educação escolar
indígena, que é o fortalecimento cultural. Será que as instituições de ensino que têm suas bases fundamentadas em conceitos eurocêntricos arcaicos
estão preparadas para acolher conhecimentos diretamente ligadas a essas
culturas milenares sobre as concepções e práticas que permeiam a educação
escolar, em especial, da escola indígena vista como diferenciada em termos
político-culturais, que deve ter à frente dela educadores indígenas formados
para uma prática pedagógica ancorada na interculturalidade? Utilizaremos
como referencial teórico para fundamentar a pesquisa a concepção de ecologia de saberes proposta por Boaventura de Souza Santos, além de obras de
Paulo Freire e D’Angelis e Grupioni, sendo os dois últimos da área da educação escolar indígena.
Na ecologia de saberes, o mundo é um arco-íris policromático (SANTOS,
2008). Sendo assim, há uma diversidade de culturas com diferentes formas
de produzir saberes que orientam suas atividades produtivas, sociais, culturais e religiosas. O reconhecimento da diversidade epistemológica existente
no mundo é essencial para que se efetivem práticas nas quais os saberes possam dialogar numa relação de igualdade, sem a imposição do conhecimento
científico como hegemônico. Assim sendo, pretendemos, também, analisar
em que momento acontece a prática inter-cultural.
Dentro desta perspectiva, temos como proposta – de modo a recolher
informações e pontos de vista sobre nossas pretensões e analisar leituras referentes aos assuntos/propósitos considerados e entrevistas com os anciãos
e anciãs indígenas tupi, estudiosos da área, em especial aqueles que atuam
diretamente com o ensino e aprendizagem na educação escolar indígena.

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL
O projeto educacional brasileiro pode ser analisado a partir dos diferentes olhares que compõem sócio e culturalmente o país, mostra que o século
XX teve como uma das principais bandeiras de reivindicação a inserção digna
das populações e culturas indígenas na educação escolar.
Assim que se introduziu o modelo de escola nas comunidades indígenas,
tinha-se como principal objetivo, fazer com que eles deixassem seus usos,
costumes e língua de lado passando a viver em meio à sociedade envolvente
como parte da nação brasileira. Segundo Grupioni:
Num primeiro momento, a introdução da escola em
meio indígena foi um dos principais instrumentos empregados para promover a “domesticação” dos povos
indígenas, para alcançar sua submissão e para negar
suas identidades, promovendo sua integração na comu315
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nhão nacional, desprovidos de suas línguas maternas e
de seus atributos étnicos e culturais. (GRUPIONI, 2006
p.43)

Uma vez que as heranças do modelo colonialista ainda influenciam
acentuadamente a autoestima, o desenvolvimento e as práticas culturais
dessas populações, que por sua vez, não alinhadas com os pensamentos
hegemônico das elites dominantes, que se mostram - em seus métodos de
ensino - “superiores” em relação às práticas e fazeres das culturas indígenas,
além de ser um entrave a narrativa de nação, perpetua representações distorcidas acerca de si mesma e contradiz o ideal de democracia plena, visto
que a narrativa de nação tem na sua configuração básica matrizes distintas
aos pensamento dessas elites.
Sendo assim, superar as barreiras impostas pelo modelo hegemônico
ao projeto educacional é um dos maiores desafios impostos não somente a
essas populações, mas a própria narrativa de nação brasileira.
Por outro lado, Silva (2015) afirma que um projeto de educação escolar
que se fundamenta no Projeto de Educação para Todos, proposto pela Organização da Nações Unidas Para a Educação e Ciências e Cultura - UNESCO
- deve compreender a incorporação das heranças linguísticas, culturais e espirituais, incluindo racionalidades, valores e crenças enquanto necessidades
básicas de aprendizagem, modos didático-pedagógicos e estratégias adequados as identidades e raízes culturais das populações locais.
Ainda sobre as necessidades de a educação escolar empenhar-se de
modo a atender, respeitar e aplicar-se no desenvolvimento digno das potencialidades humanas e no respeito às heranças culturais, linguísticas espirituais, o autor ressalta que a síntese do Art. 1º da “Declaração Mundial sobre
Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem”
redigida na Conferência Mundial sobre Educação de Jomtíen (Tailândia) 1990,
demonstra que:
Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em
condições de aproveitar as oportunidades educativas
voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de
aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto
os instrumentos essenciais para a aprendizagem quanto
os conteúdos básicos da aprendizagem, (...) a maneira
de satisfazê-las variam segundo cada país e cada cultura,
e, inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo,
(...) e confere aos membros de uma sociedade a possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar e desenvolver a sua herança cultural, linguística e
espiritual, de promover a educação de outros. (UNESCO,
1998, p.3)
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Como subsídio para a formação desses professores, nesta proposta,
proporemos que se dê ênfase a dois importantes subtemas - Plantio e Procriação dos animais - e a partir deles exploraremos a cultura indígena norteando o conteúdo curricular diferenciado para que o processo de ensino
aprendizagem dos alunos aconteça de fato com todas as competências perante os saberes culturais. A princípio o presente projeto pretende elaborar
a partir de um calendário cultural Tupi Guarani que contempla as duas etnias
tendo como diferencial as fases da Lua.
Figura 1

Figura 2

317

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

REFERENCIAIS
AMBRÓSIO, U.. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. Revista
Educação e Pesquisa. 2.ed. São Paulo, v. 31, p. 99-120, 2005.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) .Introdução. Ensino
fundamental. Brasília: MEC/SEF. 1998.
BRASIL. Referencial curricular nacional para as escolas indígenas. Brasília: MEC. 2008.
GRUPIONI, L. D. B. (org). Formação de professores indígenas: repensando trajetórias. MEC-Coleção Educação para todos. 2006.
SÃO PAULO. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. (SE). Resolução SE n.147, de 29 de dezembro de 2013. Disponível em: http://sial.
edunet.sp.gov.br/Itemlise/arquivos/147_03. Acesso em: 08 ago. 2017.
WCEFA – CONFERÊNCIA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS. Declaração mundial sobre educação para todos e plano de ação para satisfazer as necessidades de aprendizagem. Jomtien, - Tailândia, Março de
1990.

