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APRESENTAÇÃO
A Mostra de Pesquisa em Educação da Universidade Católica de Santos
(UNISANTOS) organizada pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Educação (PPGE) ocorre desde 2006, com objetivo de reunir a comunidade
acadêmica, pesquisadores educacionais em níveis de pós-doutorado, doutorado, mestrado ou graduação no compartilhamento, encaminhamento e
intercâmbio coletivo dos saberes pela reflexão e ampliação da compreensão
sobre as ocorrências e necessidades educacionais.
Diante do contexto pandêmico, em 2020, entretecido pelo novo coronavírus e das condutas negacionistas, por dissonâncias cognitivas, contra a
vida, a saúde, a ciência e a pesquisa, fomos impelidos a repensar o cenário social e as suas relações humanas. Assim, a XV Mostra de Pesquisa em
Educação da UNISANTOS, realizada no período de 17 a 19 de novembro de
2020, teve como tema norteador: PESQUISA EM EDUCAÇÃO E PROCESSOS
DE INCLUSÃO.
Inclusão entendida aqui como possibilidade de uma educação de qualidade social para todos e com todos – sem nenhum direito a menos. Uma educação que minimize as desigualdades sociais, a alienação e a desumanização
em uma abordagem crítico-emancipatória, na perspectiva da diversidade,
das denúncias e dos anúncios necessários.
Em face do distanciamento social promovido pela pandemia, a XV Mostra de Pesquisa de Educação da UNISANTOS (2020) foi organizada na forma
“on-line”, com atividades diversificadas (Abertura; Atração Cultural; Mesa de
Abertura; Conferência de Abertura; Mesa Diálogo; Oficinas Temáticas; Apresentação de Trabalhos; Mesa de Encerramento e Avaliação do Evento.) e
tendo como objetivos: 1. divulgação/ampliação de compreensões de conhecimentos científicos, insurgências e urgências dos tempos atuais em níveis
nacionais e/ou internacionais; 2. intercâmbio acadêmico entre as instituições
e organizações diversas; 3. visibilidade das pesquisas científicas em educação
para diferentes áreas do conhecimento; 4. promoção de um espaço/tempo
para reflexões críticas formativas.
A XV Mostra de Pesquisa de Educação da UNISANTOS (2020) viabilizou
espaços dialogados com os pesquisadores e os trabalhadores da educação
dos Sistemas de Ensino da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS)
por meio de debates qualificados e da escuta atenta sobre educação, políticas e formação em um panorama inclusivo da diversidade, por meio de uma
6

reflexão radical, rigorosa e de conjunto.
Nestes tempos trabalhosos a ciência e a pesquisa são fundantes na
análise da realidade. Deste modo, a experimentação, a coleta de dados, a
demonstração, a argumentação, as possíveis soluções para o problema proposto são imprescindíveis na produção do conhecimento e na intervenção
junto à realidade concreta. À vista disso e com Eduardo Galeano1 (1991, p.
23) dizemos:
“Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de
dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se
lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou
pelos poros, ou por onde for. Porque todos, todos, temos
algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra
que merece ser celebrada ou perdoada pelos demais”.

Este caderno contém a Programação da XV Mostra de Pesquisa de Educação da UNISANTOS (2020) organizada pelo PPGE, com a publicação dos
resumos aprovados pela Comissão Científica e a Avaliação do certame.
Viva a vacina!
Viva a saúde!
Viva a ciência!
Viva a pesquisa!
Viva a vida do povo brasileiro!
Prof. Me. Enéas Machado
Doutorando em Educação pela UNISANTOS
Bolsista CAPES
Integrante do Grupo de Pesquisa Instituições de Ensino:
Políticas e Práticas Pedagógicas

1

GALEANO, E. O Livro dos Abraços. Porto Alegre: L&PM, 1991.
7

PARTE I
COMUNICAÇÃO RESUMOS
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EDUCAFRO: INCLUSÃO DE AFRODESCENDENTES,
PARDOS E POBRES NO ENSINO SUPERIOR
João Pereira Lopes

UniSantos
j.op.lopes@hotmail.com

RESUMO
O presente texto tem o objetivo de apresentar, sucintamente, a Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (Educafro) e destacar
o trabalho que esta instituição civil, sem fins lucrativos, realiza em prol do
acesso ao ensino superior de seus alunos, contribuindo com a diminuição
da desigualdade social no que tange ao acesso de afrodescendentes, pardos
e pobres. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em Pollak
(1989), Santos e Lobato (2003), Silva (2009 ); Freire (2010), e em dados complementares que demonstram a desigualdade social nesse nível de ensino.
Tal desigualdade se reflete na disputa por uma vaga entre indivíduos que
estudaram numa escola particular (caso em que todos estão equipados com
uma formação que contempla os conteúdos exigidos para o vestibular), contra a defasagem em termos de conteúdo apresentada por alunos da rede
pública. A associação surge com a missão de diminuir as desigualdades entre
ricos e pobres, especialmente no atendimento de afrodescendentes, pardos
e pobres. A Educafro conta com um curso pré-vestibular que supre os conteúdos não apresentados no ensino médio, mas imprescindíveis na hora de se
disputar uma vaga no ensino superior. Esta instituição tem como referência
de seu surgimento o frei David Raimundo dos Santos, fundador do Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC). A Educafro nasceu em 1993, no município de São João de Meriti - Baixada Fluminense-RJ; iniciou suas atividades
em São Paulo em 1997. Tem núcleos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e no Distrito Federal. Chegou à Baixada-Santista no ano 2000. Está presente nos seguintes municípios: Santos,
Cubatão, São Vicente (dois núcleos), Guarujá e Praia Grande. O que viabiliza
esse projeto é o trabalho voluntário. Não há recursos para a contratação de
profissionais. São coordenadores e professores, pessoas da comunidade que
voluntariamente dedicam parte de seu tempo à causa da inclusão social através da educação. As aulas acontecem em espaços já existentes, cedidos para
esse fim pela própria comunidade, sem custo para os beneficiários, o que garante a manutenção do projeto. Desta forma, a Educafro se apresenta como
um organismo de inclusão social que contribui, através da educação, para o
acesso de jovens negros e pobres ao ensino superior.
9
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PALAVRAS-CHAVE
Educafro. Inclusão. Ensino Superior.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho se propõe compreender o acesso ao ensino superior mediado pela associação Educação e Cidadania de Afrodescendentes
e Carentes (Educafro), criada para dar suporte a indivíduos através de uma
rede gratuita de pré-vestibular, que prepara o aluno para o vestibular, assim
diminuindo a distância entre ricos e pobres na disputa por uma vaga no ensino superior. Este trabalho parte da experiência de um de seus núcleos que
funciona no Bairro do Valongo, em Santos, e foi desenvolvido a partir de documentos da instituição e de bibliografia complementar.
A primeira parte apresenta, sucintamente, o histórico da associação e,
a seguir, o objetivo, a estratégia de funcionamento, a formação de líderes e a
metodologia de trabalho. A segunda parte analisa dados de órgãos oficiais do
Brasil que apresentam pesquisas sobre o acesso ao ensino superior e constatam a desigualdade social nas universidades. Neste contexto, a Educafro se
insere como instrumento de inclusão social ao ensino superior.

DESENVOLVIMENTO
Educafro: origem e inclusão social
A Educafro forma uma rede de pré-vestibular comunitária. Esta instituição tem como referência do seu surgimento frei David Raimundo dos Santos, fundador do Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC). A associação
nasceu em 1993, no município de São João de Meriti - Baixada Fluminense-RJ; iniciou suas atividades em São Paulo em 1997 e chegou à Baixada Santista no ano 2000. Está presente nos seguintes municípios: Santos, Cubatão, São
Vicente (dois núcleos), Guarujá e Praia Grande.
O objetivo da Educafro é reunir pessoas voluntárias, solidárias e beneficiárias desta causa, que lutam pela inclusão de negros, em especial, e de
pobres, em geral, prioritariamente nas universidades públicas, ou em uma
universidade particular com bolsa de estudos, com a finalidade de possibilitar empoderamento e mobilidade social à população pobre e afro-brasileira.
De acordo com Pollak (1989, p. 4), “na análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, destacam-se as memórias subterrâneas, que trabalham em silêncio e afloram em momentos de crise em sobressaltos bruscos
e exacerbados”.
Neste sentido, opõe-se à prática nacional vigente; contudo, no silêncio,
10
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prossegue o seu trabalho. Os núcleos são criados a partir da iniciativa popular
de determinada comunidade, em que pessoas voluntárias se disponibilizam
a coordenar o curso, buscando na própria localidade os recursos humanos e
materiais para a implantação do ‘pré-vestibular comunitário’. Os professores
se voluntariam para dar aulas; normalmente, são ex-alunos que moram próximo ao local onde está sediado o núcleo.
Segundo Renato Emerson dos Santos, a formação de um núcleo contempla os seguintes elementos:
A abertura de novos núcleos dependia, basicamente, de
três elementos: da constituição de um grupo de pessoas
com disposição para a condução do trabalho; da formação de um quadro de professores e da cessão de um espaço para o desenvolvimento do trabalho (SANTOS;LOBATO, 2003, p. 132).

Esses três elementos, conjugados, tornam viável o projeto, pois não há
despesas com a contratação de professores - todos voluntários -, que assumem o trabalho de coordenação. Cada professor leciona conforme a formação acadêmica que possui. Normalmente, os profissionais que se voluntariam moram próximo do núcleo e dedicam o tempo de que dispõem para a
causa da inclusão social através da educação. A cessão do espaço é gratuita.
Somente são ocupados os espaços que estão vagos no horário da aula, cujo
núcleo equivalha a uma sala de um colégio, ou pertença a uma igreja, católica
ou evangélica. Pode, igualmente, ser o salão da Associação de Moradores, ou
espaços em terreiros de umbanda ou candomblé. Estes espaços são usados
quando não há cultos religiosos. Com esses elementos interligados, o núcleo
dispõe de uma estrutura pronta para atender aos alunos.
Quanto à sua formação, o conteúdo programático contempla as lacunas
de que o ensino público não consegue dar conta no período escolar, ou seja,
trabalha-se para diminuir a distância entre o conteúdo pedido no vestibular
e o que o ensino público oferece. As disciplinas são as mesmas do ensino
médio, com uma carga horária possível, a depender da disponibilidade do
professor e do espaço cedido para as aulas.
Além das aulas do Ensino Médio, a Educafro acrescenta o conteúdo de
cidadania que visa à formação integral do aluno. Em tais aulas, discutem-se
temas sociais, políticos e históricos a partir da realidade em que a comunidade
está inserida, com o objetivo de a transformar, ensinando ao aluno a pensar a
realidade de forma global, estabelecendo o nexo com temas atuais para que
o aluno atue localmente como um sujeito de transformação.
Segundo Freire, educação e cidadania têm uma relação estreita e libertadora:
A educação com vistas à cidadania é o objetivo
11
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de Freire desde o começo de sua atuação como
educador. A cidadania em Freire é compreendida como
apropriação da realidade para nela atuar, participando
conscientemente em favor da emancipação. Para Freire,
o cidadão pode ser e deve ser o lavrador, a faxineira,
o assalariado, as mulheres do campo, as que vivem
do salário, as funcionárias públicas. Todo ser humano
pode e necessita ser consciente de sua cidadania. Em
Política e Educação, Freire estabelece uma relação
estreita entre alfabetização e cidadania. Alfabetizar o
sujeito para que exerça com melhor qualidade a sua
cidadania. Alfabetizar, conforme Freire, necessita ser um
ato político; só então conduz à cidadania (FREIRE apud
STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2010).

De acordo com o projeto político-pedagógico da Educafro, as aulas de
cidadania:
Levam professores e alunos a refletirem sobre temas
como: Discriminação Racial, Ações Afirmativas, Políticas de Cotas, Acesso à Universidade Pública, Violência
Policial, a Mulher Negra na Sociedade, assuntos para
melhoria da Comunidade Local, dentre outros. Os temas
apresentados nos núcleos da Educafro abordam o dia a
dia do povo negro na sociedade e as causas que determinam a sua exclusão, tais como o desemprego (SILVA,
2009, p. 40-41).

Essas aulas estimulam os indivíduos a serem protagonistas de mudanças
em nível local e em todos os âmbitos da vida a partir do conhecimento que
cada indivíduo almeja adquirir na universidade. Neste processo de inserção
do jovem negro e pobre nas universidades públicas e privadas, a Educafro
tem um papel fundamental:
Tem a missão de promover a inclusão da população negra (em especial) e pobre (em geral), nas universidades
públicas e particulares, com bolsa de estudos, através
do serviço de seus voluntários e voluntárias nos núcleos
de pré-vestibular comunitários e setores na sua Sede
Nacional, em forma de mutirão. No conjunto de suas
atividades, a Educafro luta para que o Estado cumpra
suas obrigações, por meio de políticas públicas e ações
afirmativas na educação, voltadas para negros e pobres,
promoção da diversidade étnica no mercado de trabalho, defesa dos direitos humanos, combate ao racismo e
a todas as formas de discriminação (SILVA, 2009, p. 10).
12

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

Dessa forma, a Educafro capacita novas lideranças para a manutenção
dos cursos de pré-vestibular comunitários, atendendo à demanda de alunos
e contribuindo para o ingresso deles no ensino superior, assim colaborando
para a redução da desigualdade social no Brasil. Contudo, um grande desafio
se impõe: aumentar o número de pessoas pretas, pardas e pobres no ensino
superior.

Desigualdade social no acesso ao Ensino Superior
Cabe ressaltar que o desafio assinalado acima consta na Meta 12 do
Plano Nacional de Educação:
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior
para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33%
(trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito)
a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por
cento) das novas matrículas, no segmento público (BRASIL, 2014).

Observa-se que ainda estamos longe dessas metas, quando constatamos variação percentual entre pessoas de cor branca, preta ou parda matriculadas no ensino superior:
Entre as pessoas de cor branca, a taxa foi de 32,9%, e
entre as pessoas de cor preta ou parda, foi de 16 (7%).
Todavia, a taxa ajustada para pessoas pretas ou pardas
permaneceu quase a metade da taxa das pessoas de cor
branca (IBGE, 2017, p. 8).

Os dados acima demonstram a dificuldade do ingresso de negros e pardos no ensino superior. Os dados apontam que a meta de 50% já foi quase
atingida pelas pessoas brancas. Já, para as pessoas de cor preta ou parda,
a meta está distante de seu cumprimento e há muito a ser feito para que
aumente gradativamente o número de matriculas e se atinja a meta do PNE
(BRASIL, 2014-2024).
Esses dados reforçam a desigualdade constatada no ensino superior.
Evidenciam que os mais ricos, na sua maioria brancos, ingressam no ensino
superior, ao passo que, para os mais pobres, em sua maioria negros, esse
acesso ainda está distante do ideal. Outros dados do PNAD (IBGE,2017)
confirmam o distanciamento entre ricos e pobres na Rede Pública de Ensino Superior. A população brasileira é constituída, segundo declaração dos
entrevistados, por 43% de brancos, 55,4% de negros e pardos. Quando essa
análise é feita dentro das universidades, a taxa de frequência líquida no ensino superior de graduação da população de 18 a 24 anos de idade, a cor ou a
13
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raça, entre os anos de 2005 a 2015, era de 12,8%.
Diante desses índices, a Educafro intensifica e atualiza o seu método de
inclusão social nas universidades:
Reunir pessoas voluntárias, solidárias e beneficiárias
desta causa, que lutam pela inclusão de negro, em especial, e pobres em geral, nas universidades públicas,
prioritariamente, ou em uma universidade particular
com bolsa de estudos, com a finalidade de possibilitar
empoderamento e mobilidade social para a população
pobre e afro-brasileira (SILVA; LOBATO, 2009, p. 11).

Pode-se compreender a Educafro como um instrumento de inclusão e
transformação social, que torna os indivíduos protagonistas de sua própria
transformação, contribuindo para compensar as diferenças de ensino e as
desigualdades históricas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educafro é instrumento de inclusão social, que tem colaborado na
formação de jovens que não teriam a oportunidade de acesso ao ensino superior se não tivessem estudado no pré-vestibular desta instituição. As aulas
de cidadania apresentam temas do local onde os alunos moram e estimulam
neles a participação no processo de mudança da realidade e a manutenção
do curso pré-vestibular como uma ação cidadã que visa a incluir negros e
pobres no ensino superior.
Observa-se que a mudança do perfil de alunos nas universidades se inicia com o trabalho de inclusão da Educafro, que prioriza a formação e o acesso ao ensino superior de jovens, em sua maioria negra e pobre. A Educafro
tem contribuído de forma contundente no processo de inclusão social de
seu público, assim como tem marcado a História da Educação Brasileira na
mudança do perfil dos alunos na universidade, o que mostra claramente a
diversidade cultural do alunado e um perfil mais próximo da realidade brasileira, e o quanto ainda precisa ser feito para que mais alunos negros e pobres
tenham acesso ao ensino superior.
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ANÁLISE CRÍTICO-EMANCIPATÓRIA DAS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS DOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO
Thiago Ferauche

UniSantos
thiago.ferauche@unisantos.br
https://orcid.org/0000-0003-3075-5132
Orientador:Alexandre Saul Pinto
Unisantosasaul@unisantos.br
https://orcid.org/0000-0003-0021-8934

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem por objetivo tecer comentários críticos comentários
críticos acerca das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação em computação, normatizadas através da Resolução nº 5, de 16
de novembro de 2016, do Ministério da Educação, tendo como base um referencial crítico-emancipatória, apoiando-se principalmente nos princípios de
Paulo Freire, além das teorias da libertação praticadas por Aldo Capitini e Danilo Dolci. Esta análise faz parte da pesquisa de doutorado em andamento de
Thiago Ferauche, orientado pelo Dr. Alexandre Saul, que possui como objeto
de pesquisa as práticas formativas realizadas nas comunidades tecnológicas:
“Santos Hacker Clube” e “Py013”, e suas possíveis contribuições emancipatórias às diretrizes curriculares dos cursos de graduação em computação.

DESENVOLVIMENTO
Um referencial crítico-emancipatório para pensar
políticas e práticas de currículo
Santomé (2013) afirma que para educar pessoas autônomas e reflexivas
são necessárias práticas pedagógicas, onde o estudante tem que responder
por seus atos e poder justificá-los, sem que isso signifique aderir à uma lógica
liberal de individualismo, mas, sim, à uma compreensão mais ampla da autonomia ethos que implica os planos individual e coletivo das práticas socioculturais dos sujeitos. Para isso, é fundamental o uso de práticas dialógicas.
Autores como Aldo Capitini, Danilo Dolci e, sobretudo, Paulo Freire,
trabalharam com a prática dialógica como um fundamento político-epistemológico de uma pedagogia comprometida com a emancipação dos seres
humanos e suas propostas podem articular um quadro analítico de políticas
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e práticas educativas nessa direção.
O italiano Aldo Capitini, teve como origem de seu pensamento a oposição ao regime de Mussolini, a influência de sua religião, o catolicismo, e sua
interação com Gandhi. Suas propostas educacionais são reconhecidas como
pacifistas e coletivas, propugnando a defesa de uma escola aberta, vivida em
comunidade, de forma democrática (VIGILANTE,VITTÓRIA, 2014).
O esloveno Danilo Dolci, também influenciado pela oposição ao regime
de Mussolini, e adesão à filosofia de Gandhi, era um educador popular que
desenvolveu seu próprio método de pesquisa-ação, a Maiêutica Recíproca,
que valoriza a subjetividade das pessoas, e que almeja um mundo em que
as pessoas aprendam a ser educadoras mediante a reflexão, a narração e a
escritura (BENELLI, 2016).
Nascido no Nordeste brasileiro, na década de 1920, Paulo Freire, desenvolveu trabalhos envolvendo a alfabetização de adultos em zonas rurais
e urbanas de Pernambuco, criando uma práxis pedagógica dialógica, onde é
importante não só ler as letras, mas o mundo também. Quando foi expandir
seu trabalho em âmbito nacional, foi perseguido pelo golpe civil-militar de
1964, o que fez com que se exilasse no Chile, retornando ao Brasil apenas
em 1980, onde continuou seu trabalho acadêmico, e teve a oportunidade de
ampliar sua prática como Secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo,
entre 1989 e 1991. O diálogo, para Freire, inicia-se pela leitura da realidade,
objetivando a superação de visões ingênuas do mundo, buscando a transformação de situações-limites (FREIRE, 1967). Essa superação, em busca de
transformação, é a principal diferença de Freire, comparado com os demais
autores citados, buscando situar a reflexão crítica sobre a prática em um plano ético-político, influenciado pelo materialismo histórico-dialético de Marx.
Pensar o Currículo como prática de liberdade, em uma perspectiva crítico-emancipatória, é uma necessidade premente nos currículos de Computação, envolvendo uma construção dialógica entre todos os sujeitos do processo, discentes, docentes e especialistas e legisladores, de uma forma distinta
daquela utilizada para elaborar as diretrizes curriculares nacionais para os
cursos de computação, até o presente momento.

Da criação de cursos de computação no Brasil às
diretrizes curriculares nacionais.
Os primeiros cursos de Computação no Brasil foram criados aproximadamente 10 anos após a chegada dos primeiros computadores comerciais,
ao final da década de 1960. Os primeiros currículos desses cursos foram elaborados de forma independente pelas universidades pioneiras: Universidade
Federal da Bahia (UFBA) e Universidade de Campinas (UNICAMP), em 1969,
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Universidade de São Paulo (USP) em 1972, Universidade de Minas Gerais
(UFMG) em 1973, Universidade de Pernambuco (UFPE), em 1975, Universidade da Paraíba (UFPB), em 1976, todos cursos de graduação em Ciência da
Computação. Esses cursos de bacharelado tinham como referência as graduações norte-americanas, com viés em pesquisas acadêmicas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi a pioneira na abertura de um curso
de graduação em Informática, em 1975, atendendo a anseios mercadológicos de capacitação na área.
Devido a informatização das empresas iniciada na década de 1980, a
Secretaria Especial de Informática (SEI) incentivou a criação de cursos de curta duração, e, assim, surgiram os cursos de formação de Tecnólogos, que se
multiplicaram por toda essa década. Esses cursos, em sua grande maioria,
eram baseados em currículos de formação profissional de empresas multinacionais instaladas no Brasil, especialmente a IBM.
Com a promulgação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (BRASIL, 1996), em 1996, as universidades tiveram uma oportunidade para fixar diretrizes comuns aos cursos, porém, não havia ainda a área
específica de Computação, que ficava entre a definição de cursos de matemática e engenharia. A área Computação e Informática é definida em 1999,
seguindo a tendência internacional liderada pela Association for Computer
Machinery (ACM), limitando a denominação dos cursos para: bacharelado
em Ciência da Computação, bacharelado em Engenharia de Computação,
Bacharelado em Sistemas de Informação, Curso de Licenciatura em Computação e Cursos Superiores de Tecnologia. Essa conquista muito se deve a
Sociedade Brasileira da Computação (SBC), que, através de discussões realizadas em suas conferências, construiu propostas de currículos de referência1.
A primeira proposta é datada de 1991, e todas elas têm como objetivo a produção de um documento supostamente mais técnico e objetivo, direcionado
às Instituições de Ensino Superior (IES) (CABRAL, 2008).
A SBC continuou atualizando seus currículos de referência, mesmo sem
ter um conjunto de Diretrizes Nacionais, e os esforços resultaram na emissão
de um parecer da Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação (BRASIL,2012), homologado em 2016, que culminou na aprovação das
Diretrizes Curriculares para os cursos de Computação, expressas na Resolução nº 5, de 16 de novembro de 2016 (BRASIL,2016), que, em conjunto com
o Currículo de Referência da Sociedade Brasileira de Computação de 2017,
balizam os currículos dos cursos de Computação no país.

Disponíveis em:<https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/category/131-curriculos-de-referencia>

1
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Um olhar crítico-emancipatório para as diretrizes
curriculares dos cursos de ciências da computação
Como pôde ser visto, os currículos de cursos de Computação, de forma
geral, possuem forte ligação histórica com as demandas do mercado de trabalho, mesmo com o esforço da academia, através da SBC, em trazer uma
perspectiva mais científica, própria da pesquisa acadêmica.
É compreensível a aproximação do mundo empresarial com os cursos
voltados à formação de profissionais da área da tecnologia, dada a maneira
como ela foi implantada no Brasil. Porém, a partir do momento que a Computação vai criando seu espaço próprio, e se aproximando cada vez mais
das práticas socioculturais, ainda mais com a chegada da Internet, em 1994
(CARVALHO, 2006), a ênfase na perspectiva técnico-profissional se mostra
ainda mais insuficiente para acompanhar a velocidade dos acontecimentos
e a necessidade urgente em formar sujeitos críticos, solidários e com forte
base científica, com o objetivo da construção de uma sociedade mais justa e
fraternal.
As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), publicadas há quatro anos e expressas na Resolução CNE nº 5/2016 do MEC, focalizam o
desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes, com viés
cognitivista. Contudo, ao mesmo tempo, existem no texto pequenos trechos
dos quais é possível depreender uma preocupação a reflexão articulada ao
social a ao meio-ambiente, como por exemplo o inciso IV do artigo 4º, sobre
a necessidade da formação de profissionais que: “IV – entendam o contexto
social no qual a construção de software é praticada, bem como os efeitos dos
projetos de software na sociedade“ (BRASIL, 2016, p.3). No entanto, somente
5% das disciplinas relacionadas no Currículo de Referência da SBC, que é uma
orientação para a implantação das DCNs, estão interligadas à relação Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS).
Miguel Jonathan (2016), pouco antes da publicação das DCNs avisava da
necessidade de se trabalhar conteúdos de natureza inter ou multidisciplinar,
para que o egresso reflita sobre a interação de tecnologias, sistemas computacionais e a sociedade. É possível afirmar que houve avanços sobre uma
perspectiva humanista em relação a construção dos currículos na área de
Computação, porém essa evolução não se demonstra suficiente para transcender o perfil tecnicista original da área.
A perspectiva dialógica, de Aldo Capitini e Danilo Dolci, até pode ser
minimamente identificada em currículos orientados pelas atuais DCNs por
meio de projetos interdisciplinares, provavelmente apoiados em projeto de
extensão universitária. Porém, não se aproximam da perspectiva dialógica de
Freire, uma vez que baseiam-se no desenvolvimento de competências individuais, em um perfil tecnicista, preconizado e duramente criticado por Paulo
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Freire como uma “educação bancária”. O diálogo para Freire é a escuta dos
sujeitos e, junto com ele, a identificação de situações-limite através da leitura
do mundo, situações estas a serem superadas apoiadas no pensamento científico crítico de forma a proporcionar a real emancipação do sujeito. Pensar
em currículo crítico-emancipatório para área de Computação necessita de
uma mudança cultural na área, pois os docentes, principalmente das áreas
mais técnicas, tendem a seguir o modelo tecnicista pelo qual se formam, o
que já dificulta que assumam perspectivas inter e multidisciplinares (JONATHAN, 2016), quiçá uma perspectiva crítico-emancipatória.
Cabe ressaltar que não é o intuito excluir conteúdos de formação técnico profissionalizante dos cursos de Computação, mas sim desenvolvê-los a
partir de problemas e necessidades concretas dos sujeitos que vivenciam os
currículos nas IES. As Diretrizes Curriculares do MEC e o Currículo de Referência da SBC necessitam de releituras mais críticas nos projetos pedagógicos
das IES, o que implicaria em ações de formação de todos os sujeitos envolvidos na elaboração dos projetos, além de articulações político-pedagógicas
entre as IES e investimentos que tornassem o diálogo entre comunidade acadêmica e sociedade cível mais participativo. O legado de Paulo Freire para
as políticas de currículo (SAUL, SILVA, 2008) pode orientar a reconstrução
do currículo em Computação, buscando a emancipação do sujeito, consequentemente uma sociedade mais justa e democrática, contribuindo para o
relacionamento Ciência, Tecnologia e Sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil com suas diferenças geográficas, culturais e sociais, com um
currículo padronizado, homogeneizado, mantém a hegemonia atual das forças de poder da sociedade, dificultando a emancipação dos sujeitos, e por
consequência impedindo a evolução da Computação de maneira efetiva no
relacionamento Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Dentro de uma sociedade da informação e conhecimento, entendendo
essa sociedade conforme José Gimeno Sacristán (2013), como uma sociedade no qual a informação e conhecimento possuem grande valor, e são essenciais para o seu funcionamento, um currículo acrítico, com perfil tecnicista,
não apresenta a devida problematização da sociedade, vinculando a educação e o conhecimento à uma ideologia individualista, baseada na competitividade, em nome do progresso e crescimento econômico. Dessa forma, é
necessário que os egressos dos cursos de Computação sejam vistos como
sujeitos críticos, não somente como mão-de-obra especializada da área, e
que jamais deixem de questionar para quê, por que, a favor de quê estão os
conhecimentos que adquirem e produzem, sejam em suas práticas acadêmicas ou profissionais, objetivando uma densa e radical democracia cognitiva.
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INTRODUÇÃO
A educação musical na perspectiva humanizadora
Por meio de políticas públicas no Estado de São Paulo, o Projeto Guri estruturou como princípio, a apropriação do ensino musical para cultivar valores como responsabilidade, disciplina, concentração, autoestima e cidadania
em crianças/adolescente entre 6 a 18 anos. Sendo assim, podemos refletir
sobre os limites e as possiblidades de inclusão de estudantes de música com
deficiência-transtorno nas práticas educativas musicais do projeto e como os
educadores musicais desenvolvem soluções no cotidiano de trabalho, diante
dos dilemas enfrentados no ensino de música nesse ambiente inclusivo.
Inicialmente, ao se tratar de educação, percebemos que as palavras
guardam marcas da sua história e da sua origem. Desse modo, etimologicamente, educação possui origem na palavra educar, do latim educare (educatĭo,ōnis), uma forma derivada de educere que contém a ideia de conduzir.
Essa condução se relaciona com os principais fundamentos da concepção
da criação humana e que, na perspectiva da psicologia histórico-cultural de
Vygotsky (1998) enfatiza o potencial da catarse - e, no caso da a música, a
libertação de sentimentos reprimidos - capaz de desenvolver consciência por
meio de transformação qualitativa, reelaboração e libertação dos sentimentos, o que permite a compreensão da vida, podendo levar a processos de
transformação (de si, da sociedade etc.).
Pressupomos que ato de conduzir pode nos levar a lugares ainda desconhecidos e inexplorados. Trazer à luz a apropriação destes lugares pode
proporcionar uma aproximação com as diferentes formas de observamos
e manipularmos elementos sonoros produzidos nessa catarse, permitindo
a expansão expressiva por meio da imaginação, que permite transformar o
meio e dessa forma “ampliar as experiências do homem” (VYGOTSKY, 2014,
p. 15). Essas experiências se materializam quando a linguagem musical serve
como elemento de desenvolvimento humano, que, inicialmente é externo
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e, gradualmente, torna-se um elemento mediador interno do processo de
conhecimento e dessa forma conduz a novas possiblidades.
Com os aportes da cartase, entendida como transformação qualitativa
dos sentimentos, ratifica-se a importância da música na formação dos sujeitos. É compreender como os elementos musicais foram organizados pelo
compositor para que a música ganhe sentido, indo além do aprendizado da
teoria musical contida na obra e partindo da percepção auditiva e da aproximação com outras formas de linguagem para só então formular conceitos
teóricos retornando à obra como um todo, e assim, passar a ser compreendida com maior clareza, como destaca Vygotsky “a verdadeira natureza da
arte sempre implica algo que transforma, que supera o sentimento comum”
(1998, p. 307).
Tal processo de identificação quando representado na educação musical, permite gerar novas possibilidades de compreensão da música, que passam pela compreensão de como a música está organizada em sua estrutura e
como a compreendemos. As experiências sensoriais proporcionadas pelo fazer musical pode nos fazer percebê-la como texturas e metáforas, conforme
os diferentes contextos socioculturais que elas ocorrem (SWANWICK, 2003).
As percepções ocorridas no fazer musical são pessoais e singulares,
pois a forma como cada um atribui significados à sua experiência, remete às
concepções sócio-histórica e assimilação do mundo próprio. Diferentes experiências sensoriais ocorrem durante a recriação musical, pela atribuição de
uma ressignificação ao material sonoro, pois o ato de tocar um instrumento
está imbuído de significado pessoal, deixando de ser somente execução de
notas musicais convencionadas pelo sistema musical. Temos que levar em
conta todo aporte cultural e sócio-histórica que a criança/adolescente deposita sobre a música no fazer musical.
Torna-se assim, fundamental que o educador musical viabilize tais processos criativos e que estes sejam manifestados nos coletivos, oportunizando aprendizagens criativas enriquecedoras. Na aprendizagem criativa, o ensino da música, de responsabilidade do educador musical, pode fazer uso de
abordagens imaginativas para a aprendizagem seja, de fato, significativa e
interessante para os estudantes.
Entendemos a educação musical em uma perspectiva humanizadora,
apresentando as crianças diferentes maneiras de apreciação musical e conduzindo-os à descobertas significativas em suas criações sonoras, iniciando
pelo ato de escutar (fundamental na educação musical humanizadora), pois
“tomamos consciência do fato sonoro” (BRITO, 2003, p. 187). Nesse contexto
de escuta, quando conseguimos descrever as características de um determinado som e pensamos sobre ele, essa capacidade de percepção sonora
conceituada tem o sentido de uma escuta ativa (SCHAFFER, 1991). Assim,
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reconhece-se quatro funções neste processo de escuta: 1. Écouter, é emprestar o ouvido, interessar-se por; 2. Ouïr é perceber pelo ouvido; 3. Entendre,
reteremos o sentido etimológico: “ter intenção”; 4. Comprendre, tomar para
si, traz uma relação dupla com écouter e entendre (SCHAFFER, 1991).
Essa escuta ativa pode ser tratada também com parte inicial de compreender o som numa perspectiva simbólica, metafórica, por estes compartilharem sistemas de significados e por isso devem ser compreendidas como
discurso, diálogo, argumento, intercâmbio de ideias, conversação, expressão
do pensamento e/ou forma simbólica (SWANWICK, 2003), e que por meio
desse fundamento, a música, “envolve elementos cognitivos, entre os quais
estão a proficiência para fazer conexões e comparações, a facilidade de ler as
convenções musicais estabelecidas e a habilidade de reconhecer e responder
aos desvios esperados das normas musicais” (SWANWICK, 2003, p.22), pois
ao compreender a música como metáfora dentro do processo ensino-aprendizagem o educador proporcionará as múltiplas vivências sensoriais e cognitivas em seus espaços de criação junto ao seu coletivo.