318

XIV Mostra de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: CONTRADIÇÕES, DILEMAS
E POSSIBILIDADES DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO
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INTRODUÇÃO
Relata-se aqui uma pesquisa de Estágio Pós-Doutoral, em andamento,
que tem como tema central o estudo da Docência Universitária com foco nas
ações da Escola de Formação à Docência no Ensino Superior (ESFOR), desenvolvidas no período de 2015-2018, na Universidade Federal do Acre (UFAC).
A UFAC se organiza em torno de três unidades: Campus Sede, localizado
na capital Rio Branco; Campus Floresta, no município de Cruzeiro do Sul/AC e
o Campus Fronteira do Alto Acre, em Brasileia/AC, região próxima à fronteira
com o Peru e a Bolívia. Como forma de garantir sua atuação em outros municípios quatro núcleos funcionam regularmente nos municípios de Xapuri,
Sena Madureira, Feijó e Tarauacá. Atualmente a UFAC oferta 50 cursos de
graduação regulares, desses 39 cursos são ofertados no Campus Sede e 11
no Campus Floresta. Desde 2017 a UFAC oferta o curso de licenciatura em
Matemática na modalidade a distância (EaD).
A UFAC com o intuito de atender as necessidades de reestruturação,
expansão e a qualidade acadêmica criou em 2014 a ESFOR. Dela emergiram
minhas inquietações a qual se constituiu no ponto de partida para a minha
qualificação pessoal e profissional em Estágio Pós-Doutoral, junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica
de Santos, com vistas ao enfrentamento dos desafios de reestruturação de
uma política institucional de formação continuada na docência universitária,
no exercício da função de Diretora de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino.
A realização do estudo se justificou pela necessidade de aprofundar reflexões
acerca da temática em um contexto regional e local complexo e ímpar, tendo
em vista as características da UFAC - uma instituição cinquentenária, amazônica, localizada no extremo ocidental do país que abriga em seus quadros,
majoritariamente, professores vindos de outros estados.
A pesquisa foi desenvolvida em torno de conceitos centrais e estruturantes: Pedagogia Universitária; Docência Universitária; Formação didáti319
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co-pedagógica; Desenvolvimento Profissional e Necessidades Formativas.
Para fundamentar o estudo optou-se no contexto nacional pela produção de
PIMENTA (1999; 1996; 1997; 2002); PIMENTA e ALMEIDA (2009; 2011); PIMENTA e ANASTASIOU (2002); LIBÂNEO (1990); LIBÂNEO e PIMENTA (1999);
(ALMEIDA (2012), CUNHA (2006; 2010; 2014); MASETTO (1998; 1999; 2003;
2012) e MOROSINI (2000) e, internacional, nos trabalhos de BENEDITO
(1995); FERRER E FERRERES (1995) e ZABALZA (2007; 2009; 2014) HUBERMAN (1994) e IMBERNÓN (2014).
Embora não se possa dizer que sejam poucos os estudos sobre a formação pedagógica e a prática cotidiana do professor universitário no Brasil
e na região norte, no estado do Acre e em especial na UFAC, o estudo pode
ser considerado inédito. A pesquisa tem como objeto de estudo a formação
didático-pedagógica na docência universitária e é desenvolvida em torno do
seguinte problema: Que contradições, dilemas e possibilidades são identificadas nas ações de formação desenvolvidas pela Escola de Formação de Professores – ESFOR na Universidade Federal do Acre no período de 2015-2018?
Em que medida ela repercutiu na construção da identidade profissional e na
melhoria das práticas pedagógicas na docência universitária?
Para responder ao problema proposto as seguintes questões foram balizadoras:
1. Em que contexto foi instituída na UFAC a Escola de Formação à Docência no Ensino Superior - ESFOR?
2. Qual o seu caráter formativo?
3. Que concepções de universidade, de docência e de formação continuada expressa?
4. Como os professores avaliam as ações da ESFOR para suas atividades
didático-pedagógicas na docência?
5. A formação repercutiu na identidade profissional dos docentes?
6; Que necessidades formativas os professores revelam?
7. Que possibilidades emergem da pesquisa para a reformulação da política de formação continuada na UFAC?
Como objetivo geral busca-se compreender à luz do referencial teórico
as ações da Escola de Formação de Professores – ESFOR, desenvolvidas no
âmbito da Universidade Federal do Acre, com vistas a identificar as possibilidades de sua reconfiguração. A fim de alcançar os objetivos propostos os
seguintes objetivos específicos ajudaram na operacionalização da pesquisa:
1. Analisar as contradições e dilemas do contexto de implantação da
formação continuada por meio da ESFOR;
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2. Compreender os fundamentos teóricos das ações formativas da ESFOR em suas concepções de universidade, docência universitária, identidade profissional e desenvolvimento profissional;
3. Identificar as principais dificuldades didático-pedagógicas que na
perspectiva dos docentes, repercutem negativamente no processo de
ensino-aprendizagem;
4. Analisar as percepções dos professores em relação as ações desenvolvidas pela ESFOR;
5. Identificar as expectativas dos docentes em relação à formação continuada;
6. Apresentar as possíveis contribuições da pesquisa para a elaboração
coletiva de uma proposta de formação continuada que possibilite o desenvolvimento profissional de docentes da UFAC.
Metodologicamente optou-se por uma pesquisa com ênfase na abordagem de natureza qualitativa que segundo Minayo (2004, p. 22), “trabalha
com o universo de significados, motivos, crenças, aspirações, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos”. No que concerne aos fundamentos epistemológicos
da pesquisa o estudo adotou a perspectiva crítica, com enfoque metodológico calcado no materialismo histórico-dialético na perspectiva de (Netto,
2011) se apropriando das categorias: totalidade, historicidade, contradição
e mediação e em elementos do Paradigma Indiciário (Ginzburg, 1992, 1997).
A pesquisa se caracterizou por um estudo de caso que segundo Yin (2005) se
constitui numa investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno
dentro de seu contexto da vida real.
O campo de investigação foi a UFAC. Foram sensibilizados a participarem da pesquisa 678 professores, vinculados aos diferentes centros acadêmicos-administrativos dos quais 130 participaram. A documentação direta foi
obtida através da técnica de aplicação de questionário. O instrumento de coleta foi elaborado no programa Google Forms e após enviado, respondido e
devolvido eletronicamente pelos sujeitos participantes da pesquisa. A opção
se justificou pela necessidade de otimizar o tempo da coleta de dados e da
distância geográfica entre a pesquisadora e os sujeitos. De posse dos quadros, tabelas e gráficos gerados pelo referido programa os dados estão sendo
categorizados e receberão o tratamento a partir do seu entrelaçamento com
o referencial teórico. A escrita do relatório encontra-se em estágio avançado;
a coleta de dados foi encerrada em 31 de agosto de 2019, e a pesquisa deverá
ser concluída em novembro do ano em curso.
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INTRODUÇÃO
Como se forma um professor universitário? A formação de professores
universitários é um assunto que tem assumido espaço relevante nas pesquisas sobre formação de professores. Mudanças educacionais ao longo do século XX levaram a necessidade de repensar os aspectos formativos dos professores (FRAGELLI; CARRASCO; AZEVEDO, 2014).
Essa questão nos provoca a refletir sobre o papel da formação pedagógica na formação de um docente que atua no ensino superior. De fato, assumimos com essas inquietações a necessidade de reforçar que esse profissional
tenha uma formação sólida para atuar com os dilemas da prática pedagógica
no ensino superior. Reconhecemos como Veiga (2006) a importância do processo formativo para a docência universitária, situando a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão. Essa indissociabilidade aponta para a atividade reflexiva e problematizadora do futuro profissional. Assim, buscamos
responder as seguintes questões neste estudo: que concepções os professores de bacharelados e licenciaturas possuem com relação à sua formação
didático-pedagógica e à docência universitária? Que dispositivos podem ser
construídos para mobilizar o processo de formação didático-pedagógica desses docentes?
Para a composição da revisão de literatura, dialogamos com os estudos
de autores como Melo (2018), Pimenta e Anastasiou (2014), Torres (2014),
Torres e Almeida (2013), Veiga (2013, 2010, 2006), Masetto (2012, 2003),
Almeida (2012), Cunha (2012), Pimenta e Almeida (2011) e Pimenta (2009),
que registram reflexões sobre a docência universitária e a formação didático-pedagógica do professor nesse nível de ensino, como também na Pedagogia
Universitária e seu campo de atuação.

DESENVOLVIMENTO
Considerando a abordagem qualitativa, seguindo os pressupostos de
Bogdan e Biklen (1994) e Minayo (2001), para quem o fenômeno educacional
324
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ocorre em contextos que precisam ser considerados pelo pesquisador, a
pesquisa se encontra em andamento numa Instituição de Ensino Superior
localizada na região norte do Estado do Espírito Santo, envolvendo como
participantes, os docentes que atuam nos cursos de licenciaturas e
bacharelados (Pedagogia, Educação Física, Administração de Empresas e
Análise de Sistemas).
O estudo de caso (YIN, 1994; ANDRÉ, 2013) em curso, segue as premissas descritivo-explicativa (GIL, 1999), com técnicas básicas de coleta de
dados (questionário, entrevista e grupo focal). Em relação ao tratamento e
análise dos dados, utilizaremos a técnica de análise de conteúdo de Bardin
(2011) com a classificação proposta por Cooper e Schindler (2003, p. 347), “a
análise de conteúdo se dará por unidades temáticas, que são abstrações de
nível mais alto, inferidas de sua conexão com uma estrutura ou padrão único
no conteúdo”.

CONSIDERAÇÕES
A pesquisa de campo encontra-se no início de seu desenvolvimento e
a pesquisa teórica deste trabalho apresenta como principais considerações
sínteses: a necessidade e importância da formação contínua de professores
universitários em suas áreas de atuação; a implantação de ações político-institucionais que viabilizem e colaborem para efetivar projetos e programas de
formação pedagógica docente em nível superior; o diálogo necessário com a
Didática como elemento imprescindível aos processos de ensino-aprendizagem e com os estudos referentes à Pedagogia Universitária.
Nessa perspectiva, um profissional que se forma em um curso de bacharelado, por exemplo, não o faz para se tornar professor, mas sim, para ser um
profissional nessa área específica. Dessa forma, questionamos, qual profissional é responsável pela sua formação? Qual ou quais processos formativos,
um professor de um curso de bacharelado percorreu para que se tornasse
apto ao exercício docente? Como ele se formou ou tornou-se professor? Teria ele participado de alguma formação contínua, ou simplesmente pelo fato
de ser bacharel, já estaria habilitado para a docência? Ou até mesmo, cursou
alguma especialização, ou a experiência simplesmente o fez? Indagamos ainda: há instituições com cursos específicos de formação pedagógica de professores universitários? Estas têm investido em processo de formação contínua
para seu corpo docente.
Ao considerarmos a trajetória acadêmica dos professores em seus processos e meios de formação em nível superior, é necessário refletir sobre a
sua formação profissional e as práticas pedagógicas adotadas, pois, à docência na universidade configura-se como um processo contínuo de construção
da identidade docente, e tem por base os saberes da experiência, construí325
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dos no exercício profissional, mediante o ensino dos saberes específicos das
áreas de conhecimento (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014).
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INTRODUÇÃO
Para a UNESCO (2000, p. 147), o primeiro objetivo dos sistemas educativos deve ser reduzir a vulnerabilidade social dos jovens oriundos de meios
marginais e desfavorecidos, a fim de romper o círculo vicioso de pobreza e
da exclusão.
Sob o aspecto legal, no que tange à educação, a Constituição Federal
(CF), de 1988, em seu artigo 210, cita os conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos
valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
A formação de professores está inserida no contexto educativo nacional,
regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96
(BRASIL, 1996), e por resoluções do Conselho Nacional de Educação-CNE.
Além da regulamentação, na academia, identificam-se várias pesquisas
científicas sobre a formação do professor no ensino formal, caracterizado por
ocorrer no ambiente escolar e conteúdos previamente estabelecidos. No entanto, para aqueles que atuam nos cursos de extensão de Formação Inicial
Continuada (FIC) e outros educadores, que atuam na educação não formal,
que resulta da participação da sociedade, pouco ou quase nada existe.
Para o Ministério de Educação e Cultura (MEC), a Formação Inicial e Continuada (FIC) ou qualificação profissional são organizadas para preparar para
a vida produtiva e social, promovendo a inserção e reinserção de jovens e
trabalhadores no mundo do trabalho. Inclui cursos de capacitação profissional, aperfeiçoamento e atualização profissional de trabalhadores em todos
os níveis de escolaridade. Abrange cursos especiais, de livre oferta, abertos
à comunidade; além de cursos de qualificação profissional integrados aos itinerários formativos do sistema educacional.
Neste contexto, a pesquisa que está sendo desenvolvida, no decorrer
do curso de doutorado em educação, prevê uma investigação longitudinal
de quais são as representações sociais e domínios da prática do docente de
educação formal e não formal, que preparam as alunas do Programa Mulheres do IFSP- Instituto Federal de São Paulo para inserção social e geração de
renda.
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Para enfrentar os desafios de inclusão de mulheres carentes e vulneráveis, de formar uma cidadã responsável, justa, crítica e ciente de seu importante papel na sociedade e seus direitos, o professor deve reunir, além do domínio dos saberes de sua área de atuação, uma flexibilidade e conhecimento
do ambiente comunitário em que vivem essas mulheres.
O conceito de representações atravessa tantos domínios de conhecimento, da história à antropologia através da linguística, ele é sempre e em
todo lugar uma questão de compreensão das práticas de conhecimento e de
conhecimento prático que cimentam nossas vidas sociais como existências
comuns (MOSCOVICI, 2015).
Abdalla e Villas Bôas (2018, p.3) citam que os trabalhos de Moscovici,
sobretudo aqueles ligados à influência das minorias, enfatizam a necessidade
de um posicionamento contraditório, inovador, para que a mudança social se
torne uma possibilidade.
A abordagem de Moscovici (2015), complementada por Abdalla e Villas
Bôas (2018), são importantes e serão objeto de estudo para direcionar a pesquisa na identificação dos saberes e atitudes do professor que induzem a um
senso comum no processo de ensino e aprendizagem do Programa Mulheres
do IFSP.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
MULHERES DO IFSP