DESENVOLVIMENTO
A educação não-formal na dimensão do ensino musical
em ambiente inclusivo
Sobre a educação musical em diferentes contextos, observaremos como
esta pode ser tratada em ambientes de aprendizagem na perspectiva da educação não formal, de criação de conteúdos e significados desenvolvidos em
processos participativos, relevando os saberes construídos nesses ambientes
culturais.
A educação não formal engloba categorias e conceitos que se estabelecem em um campo de disputas pelo significado e demarcação do campo de
atuação. Por trás de cada uma dessas terminologias, certamente há autores
referenciais, há formas de ver o mundo, de conceber o processo de mudanças e de transformação social - como processos educativos.
Percebemos o importante papel da educação não formal no contexto
da educação musical, sendo necessário ter um olhar dedicado à formação
dos educadores nessa área, explicitando objetivos e funções desta educação,
o que pode ocorrer por meio da sistematização das metodologias utilizadas
e da construção de novas metodologias - podendo identificar os saberes
apreendidos e produzidos durante as vivências - constituídas “em momentos
de situações-problemas, desafios a serem enfrentados e superados” (GOHN,
2015, p. 17) nos coletivos. É comum encontrarmos ambientes heterogêneos,
requerendo ações educacionais correspondentes a estes contextos.
25

Pesquisa em Educação e Processo de Inclusão

Para conceituar educação não formal precisamos levar em conta que
esta “é um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a
cidadania, entendendo o sociopolítico como a formação dos sujeitos para interagir com o outro em sociedade” (GOHN, 2015, p. 16). Ela é e foi construída
por escolhas, intencionalidades, ou condicionalidades no qual o aprendizado
não é espontâneo, mas também coopera para um ideal de cidadania, alicerçado na posição de igualdade perante os demais, valorização da participação
de todos do processo por meio da liberdade de escolha e opção por fazer
parte desse grupo. (GOHN, 2015).
A expressão criativa que ocorre por meio da música, quando desenvolvida em ambientes inclusivos, percebemos que esta se opõe aos estigmas sociais, rechaçando os preconceitos quanto aos padrões de beleza, comportamento, inteligência e aspectos físicos. É o abandono e repúdio ao sentimento
de piedade que movia a sociedade em séculos anteriores quando, por exemplo, as crianças pequenas eram acolhidas em entidades religiosas nas rodas
dos expostos, pois, segundo Jannuzzi (2004, p.9): “assim havia possibilidade
de não só serem alimentadas como também receberem alguma educação”
além de acreditarem que a deficiência era uma doença e que precisava ser
tratada como tal.
A criatividade e a imaginação nessa perspectiva de inclusão podem ser
compreendidas como ação pelo fato de formar imagens mentais do que não
se vê de fato, mas está presente em nossos sentidos, mesmo que não tenha sido experimentado, ou ainda, poder de criar novas ideias ou imagens
por meio da combinação e reorganização de experiências prévias (EFLAND,
2005). Trata-se de um processo cognitivo que permite aos indivíduos organizar ou reorganizar imagens, combinar ou recombinar símbolos – como nas
produções narrativas ou na criação de metáforas (NEVES, 2019).
A presença de evidências defendidas por Lakoff e Johnson (2007), apontam níveis de operações, para o que eles denominam, de imagem-esquemática, pois ressaltam os fundamentos cognitivos de atividades mentais
abstratas, como a categorização e a metáfora. Uma vez estabelecidas, essas
imagens-esquema mostram-se potencialmente constituídas para a elaboração metafórica, de forma que a ideia ou conceito possa transpor-se para
outro campo que não o primeiro, concreto. Efland (2005) salienta que a metáfora aparece em todos os domínios do conhecimento, mas principalmente
em arte é o lugar de experiências com ações metafóricas da mente como via
de construção de sentidos.
O termo inclusão traz a ideia de imagens sobre situações, pessoas e
lugares. Essas imagens conduzem a atitudes emocionais, pessoais e em
relação a objetos que decorrem de processos comuns de aprendizagem. A
inter-relação dos componentes cognitivo (crenças, pensamentos), afetivo
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(sentimentos) e comportamental (atitudes) contribuem para o entendimento
da dimensão inclusiva.
Quando assumimos esses três componentes no contexto de educação
musical em ambiente inclusivo, ratifica-se a perspectiva que temos adotado
aqui para o discurso sonoro quando produzido nos coletivos, possibilitando
entendê-lo de forma ressignificada, subjetiva e metafórica. Nesse processo,
consideraremos a música como metáforas, como uma forma simbólica e por
esse motivo é constantemente modificada, o que, por sua vez engloba o discurso.
De acordo com SWANWICK (2003, p. 18): “a música é forma de discurso
tão antiga quanto a raça humana, um meio no qual as ideias acerca de nós
mesmos e dos outros são articuladas em formas sonoras” e por esse motivo
entendemos todo tipo de arte como criação de formas, modo de conhecer e
se estabelecer no mundo e a educação como um espaço privilegiado de observação do movimento contínuo de criação/estabelecimento dessas formas
simbólicas encontradas na arte. Quando tratamos de inclusão utilizando a
arte como meio de desenvolvimento humano, a música é parte fundamental
desse processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscando entender esta a construção do conhecimento musical em ambiente inclusivo nas diferentes condições e dilemas que são construídas em
sala de aula a partir da relação educador e educando, percebe-se que esta
proposta vem ao encontro aos pressupostos de Freire (2003), quando sinaliza
que o processo ensino-aprendizagem se constitui por meio de uma relação
dialógica em que educandos e educadores aprendem uns com os outros.
O trabalho com uma pedagogia diferenciada demanda que o professor
se assuma como mediador e intelectual reflexivo-crítico, como aquele, que
segundo Meirieu (2002, p. 90): “trabalha sobre o saber que ensina” - entendendo que essa tarefa significa debruçar-se sobre os conhecimentos a serem
mediados, mas também sobre os fundamentos da educação, por atuar na
promoção da inventividade pedagógica.
O princípio do diálogo se torna a essência do processo educativo pois
objetiva-se que esta educação traga a consciência crítica e que gere autonomia. Dessa forma, percebemos a necessidade dessas ações sendo assimilada
como práticas durante o processo, trazendo um compromisso efetivo entre o
que se fala e o que se faz, pois assim esta educação se tornará humanizadora
assim como tratamos a educação musical desde o início deste trabalho.
Dessa forma, ignoraram as crianças/adolescentes como agentes de sua
ação e discurso, capazes de participar com diferentes linguagens nas decisões
que dizem respeito às suas vidas, sendo gerado um ambiente que retirou da
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criança, em diferentes épocas históricas, a oportunidade de emancipação
por meio do brincar, de se movimentar, criar, se reinventar e principalmente
poder perder sua (in)visibilidade (FURLANETTO; GOMES, 2016).
Propiciar experiências e vivências significativas que possam construir
esquemas e provocar metáforas seria a linha de ação de uma proposta pedagógica calcada na ideia de Cognição Imaginativa (a transmissão da linguagem
não se daria por simples comunicação, mas por metáfora – não no sentido
linguístico, mas no sentido imagético). Sob esse aspecto a imaginação concebida na mente entra em contato com o mundo e as coisas velhas e conhecidas se fazem nova por meio da experiência (DEWEY, 2010).
Em diferentes contextos, costuma-se adotar práticas repetitivas nas
ações sobre os sujeitos, sem atribuição de significados em suas práticas e
por isso não agregam benefícios intelectuais, sem produzir nada novo e os
colocam em condição apenas funcional, inferior, enfraquecida e debilitada
diante do conhecimento, contrariando os conceitos de desenvolvimento humano por meio da arte/música apresentados anteriormente, uma vez que a
educação musical possui características que podem caminhar no sentido da
inclusão, superando obstáculos e buscando soluções.
Percebe-se que a participação coletiva amplia as percepções do mundo
e com isso pode evocar o passado, presente e futuro num só instante. Os
efeitos provocados por essas experiências pode ecoar permanentemente na
mente da criança e com reflexos nas próximas fases da vida. Essa participação coletiva nesses ambientes inclusivos que a educação musical oportuniza,
promove um sentimento de pertencimento a um grupo, isso ocorre porque
a música funciona como intermediária entre as diferenças culturais e o isolamento, pois, de acordo com Lisardo (2009, p. 69):
a música cria a comunicação entre as pessoas, de diversas maneiras, pois sua vivência se assenta em atividades conjuntas: quem cria, cria para alguém ouvir. Quem
interpreta, interpreta para o outro. Quem ouve, ouve a
criação de um terceiro. Daí, direta ou indiretamente, a
música cria comunicação, favorecendo o sentimento de
pertencimento a um grupo.

Evidencia-se dessa forma, o potencial de integração que a música proporciona à criança, principalmente a criança que requer atenção especial.
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RESUMO
Questões mundiais como migração afetam o dia a dia das escolas
brasileiras. 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). A pesquisa se justifica, pois, na última década, a população
escolar de jovens refugiados tem aumentado nas escolas brasileiras,
conforme afirmam Moreira (2014), Garcia (2015). Ahlert e Almeida (2016),
Vieira, Menezes e Silva (2017) e Baeninger (2018), que indicam a necessidade
de se encontrar soluções para que haja uma melhor integração desses jovens
no espaço social escolar. Nesta perspectiva, o trabalho se fundamenta em
Moscovici (2011, 2012) e Bourdieu (1997, 1998), e parte, inicialmente, de
um levantamento nacional e internacional (ACNUR, 1996, 2011, s/d; ACNUR;
ONU, 2012) a respeito dessa temática. A pesquisa de campo se desenvolve
em duas escolas públicas do Estado de São Paulo a fim de acompanhar esses
alunos em um processo de integração escolar, que já vem apresentando
resultados diferenciados, quando analisamos o contexto internacional.
Os formatos de sala de aula distintos, bem como a poesia e a música têm
possibilitado a melhor integração desses adolescentes. A criação de espaços,
onde estes jovens podem compartilhar sua língua, cultura e hábitos têm
sido de extrema importância para infirmar as representações estabelecidas.
As entrevistas realizadas, bem como os demais dados levantados até o
momento, indicam que o envolvimento de toda comunidade acadêmica, mas
principalmente dos demais alunos, produzindo o acolhimento, têm trazido
resultados bastante positivos no que tange à integração dos refugiados
ao ambiente escolar e social. Consideramos que a Escola e seus agentes,
neste espaço social (BOURDIEU, 1997, 1998), precisam introduzir novas
experiências, novas práticas, para integrar os estudantes, interiorizando
práticas culturais, modos de ser, sentir e agir (ABDALLA, 2006). Foi possível,
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também, observar questões que envolvem, segundo Moscovici (2011),
as normas e suas influências sociais, os conflitos e as possíveis mudanças
no espaço social da Escola, como diria Bourdieu (1997, 1998). Por isso,
há necessidade de professores e gestores discutirem ideias no sentido de
amadurecer propostas de ensino/aprendizagem na perspectiva da integração
dos estudantes, respeitadas suas particularidades, especialmente, quando
são refugiados.
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RESUMO
Educador, reconhecido no mundo todo, Paulo Freire criou um método,
na época revolucionário. Este pressupõe uma troca de conhecimento /experiência entre professores e alunos, baseando-se em: a) investigação: entender o universo vocabular do aluno; b) tematização: compreensão dos significados sociais dos temas e palavras; c) problematização: provocação para que
o aluno esteja em constante questionamento e crítica do mundo. Tal método,
contido na pedagogia freiriana é reconhecido e aceito em diversos países no
mundo. Com forte teor social, faz uma associação do aprendizado técnico a
discussões sobre o significado social das palavras apresentadas no decorrer
do processo educativo. Tendo como objetivo levar o aluno a uma reflexão
crítica de seu lugar na sociedade e na vida, busca ainda levá-lo a autonomia
e a criar consciência política. Isso faz com que tal pedagogia se tornasse inerentemente política e emancipatória dos indivíduos, fazendo com que estes
lutem por cidadania e por sua inclusão social. Esse processo deveria ser visto
como algo positivo pela sociedade como um todo. Entretanto, Paulo Freire e
sua pedagogia continua sendo atacados por ideólogos de direita, que buscam
“desconstruir” seu método e pedagogia, afirmando que o educador seria um
comunista. Diante de tal situação, o objetivo deste texto é compreender melhor o processo de conscientização do aluno e por que Paulo Freire incomoda
tanto tais correntes de pensamento. Na fundamentação teórica, usar-se-á o
livro Conscientização de Paulo Freire e outros artigos a respeito da problemática. Como metodologia será realizado levantamento bibliográfico sobre
o tema, buscando artigos em plataformas científicas como Scielo e Google
Acadêmico. Justifica-se este trabalho pela necessidade de se impedir o banimento ou desconstrução da pedagogia de Paulo Freire.
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RESUMO
A comunicação (que é parte da pesquisa de Doutorado - em fase final)
objetiva compreender as organizações curriculares de cursos de licenciatura em Artes Visuais no município de São Paulo, por meio de abordagem
quanti-qualitativa, com os instrumentos de análise documental - de Matrizes
Curriculares e Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) - e de entrevistas com
coordenadores de dois cursos de Licenciatura nessa área (em uma universidade pública e em uma faculdade privada). A análise buscou indícios de
criatividade, expressividade e autonomia na constituição do futuro profissional docente, na perspectiva da Arte como direito humano e como uma
linguagem de comunicação visual, tanto na formação do professor de Artes
como no ensino das Artes da educação básica, considerando que o processo
de ensinar e aprender depende, primordialmente, do desenvolvimento das
sensibilidades cognitivas, da criatividade e da expressividade e que, por sua
vez, se ancoram nas concepções de autonomia, emancipação e direito aos
conhecimentos específicos da área, compreendidos no movimento histórico
do ensino das Artes e na dinâmica das contradições dessa formação específica de professores. Os achados da pesquisa conduziram-nos aos alicerces teórico-práticos e aos contextos dessa formação revelando: i) que é uma área
que tem poucos professores formados em Licenciatura em Artes, atuando na
disciplina; ii) a precariedade e a inexistência de cursos presenciais, diante da
evolução explosiva de cursos na modalidade de Educação à Distância (EAD)
nas Licenciaturas; iii) as diferenças da organização curricular dos cursos em
IES públicas e privadas; iv) a contradição da exigência da polivalência das
Artes nas escolas e a formação de professores de Artes especialistas em uma
única linguagem artística; v) a ausência ou a fragilidade das dimensões da
criatividade e da expressividade na organização dos cursos, obscurecendo
a autonomia intelectual docente, dentre outras evidências, que escancaram
uma realidade educacional de mercantilização da educação, com a presença crescente de Conglomerados Econômicos (financistas), mantenedores de
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Instituições de Ensino Superior privadas, que se dizem “educativos”. Intenciona-se com os resultados da pesquisa, promover reflexões críticas acerca
da realidade e da qualidade da formação de professores de Artes e dos desafios daí decorrentes, como o direito à Educação e à Cultura, na sua plenitude
e a importância das Artes no âmbito do desenvolvimento humano.

PALAVRAS-CHAVE
Formação de Professores de Artes. Arte como Direito. Organizações
Curriculares.
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RESUMO
A pesquisa intenciona analisar o Programa Especial de Formação Pedagógica (PEFP) para Professores da Educação para o Trabalho do Centro Paula
Souza (CPS/SP) - responsável pelas escolas de ensino técnico profissional (nível médio) no Estado de São Paulo. Com abordagem qualitativa e por meio
de análise documental dos textos legais inerentes ao Programa (e posteriormente, com questionários aos sujeitos envolvidos no PEFP), busca-se problematizar a intencionalidade e a perspectiva do Programa como formação
(crítica, emancipatória, abrangente e com unidade teoria e prática) ou como
capacitação profissional docente (instrumental e direcionada às demandas
pontuais do mercado de trabalho), em um cenário de descontinuidade de Políticas Públicas em Educação e de ações emergenciais de formação de professores para esse nível educacional e de influências econômicas e sociais, no
quadro geral das implicações do mundo do trabalho (em geral), da educação
para o trabalho (e do não trabalho) de adolescentes e jovens. A compreensão
da formação pedagógica de professores para o ensino técnico profissional de
ensino médio em um mundo globalizado, de tendência neoliberal e de capitalismo periférico, como o Brasil, torna-se fundamental para o entendimento
das tensões que regulam tais Políticas e que, a depender de seus propósitos,
podem se distanciar de uma consistente formação pedagógica de professores
(licenciados ou não), com consequências para a qualidade da formação nesse
nível educacional e para as perspectivas educacionais dirigidas às novas gerações no país, em especial, para os segmentos vulneráveis economicamente.
Os resultados preliminares (da análise documental) evidenciam que o PEFP
– CPS/SP apresenta características de capacitação em serviço no que tange
às perspectivas formativas do Programa. Entendemos que o contexto de influências e de produção de texto Ball e Bowe (1992; 1994) contribuíram sobremaneira para isso. Nessa perspectiva, entendemos que o estudo contribui
para a formação de professores da educação profissional e por conseguinte
favorece para que haja inclusão social de jovens, bem como a ampliação das
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oportunidades e ao acesso ao trabalho e renda.
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RESUMO
O objeto de investigação deste trabalho é o estudante de graduação que
concilia trabalho e estudo. Tomando como pressuposto teórico que a formação na educação superior requer tempo de estudo além daquele dedicado às
aulas, o objetivo principal da pesquisa é compreender como a restrição de
tempo de dedicação aos estudos desses estudantes é considerada nos Planos
de Desenvolvimento Institucionais (PDI) de instituições de ensino superior
brasileiras (IES). Para alcançar esse objetivo, adota a questão de pesquisa:
Há, nos PDI´s, referências a estudantes que conciliam trabalho e estudo? Se
sim, quais? Metodologicamente, caracteriza-se como uma pesquisa documental que utiliza uma amostra de 120 PDI´s, analisada segundo a Hermenêutica-Dialética (Minayo) e a Análise de Conteúdo (Bardin). Como resultado,
referências a estudantes que conciliam trabalho e estudo foram identificadas
em apenas 18 (15%) dos documentos analisados, sendo apenas 4 mostraram
indícios de que consideram especificidades desse grupo de estudantes ao elaborar suas propostas pedagógicas: uma universidade pública estadual, uma
universidade pública federal, um centro universitário privado sem fins lucrativo e uma faculdade privada com fins lucrativos; cinco delas apresentam a
educação a distância ou o oferecimento de disciplinas na modalidade semipresencial como forma de atender estudantes que conciliam estudo e trabalho: três centros universitários privados com fins lucrativos, uma faculdade
privada sem fins lucrativos, e uma universidade pública estadual; e as nove
restantes apenas informam ter ciência e/ou demonstram preocupações com
o atendimento, retenção e/ou evasão desse grupo de estudantes. Esse resultado aponta para uma contradição interna na proposta pedagógica da maioria
das IES que fazem parte da amostra analisada, pois ao mesmo tempo que, ao
formular seus projetos pedagógicos, se alienam da restrição de tempo que
grande parte de seus estudantes dispõem para se dedicarem aos estudos, elas
explicitam, através de seus planos de desenvolvimento institucional, intenções pedagógicas de, entre outras, desenvolver uma postura crítica-reflexiva
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dos estudantes, promover a autonomia e o protagonismo discente, estimular
o interesse pela pesquisa, intenções essas que exigem leitura, reflexão, pesquisa − exigem dedicação, exigem tempo de docentes e discentes. Considerando
que, na atualidade, a maioria dos estudantes de graduação conciliam trabalho
e estudo, essa contradição alimenta indícios de que a educação superior, para
esses estudantes, não inclui, de forma relevante, outras atividades acadêmicas
que não a participação nas aulas, condição não compatível com as finalidades
da educação superior expostas no artigo 43 da LDB/1996.
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Estudante que concilia trabalho e estudo. Educação Superior. Plano de
Desenvolvimento Institucional.

39

Pesquisa em Educação e Processo de Inclusão

A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO E O ENSINO REMOTO - UM
NOVO DESAFIO DOCENTE
Aparecido Fernando da Silva

Unimes
profernando1@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8819-4772

Elisabeth dos Santos Tavares

Unimes
elisabeth.tavares@unimes.br
https://orcid.org/0000-0002-6277-5691

Vanessa de Aguiar Oliveira Laja

Unimes
vanessalaja@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6708-3603

RESUMO
A presente investigação é fruto de uma revisão da literatura pesquisada
em trabalhos acadêmicos em andamento no âmbito de um Programa de
Mestrado Profissional, motivada por observações nas relações existentes
entre os diferentes atores do processo educativo: gestores educacionais,
professores, alunos, pais e demais participantes da comunidade escolar. Assim,
o objetivo desta pesquisa foi compreender as múltiplas variáveis presentes
em relação à ambiência das instituições e qualidade da educação bem como
as possibilidades dos impactos na melhoria das relações entre educadores e
educando nos aspectos cognitivos e socioafetivos, incluindo a utilização dos
recursos tecnológicos para comunicação e para fins didático-pedagógicos.
No que tange aos conceitos de ambiência e qualidade em educação ancoramse em Gomes (2005), Cunha; Costa (2009), Lira (2010) e Vinha (2016) e os
relacionados ao uso de recursos tecnológicos na cultura das escolas, os
estudos estão embasados em Prado (2006), Santaella (2010, 2013) e Moran
(2012). A ambiência e a qualidade em educação são variáveis extremamente
complexas quando observadas no ambiente escolar, fato que alguns dados
presentes nos sistemas de ensino em seus índices e resultados não tem
possibilitado a compreensão real da qualidade do que se está ofertando. É
necessário que se discuta que qualidade se quer alcançar e que a mesma, na
atualidade, tem sido considerada em geral pela aplicação de provas externas
à escola e que em geral mensuram competências e habilidades relacionadas
estritamente ao conhecimento dos alunos em relação aos conteúdos
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acadêmicos. Assim como a ambiência escolar tem influenciado a inclusão no
processo educativo as tecnologias, enquanto processo de comunicação estão
presentes nas instituições escolares nos múltiplos contextos e interrelações,
o que fez das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC um recurso com
potencialidades para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem,
especialmente no tocante ao desenvolvimento de competências dos
educandos. Nesse contexto, tais pesquisas têm revelado que há interligação
entre a ambiência escolar e o impacto educacional promovido e que, embora
já se tenham estudos realizados em outros países, ainda há nas pesquisas
brasileiras necessários estudos complementares em busca de um ambiente
que otimize os processos de ensino e de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE
Ambiência Escolar. Qualidade da Educação. Educação Mediada por Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.
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PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS:
CAMPOS EM DISPUTA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Beatriz Martins dos Santos Prado
UniSantos
beatrizprado@unisantos.br

RESUMO
A apresentação resulta de pesquisa que intencionou analisar o Programa de Residência Pedagógica/Capes (PRP/Capes), como uma forma de estágio não obrigatório, na formação em nível superior de professores em cursos
de Pedagogia e na formação contínua de professores preceptores em escolas
públicas de educação básica (escolas-campo). A partir de revisão bibliográfica e da análise de documentos (incluindo legislação) no campo das Políticas
Públicas Educacionais, identificamos os campos em disputa na Formação de
Professores no país: as dimensões do público e do privado e a dicotomia:
racionalidade técnica x formação reflexiva, expressas nas mudanças que
ocorreram sobre as Diretrizes Nacionais de Formação de Professores (2002 –
2015 – 2019). Destacamos que a racionalidade técnica, caminha em conjunto
com o projeto desumanizador do neoliberalismo, de reprodução de técnicas
e de memorização de informações, que condizem com a manutenção desses
sujeitos como oprimidos, e marginalizados socialmente, acentuando ainda
mais as desigualdades sociais. Assume-se na pesquisa uma concepção de
formação de professores e sujeitos em uma perspectiva reflexiva, pois é na
prática educativa, problematizando e refletindo sobre o mundo, que os sujeitos se aproximam de processos de humanização e que o ser humano, pela
Educação, pode ‘ser mais’ (FREIRE, 2014), na tentativa de superar tensões e
dicotomias nos campos em disputa nas Políticas Públicas Educacionais, com
Políticas de Estado e não de Governo, com o intuito de impedir as influências do neoliberalismo no campo educacional. Com isso, entendemos que
os estágios na formação de professores em nível superior, sejam curriculares
obrigatórios ou não obrigatórios como o PRP/Capes, precisam considerar os
contextos da realidade escolar como material para estudo, problematização
e reflexão dos estudantes, sendo na práxis, na ação e reflexão sobre o mundo
que os sujeitos podem transformá-lo. Ressalta-se a importância do entendimento das escolas públicas como ambientes inclusivos e coformadores de
professores, em parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES). Esperançamos que tais proposições colaborem para a reflexão sobre os estágios
curriculares em cursos de licenciatura como eixos formativos de imersão real
nos campos profissionais e com dimensões de pesquisa - de modo que o
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tema da formação de professores subentenda o direito à Educação - que inclui a diversidade e a pluralidade social e educacional existentes no país.