DO

PROGRAMA

O Programa Mulheres do IFSP foi criado, em 2016, com o objetivo de
dar continuidade às ações realizadas pelo Instituto entre 2012 e 2014, no âmbito do Programa Mulheres Mil, criado em 2007, pela Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. O Programa Mulheres
do IFSP visa, além da qualificação profissional, ao resgate da autoestima e à
inclusão socioprodutiva de mulheres, cis e transgênero, submetidas a algum
processo de exclusão social.
No ambiente social, a mulher é a que mais sofre com discriminação e
violência, colocando-a em situação de vulnerabilidade. O professor como
agente de mudança deve estar preparado para atuar com esse público específico.
Para nortear a pesquisa pressupõe-se que se o professor acompanhar as
tendências pedagógicas, por meio de um processo de formação continuada
e adequada às necessidades sociais, suas práticas podem proporcionar um
aprendizado mais eficaz e reduzir as barreiras na transição do ensino formal
e não formal e melhorar a qualidade do aprendizado para o público que não
tem acesso à educação formal.
Como parte inicial da pesquisa, de caráter exploratório, trata-se de iden329
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tificar a formação dos professores, que coordenam os projetos alinhados ao
Programa Mulheres do IFSP, no período de 2016 a 2018. A primeira etapa da
pesquisa constituiu-se de levantamento dos Projetos submetidos no Sistema
de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj), do MEC. Foi feito o filtro, por
Estado, instituição, tema (Mulher) e período.
Os temas dos projetos submetidos são: a) Mulheres rurais (agroecologia, gênero e desenvolvimento rural); b) Economia Solidária; c) Manutenção
predial; d) Costureira; e) Artesã; f) Bonecas de pano; g) Cuidadora de idosos;
h) Empreendedorismo, sustentabilidade e arte para mulheres; i) Costura artesanal; e j) Pintura residencial. Percebe-se que as propostas são voltadas
para trabalhos manuais.
No universo de dezenove submissões: um projeto não foi realizado; um
foi eliminado por se tratar de evento voltado à celebração do mês da mulher, em março de 2016; dois projetos estavam com as atividades divididas
em outros projetos, resultando, de fato, em 12 projetos com dez professores
envolvidos. Tais projetos determinam a amostra e os sujeitos envolvidos na
pesquisa, para analisar como os professores dos cursos de FIC para mulheres
caracterizam seu processo de formação de professor e as suas trajetórias de
formação profissional.
Como especificidade buscou-se: identificar a trajetória profissional por
meio da análise do Curriculum Lattes e o quanto ela impacta na prática docente, para o público, em situação de vulnerabilidade; verificar o processo de
formação continuada de professores e quais seus efeitos na aprendizagem
das alunas.
No período avaliado tem-se que, dos dez professores, seis são mulheres,
quatro delas doutoras, uma com doutorado em andamento e uma especialista; dos quatro homens, um é doutor, um doutorando e dois mestres. Quanto
à área do doutorado, as mulheres estão voltadas para Educação (60%), Ciências Sociais (20%) e outras áreas (20%); e os homens Engenharia (100%). A
formação pedagógica aparece em 40% das mulheres e 10% dos homens.

CONSIDERAÇÕES
A pesquisa, preliminar, desenvolvida, permite o entendimento de que
mais da metade dos professores, ou seja, 60% dos profissionais são do sexo
feminino, a maioria com doutorado ou doutoranda (83%), na área de educação e ciências sociais. Quanto aos homens, 50% têm doutorado concluído ou
andamento, sendo 100% da área de engenharia. As mulheres são maioria
em formação pedagógica (40%) contra 10% dos homens.
Um aspecto significativo é que a maioria das propostas é voltada para
atividades manuais, algumas de caráter tidas como masculinas são propostas por professoras, a saber: desenvolvimento rural e pintura residencial; e
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outras comumente desenvolvidas por mulheres são submetidas por homens,
como: costura e bonecas de pano, evidenciando a diversidade no processo
de propositura de projetos. Trata-se de um avanço se consideramos que todos os projetos submetidos são de diferentes campi de cidades do interior
de São Paulo.
Essa investigação, parcial, de caráter exploratório, será complementada, a fim de discutir a formação docente, o alcance dos resultados, que
contribuam para a redução das desigualdades sociais e aprimoramento das
práticas docente no Programa Mulheres o IFSP, por meio de análise de suas
representações sociais.
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INTRODUÇÃO
A realidade do Brasil atual mostra a amplitude da diversidade cultural
presente no país. Diversidade esta transformada em objeto de estudo e discussões entre estudiosos e pesquisadores que compõem o cenário educacional brasileiro. Neste sentido há uma intencionalidade em articular os conceitos de: diversidade, diferença, igualdade, equidade, e justiça social com a
formação de professores (ARANHA, 2011; CANEN; XAVIER, 2011).
Diante desta perspectiva, a formação docente associa-se ao processo de
melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores em sua
rotina de trabalho e em seu cotidiano escolar. Além disso, à formação relaciona-se, também, a ideia de aprendizagem profissional constante, no sentido de provocar inovação na construção de novos conhecimentos, que darão
suporte teórico ao trabalho docente frente a um contexto de diversidades e
voltado para uma educação mais inclusiva (ABDALLA, 2006, 2017, 2019).
Pensar sobre a formação do professor possibilita compreender que esta
deve acontecer a partir da reflexão crítica feita pelo próprio profissional acerca de suas práticas, do conhecimento adquirido e da apropriação de técnicas
diversas. Trata-se de se refletir sobre um processo reflexivo, que possibilite,
ao professor, desconstruir e reconstruir sua identidade pessoal, em um exercício permanente de busca pelo aperfeiçoamento (NÓVOA, 1995).
Diante desta realidade questiona-se: quais aspectos devem ser tratados na formação de professores de modo a instrumentalizá-los a desenvolver
suas práticas pedagógicas com turmas do Ensino Fundamental II (EFII) em
um cenário de diversidade? E, mediante tal questionamento, o trabalho, aqui
desenvolvido, tem como objetivo geral: compreender como se dá a formação
dos professores do EF II que atuam em um cenário de diversidade.
Como objetivos específicos, a pesquisa busca: 1) mapear, na literatura
nacional, políticas públicas específicas com foco na formação e atuação de
professores, para atuarem nos anos finais do Ensino Fundamental, em um
cenário de diversidade e inclusão; 2) identificar, junto aos sujeitos de pesqui332
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sa – professores dos anos finais do ensino fundamental de escolas públicas
municipais de Juazeiro do Norte -, quais os maiores desafios que eles enfrentam ao trabalhar em um cenário de diversidade e inclusão; e 3) analisar, com
base na teoria de Bourdieu (1997, 2002) e nas concepções freireanas (FREIRE, 1996, 2014, 2016), quais as possibilidades e limites de enfrentamento
dos desafios dos professores para a educação para a diversidade.

DESENVOLVIMENTO
A formação, inicial e continuada, é um processo, que se desenvolve ao
longo da carreira docente, e que se faz necessário, tendo em vista o enfrentamento dos desafios do cotidiano escolar para o professor neste cenário de
mudanças sociais e de diversidade, como indicam vários autores (GISI; EYNG,
2006; GATTI, 2008, ABDALLA, 2019).
É preciso destacar, também, que muitos estudos têm sido feitos para
que professores possam enfrentar, nas ações de formação e atuação docente,
os desafios a serem superados. E, ainda, para que se possa desenvolver uma
educação inclusiva e para a diversidade (CANDAU, 2008; CANEN, 2008; ARANHA, 2011; CANEN; XAVIER, 2011; ABDALLA, 2019), tendo em vista: a falta
de preparo dos professores; a dificuldade em promover o conhecimento e
se relacionar com seus alunos, com o intuito de atender às novas demandas
sociais, entre outros aspectos.
Nesta perspectiva, destaca-se, junto com Lasta e Hillesheim (2014) e
Moehlecke (2009), que a ausência de formação desses profissionais, para viver na prática o processo de diversidade e inclusão, representa um enorme
problema para a educação brasileira.
Assim, compreende-se que é de suma importância a formação permanente desses profissionais, favorecendo o enriquecimento de conhecimentos
no sentido de (re) construir as experiências e os saberes adquiridos e que
estes possibilitem atender às mudanças sociais, que, muitas vezes, impedem
uma educação para a diversidade e para a inclusão.
Também, para este estudo, a pesquisa se fundamenta na Teoria de Ação,
de Bourdieu (1997, 2002), desenvolvendo os conceitos de: campo, habitus e
capital. Considera-se, ainda, o conceito de espaço social, para tratar a Escola
dos anos finais do EF II. Ainda, levam-se em conta as concepções freirianas
de autonomia e conscientização (FREIRE, 1996, 2014, 2016). Considera-se a
autonomia como aquele conceito, que possibilita a “leitura do mundo” para
a “libertação” e por uma “posição mais humanizadora”; e conscientização,
quando se “toma posse” da realidade, fazendo uma “ruptura” a ela (FREIRE,
2016, p. 6),
A pesquisa assume uma abordagem qualitativa, e foi realizada na Cidade de Juazeiro do Norte-CE, em uma escola municipal de ensino fundamen333
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tal, que atende a alunos do ensino fundamental e da modalidade de Educação de Jovens e adultos (supletivo). Possui 1.700 alunos, sendo: 828 alunos
matriculados da 1ª 5ª ano e 593 do 6ª ao 9ª ano. 226 alunos estão cursando
o Ensino Jovem e Adulto e 53, na modalidade educação especial.
Em relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa se desenvolveu em três etapas. Na primeira, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática proposta. Na segunda, foi aplicado um questionário, contendo
21 questões (abertas e fechadas) para 10 professores, que lecionam no EF II.
E, na terceira, foi realizado um grupo de discussão com 5 desses professores,
que já haviam participado da etapa anterior, a fim de aprofundar questões
em torno da formação para uma educação voltada para a diversidade e a
inclusão.
Os resultados, ainda iniciais, reforçam, junto com Abdalla (2019), que é
necessário, primeiro, reavaliar as políticas públicas voltadas para a educação
para a diversidade e para a inclusão, a fim de que possam, de fato, garantir
condições sociais, recursos humanos e físicos, além de uma formação docente que seja permanente e que se desenvolva, principalmente, nas próprias
escolas. Formação esta que possibilite, de fato, que a educação seja cada vez
mais inclusiva e atenda à diversidade cultural daqueles que estão nas nossas
escolas públicas.