PALAVRAS-CHAVE
Formação de Professores. Programas e Políticas Públicas Educacionais.
Educação como prática da liberdade.

43

Pesquisa em Educação e Processo de Inclusão

ANÁLISE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO
INOVAÇÃO CONECTADA
Camila Emilio de Moraes
UniSantos/ CAPES-PROSUP
e-mail para contato
camilaemilio@gmail.com

RESUMO
No contexto da produção científica que articula educação e tecnologias,
evidencia-se uma possível carência formativa na trajetória dos professores,
em especial para o uso de tecnologias digitais e, ao mesmo tempo, o seu
potencial motivador nos processos de ensino e aprendizagem. Buscando
compreender melhor a formação continuada de professores para o uso das
tecnologias digitais na educação básica, essa pesquisa se propôs a realizar
uma reflexão crítica sobre o Programa Educação Inovação Conectada (PEIC),
articulado com políticas públicas já existentes como o Plano Nacional de Educação (PNE) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o qual tem uma
proposta de implementação de ações inovadoras em sala de aula, por meio
da tecnologia, e de um plano de formação continuada para professores e
gestores com cursos específicos sobre práticas pedagógicas mediadas por
tecnologia, cultura digital e outros recursos. A análise desse Programa justifica-se por ser o mais recente sobre uso de tecnologias na educação, por ter
a pretensão de abranger todo o Brasil, também pelo fato de que não tenha
sido ainda muito estudado. A pesquisa, de abordagem qualitativa, contou
com as seguintes etapas: 1) revisão da literatura, por meio de estudos de
dissertações e teses que trataram da temática, objetivando compreender o
avanço da produção científica no recorte temático estabelecido para a investigação; 2) estudo de autores que trataram da formação continuada de professores, com destaque para o conceito de formação permanente; 3) análise
do Programa Educação Inovação Conectada (PEIC), focalizando a proposta de
formação continuada de docentes para e com o uso das tecnologias anunciada pelo programa. Essa pesquisa oferece contribuições para o campo da
formação de professores, ao problematizar aspectos importantes da inclusão
tecnológica na prática pedagógica de professores, a partir de um quadro crítico de análise.
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PALAVRAS-CHAVE
Formação Continuada de Professores. Políticas Públicas. Tecnologias Digitais.
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MOVIMENTO ESTUDANTIL NA DÉCADA DE SESSENTA:
UM PROJETO DE DEMOCRATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE
BRASILEIRA.
Cláudia Maria Braga Ribeiro
UniSantos
claudia.braga@unisantos.br

RESUMO
De 1965 a 1968 a União Nacional dos estudantes (UNE) organiza aberta
oposição aos acordos MEC-USAID. Com intuito de aprofundar o tema, procurou-se entender como estes acordos foram estudados e acompanhados
pelos estudantes brasileiros organizados entorno da UNE, focalizando a produção documental dos seminários estudantis realizados no período citado.
Com uso de metodologia histórica documental, estudou-se a legislação pertinente, priorizando as cartas e declarações produzidas pelos estudantes nos
seminários nacionais realizados pela UNE entre 1959 a 1967, ressaltando
suas imbricações com as diferentes versões do projeto da Lei 5540/68 no
mesmo período. Recuperou-se as diversas formas de resistência dos estudantes à aprovação da lei, destacando a submissão de emendas e adendos
à mesma, no intuito de evitar que fosse aprovada na versão originalmente
proposta pelo estado. Constatou-se que tal resistência fundamentava-se na
compreensão de que o projeto favoreceria a substituição progressiva do ensino público e gratuito por instituições privadas e que sua aprovação agravaria
a elitização do acesso à universidade, que já prevalecia na estrutura brasileira
de ensino. Concluiu-se que a aprovação da Lei 5540, em 1968, que fixou normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação
com a escola média, deu-se à revelia do movimento estudantil organizado,
que foi coibido de manifestar-se. Observou-se ainda que os estudantes não
apenas se opunham ao projeto oficial, mas defendiam um projeto alternativo
coletivo onde a Universidade Brasileira estaria totalmente voltada ao meio
que a criou, integrada à sociedade e capaz de priorizar, em sua estrutura,
flexibilidade para acompanhar das transformações sociais.

PALAVRAS-CHAVE
Movimento estudantil. Reforma Universitária. Lei nº 5540/68.
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PERCEPÇÕES DE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO
MÉDIO SOBRE O CURRÍCULO NA PANDEMIA: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS
Cristiane Mello de Miranda Silva
UniSantos
Cristianemellosilva13@gmail.com
https://orcid/0000-0003-1156-0313

RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo desvelar e analisar percepções de
jovens que cursaram o terceiro ano do Ensino Médio em 2020, em meio ao
isolamento social, e ao ensino remoto emergencial, decorrente da pandemia
de COVID-19. Busca-se analisar, com o crivo crítico do pensamento de Paulo
Freire, como se deu a construção de conhecimento para esses estudantes,
nesse período conturbado de pandemia. Também, será importante conhecer
como se deu o processo de adaptação dos jovens ao modelo de ensinoaprendizado em que a interação com os professores e com os colegas,
interceptada por uma tela de celular, tablet ou computador. Além de
procurar identificar os conhecimentos significativos construídos pelos jovens,
nesse período, serão buscados, em um espectro mais amplo, os seus medos,
ansiedades e expectativas para o futuro. Observe-se que esse é o momento
em que se aproximam do ENEM, e que múltiplas dificuldades cercearam uma
das portas para a Universidade. Para a composição do referencial teórico
serão utilizados autores que tratam de dimensões cognitivas, filosóficas
e socioculturais dos jovens: Marília Sposito (2004,2007), Paulo Freire
(1979,1981,2004,2018), Maria Amélia Franco (2008,2015), Bernard Charlot
(2001, 2013), Juarez Dayrell (2003,2014), Miriam Abramoway (2006,2016). A
compreensão sobre currículo será pesquisada em Ana Maria Saul (1998,2009),
Alexandre Saul (2013, 2016), e Michael Apple (1979, 1982, 1993). Gaudêncio
Frigotto (2001, 200) e Miguel Arroyo (2014) poderão auxiliar no tocante ao
Ensino Médio, e, finalmente, Boaventura Santos (2020) e José Francisco
Pacheco (2020) na discussão do ensino remoto emergencial. No contexto
desta pesquisa estarão duas escolas, uma pública e outra particular, da cidade
de Santos/SP. A abordagem da pesquisa é qualitativa e a metodologia incluirá
revisões bibliográficas sobre o tema, pesquisa documental e procedimentos
como questionários exploratórios e entrevistas semiestruturadas, para
captar, com acuidade e respeito, as vozes dos sujeitos acerca do objeto da
pesquisa. Espera-se que essa pesquisa possa tornar evidente a percepção
dos jovens do Ensino Médio como contribuição indispensável aos campos do
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Currículo e dos Estudos sobre Juventude.

PALAVRAS-CHAVE
Educação crítica. Juventudes. Ensino Remoto Emergencial. Currículo.
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ENTRE EXCLUSÕES E CONTRADIÇÕES: LGBTI+ EM
ESPAÇOS ESCOLARES
Daniel Camargo

UniSantos/CAPES
danielcamargoprof@gmail.com
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RESUMO
As últimas eleições presidenciais do Brasil (2018) reacenderam a
discussão sobre as questões de gênero e sexualidades nos espaços escolares.
A partir de um discurso de ódio, disfarçado sob o manto de “opinião”, a eleição
de Jair Bolsonaro (2018-2022) marca a ascensão de um conservadorismo e
uma ameaça às conquistas de mulheres e, consequentemente, de pessoas
que englobam o público LGBTI+. Público esse que sofre processos de
contradições e não exclusões como fundamenta Martins (1997) que a partir
da linha “antieconomicista”, ou seja, àquela que objetiva compreender os
processos sociais e as contradições que se materializam de instâncias de
poder, sobretudo, da ação do Estado. O autor corrobora com a ideia de
política no sentido de reflexão sociológica sobre a relação política entre
sociedade e Estado. Dito de outro modo, o autor não enfatiza a perspectiva
do poder emergente do sistema econômico e de sua força política, mas sim
das contradições subjacentes ao Estado e seus respectivos sistemas e/ou
programas. À luz dessa teoria, o que enfrentamos em nossas instituições de
ensino não são exclusões, e sim, a existência de contradições. Para o autor,
exclusão é um termo vago, impreciso e vazio, pois em si não contempla
os processos que a tornam uma realidade em nossas salas de aulas e,
consequentemente, em todo o nosso país. Isto é, os modos e os meios pelos
quais a exclusão se concretiza. Uma das consequências disso, é constatar
que mais de um quarto da população anseia pela melhora das condições do
país a partir da fé religiosa (28%), seguida pela ação dos estudos (21%) e
pela saúde (19%), com o que apontou o Relatório da Oxfam publicado em
2019, concluímos que a população não compreende o dever constitucional
do Estado na garantia e efetivação de uma vida digna e justa para todas as
pessoas, cabe ressaltar, sem exceção. As informações contidas em relatórios
como este nos demonstram a urgência de compreensão dos processos
contraditórios que engessam parcelas da população em determinados
espaços, dificultando, ou pior ainda, impossibilitando acesso aos bens
materiais e culturais de nossa sociedade e, mais que tudo, a concretude
de uma vida em dignidade plena. Exemplo é a população LGBTI+ (Lésbicas,
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Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Intersexuais, e demais identidades
e sexualidades), como também mulheres, negros, indígenas, quilombolas,
pessoas com deficiência, entre outros grupos. Tais grupos coadunam-se à rede
de contradição (MARTINS, 1997), compreendida aqui como geradora do que
comumente se chama de exclusão. Logo, nos carece responder às seguintes
indagações: há possibilidades para a discussão de gênero e sexualidades em
espaços escolares? Se sim, sobre qual perspectiva esses temas devem ser
abordados?

PALAVRAS-CHAVE
Gênero. Sexualidades. Inclusão.
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CLASSES POPULARES NO ENSINO SUPERIOR E SEUS
DESAFIOS PERSISTENTES
Daniella Gardini Scalet

UniSantos/CAPES
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RESUMO
Este texto integra pesquisa de doutorado em Educação que vem se
constituindo na perspectiva da Teoria Crítica, emerge de contradições observadas no contexto do ensino superior e adentra na discussão sobre os
desafios à atividade de ensinar-aprender decorrentes das transformações no
perfil dos estudantes no contexto das políticas de ampliação de acesso ao
ensino superior e seus desdobramentos para o trabalho docente. No recorte
aqui apresentado, objetivamos identificar o perfil do estudante universitário
atual e perguntamos: quais desafios pedagógicos o acesso das classes populares ao ensino superior trouxe a esta etapa de ensino? Para isso, realizamos
levantamento de dados quantitativos a partir de documentos que mapeiam
o ensino superior brasileiro e interpretamos a análise estatística descritiva já
realizada, à luz da pergunta elaborada realizando uma análise inferencial dos
dados. Sabe-se que as políticas afirmativas para o ensino superior definiram
condições de acesso aos alunos outrora excluídos, mas a permanência e o
desenvolvimento integral ainda não são garantidos pois, estes alunos continuam se deparando com práticas institucionais elitistas, autoritárias e distanciadas de sua realidade sócio cultural. Os dados secundários levantados demonstraram entre outras coisas, a hegemonia do setor privado, detentor de
88,4% das IES, o crescimento de 378,9%, nas matrículas na modalidade EaD
na última década e o perfil predominante dos alunos universitários. 57% dos
estudantes matriculados em IES é do sexo feminino, branco, entre 19 e 24
anos, proveniente de escola pública, estuda em instituições privadas à noite,
mora com os pais e trabalha para ter uma renda de até dois salários-mínimos.
Apenas 26% dos jovens que se autodeclaram não brancos estão matriculados
em uma graduação, dado que reforça a percepção de que apesar das políticas de cotas terem minimizado, a questão do acesso às populações preta
e parda ainda está longe de ser resolvida. Os estudos apontam ainda para
dados que evidenciam que quanto maior a classe social do aluno, maior a
condição de cursar o ensino superior. Estes dados embora parciais, permitem relacionar por exemplo, a hegemonia do setor privado e o crescimento
acentuado da EaD à crescente precarização da formação dos estudantes seja
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pelo desvio no foco do processo ensino-aprendizagem que passa a supervalorizar a aprendizagem protagonizada por alunos que durante todo o ensino
básico não foram ensinados a trabalhar de forma autônoma na construção
de seus conhecimentos, seja pelo enfraquecimento do incentivo à produção
científica. Essa dinâmica ainda fragmenta, desconecta e simplifica o trabalho
docente que é por natureza complexo. O percurso da educação superior no
Brasil vai da elitização no atendimento à progressiva mercantilização do setor
mantendo, porém, distanciamento da possibilidade de operar a favor da diminuição das desigualdades e injustiças pedagógicas e sociais historicamente
estabelecidas.

PALAVRAS-CHAVE
Classes populares. Ensino superior. Desigualdade social.
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POLÍTICAS NEOLIBERAIS E EDUCAÇÃO SUPERIOR
PRIVADA LUCRATIVA NO BRASIL: IMPLICAÇÕES PARA O
TRABALHO DOCENTE
Elimar Rodrigues Alexandre

UniSantos
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RESUMO
A evolução da rede brasileira de educação superior está associada à implementação pelo poder público 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,
alinhados com a agenda neoliberal imposta hegemonicamente nas últimas
décadas. O problema desta pesquisa consiste na identificação e análise das
implicações para o trabalho docente nas instituições privadas de educação superior com fins lucrativos do modelo econômico e das políticas de educação
superior adotados pelo Brasil nas últimas décadas, marcadamente alinhadas
aos princípios neoliberais. O estudo se constitui em uma tese teórica, desenvolvida a partir de pesquisas documentais e bibliográficas e se estrutura em
uma abordagem qualitativa. Foram escolhidos os princípios do materialismo
histórico dialético como método para orientação do desenvolvimento da pesquisa. Os resultados encontrados revelam que a historicidade brasileira, com
relação às políticas educacionais para o ensino superior, garante e sustenta
os lucros dos capitalistas que investem no negócio educação superior, o que
deveria ser um dever do Estado, se converteu em um privilégio concedido
pelo Estado aos capitalistas. A Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 9.394
de 1996 propiciaram um ambiente de negócios favorável à expansão do ensino superior privado. Os governos das últimas décadas contribuíram para a
expansão da mercantilização do ensino superior através de crédito educativo; de empréstimos e financiamentos à taxa baixa de juros por instituições
bancárias e do PROUNI. Os dados das pesquisas indicaram que professores
horistas e em regime parcial representam 81% da força de trabalho nas faculdades privadas que, por sua vez, representam 87% do total de instituições
privadas. Com esse grande contingente de professores que não trabalham
em tempo integral, pode-se inferir que a professoralidade é restrita, a docência é considerada uma atividade profissional complementar, comprometendo a identidade desse profissional, uma vez que não está centrada na
condição de professor, é uma atividade considerada como “bico”. Precárias
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condições do trabalho docente encontradas em várias instituições privadas
de ensino superior com fins lucrativos, tanto as condições físicas como psicológicas e financeiras, constituem-se em uma evidência lógica da desvalorização da identidade profissional do professor, não havendo qualquer estímulo
para a dedicação exclusiva à atividade de ensino-aprendizagem. A descaracterização da identidade profissional do professor advém da conjugação de
vários fatores negativos que esvaziam o trabalho docente, fazendo com que
o professor não se sinta como um profissional, visto que não vislumbra um
sentido ontológico na execução de seu trabalho. Nesse contexto, defende-se
o conceito de professor-instrutor, que transmite conhecimento, ensina o conteúdo de forma pragmática, com ênfase na prática profissional, não tem conhecimentos pedagógicos, possui uma identidade profissional precária. Foi
possível constatar que quando aumentam as matrículas no ensino superior,
também aumenta a contratação de docentes, e estes estão mais certificados,
mais titulados, porém ganhando menos. Dessa forma, o mercado da educação superior é bastante rentável, pois há demanda e os custos de produção,
principalmente a remuneração dos docentes, estão em queda.

PALAVRAS-CHAVE
Políticas neoliberais. Instituições privadas de educação superior. Trabalho docente.
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REFLEXÕES ACERCA DA FORMAÇÃO POLÍTICA DE
PROFESSORES DE HISTÓRIA: A INSPIRAÇÃO DA
PEDAGOGIA FREIREANA
Emilly Pereira Silva
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RESUMO
A pesquisa intitulada “A formação política de professores de história à
luz da pedagogia de Paulo Freire” tem como objetivo analisar cursos de formação inicial de professores de História, no município de Santos/SP, com a
intenção de compreender como vem sendo realizada a formação política dos
graduandos, no âmbito dos cursos pesquisados. Tomando como referência a
compreensão de Paulo Freire de que a educação é política, buscar-se-á explicitar contradições, práticas, ênfases teórico-metodológicas e ideários da
práxis curricular desses contextos formativos para, com isso, entender criticamente os processos que condicionam a visão de mundo e as formas de
intervenção na realidade assumidas pelos licenciandos. Esse estudo surge da
necessidade de lançar luz sobre o já conhecido sobre a formação de professores de História e produzir novos saberes que auxiliem a transformação
social e a construção de uma sociedade outra, mais igualitária e humanizada,
sendo a educação um fator crucial deste compromisso. Nesse sentido, faz-se
fundamental apreender criticamente como a formação dos docentes pode
contribuir para a manutenção da ordem social vigente ou para a subvertê-la,
em favor dos oprimidos. A investigação, de abordagem qualitativa, e ainda
em fase preliminar, pretende coletar dados provenientes de documentos que
orientam os currículos dos cursos, de entrevistas realizadas com gestores,
professores e alunos, bem como por meio de observações-participantes no
contexto pesquisado. A questão norteadora do estudo é: “Como vem sendo
realizada a formação política dos licenciandos de cursos de História da cidade
de Santos/SP? ’’. Os principais autores que compõem o referencial teórico
são Paulo Freire, Michael Apple e Selva Guimarães Fonseca. Os resultados
da pesquisa estarão evidenciando percepções e práticas dos sujeitos acerca do objeto investigado, com o intuito de qualificar os fenômenos e não
de quantificá-los. Espera-se que as análises ajudem a desvelar conflitos presentes no cotidiano dos cursos pesquisados, possibilitando compreendê-los
como contradições a serem superadas. A consciência de que educar é um ato
político amplia a criticidade dos educadores que, ao se tornarem sujeitos de
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seus processos formativos, podem exercer com clareza as suas opções político-pedagógicas. Compreender os processos de formação política de futuros
professores, faz parte de um processo mais amplo de conscientização, importante para a área da Educação, pois, nem todo o educador tem a obrigação
de trabalhar em uma perspectiva transformadora, contudo, tem o direito de
saber a qual projeto de mundo serve a sua prática educativa. A conscientização só é possível a partir do reconhecimento de que a Educação é política.

PALAVRAS-CHAVE
Paulo Freire. Formação de professores. Currículo. Licenciatura em História. Politicidade da Educação.
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A AÇÃO SUPERVISORA, COM SUAS MARCAS
IDENTITÁRIAS, NA REGIÃO METROPOLITANA
DA BAIXADA SANTISTA: TENSÕES ENTRE A
INSTRUMENTALIZAÇÃO E A HUMANIZAÇÃO
Enéas Machado

UniSantos/CAPES
eneasmachado@unisantos.br
https://orcid.org/0000-0001-5075-8643

RESUMO
Este texto tem por objetivo identificar as representações sociais e profissionais dos supervisores de ensino na Região Metropolitana da Baixada
Santista (RMBS) sobre suas identidades profissionais, a partir de tensões entre a instrumentalização do cargo e a potencialização de aspectos mais humanos e pedagógicos referentes à ação supervisora. A RMBS é constituída
pelos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia
Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruibe, situados no Estado de São Paulo. A
referida análise foi conduzida e aportada nos postulados de Bourdieu (1996),
Blin (1997), Dubar (2005), Abdalla (2008, 2017), Moscovici (2010) e Chede
(2014), entre outros. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, que,
a partir do levantamento bibliográfico, da aplicação de questionários e de
entrevistas narrativas, desenvolve uma análise documental (GODOY, 1995) e
uma análise de conteúdo (BLIN, 2007), para compreender as representações
sociais e profissionais em tela (ALVES; SILVA, 1992). A presente incursão perpassa as dicotomias vivenciadas pelos supervisores de ensino da RMBS, perscrutando as políticas e processos de formação, para se chegar a uma melhor
compreensão das marcas identitárias, representações sociais e representações profissionais desses trabalhadores (as) da educação. Tal vertente possibilita aprofundar o contexto sociocultural dos informantes, pelas marcas
profissionais, para conhecer seus valores, comportamentos, crenças e visões
de mundo, assim como suas competências cognitivas e profissionais, ao narrarem sobre suas práticas profissionais, partindo da reflexão na ação, em um
processo de formação, que o faça pensar sobre sua própria prática e o torne
construtor de seu próprio conhecimento. Nota-se, ainda, a prevalência das
marcas profissionais burocráticas e controladoras, em que o viés instrumentalizador, cartorário e fiscalizador é reforçado por políticas governamentais,
que inquietam a ação supervisora. Por fim, considera-se que a supervisão de
ensino necessária precisa enfrentar as tensões entre a instrumentalização e
a humanização. superar as contradições, demover o determinismo legal, de
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modo a assumir relações horizontalizadas, nos níveis decisórios, e compromissos com o público (os sujeitos coletivos), para que se tenha uma visão de
conjunto: radical e includente.

PALAVRAS-CHAVE
nais.

Marcas Identitárias. Representações Sociais. Representações Profissio-

58

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

O LABORATÓRIO DE INFORMAÇÃO, ARQUIVO E
MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO (LIAME): O ARQUIVO ESCOLAR
A SERVIÇO DA PESQUISA NA UNIVERSIDADE.
Gabriela Cordeiro Santos

UniSantos/CAPES/PROSUC
gabrielacordeiro44@gmail.com

RESUMO
Esta pesquisa tem como objeto o Laboratório de Informação, Arquivo
e Memória da Educação (LIAME). Considerado como um local de guarda de
memórias da escola, o LIAME foi idealizado e criado por professores e alunos do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Católica
de Santos (SP, Brasil) em 2008. O objetivo dessa comunicação, é apresentar
o LIAME como um arquivo que oferece inúmeras possibilidades de pesquisas
em História da Educação no âmbito da Baixada Santista (SP, Brasil), por meio
de seus três eixos temáticos: a) história das instituições escolares; b) educadores e intelectuais e c) topologia da cultura. A metodologia utilizada é a histórico-documental que, através dos documentos encontrados no acervo do
LIAME, como: documentos escritos e impressos, livros didáticos, cadernos de
alunos, jornais, iconografias, trabalhos de alunos etc., busca evidenciar a importância desse arquivo para a produção de pesquisas voltadas para a História da Educação. A presente investigação fundamenta-se nos estudos do professor/pesquisador espanhol Agustín Escolano Benito (2010), quando este
evidencia a cultura escolar e faz referências ao patrimônio histórico-cultural.
Além disso, utiliza-se o Manual de Trabalho em Arquivos Escolares (2003),
desenvolvido para professores, alunos e toda gestão escolar, incentivando na
criação de arquivos escolares e destacando a importância da preservação da
memória da escola. No desenvolvimento dessa pesquisa, percebeu-se que o
LIAME é um significativo instrumento para fomentar debates sobre a guarda
e preservação de locais de memórias em âmbito regional e nacional, além de
ser um exemplo para a inclusão de temas na escola e em cursos de ensino superior sobre a capacitação e conscientização de professores e alunos acerca
da relevância da preservação das memória da escola. Ademais, descobriu-se
a potencialidade de documentos que o arquivo oferece para pesquisadores e
interessados em História da Educação, além de compartilhar diversas características comuns com outros arquivos de cunho escolar.
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PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA: DIÁLOGOS NAS
PRODUÇÕES ACADÊMICAS BRASILEIRAS
Gean Breda Queiros

UFES/UniSantos
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RESUMO
Elaborado sobre as bases teóricas e conceituais da Pedagogia
Universitária e sua história na educação superior brasileira a partir da década
de 1960, o andamento desta pesquisa levanta bibliografias cujo autores são
referências na área da educação e que se debruçam sobre esse objeto de
estudo. O recorte definido se concentra na produção acadêmico-científica de
Teses e Dissertações sobre a Pedagogia Universitária, produzidas e publicadas
no Brasil no período de 1987 a 2020. Tem por objetivo sistematizar o campo
epistemológico em construção, por meio dos diálogos entre essas produções.
Tendo por descritor “Pedagogia Universitária” foram encontrados na base
de dados do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, 98 trabalhos (48
Teses e 50 Dissertações) e na base da Biblioteca Brasileira Digital de Teses
e Dissertações – BDTD, 80 trabalhos (44 Teses e 36 Dissertações. Contudo,
ao contrapor uma base na outra, identificamos trabalhos publicados em
ambas, e após conferência, chegou-se ao número oficial de 134 trabalhos
(65 Teses e 69 Dissertações). Porém, a análise inicial mostrou que nem todas
as produções, dialogam em sua totalidade com o objeto de estudo, apenas
o mencionam em algumas de suas partes. Nesse sentido, ainda é ínfima a
produção de teses e dissertações brasileiras que realmente corporificam o
campo epistemológico em construção da Pedagogia Universitária, pois no
estado da arte delimitamos, apenas, 17 produções específicas para embasar
os diálogos, tendo a Pedagogia Universitária como objeto de investigação.
De aspiração dialética, natureza qualitativa e com base documental, a
metodologia emerge numa “pesquisa das pesquisas”, buscando a conversão
dos “achados” à luz da técnica de análise de conteúdo, ao estabelecer
categorias/temas que convergem ou não para uma epistemologia da
Pedagogia Universitária. As premissas desse processo buscam inferir e
incluir nas políticas educacionais, ao compor indicações nos currículos
formativos dos professores no ensino superior, a importância, necessidade
e obrigatoriedade de instituir determinante legal para a “formação” do
professor universitário na legislação educacional brasileira, em lugar de
“preparação”, apenas. Os resultados parciais apontam para a triangulação
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de uma arquitetura da Pedagogia Universitária, ao estabelecer relação direta
entre a educação no ensino superior, a didática nessa área de ensino e a
formação e desenvolvimento profissional docente.

PALAVRAS-CHAVE
Pedagogia universitária. Epistemologia. Formação e desenvolvimento
profissional docente.
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ACESSIBILIDADE EM EDIFÍCIO HISTÓRICO ESCOLAR – O
CASO DA ETEC DRª RUTH CARDOSO
Me. Gilson Braga

UniSantos
Programa de Pós-Graduação em Educação
arqgbraga@hotmail.com

RESUMO
A Constituição Federal de 1988 menciona projeto de inclusão a partir de
ações do Poder Público com o intuito de assegurar a educação para todos em
sua forma mais ampla. A implementação das políticas educacionais no âmbito nacional é de competência do Ministério da Educação e a execução de tais
políticas ocorre através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
que é o órgão responsável por garantir o ingresso, a permanência e a aprendizagem dos alunos na sua formação inicial, abrangendo as dimensões políticas
sócio culturais. A Norma de Acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos determina que as escolas brasileiras devem ser acessíveis; tal determinação visa o desenvolvimento da cultura de valores inclusivos na rede de ensino. Através de estudos historiográficos foi observado a
dificuldade em ter um padrão de inclusão e acessibilidade coerente em todos
os locais de acesso da população; e nos edifícios históricos escolares a acessibilidade é ainda mais deficitária e está longe de uma solução por parte do
Poder Público. A pesquisa foi desenvolvida através de estudo historiográfico
educacional com enfoque na arquitetura escolar contrapondo as necessidades físicas e visuais apresentadas pela legislação pois são as que demandam
maiores adequações no espaço físico. Este estudo apresenta discussões dos
processos de adequação do espaço escolar em edifícios históricos como um
dos requisitos básicos para a inclusão de toda comunidade escolar. O objetivo é analisar a situação de acessibilidade do atual Edifício Escolar da Etec Dra.
Ruth Cardoso em São Vicente (2020), verificar as sucessivas mudanças nas
denominações e na estrutura física do edifício, desde sua construção “Escola
do Povo” (1898), e perceber o quanto esses espaços de adaptações foram
verdadeiramente de inclusão de acordo com as legislações e suas demandas
e se o ambiente escolar oferece espaços, seguros, acessíveis e compatíveis
com a metodologia pedagógica. Sendo assim, o procedimento metodológico
adotado buscou qualificar o objeto em questão, suas características tendo
em vista parâmetros da cultura material e da memória escolar, articulando
legislação e inclusão. Indicam-se ainda, aspectos da proposta educacional
ali implantada. Com base nessa perspectiva, desenvolveu-se levantamento
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documental, em conjunto com referenciais bibliográficos sobre arquitetura,
iconografia, cultura, acessibilidade e historiografia da educação. Nas análises
obtidas até o momento, foi possível observar que itens básicos de inclusão e
acessibilidade não estão em conformidade com a legislação ou estão longe
do padrão exigido, algumas adaptações foram realizadas como improviso e
percebe o quanto as ações, interferiram no edifício, determinando espaços
e componentes físicos, edificações, equipamentos e mobiliário considerados
necessários ou não para a realização de tais ações. Isso acarretou não apenas
o desgaste físico e a transformação da integridade do edifício como também,
ofuscou os vestígios da memória escolar perdida no tempo.