CONSIDERAÇÕES
Busca-se compreender o processo de formação dos professores, que
atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, frente às mudanças sociais
e à diversidade. Formação esta que possa se voltar para uma educação mais
inclusiva apesar dos desafios colocados pelos professores no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas.
Por fim, compreende-se a necessidade de políticas de formação para
os professores, que possam atender à sociedade em constantes mudanças,
e ao educador, para que ele possa enfrentar com competência e compromisso seus desafios a fim de que se tenha uma educação para a diversidade e
inclusão.
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INTRODUÇÃO
O contexto histórico-social que vivemos recentemente no Brasil colocou o tema da Educação, em diferentes aspectos, no plano de frente dos
embates de grande parcela da população. Tomo como pano de fundo a Campanha Eleitoral de 2018, quando o então candidato para o cargo majoritário
no País, Jair Messias Bolsonaro (PSL), escolheu o campo da Educação – em
seus diferentes níveis – como um ‘inimigo a ser combatido’, convocando pais
e alunos a delatar professores que promoviam “doutrinação ideológica” nas
escolas e nas universidades, discurso esse que ganhou repercussão e aceitação entre significativa parte do eleitorado (e de outros candidatos a cargos
no Parlamento que aderiram a essa onda), vindo a ser eleito com o voto de
57 milhões de brasileiros (55%), de um total de 147,3 milhões de eleitores
aptos a votar nas Eleições 2018, segundo dados do TSE. E o candidato que
ficou em segundo lugar é um professor universitário, Fernando Haddad (PT),
que obteve 44.193.523 (44,46%) de votos válidos.
Essa fotografia externa – parcial –, por onde se move o pensamento
social em relação à Educação, é uma fotografia que aponta indícios sobre
a racionalidade social em curso em relação à Educação. Como a sociedade
pensa, entende a Educação nos dias de hoje, as expectativas em relação aos
agentes da Educação, as expectativas/objetivos em relação à Educação de
seus filhos e seus desdobramentos futuros, nos leva a olhar também para o
interior do campo específico da Educação para buscar identificar as expectativas dos agentes da Educação em relação à sociedade e como esses profissionais da Educação veem a si mesmos enquanto pessoas, sujeitos, cidadãos,
vivendo sua subjetividade histórica e profissionalidade nestes tempos de
transformações sociais, históricas, políticas, econômicas, culturais, engendradas pelo que vem sendo chamando de globalização neoliberal, estágio
atual do Capitalismo em nível mundial, em que se configuram também novas
perspectivas antropológicas/ontológicas a desafiar o papel social do educador, o papel social da educação, o papel social da escola (lato sensu) nestas
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novas configurações.
Entenda-se essas ‘transformações recentes’ originadas pelos idos dos
anos 80/90, o que já mobilizava Paulo Freire, fazendo-o manifestar-se de forma indignada diante dos impactos da globalização neoliberal no campo da
Educação, sobretudo no que se refere ao processo de humanização ou desumanização: “Daí a crítica permanentemente presente em mim à malvadeza
neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao
sonho e à utopia” (FREIRE, 2018, p.15-16).
Diante desse panorama sobre a situação da Educação no Brasil contemporâneo, é que se coloca o tema e o objeto desta pesquisa: Racionalidades
pedagógicas contemporâneas: limites e possibilidades entre a perspectiva
humanista freirena e a reificação neoliberal.
Questão-problema: No contexto da sociedade capitalista neoliberal,
em que se promove a reificação do sujeito, a perspectiva humanista freireana, engendrada na segunda metade do século XX, pode contribuir para o
debate sobre a dimensão antropológica da educação?
Tese: A imposição do ideário capitalista neoliberal já chegou ao sistema
educacional, em todo o mundo, de modo particular via Legislação, o que lhe
dá um caráter de legitimidade, oficialidade, veracidade, e vai transformando
a racionalidade pedagógica, entendida até então como provedora de formação do ser humano e do cidadão, tornando-o apto a contribuir com a vida
social e com o destino coletivo da humanidade em (somente) provedora de
mão-de-obra e consumidora apta a atender às demandas da globalização
neoliberal em curso. Essa mercantilização da educação está a transformar
subjetividades e, consequentemente, a transformar as concepções de homem, de mundo, de sociedade, de educação, provocando tensões entre a
concepção humanista freireana e a emergência de novas concepções humanistas no campo da Educação.

OBJETIVOS DA PESQUISA
Esta pesquisa - Racionalidades pedagógicas contemporâneas: limites
e possibilidades entre a perspectiva humanista freirena e a reificação neoliberal – tem, como objetivo geral, revisitar, à luz do materialismo histórico
dialético, a dimensão humanista da Pedagogia de Paulo Freire e sua contribuição para o debate sobre as racionalidades pedagógicas no contexto do
Neoliberalismo do século XXI. Como objetivos específicos:
1 – Contextualizar a história das racionalidades pedagógicas vigentes no
Brasil e as perspectivas ontológicas subjacentes.
2 - Revisitar, à luz do materialismo histórico dialético, a dimensão humanista de Pedagogia de Paulo Freire.
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3 – Apresentar limites e possibilidades do humanismo freireano para a
construção de uma nova racionalidade pedagógica no contexto da reificação neoliberal.

DESENVOLVIMENTO
Como jornalista e professora, acompanho com olhar atento o desenrolar das histórias que se sucedem no cotidiano de nossas sociedades, nas quais
são engendradas, em geral, por decisões das elites internacionais, modos de
vida, de pensar, de sentir, de se entender como humanidade, que não levam
em consideração a diversidade cultural, social, ecológica, antropológica existente. Impõe-se uma ‘vontade’, uma cosmovisão específica, particular sobre
o resto da humanidade (com o aval das ciências), promovendo-se verdadeiro
genocídio, ecocídio, antropocídio em nosso tempo.
Professora Maria Amélia Santoro Franco faz um diagnóstico sobre este
“estado de espírito” (ou talvez já seja a nova configuração de racionalidade
pedagógica em curso?) que parece abater os agentes educacionais nos dias
de hoje:
Ou, dito de outra forma, o que significa o declínio ou
esgotamento da racionalidade pedagógica? (...) Compreendo que a educação organiza-se na sociedade por
meio de intencionalidades, projetos e políticas que se
estruturam através de práticas pedagógicas (...). A racionalidade que permeia um projeto educativo parte dos
interesses e expectativas de seus pensadores/executores.1(Grifos meus).
Intencionalidades, interesses, expectativas subjazem
concepções antropológicas que vão nortear os objetivos
e práticas de qualquer projeto: quais são essas concepções antropológicas, em que tipo de humanos colocam
suas expectativas, o que consideram valores humanos
essenciais para estes tempos?)

Jacques Therrien faz uma indagação que corrobora as questões
anteriormente elencadas: “Será que podemos falar da crise que caracteriza a pedagogia, reflexo da crise que caracteriza as racionalidades
de nossa sociedade? É complexidade, é caos, ou é emergência de um
novo paradigma pedagógico? Onde se situa o referencial que norteia
nossos objetivos educacionais?” (2006, p. 67-81)
Uma pesquisa inicial no Banco de Teses da Capes, realizada em agosto
Palestra “Esgotamento da racionalidade pedagógica: desdobramento à Didática” apresentada no simpósio “Didática e prática de ensino: desdobramento em cenas da educação pública”.