PALAVRAS-CHAVE
Historiografia da Educação, Arquitetura Escolar e Acessibilidade.
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PAULO FREIRE EM DIÁLOGO COM AS EPISTEMOLOGIAS
DO SUL: PARA UMA PEDAGOGIA CRÍTICO-HUMANISTA NA
SOCIEDADE NEOLIBERAL
Guadalupe Corrêa Mota
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ORCID: 0000-0003-1333-1506

RESUMO
Este trabalho é parte de pesquisa de doutoramento em Educação, que
problematiza as possibilidades e limites da práxis pedagógica proposta por
Freire no contexto do neoliberalismo econômico, político, social, cultural, em
escala global. Esse contexto tem colocado o campo da Educação em uma arena de disputas entre governos, sociedade, educandos e educadores, quase
inviabilizando as condições do imperativo ético da educação para a humanização. Freire apresenta como ponto de partida para a dimensão epistemológica de sua proposta pedagógica a constatação das relações assimétricas de
poder entre opressores e oprimidos em dada sociedade, resultando em desumanização dos oprimidos e dos opressores. Por sua vez, Boaventura Souza
Santos, ao propor princípios para outra epistemologia pedagógica em situações marcadas por relações abissais entre opressores e oprimidos (na configuração de colonizadores e colonizados), apresenta como ponto de partida
a reivindicação de justiça cognitiva que restitua o caráter de validade, rigorosidade e legitimidade aos conhecimentos, saberes e fazeres produzidos por
aqueles que foram sistematicamente excluídos do panteão dos conhecimentos válidos das ciências, via de regra, os povos colonizados nos países do Sul
Global. De onde, igualmente, a impossibilidade de processos humanizadores-emancipatórios nas práticas pedagógicas embasadas em lógicas epistemicidas tecnocientificistas (e agora neoliberais), que não reconhecem, invalidam e excluem os conhecimentos construídos em outros áreas da vida fora
do campo das ciências. Nessa problemática, este trabalho tem como objeto
a pedagogia crítico-humanista de Freire, e por objetivo responder à seguinte
questão: no contexto de neoliberalismo hegemônico, em que a educação, o
conhecimento, saberes e fazeres se tornaram mercadorias, e o conhecimento popular não-científico é deslegitimado, invisibilizado e excluído, de que
modo e em quais condições o diálogo entre Freire e Boaventura contribuem
para a formulação de novos princípios epistemológicos para uma pedagogia
crítico-humanista? Realizou-se, inicialmente, pesquisa bibliográfica em escritos de Freire (e de autores sobre Freire) (1967, 1982, 1983, 1993, 2017, 2018,
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2019), Boaventura Souza Santos (2019), Dardot/Laval (2016), Bernard Charlot (2020) e Franco (2008), dentre outros. Após análise crítico-hermenêutica
dessa bibliografia (em construção), referenciadas pelas Teorias Críticas e pelas Epistemologias do Sul, constatou-se pontos de rupturas, confluências e
desdobramentos entre a proposta pedagógica de Freire e as epistemologias
pedagógicas pós-abissais, de Boaventura, identificando-se a necessidade de
aprofundamentos em questões ainda em aberto: a questão epistemológica,
isto é, as possibilidades da construção de conhecimentos (científicos e não-científicos) no contexto da sociedade hiperconectada do século XXI, realçada
pela pandemia da covid-19; a questão de certa adesão ao pensamento único
da lógica neoliberal que permeia também o ambiente acadêmico, escolar,
constrangendo o diálogo e a coexistência com sujeitos sociais produtores
de conhecimentos outros que não os científicos, na perspectiva daquilo que
Boaventura denomina de Ecologia de Saberes. Como conclusão parcial, constata-se que a Pedagogia crítico-humanista, engendrada na segunda metade
do século XX, há de se apropriar e incluir novos princípios epistemológicos,
conhecimentos, saberes e fazeres de resistências e de insurgências, forjadas
nas lutas coletivas dos novos sujeitos do século XXI, em novos contextos sociais ainda envoltos em antigas relações de dominação e de opressão.

PALAVRAS-CHAVE
Pedagogia crítico-humanista. Epistemologias do Sul. Humanização.
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DE ESCOLA DE SAÚDE A PARQUE INFANTIL: SANTOS
(1931-1952)
Humberto Pereira da Cunha
UniSantos/SEDUC - Santos
humbertonota-10@hotmail.com

RESUMO
Esta pesquisa trata do processo de constituição do parque infantil na cidade de Santos, de 1931 a 1952. Santos não apenas foi uma referência estadual
no movimento de expansão e organização de Parques Infantis. Mais ainda, a
própria cidade abrigava o seu parque, sobre o qual ainda não se encontraram
pesquisas sobre a sua história, o que indica a relevância do tema escolhido. O
Parque Infantil era uma instituição extraescolar que, no município de Santos,
se originou a partir da Escola de Saúde. Essa instituição foi criada pelo Rotary
Club de Santos, em que tiveram participação a Professora Diva Fialho Duarte
e o Rotariano Dr. Bernard. O primeiro parque infantil teve a professora e educadora Diva Fialho Duarte na função de Inspetora, o que indica tanto que a
nova instituição incorporava e sucedia a Escola de Saúde, mantida pelo Rotary,
quanto o reconhecimento da atuação dessa educadora. Em 15 de outubro de
1942, já com 150 crianças matriculadas foi fundado o primeiro Parque Infantil
de Santos que inicialmente recebeu o nome de Parque Infantil “Presidente Getúlio Vargas”, até que, em 1947, passou para Parque Infantil “Leonor Mendes
de Barros”. As fontes para a realização da pesquisa foram documentos da Secretaria de Educação do Município, do acervo pessoal da família de Diva Fialho
Duarte, o boletim O PARQUEANO, os jornais Diário Nacional e A Tribuna de
Santos, as Folhas Diárias de Serviços do Departamento de Assistência e Educação, e Decretos Municipais que estão no acervo histórico da cidade de Santos.
Com base em informações desses documentos, procurou-se registrar, interpretar e compreender os acontecimentos que possibilitaram a construção dos PIs
no município de Santos naquele contexto histórico social, assim como as ideias
e práticas pedagógicas existentes nessa instituição. Essa investigação histórica
acredita no indivíduo enquanto ser social, organizador de suas ações e parte da
própria construção do conhecimento histórico. Os referenciais teóricos adotados são: Carlos Bacellar, 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 forças, e situa a educação
no quadro das relações sociais. O estudo mostra que nos Parques Infantis de
Santos estavam contempladas a educação, a cultura e a saúde das crianças que
lá frequentavam.
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A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NAS
UNIVERSIDADES EM REDES: COOPERAÇÃO BRASILFEDERAÇÃO RUSSA (FR)
João Carlos da Silva

E.E.Alzira Martins Litich
joaocarlossilva@professor.educacao.sp.gov.br

RESUMO
Trata-se de um projeto de pesquisa inicial para o curso de doutorado.
Os anos 90 se caracterizaram com a tendência de incentivos em políticas
públicas e ofertas de ensino superior no estrangeiro, por diversos órgãos
internacionais. Atualmente, possibilitam-se intercâmbios financiados por:
Fundação Estudar, Fundação Lemann, Governo Brasileiro (CAPS/CNPq),
Santander Universidades, Fundação Carolina, Fundação Fulbright, Orange
Tulip Scholarship Brazil, Chevening, Erasmus Mundus. Recentemente, em
pleno século XXI, a cooperação dos países do BRICS (Brasil, Federação Russa,
Índia, China e África do Sul) firmaram outros acordos, também importantes
para as políticas públicas. Esses intercâmbios com países membros permitem
o desenvolvimento de novas tecnologias, aproximação cultural e histórica e
criação das Universidades em Redes, firmadas com o propósito de trânsito
livre, que desempenhem papéis relevantes nas áreas do conhecimento. O
próprio autor se beneficiou de políticas públicas internacionais, em nível
de graduação e pós-graduação em Moscou/Federação Russa (FR). Assim,
a problematização resultaria em verificar as potencialidades e melhorar
os intercâmbios do mundo e do conhecimento dos países do BRICS, que
são estimuladas por incentivos financeiros de diferentes órgãos nessas
universidades, o desafio de aprender o idioma local é a principal tarefa das
Universidade conveniadas em Rede. Então, a pergunta seria: o que é preciso
para os estrangeiros buscar e ter as mesmas condições ofertadas dos outros
países membros? Portanto, os objetivos da investigação se concentrarão
em indicar formas de intercâmbio, descrever, discutir, analisar e capacitar
a internacionalização das Universidades em Rede, sugerindo os caminhos
alternativos adotados que possam interessar estudantes estrangeiros para se
qualificarem no Brasil. O referencial teórico será pautado nas pesquisas sobre
as políticas públicas da internacionalização no ensino superior, incluindo-se
as legislações e incentivos firmados e supracitados. A metodologia proposta
se configura em uma investigação qualitativa envolvendo egressos que já
participaram desse tipo de intercâmbio, sejam brasileiros, sejam latinos,
apresentando questionário aberto e fechado sobre a importância do
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intercâmbio social, político e econômico que trouxeram aos seus países e às
suas vidas, caminho percorrido e exploratório e a revisão bibliográfica dentro
das políticas públicas. A coleta de dados será utilizada com as informações de
egressos do ensino superior formados em intercâmbios com FR e as entrevistas
serão de caráter semiestruturado dando ênfase às vantagens e desvantagens
desse processo, em sua vida profissional e pessoal. As etapas passarão por
três estágios: referencial bibliográfico dos incentivos públicos em uma préanálise, exploração de acordos internacionais multilaterais, tratamento das
entrevistas com os resultados e interpretações. Os resultados esperados se
concentrarão na elaboração do resumo ampliado com a apresentação de
um relatório crítico e reflexivo no papel da internacionalização do ensino
superior que, através de incentivos financeiros, servem de modelo para os
cursos de graduação e pós-graduação brasileiros visando a se adequar a essa
nova tendência na formação dos discentes na América Latina e no mundo.

PALAVRAS-CHAVE
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RESUMO
Trata-se de um recorte da pesquisa em andamento de Mestrado em
Educação que tem como objetivo analisar e discutir os caminhos da formação
superior tecnológica para atender as necessidades da sociedade e do mundo do trabalho. Com o uso dos descritores: Formação Profissional, Ensino
Superior de Tecnologia, Legislação, Egressos e Mercado de Trabalho, foi feita
a busca no banco de teses e dissertações da Capes, após leitura de títulos
e resumos que demonstraram ter aderência a temática pesquisada, foram
selecionados dez (10) trabalhos que serviram de base para a revisão da literatura que faz parte do capitulo I e bem como identificar os autores mais
utilizados como fundamentação teórica: Frigotto (2007), Saviani (2007), Ciavatta (2012) , Kuenzer (1999) , Oliveira (2010), Ramos (2011), Marx (2002),
Gramsci (1999), Peterossi (2000), Fernandes (1975) e Brandão (2007). Para
compreender a ação governamental na concepção e implantação dos cursos superiores de tecnologia, o estudo da legislação é o tema do capítulo
II, onde estão destacados 56 dispositivos legais (Leis, Decretos, Resoluções,
pareces etc.) do período de 1961a 2020. O percurso da pesquisa, capítulo
III, descreve as etapas de criação, aplicação e análise de dados, de um questionário exploratório para ser aplicado aos egressos dos cursos superiores de
tecnologia da região da Baixada Santista, com 40 (quarenta) perguntas que
tinham como objetivo a prospecção de dados sobre perfil, trajetória estudantil, situação econômica/trabalhista (antes, durante e depois do curso) e impressões pessoais sobre a relevância do diploma para a usa empregabilidade
e evolução profissional, e após ser disponibilizado via e-mail e redes sociais
(Facebook, Instagram e Linkedin), 62 questionários respondidos retornaram,
que possibilitou construir o capitulo IV onde estão detalhados os dados obtidos nesse levantamento. Como resultado preliminar é possível detectar,
tanto nas pesquisas selecionadas na revisão da literatura, como no estudo
da legislação, que a introdução desse modelo de ensino, que a principio ficou
conhecido como Cursos Superiores de Curta Duração, não foi bem aceito no
mundo acadêmico em virtude de não contemplar os requisitos mínimos para
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serem nivelados no mesmo grau dos cursos de bacharelados/licenciaturas
em funcionamento até então e principalmente pelos conselhos de classe, no
caso em questão o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, pois o primeiro curso criado foi o de Engenharia. Quanto ao resultado do questionário
aplicado, ainda não é possível responder a todos os objetivos iniciais, visto
que será necessário mais tempo para tabular e processar todos os dados levantados.

PALAVRAS-CHAVE
Curso Superior de Tecnologia. Egressos. Mundo do Trabalho.
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RESUMO
Este estudo é um recorte da pesquisa de Mestrado em Educação que
investigou as práticas pedagógicas de professores alfabetizadores com a utilização de Tecnologias Digitais no processo de alfabetização e letramento nos
anos iniciais do ensino fundamental. Buscou-se analisar a motivação e os objetivos que levam o professor alfabetizador a utilizar Tecnologia Digital (TD) na
alfabetização de crianças e as contribuições e os desafios dessas tecnologias
em relação às práticas pedagógicas. O estudo se justifica pela necessidade de
problematizar o uso das TD na alfabetização de crianças. Foi feito revisão da
literatura, objetivando mapear a produção científica relacionada à temática
com vista ao aprofundamento teórico e metodológico em autores, entre os
quais, Ferreiro, Soares, Rojo e Rojo e Moura. A metodologia, de abordagem
qualitativa, teve como foco a análise de relatos de práticas pedagógicas com
o uso de TD, de professores alfabetizadores de escola pública, por meio da
metodologia de análise de conteúdo (FRANCO, 2012). Como instrumentos
de coleta de dados, foi feito uso de questionário, entrevista-semiestruturada
e narrativas de professores, tomando-se por base referenciais teórico-metodológicos. Quanto aos resultados observou-se que: 1) a motivação dos
professores para o uso de TD na alfabetização de seus alunos se relaciona à
necessidade de conquistar o aluno para o momento da aula; 2) os objetivos
que levam o professor alfabetizador a utilizar TD, se relacionam à motivação,
ou seja, despertar o interesse do aluno, tornar a aula lúdica e prazerosa; 3)
professores que declaram não ter conhecimento ou não fazer uso de TD em
suas aulas são unânimes em afirmar que há contribuições das TD ao processo de alfabetização, entre as contribuições apontadas pelos professores
estão: a) participar de atividades colaborativas e interativas; b) tornar a aula
lúdica, prazerosa, interessante, atraente e significativa para os estudantes; c)
aproximar o aluno de espaços diferenciados aos quais não teria acesso sem
as TD; d) conectar o conteúdo trabalhado na aula ao cotidiano do aluno; e)
desenvolver o aceleramento da linguagem, concentração e a colaboração;
f) reforçar conteúdos ensinados; 4) os desafios sinalizados foram a falta de
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infraestrutura para uso de TD (equipamento e conectividade) e a formação
para uso de TD. Por fim, observou-se que o diferencial nas práticas pedagógicas de alfabetização se relaciona menos com o uso de tecnologias em aula,
seja ela analógica, digital e/ou social, e mais com os conhecimentos que o
professor possui acerca da alfabetização.