1
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de 2019, com o indicador “racionalidade pedagógica”, no ano de 2015 no
campo Educação, indicou a existências de cerca de 140 teses relacionadas
a esse indicador. Entretanto, numa análise preliminar, percebi que a “perspectiva humanista” não está presente nesses documentos. Em geral, “racionalidade pedagógica” está relacionada com o Curso de Pedagogia, Didática,
Saberes Docentes, Práticas Pedagógicas, dentre outros. Mas nenhuma aborda especificamente a relação “antropologia” e “racionalidade pedagógica”.
Essa relação, entretanto, foi encontrada nos seguintes artigos:
1. CHARLOT, Bernard. A questão antropológica na Educação – quando o
tempo da barbárie está de volta. Educar em Revista, Curitiba, v. 35, n.
73, p. 161-180, jan-fev. 2019.
2. THERRIEN, Jacques. Revista Educativa. V. 9, n. 1, 2006, p. 67-81. Gioânia: UCG.
3. FRANCO, M. Amélia. Palestra “Esgotamento da racionalidade pedagógica: desdobramento à Didática” apresentada no simpósio “Didática
e prática de ensino: desdobramento em cenas da educação pública”.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento desta pesquisa será utilizada metodologia de
abordagem qualitativa, na perspectiva hermenêutico-crítica do materialismo
histórico dialético, através da análise documental da literatura referente à
perspectiva humanista de Paulo Freire e de autores que estudam Paulo Freire
sobre esta perspectiva. Será necessário também identificar e contextualizar
as principais racionalidades pedagógicas que foram sendo constituídas no
Brasil, de modo particular no século XX (filosóficas, técnicas, críticas e crítica-emancipatória), e suas antropologias subjacentes, quando também se
poderá situar a formação e a estruturação da Pedagogia humanista freireana e seus impactos nas racionalidades sociais, econômicas e educacionais.
A análise dessa documentação será triangulada com determinantes sociais,
culturais, políticos de diferentes eventos históricos que foram significativos
em cada período, podendo ser os indicadores da formação de determinadas
concepções antropológicas na sociedade e que tiveram influência nas concepções pedagógicas desses períodos.

CONCLUSÃO
Este primeiro semestre do curso de Doutorado, iniciado em fevereiro
de 2019, foi importante para aprofundar o contato com a literatura e com a
obra de autores-pesquisadores do campo da Educação. Com isso, foi possível
fazer uma pesquisa preliminar sobre o que vem sendo estudado em relação
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às ‘racionalidades pedagógicas contemporâneas”, ao “humanismo freireano”
e ao “impacto da globalização neoliberal no campo da Educação”.
O que se pode observar, numa primeira vista, é um estado de alta tensão que vem sendo construído entre sociedade e o campo da Educação e que
está a reconfigurar os papéis sociais da escola, do professor, da educação,
colocado em confronto com significativas mudanças na base material e cultural da sociedade, em função das novas configurações políticas e econômicas
engendradas pelo modelo capitalista neoliberal globalizado, de onde se verifica a necessidade crucial de trazer à tona a discussão de projetos antropológicos/ontológicos que estão emergindo. E o quanto a perspectiva humanista
de Paulo Freire poderá dar conta desse embate. É o que será o objeto desta
pesquisa.
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CARTAS DESDE A ESCOLA: REFLEXÕES DE
PROFESSORES INICIANTES DE LÍNGUA PORTUGUESA
SOBRE SUAS PRÁTICAS CURRICULARES NA
GRADUAÇÃO E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
Thaís Morgado dos Santos

Mestranda do PPGE - Universidade Católica de Santos
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Alexandre Saul Pinto

Universidade Católica de Santos

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Saul Pinto

INTRODUÇÃO
As cartas são movimentos de retorno e avanço, viajando pelo tempo
eternizando reflexões sobre o que já se passou, ou esperanças do que está
por vir. Paulo Freire confiou diversas cartas àqueles que se dedicam à educação e demonstrou, em sua obra, apreço pelo gênero tão familiar às professoras e professores de Língua Portuguesa.
Dessa relação estilística, surgem as primeiras linhas desta pesquisa em
desenvolvimento, marcada pelo olhar ao passado, o qual trataremos agora
como percurso formativo, objetivando contribuir com o futuro.
O percurso formativo, currículo, de um sujeito passa por fases e momentos, permeando situações diversas. Naturalmente, busca-se atribuir significado a esse processo e tirar dele elementos que acrescentem de forma pessoal
e profissional. A relação entre tornar-se professor e desafios da profissão recebe atenção constante nas pesquisas desenvolvidas no campo educacional.
Entretanto, considerando que a profissão docente é uma das únicas em que
se tem o privilégio de “aprender” sobre a profissão, antes mesmo da habilitação inicial, por meio da experiência que a trajetória escolar enseja, pareceu
importante escutar docentes em início de carreira, em exercício, acerca de
suas experiências curriculares enquanto alunos de cursos de graduação.
Diante desse cenário, a presente investigação objetiva analisar percepções de professores iniciantes de Língua Portuguesa acerca de seus percursos
formativos na Licenciatura e do desenvolvimento de suas práticas profissionais. Os docentes serão convidados a registrar suas reflexões em cartas, que
poderiam ser dirigidas aos seus contextos de formação inicial, para dar-lhes
notícias dos caminhos que estão trilhando; fazendo um balanço crítico de
suas trajetórias formativas e encaminhando sugestões para a formação de
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novos professores. Busca-se responder: “Qual a percepção de professores
iniciantes de Língua Portuguesa sobre os sentidos e significados de sua formação inicial, em relação aos principais desafios da prática docente que desenvolvem, na atualidade, em uma perspectiva emancipatória?”.

DESENVOLVIMENTO
Ao identificar a obra de Paulo Freire como literária, por seu cuidado
com a seleção das palavras, organização frasal e neologismos, a aproximação
teórica com os sujeitos deste estudo, professores iniciantes de Língua Portuguesa, ocorreu de maneira legítima, devido à natureza literária de Freire. O
aporte teórico que sustenta as linhas desta pesquisa relaciona o campo das
Letras, representado por Antonio Candido, com a teoria freireana, interligados pela obra de Mikhail Bakhtin.
Todos os autores selecionados para investigação centram suas produções na sociedade, de forma que pensar-se-á os percursos formativos,
currículos e percepções à luz da pesquisa social, abordada na metodologia
qualitativa (MINAYO, 2001). Objetivando seguir, desde o princípio, uma metodologia coerente com a perspectiva crítica emancipadora, os professores
iniciantes responderão a um questionário com imagens do cotidiano escolar,
a fim de identificar os principais desafios e problemas que permeiam a prática dos docentes.
Após este levantamento, uma carta provocadora, e envolvida pelas angústias colhidas nos questionários, será endereçada aos sujeitos, esperando
por respostas contendo suas reflexões, molhadas pela prática docente forjada em suas experiências da Licenciatura em Letras. Sobre as cartas-resposta,
será realizada uma análise de conteúdo, com o crivo do referencial teórico
selecionado, com o intuito de responder a questão proposta.

CONSIDERAÇÕES
Diante das linhas expostas, espera-se que as análises finais concluam
que a trajetória do professor ao longo da Licenciatura em Letras resulte nas
práticas docentes posteriores. Assim como, os aspectos apontados pelas escritas dos docentes desvelem conflitos ou divergências com relação ao percurso da graduação e que, ao serem apontados, tornem-se objetos de reflexões críticas e transformadoras por parte dos professores.
Com a finalidade de ampliar as perspectivas libertadoras, após análise
das cartas-resposta, uma ação formativa com o grupo dos professores iniciantes será proposta, e desenvolvida com o suporte da metodologia do grupo focal, com o compromisso de considerar, discutir criticamente e efetivar
a práxis numa pesquisa humanizadora, capaz de potencializar a formação
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continuada dos docentes e engendrar movimentos de transformação curriculares na escola e na universidade.
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AVALIAÇÃO DA XIV MOSTRA DE PESQUISA
Moysés Kuhlmann Jr.
Com objetivo de avaliar as atividades da Mostra de Pesquisa, foram encaminhadas mensagens para 58 e-mails dos inscritos na Mostra. O retorno
foi de 40 respostas, o que é um indicador importante. A seguir, seguem os
gráficos com o total de respostas, a seleção de alguns comentários representativos e considerações sobre as respostas obtidas.
Questão 01.

Questão 02.

Houve 23 comentários. Desses, 12 avaliando positivamente, com adjetivos como: enriquecedor, temáticas relevantes e outros. Dois consideraram
que seria interessante articular a Mostra com os cursos de Graduação. Alguns
trechos:
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A divisão por linhas foi importante (...)
Gostaria de ouvir os professores do programa com mais
frequência.
Achei os temas dos debates muito pertinentes com as
linhas de pesquisas e as contribuições dos alunos e professores com perguntas e colocações contribuíram para
uma melhor compreensão.
... questões relevantes para repensar meu projeto ... e
minha postura como pesquisadora... participação diminuta diante da relevância das temáticas abordadas e da
envergadura dos palestrantes.

Outros 8 comentários mencionaram pouco tempo para debate, pouca
participação ou atraso no início da sessão, dois deles referidos aos conteúdos, um negativo, o outro positivo:
A sessão começou com muito atraso (45 minutos) e o
conteúdo da palestra não apresentou nenhuma informação nova ou original.
Pouco tempo para o debate. Os temas levantam muitas
questões e os participantes tendem a relacionar com
suas experiências que gostariam de compartilhar também.
Um comentário considerou positivo o tempo para debate na quarta-feira:
O debate de quarta feira foi muito enriquecedor, em virtude do tempo destinado exclusivamente para o debate. A palestra serviu de provocação e de momento para
elencar temas a fim de serem debatidos.
Um comentário mencionou falta de convidados externos.
Considerações: Não se sabe, das respostas, quantos estiveram em uma sessão, em duas ou nas três. Assim, uma
avaliação positiva ou negativa de alguém que compareceu a uma única das sessões poderia se modificar, na
avaliação do conjunto.
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Questão 03.

Foram 19 comentários, 3 justificando não poder comparecer, um sobre alterações na programação, e 6 comentários negativos, referidos a pouco
tempo de debate, a poucos presentes na sessão ou a “falar somente para
seus próprios pares sem posições diferentes”. Os outros 9 salientaram positivamente a dinâmica e diversidade de temas e abordagens metodológicas.
Questão 04.

Houve 19 comentários, 8 críticos, referidos ao tempo restrito ou ao número de pessoas, um com queixa da coordenação e 2 sobre divergências:
Eram temáticas antagônicas
Os trabalhos apresentados expressam abertamente as
divisões das linhas de pesquisa do programa, inclusive
na utilização do referencial teórico.

No total, 11 comentários elogiaram a contribuição da coordenação e de
colegas de outras linhas e orientadores, o tempo suficiente para debate, a
diversidade de projetos e perspectivas metodológicas.
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Questão 05.

Houve 15 comentários, 8 declarando não ter participado, os demais,
com altos elogios à escolha do filme e à proposta com uma sugestão de que
o debate fosse em círculo:
Deveria ter um lugar cativo, Cinema & Educação
... Tocou-me profundamente. A arte, seja em que linguagem for, tem um poder de alcance indescritível, ainda
mais quando se propõe a promover um debate de qualidade como foi o que ocorreu após a o filme...

Questão 06.

Houve 9 comentários, 5 indicando não ter participado, um sugerindo
ser mais dinâmico, outro sugerindo melhor disposição da mesa de autógrafos, dois elogios:
... um ponto alto na Mostra. Estamos tão perto e ao mesmo tempo nos conhecemos tão pouco. Ver os Professo349

CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS

res pesquisadores e suas produções estimulou possibilidades de parceria...
... um momento de aprendizagem ... oportunidade de conhecer/aprender com a equipe docente.

Questão 07.

Houve 17 comentários, 5 indicando não ter participado, 5 criticando
problemas de tempo, organização e dinâmica da sessão, 7 destacando a importância do debate sobre metodologia.
Quanto a comentários ou sugestões de temas, houve 22 manifestações,
referidas a aspectos da organização do evento ou indicando algum tema de
interesse. Desses comentários, 7 foram referidos à ampliação do evento, seja
no incluindo a graduação, seja trazendo convidados externos ou abrindo à
comunidade. Duas expressões mais fortes desses comentários foram as seguintes: “... abrir-se para outras instituições é fundamental para o enriquecimento dos debates”; “ficamos fechados em nós mesmos”.

CONSIDERAÇÕES
Em relação a essa última questão, apresento meus posicionamentos.
Quanto à presença de convidados externos, esta opção ficou inviabilizada
pelo fato do Programa não ter financiamento para trazer convidados. Na discussão realizada no colegiado sobre a organização da Mostra, ponderou-se
que o nosso corpo docente também é composto por pesquisadores que têm
inserção na área da pesquisa educacional, e que são pouco conhecidos internamente, para além dos que frequentam suas disciplinas, os grupos e as
atividades das linhas de pesquisa em que atuam. Considerou-se, também,
que seria bastante enriquecedora a oportunidade de realizar debates entre
docentes e linhas, o que não é frequente, considerando as demandas do cur350
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so. Na análise das respostas, nota-se que isso foi reconhecido pela maioria
das opiniões em todas as questões do questionário de avaliação. Mesmo com
alguns comentários críticos, as notas 5 foram significativamente majoritárias
em todas as questões.
No mesmo sentido, isso significa que, por um lado, não ficamos fechados em nós mesmos, pois os debates e as comunicações apresentadas envolveram os grupos e as linhas de pesquisa, proporcionando um intercâmbio
enriquecedor, que não acontece no cotidiano do Programa. Por outro lado,
é do meu entendimento que a Mostra é um momento sim de estarmos “fechados” entre nós, no sentido de compartilhar as pesquisas realizadas e em
andamento, a fim de promover o intercâmbio interno e a possibilidade de
uma “preparação” para os congressos de âmbito regional, nacional e internacional.
A apresentação de trabalhos da graduação é interessante de ocorrer
se for oriunda de participação nos grupos de pesquisa. Da mesma forma o
convite a alunos da graduação e ao público externo da região, no sentido de
atrair pessoas interessadas em cursar a pós-graduação.
Agradeço às respostas e informo que o conjunto de comentários e sugestões será encaminhado à Comissão Organizadora da próxima Mostra.

351

ÍNDICE - AUTORES
Adriana Mallmann Vilalva.....................................................................98
Alex da Silva Gonçalves........................................................................153
Ana Marcia Akaui Moreira ....................................................................60
Andrea Cristina dos Santos..................................................................254
Antonio Miranda Galleão......................................................................84
Beatriz Martins dos Santos Prado..........................................................51
Bernardo Pinheiro Cardoso de Brito Gonçalves..................................124
Camila Emilio de Moraes.....................................................................129
Chiou Ruey Ling; Terezinha de Souza Pacheco....................................290
Cláudia Maria Braga Ribeiro................................................................281
Cristiane Mello de Miranda Silva.........................................................262
Cristina Souza Criniti............................................................................196
Daniella Gardini Scalet.........................................................................245
Denise Alves de Souza Ferreira .............................................................45
Elimar Rodrigues Alexandre.................................................................103
Emilly Pereira Silva...............................................................................258
Enéas Machado...................................................................................307
Fernando Leite Carvalho........................................................................77
Flávia Amorim Rodrigues.....................................................................298
Gabriela Cordeiro Santos.....................................................................200
Gean Breda Queiros............................................................................324
Grace Gotelip Cabral............................................................................319
Gilson Braga...........................................................................................35
Giselle Villar Stipanich..........................................................................227
Guadalupe Corrêa Mota.....................................................................337
João Pereira Lopes...............................................................................178
José Angelo Justo Alvarez....................................................................135
Joselito Batista Dias.............................................................................332
Juliana Coelho Andrade.......................................................................144
Karen Soares Iglesias...........................................................................265
Lays Antonnyêta Luna Santos..............................................................250
352

Lisley C. Gomes da Silva.......................................................................181
Lucas Henrique Silva Gonçalves............................................................286
Luiz Carlos Nunes de Santana................................................................80
Luiz Henrique Portela Faria..................................................................208
Maria do Carmo Luiz Caldas Leite..........................................................111
Maria do Carmo Pierry Barreiros.........................................................191
Marli dos Reis dos Santos....................................................................163
Moysés Kuhlmann Jr............................................................................345
Natasha Guerrize Claro........................................................................229
Nilcéia Saldanha Carneiro......................................................................69
Olga Rosa Koti Pires.............................................................................213
Paulo Rogério de Oliveira Teixeira; Bruno Calisto Lima; Rafael de Oliveira
Novo Afonso........................................................................................277
Rejane Maria Emilio...............................................................................93
Renata Salgado......................................................................................13
Renato Frosch......................................................................................294
Ricardo Costa Galvanese.....................................................................270
Rita de Cássia Abreu Erra.....................................................................220
Roberto Araújo da Silva.......................................................................186
Robnaldo Fidalgo Salgado....................................................................173
Ronaldo Gueiros Bezerra.....................................................................237
Rosana Aparecida Ferreira Pontes.........................................................89
Rosangela Molento Ferreira................................................................159
Rosângela Rodrigues dos Santos..........................................................233
Roseli Fernandes Rocha.......................................................................241
Sandra Regina Pereira Ramos...............................................................302
Sandra Regina Trindade de Freitas Silva................................................20
Sérgio Pereira Nogueira Júnior.............................................................169
Silvania Maria da Silva Gil....................................................................107
Simone do Nascimento Nogueira..........................................................64
Solange Fideles da Silva.........................................................................09
Solange Maria da Silva........................................................................328
Sônia Maria da Silva Onuki....................................................................27
Thaís Morgado dos Santos...................................................................342
353

Thiago Ferauche..................................................................................148
Ubirajara da Silva Caetano.....................................................................73
Ubiratã Jorge de Souza Gomes............................................................313
Valdilene Zanette Nunes........................................................................55
Virgínia Sene Fernandes......................................................................204
Wellington Luiz Alves Aranha..............................................................217
William Luiz da Silva.............................................................................273
Zulmira Ferreira de Jesus Cacemiro.....................................................118

354

COMISSÃO DA XIV MOSTRA DE PESQUISA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM
EDUCAÇÃO (PPGE)
SUPERVISÃO
Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (PPGE)
COMISSÃO ORGANIZADORA
Prof. Dr. Alexandre Saul – Representante dos professores do PPGE
Prof. Dr. Moysés Kuhlmann Júnior – Representante dos professores
do PPGE
Prof. Me. Luiz Henrique Portela Faria – Representante dos doutorandos do PPGE
Prof. Me. Lucas Henrique Silva Gonçalves
Prof. Me. Roberto Araújo Silva
Paulo Rogério de Oliveira Teixeira
Silvania Maria da Silva Gil
Camila Emilio de Moraes
EQUIPE TÉCNICA
Prof. Me. Antonio Miranda Galleão
Prof. Me. Marcelo Luciano Martins Di Renzo
Profª. Me. Isabela Wippich Jorge Nocetti
Profª. Me. Lilian Matheus Marques
COMISSÃO CIENTÍFICA
Membros da Universidade Católica de Santos
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO
Prof. Dr. Alexandre Saul
Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto
Profª. Drª. Ivanise Monfredini
Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira
Profª. Drª. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco
Profª. Drª. Maria Apparecida Franco Pereira
Profª. Drª. Maria de Fátima Barbosa Abdalla
355

Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes
Prof. Dr. Moysés Kuhlmann Júnior
Profª. Drª. Selma Garrido Pimenta
MESTRADO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
Profª. Drª. Ivanise Monfredini
Profª. Drª. Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira
MEMBROS EXTERNOS
Profª. Drª. Ana Maria Saul – Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo
Profª. Drª. Cheron Zanini Moretti – Universidade de Santa Cruz do Sul
Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho – Universidade Federal de
Guarulhos
Profª. Drª. Leonor Paini – Universidade Estadual de Maringá
Profª. Drª. Maria Eliete Santiago – Universidade Federal de Pernambuco
Profª. Drª. Margarete Sampaio de Carvalho Braga – Universidade Estadual do Ceará
Prof. Dr. Sandro de Castro Pitano – Universidade Federal de Pelotas
Profª. Drª. Sumaya Mattar – Universidade de São Paulo
Profª. Drª. Fabiana Silva Fernandes – Fundação Carlos Chagas
Profª. Drª. Paula Leonardi – Universidade Estadual do Rio de Janeiro
EDITORAÇÃO DO CADERNO DE RESUMOS EXPANDIDOS
Prof. Me. Marcelo Luciano Martins Di Renzo - Coordenador e Editor
da Editora Universitária Leopoldianum
Elcio Prado - Designer Gráfico da Editora Universitária Leopoldianum
Prof. Me. Luiz Henrique Portela Faria (Organizador)
Profa. Dra. Irene Jeanete Lemos Gilberto (Revisão Final)

356

PROGRAMAÇÃO

24/09/2019 – TERÇA-FEIRA
8h - Credenciamento
8h30 – Auditório 310
SESSÃO DE ABERTURA
Prof. Me. Marcos Medina Leite – Reitor da Universidade Católica de Santos.
Prof. Me. Paulo Roberto Bornsen Vibiam – Diretor do Centro de Ciências
da Educação e Comunicação da UniSantos.
Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto – Coordenadora do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da UniSantos.
Prof. Dr. Alexandre Saul – Integrante da Comissão Organizadora da Mostra de Pesquisa – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos..
Das 9h às 10h45 – Auditório 310
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UTOPIAS E RESISTÊNCIAS
Profª. Drª. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
Das 10h45 às 11h
Intervalo
Das 11h às 12h30
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
• SALA 316
1. Denise Alves de Souza Ferreira – A Universidade na Formação de Sujeitos que Participam de Movimentos Sociais e Coletivos: dimensões,
limites e possibilidades.
2. Ana Marcia Akaui Moreira – A Formação do Professor de Artes: como
direito?
3. Sônia Maria da Silva Onuki – O Parque Infantil do Jardim Casqueiro e
da Vila Bandeirantes (1956-1966).
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Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Saul – Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 317
1. Beatriz Martins dos Santos Prado – Programa de Residência Pedagógica/Capes: formação diferenciada de professores em cursos de Pedagogia?
2. Fernando Leite Carvalho – O Uso da Tecnologia da Educação a Distância na Graduação em Direito e seus Impactos na Docência: um estudo
inicial sobre a produção científica na área..
3. Luiz Henrique Portela Faria – Porta-Vozes do Futuro: os intelectuais e
o discurso modernizador educacional em Santos (1889-1930).
Coordenação: Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto – Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de
Santos.
• SALA 318
1. Virgínia Sene Fernandes – Política Pública de Avaliação: estudo e análise do BNI – Banco Nacional de Itens na elaboração da prova do Enade.
2. Alex da Silva Gonçalves – A Música e o Processo de Criação Musical
em Crianças com Deficiência.
3. Camila Emilio de Moraes – As Tecnologias no Contexto das Políticas
Educacionais.
4. Solange Maria da Silva – Desafios dos Professores que Atuam no Programa Mulheres do IFSP.
Coordenação: Prof. Dr. Moysés Kuhlmann Júnior – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 319
1. Renato Frosch – A Rede Pública de Laboratórios de Fabricação Digital
da Cidade de São Paulo: as contribuições sociais dos espaços maker na
formação de sujeitos.
2. William Luiz da Silva – Os Desafios da Educação para o Pensar: um
olhar sobre o ensino de Filosofia nas etapas elementares da educação
básica no município de Itupeva/SP.
3. Robnaldo Fidalgo Salgado – Revisitando a Teoria Crítica na Modernidade: estudos sobre formação e prática docente emancipatória.
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4. Andrea Cristina dos Santos – A História Oral na Educação Profissional:
problemas e desafios postos pelo cotidiano escolar – formação e experiência.
Coordenação: Profª. Drª. Maria Amélia Santoro Franco – Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de
Santos.
• SALA 320
1. Nilcéia Saldanha Carneiro – Avaliações Externas no Estado de Mato
Grosso e a Prática da Leitura e Escrita nas Perspectivas dos Professores
de Língua Portuguesa.
2. Karen Soares Iglesias – Tecnologias Digitais nas Práticas Pedagógicas
de Alfabetização dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: quais contribuições? Quais desafios?
3. Joselito Batista Dias – Formação e Profissionalização de Professores
para Atuarem em um Cenário de Diversidade e Desafios.
Coordenação: Profª. Drª. Maria de Fátima Barbosa Abdalla – Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica
de Santos.
• SALA 321
1. Maria do Carmo Pierry Barreiros – Trabalho e Projeto de Vida: juntos
para sempre? Com a palavra, a juventude feminina do ensino médio
integral de escolas estaduais da Cidade de Santos.
2. Ubirajara da Silva Caetano – Intervenções Lúdicas Inclusivas na Educação Infantil: possibilidades e dificuldades de Interação e Comunicação
de Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) em Aulas de
Educação Física.
3. Ricardo Costa Galvanese – Educação e (Des)Igualdade Social: a igualdade como sentido implícito da práxis pedagógica.
4. Gilson Braga – A “Escola do Povo” e o “Grupão”: construção de uma
historiografia da educação em São Vicente-SP (1893-1913).
Coordenação: Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 322
1. Valdilene Zanette Nunes – O Programa Residência Pedagógica (PRP/
Capes) e a Unidade Teoria e Prática na Formação de Professores.
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2. Grace Gotelip Cabral – Docência Universitária: contradições, dilemas
e possibilidades dos processos de formação contínua de docentes
3. Rosangela Molento Ferreira – As Atividades da Associação Feminina
Beneficente e Instrutiva de São Paulo – AFBI Divulgadas na Imprensa, de
1901 a 1919
Coordenação: Profª Drª. Marineide de Oliveira Gomes – Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de
Santos
Das 14h às 16h
EXIBIÇÃO DO FILME A LÍNGUA DAS MARIPOSAS, SEGUIDA DE DEBATE
Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Saul – Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos

25/09/2019 – QUARTA-FEIRA
Das 9h às 10h45 – Auditório 310
ESCOLA, HISTÓRIA E EDUCAÇÃO
Prof. Dr. Moysés Kuhlmann Júnior – Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos
Das 10h45 às 11h
Intervalo
Das 11h às 12h30
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
• SALA 316
1. Sandra Regina Pereira Ramos – Crianças Negras na Terra da Caridade
e da Liberdade: um estudo sobre a inclusão de libertos nas escolas da
Cidade de Santos no pós-abolição
2. Rosângela Rodrigues dos Santos – Estágio Supervisionado como Vivência Formativa: espaço de possibilidades
3. Thaís Morgado dos Santos – Cartas Desde a Escola: reflexões de professores iniciantes de Língua Portuguesa sobre suas práticas curriculares
na graduação e desafios da educação
4. Gean Breda Queiros – Formação Didático-Pedagógica de Professores:
a docência universitária em análise
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Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Saul – Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 317
1. Paulo Rogério de Oliveira Teixeira; Bruno Calisto Lima; Rafael de Oliveira Novo Afonso – Acesso a Recursos Didáticos na População Periférica: um estudo de caso
2. Emilly Pereira Silva – O Conceito de Historicidade na Obra de Paulo
Freire
3. Wellington Luiz Alves Aranha – O Processo de Institucionalização da
Educação no município de Bertioga-SP (1874-1991)
4. José Angelo Justo Alvarez – Perspectivas de Formação na Educação
Superior Tecnológica
Coordenação: Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto – Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de
Santos.
• SALA 318
1. Thiago Ferauche – Cultura Hacker e Pensamento Freireano: repensando currículo de cursos de Tecnologia da Informação
2. Cláudia Maria Braga Ribeiro – Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo: história coletiva de uma entidade estudantil
3. Daniella Gardini Scalet – A Precarização do Trabalho Docente no Ensino Superior Brasileiro Frente às Políticas Neoliberais
Coordenação: Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 319
1. Rosana Aparecida Ferreira Pontes – A Pesquisa na Formação e na Práxis Docente: o estado da questão
2. Cristiane Mello de Miranda Silva – Currículo do Ensino Médio: um
olhar atento do educando a partir de sua participação no Programa de
Iniciação Científica do Ensino Médio
3. Roseli Fernandes Rocha – O Instituto Dona Escholástica Rosa e o Testamento de João Octávio dos Santos (1899-1933)
Coordenação: Profª. Drª. Maria Amélia Santoro Franco – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
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• SALA 320
1. Natasha Guerrize Claro – A História Oral Temática como Recurso na
Pesquisa com Ex-Alunos de uma Faculdade de Educação Física em Santos: percepções e possibilidades.
2. Cristina Souza Criniti – Alfabetização Crítica de Eleitores Não Alfabetizados nas Escolas Judiciárias Eleitorais: limites, possibilidades e contradições a partir de Freire e Boal.
3. Enéas Machado – A Ação Supervisora na Região Metropolitana da
Baixada Santista: a profissionalidade entrelaçada às experiências.
4. Simone do Nascimento Nogueira – Escuta Pedagógica: ressignificando
o currículo da educação infantil.
Coordenação: Prof. Dr. Moysés Kuhlmann Júnior – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 321
1. Rita de Cássia Abreu Erra – A Formação Profissional do Orientador
Educacional: um estudo nas escolas municipais de Santos/SP.
2. Giselle Villar Stipanich – A Educação Infantil na Década de 80 na Cidade de São Vicente.
3. Rejane Maria Emilio – O Discurso de Influência no Processo de Elaboração da BNCC.
4. Luiz Carlos Nunes de Santana – A Filosofia nos Planos de Gestão das
Escolas da Periferia de Praia Grande-SP.
Coordenação: Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes – Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de
Santos.
• SALA 322
1. Lays Antonnyêta Luna Santos – Contos Orais: a construção da literatura popular brasileira.
2. Marli dos Reis dos Santos – Professores de Língua Portuguesa: representações do exercício docente.
3. Bernardo Pinheiro Cardoso de Brito Gonçalves – Curso de Medicina da
Universidade Federal do Cariri: interiorização do ensino médico a partir
de docentes e discentes (2001-2018).
Coordenação: Profª. Drª. Maria Apparecida Franco Pereira – Programa
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de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica
de Santos.
Das 14h às 17h30 – Auditório 310
MOSTRA DE PUBLICAÇÕES (ARTIGOS, CAPÍTULOS E LANÇAMENTO DE
LIVROS)
Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Saul – Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
Das 14h às 15h30
PRIMEIRA PARTE: APRESENTAÇÃO E DEBATE SOBRE ARTIGOS E
CAPÍTULOS DE LIVRO
FRANCO, Maria Amélia do Rosário Santoro. Esgotamento da racionalidade pedagógica: desdobramentos à Didática. In: MONTEIRO, Silas
Borges; OLINI, Polyana (orgs.). Coleção Encontro Nacional de Didática e
Prática de Ensino: Didática, Saberes Docentes e Formação. Cuiabá: EdUFMT. 2019. p. 55-72.
______. Renovar a didática crítica: uma forma de resistência às práticas pedagógicas instituídas pelas políticas neoliberais. In: SILVA, Marco;
NASCIMENTO, Cláudio Orlando Costa; ZEN, Giovana Cristina (orgs.). Didática: abordagens teóricas contemporâneas. Salvador : EDUFBA, 2019,
p. 65-88. (XIX ENDIPE, 1).
______. Saberes pedagógicos: reflexões conceituais. In: MARIN, Alda
Junqueira; D’ÁVILA, Cristina; TRINDADE, Lúcia Gracia Ferreira; FRANCO,
Maria Amélia Santoro (orgs.). Didática: saberes estruturantes e formação de professores. Salvador: EDUFBA, 2019, p.51-70. [XIX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino, Salvador, Bahia, 3 a 6 de setembro de 2018].
SAUL, Ana Maria; SAUL, Alexandre. Uma trama conceitual centrada no
currículo inspirada na Pedagogia do Oprimido. e-Curriculum, São Paulo,
v.16, n.4, p.1142-1174, 2018.
SILVA, Roberto Araújo; FRANCO, Maria Amélia do Rosário Santoro.
Por uma Pedagogia da Avaliação Educacional: pressupostos epistemológicos, tessituras sociais. e-Curriculum, São Paulo, v. 17, p. 748-767,
2019.
LIVRO
PEDROSO, Cristina Cinto Araújo; DOMINGUES, Isaneide; FUSARI, José
Cerchi; GOMES, Marineide de Oliveira; PIMENTA, Selma Garrido; PINTO,
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Umberto de Andrade; BELLETATE, Valéria Cordeiro Fernandes (Orgs.).
Cursos de Pedagogia: inovações na formação de professores polivalentes. São Paulo: Cortez, 2019.
Das 15h45 às 17h15
SEGUNDA PARTE: APRESENTAÇÃO E DEBATE SOBRE ARTIGOS E
CAPÍTULOS DE LIVRO
PEREIRA, Maria Apparecida Franco. Formação de lideranças femininas
para o litoral (Brasil) na década de 1940. In: WERLE, Flávia Obino Corrêa;
LÓPEZ, Oresta; TRIANA, Alba Nidia (Orgs.). Educação Rural na América
Latina. São Leopoldo: Oikos, 2018, p. 77-100.
______. João Luso, intelectual jornalista, presença da Cultura luso brasileira, no século XX (primeira metade). In: MENEZES, Lerá Medeiros de;
PAGNOTTA, Chiara (Orgs.). Pontes entre a Europa e a América Latina (XIX-XXI): história de migrações e mobilidade. Rio de Janeiro, LABIMI-UERJ,
2018, p. 189-202.
ABDALLA, Maria de Fátima Barbosa. Implicações da política brasileira
de formação de professores para a profissionalização docente. In: Red
Educativa Mundial – REDEM. (Org.). Experiências Educativas Iberoamericanas: Reflexiones desde la Perspectiva de la Profesión Docente. 1ed.
Lima – Peru: REDEM, 2019, v. 1, p. 92-112.
KUHLMANN JR., Moysés. Parque Infantil: a singularidade e seus componentes. Educar em Revista, Curitiba, v.35, n.77, 2019. [no prelo].
MONFREDINI, Ivanise. A Universidade viva na relação com as classes populares. Avaliação (Campinas), Sorocaba, v. 24, n. 1, p. 278-304, maio
2019.
LIVRO
ANDRADE, Wilma Therezinha Fernandes de. A Viagem do Sapinho: o 1º
livro de uma criança. Santos: Comunnicar, 2019. Ilust: Graziella Tognetti
e Isabela de Barros Lima Ibrahim.
FARIA, Luiz Henrique Portela; PEREIRA, Maria Apparecida Franco.
(Orgs.). Santos na modernidade capitalista (1870-1930): novas abordagens e releituras de velhas fontes. São Paulo: e-Manuscrito, 2019.
26/09 – QUINTA-FEIRA
Das 9h às 10h45 – Auditório 310
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IMPLICAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CENÁRIO ATUAL
Profª. Drª. Maria de Fátima Barbosa Abdalla – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
Das 10h45 às 11h
Intervalo
Das 11h às 12h30
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
• SALA 316
1. Olga Rosa Koti Pires – Educação Indígena: a pedagogia crítica e a teoria do bem viver.
2. Silvania Maria da Silva Gil – Representações Sociais e Educação Inclusiva nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
3. Juliana Coelho Andrade – A Relação Teoria-Prática no Currículo de
Ciências Contábeis: perspectivas a partir da pedagogia crítica.
Coordenação: Prof. Dr. Alexandre Saul – Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 317
1. Lisley C. Gomes da Silva – Vivências Formativas: explicitando um conceito.
2. Zulmira Ferreira de Jesus Cacemiro – Levantamento Bibliográfico de
Periódicos (Qualis A e B): subjetividade social docente acerca da concepção freireana.
3. João Pereira Lopes – Experiências com a Educação do Operariado Santista na Primeira Metade do Século XX: Cruzadas das Senhoras Católicas.
4. Maria do Carmo Luiz Caldas Leite – Identidade, Educação e Diretrizes
Sociais em Cuba.
Coordenação: Prof. Irene Lemos Gilberto – Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 318
1. Guadalupe Corrêa Mota – Racionalidades Pedagógicas Contemporâneas: limites e possibilidades entre a perspectiva humanista freirena e
a reificação neoliberal.
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2. Ronaldo Gueiros Bezerra – Dados Biográficos da Professora Drª. Conceição Neves Gmainer.
3. Solange Fideles da Silva – O Papel Formativo dos Grêmios Estudantis
nas Escolas municipais de Santos-SP.
Coordenação: Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 319
1. Flávia Amorim Rodrigues – Alfabetização em Libras de Crianças Surdas no Contexto da Sala de Recursos Multifuncionais: desafios e perspectivas.
2. Elimar Rodrigues Alexandre – Políticas Neoliberais e Educação Superior Privada Lucrativa no Brasil: implicações para o trabalho docente.
3. Adriana Mallmann Vilalva – O Espaço Social da Escola de EF II e seus
Desafios: integrando a família dos refugiados.
Coordenação: Profª. Drª. Selma Garrido – Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
• SALA 320
1. Antonio Miranda Galleão – Educação Superior de Graduação para
Trabalhadores-Estudantes: utopias e contradições.
2. Ubiratã Jorge de Souza Gomes – Histórico das Políticas Educacionais
Ofertadas às Populações Indígenas no Brasil: propostas curriculares culturalmente referenciadas voltadas às escolas indígenas da Baixada Santista-SP.
3. Sandra Regina Trindade de Freitas Silva – As Representações Sociais
e Profissionais de Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental
Sobre o Trabalho com Projetos em Sala de Aula.
Coordenação: Profª. Drª. Ivanise Monfredini – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos .
• SALA 321
1. Sérgio Pereira Nogueira Júnior – Currículo no Brasil: tendências e
perspectivas do campo no período 2010-2019.
2. Lucas Henrique Silva Gonçalves – O Ensino Vocacional do Colégio Stella Maris.
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3. Renata Salgado – A Residência Artística no Processo de Profissionalização do Professor de Artes.
Coordenação: Profª. Drª. Maria Apparecida Franco Pereira – Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica
de Santos.
• SALA 322
1. Roberto Araújo da Silva – Epistemologia de Práticas Pedagógicas em
Tempos de Fake News: desafios à universidade.
2. Chiou Ruey Ling; Terezinha de Souza Pacheco – Impressões de Ressentimentos, Valores, Representações Sociais no Contato Inicial dos Refugiados Venezuelanos em Território Brasileiro.
3. Gabriela Cordeiro Santos – Os Arquivos e Museus Escolares. Estudo
de Caso: Centro de Memória Escolar de Praia Grande-SP.
Coordenação: Prof. Dr. Moysés Kuhlmann Júnior – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de Santos.
Das 14h às 17h – Auditório 310
MESA: POSSIBILIDADES E LIMITES NA PESQUISA COM ENTREVISTAS
Coordenação: Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes
Participantes:
Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira
Profª. Drª. Ivanise Monfredini
Profª. Drª. Selma Garrido Pimenta
Das 18h às 19h30 – Auditório 310
O PIBID NA UNISANTOS: CONQUISTAS E DESAFIOS
Profª. Drª. Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira – Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Católica de
Santos.
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