PALAVRAS-CHAVE
Tecnologias-Digitais. Alfabetização. Mediação.
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LITERATURA DE CORDEL NA SALA DE AULA: O QUE
DIZEM AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS?
Lays Antonnyêta Luna Santos
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RESUMO
Este texto tem como objetivo apresentar aspectos das políticas educacionais, que colocam em evidência a importância das manifestações culturais
para a formação de professores da Educação Infantil. Trata-se de um recorte da pesquisa que busca compreender as percepções dos profissionais da
Educação Infantil sobre a Literatura de Cordel, seus desafios e possibilidades
para as práticas pedagógicas em sala de aula. Ao analisar o Cordel em sala
de aula para as crianças pequenas, compreende-se que ele é uma manifestação cultural e popular, atualmente considerado Patrimônio Cultural Imaterial
Brasileiro, e que, por meio das suas manifestações tradicionais, perpetuadas
de geração a geração, retratam-se a história e a memória popular. Neste
contexto, quando o professor propõe situações didáticas com esse gênero,
ele possibilita uma abertura para a educação para a diversidade. Em relação
à abordagem metodológica, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo,
que desenvolve, neste recorte, a análise documental. A partir disso, analisam-se algumas legislações, para compreender o que elas revelam sobre as
manifestações culturais e populares dentro das instituições escolares. Dentre
elas, mencionam-se: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
n. 9.394/96 (BRASIL, 1996); o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil/RCNEI (BRASIL, 1998); o Plano Nacional de Educação/PNE (2014-2024);
e a Base Nacional Comum Curricular/BNCC (2018). Três dessas disposições
legais enfatizam a relevância das manifestações culturais, propagam a educação para a diversidade e valorizam as experiências e vivências culturais nas
escolas. Tais legislações destacam, também, a relevância da formação inicial
e continuada dos professores, em geral, e, em especial, daqueles da Educação Infantil, considerando que o processo de formação tem que ser contínuo.
Diante disso, colocam-se, em evidência, as contribuições de Freire (2014),
porque, ao anunciar que os sujeitos são seres inacabados, que nunca estão
prontos, mas sempre em construção na busca de novos conhecimentos, este
autor reforça a necessidade de uma formação permanente, que possa estar
aberta para fazer a leitura do mundo e de suas manifestações culturais, respeitando a diversidade e a criatividade, e colocando, em foco, a perspectiva
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da “síntese cultural” (FREIRE, 1987). Mediante essas colocações, reafirma-se
a necessidade de se reconhecer as manifestações culturais e, neste caso, a
Literatura de Cordel como uma dessas possibilidades para a prática docente, tal como está registrado em alguns dos princípios legais. Com isso, entende-se que, por ser o Brasil rico e repleto de diversidade, a Escola e seus
professores, em especial, os da Educação Infantil, podem ter, na Literatura
de Cordel, momentos de práticas pedagógicas diferenciadas, criativas, e que
proporcionam às crianças leitura prazerosa, auxiliando-as, assim, em seu processo de alfabetização.

PALAVRAS-CHAVE
Literatura de Cordel. Formação docente. Políticas Públicas Educacionais.
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A EDUCAÇÃO INCORPORADA À RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS
Leiny Gomes da Silva Leite
leiny.leite@gmail.com

RESUMO
Este resumo traz o ensaio de um projeto de pesquisa de Mestrado em
Educação que tem como objeto de estudo a resolução de conflitos. O cenário analisado parte do pressuposto que o Direito e a Educação são temas
caros ao cidadão, com tal força que recebem proteção e preocupação em
âmbito mundial. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até
os regimentos escolares, passando pela Constituição Federal, são reconhecidos dentre garantias imprescindíveis à sociedade. Ocorre que, na prática,
o sistema jurídico não caminha em sintonia com as condições pedagógicas
crítico-formativas, mantendo-se um abismo entre a interpretação da lei e a
conduta humana. Similar à codificação do direito, o tecnicismo condicionou
o aprendizado, mas a contribuição que almejo para a sociedade não poderia
se apartar da justiça social, da formação integral do ser humano, da emancipação do sujeito, da prática pedagógica, do pensamento crítico, da conscientização e empoderamento do cidadão sobre seus direitos e deveres. O que se
pretende é aprofundar a compreensão do ser humano diante da resolução
de conflitos, estabelecendo correlação com a autonomia do ser e a emancipação do sujeito sob uma perspectiva ética, estética e política como ato
pedagógico. Há indícios de que promovendo a conscientização do indivíduo
e do seu papel na sociedade, garantindo a identificação de sua individualidade e inspirando o pertencimento ao seu conjunto social, a resolução de
conflitos torna-se mais efetiva e eficaz. Tem-se como base para fundamentar
essa perspectiva Paulo Freire, Boaventura Santos e Foucault. Para efetivação
das percepções relatadas, faz-se necessária a educação e o ato pedagógico,
criando vínculo dialético entre o conflito e as possíveis formas de resolvê-lo.
A pesquisa se desenvolverá por meio de levantamento bibliográfico dentre
os seguintes temas: ecosofia de acordo com Guattari (2015), pedagogia do
conflito e a emancipação do sujeito segundo Paulo Freire(1968); diante da
busca sistematizada por assunto, far-se-á análise crítica dos discursos e possíveis intersecções Guattari (2015), Gadotti (1995) e Paulo Freire (1968).

PALAVRAS-CHAVE
Conflito. Ecosofia. Dialogicidade.
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O DIÁLOGO E A ESCUTA: PROMOVENDO
INTERVENÇÕES URGENTES E INSURGENTES NA
EDUCAÇÃO
Lisley C. Gomes da Silva
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RESUMO
Este trabalho tematiza o diálogo e a escuta com o propósito de
compreender como as práticas pedagógicas de dialogar e escutar podem
promover intervenções urgentes e insurgentes em todas as etapas da
educação nacional. Alicerçado na pedagogia freireana, este estudo,
compreende Pedagogia como prática social humanizadora, que pautada nos
princípios da politicidade, dialogicidade e reflexividade tem como finalidade a
autonomia e emancipação dos sujeitos envolvidos nos processos educativos
que se dão nos contextos escolares. Nesta direção a questão-problema
que propomos para reflexão é: o que se torna relevante nas mediações/
intervenções das práticas pedagógicas para que possamos considerá-las
críticas e formativas, e, portanto, uma práxis? O diálogo que na perspectiva
freireana, significa o momento em que os homens se encontram, em que se
solidarizam para refletir e agir buscando a transformação e a humanização
da realidade em que se encontram, representa neste estudo, o caminho
para que no contexto escolar, se constituam práticas pedagógicas que se
oponham ao silenciamento das vozes dos sujeitos envolvidos no processo
ensino e aprendizagem. Nessa direção, o exercício da escuta, que vai além
da capacidade auditiva de cada um, que está abertura à fala do outro, pode
contribuir para a constituição dessa reflexividade. É relevante destacar
que defendemos uma Pedagogia Crítica, na qual as práticas pedagógicas
ocorrem por meio de mediações e intervenções coletivas, permeadas
por intencionalidades prévias e inclusivas, porém flexíveis; que valoriza a
pesquisa e a investigação como estratégias para a negociação de sentidos e
construção de aprendizagens; que busca desenvolver no/com os sujeitos um
novo olhar sobre o mundo, compreendendo-se como fruto e produto desse
mundo, podendo assim transformá-lo. Os estudos preliminares, realizados
até o momento, indicam que o diálogo e a escuta, pautados na perspectiva
freireana de educação, empregados como estratégias formativas no contexto
escolar, podem favorecer o estabelecimento de relações democráticas e
humanizadas entre os pares e atores escolares, assim como, podem favorecer
a superação das relações verticalizadas, oportunizando a participação, o não
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silenciamento das vozes, o sentimento de pertencimento e a construção de
novos conhecimentos.

PALAVRAS-CHAVE
Diálogo. Escuta. Práticas Pedagógicas.
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O ENSINO VOCACIONAL DO COLÉGIO STELLA MARIS
Lucas Henrique Silva Gonçalves
UniSantos/CAPES/PROSUC
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RESUMO
O presente texto investiga aspectos da história do ensino vocacional
brasileiro (por ensino vocacional não se entende aqui uma escola técnica,
mas sim um modelo de ensino secundário denominado vocacional), um
experimento educacional da década de 1960 iniciado em escolas públicas
paulistas, mas especificamente o do Colégio Stella Maris, escola feminina,
católica, dedicada à elite santista, que teve relevantes contribuições para o
ensino experimental e para a sociedade santista, que mesmo após a proibição do ensino vocacional público, não só permaneceu em funcionamento, como também foi recebido com toda a pompa de ensino renovador, em
Brasília, pelo então ditador Emilio Garrastazu Médici. Essa pesquisa utiliza
como categoria de análise os conceitos de Augustin Escolano Benito (2017)
sobre cultura escolar para entender as culturas empírica, política e acadêmica, que compreendem respectivamente: o contexto, as normas e leis e o
pensamento e a formação dos sujeitos envolvidos. Procurando chegar assim
à sala de aula ou a caixa preta da escola. Nessa tese procurei conceituar o que
foi o Ensino Vocacional, a Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo
Agostinho, instituição responsável pela escola, e o processo de implantação
no Colégio Stella Maris em Santos. Esse relatório está dividido em três capítulos. Traz informações: no primeiro capítulo o que foi o ensino vocacional,
sua estrutura e história; no segundo sobre a mantenedora da escola suas
relações com a educação e suas experiências educacionais; no terceiro sobre
a implantação do vocacional no Colégio Stella Maris em Santos. Considero
finalmente que a experiência de implantação do vocacional apesar de lenta e
gradual foi possível, graças ao esforço dos atores envolvidos: docentes, coordenadores e gestores.

PALAVRAS-CHAVE
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RESUMO
Este trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado em andamento,
tendo como objeto de estudo a disciplina filosofia no ensino médio na perspectiva dos estudantes de escolas da periferia na rede pública de ensino do
estado de São Paulo. O objetivo da pesquisa foi analisar como a disciplina
filosofia no ensino médio constitui-se como espaço de formação humana dos
estudantes do ensino médio para o posicionamento ético/empático/político.
O problema da pesquisa constitui-se a partir da questão: Como a Filosofia
pode colaborar com a formação da consciência crítica dos estudantes no ensino médio? Este trabalho se justifica na discussão do tensionamento político
entre a luta histórica pela presença da filosofia no currículo e o tratamento dado à essa pelo Governo com a alteração realizada na Legislação pela
Lei nº 13.415/2017, lei que fundamenta a construção da BNCC, e difere da
compreensão a respeito da importância da filosofia na sua especificidade,
com a proposta utópica de transversalidade e, consequentemente, a diluição
da disciplina na base curricular. Como fundamentação teórica utiliza-se os
conceitos de identidade da filosofia e interdisciplinaridade (LIMPAN, 1995;
GHEDIN, 2009) e currículo (sacristán, 2013). Trata-se de uma pesquisa qualitativa por meio de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo, realizada com 96 estudantes, maiores de idade, do ensino médio de oito escolas
da periferia da rede pública de ensino no município de Praia Grande/SP. Os
dados foram coletados por meio de questionários com questões objetivas e
abertas que possibilitaram a compreensão da perspectiva dos estudantes a
respeito da unidade disciplinar filosofia. A análise preliminar dos resultados
obtidos nas respostas dadas pelos sujeitos apontaram: a) a valoração da filosofia no âmbito da subjetividade e da intersubjetividade; b) o reconhecimento do indivíduo como um necessitado de autocompreensão; c) o processo
de conhecimento e autoconhecimento proporcionados pela disciplina; d) a
possibilidade do pensar criticamente e de ser formado politicamente. Assim,
a relação entre as subjetividades, a intersubjetividade, formam a consciência
da responsabilidade comunitária, social, na qual reside uma importante co81
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laboração da filosofia no ensino médio com a consciência política do jovem,
assegurando assim a presença dessa como unidade disciplinar no currículo.

PALAVRAS-CHAVE
Filosofia. Estudantes. Ensino médio.
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A HISTÓRIA DOS 50 ANOS DA ETEC “ARISTÓTELES
FERREIRA”
Luiz Carlos Rodrigues Tavares
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RESUMO
Introdução – A presente pesquisa propõe-se em apresentar a trajetória
da história de meio século da Escola Técnica “Aristóteles Ferreira”, completados no ano de 2019, somando ao longo do tempo relevância no contexto
Educacional Santista. Objetivos - Recuperar a história da Escola Técnica “Aristóteles Ferreira” antes do início das atividades em 1969, destacar os rumos
legais antes da transferência ao CEETPS (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza) em 1994 quando era subordinada à Secretaria da Educação e depois da transferência ao CEETPS quando, então, passou a ser subordinada à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e
o próprio CEETPS da criação aos dias atuais (1969-2019) além de selecionar
e/ou analisar aspectos importantes relacionados à Escola, que possam contribuir com o entendimento do contexto histórico, político, social da época
em especial a história do vereador santista que dá o atual nome a escola.
Métodos - Análise das leis e decretos de criação e alteração na instituição e
entrevistas com ex-alunos que se tornaram professores. Resultados – Ainda
em fase de pesquisa, da inauguração desse espaço ocorrida em 28 de novembro de 1969, onde se instalou o Colégio Técnico Industrial “João Octávio
dos Santos”. Em 1976, com o Projeto de Redistribuição da Rede Física, incorporou-se à EESG (Escola Estadual de Segundo Grau) “Dona Escolástica Rosa”,
formando uma única unidade e seu patronímico foi remanejado para outra
escola estadual do município de Santos. Em 1978, por força do Decreto nº
11.181, desmembrou-se da EESG “Dona Escolástica Rosa”, passando a funcionar como unidade autônoma – a EESG do Bairro Aparecida. Dois anos depois,
com o Decreto nº 14.693, de 22/01/1980, passou a ser chamada EESG “Aristóteles Ferreira”, em homenagem a um vereador e ex-presidente da Câmara
Municipal de Santos. Conclusões - Além de destacar as motivações das trocas
de nome durante esses 50 anos, em especial a de seu primeiro nome: Colégio
Técnico Industrial “João Octávio dos Santos”, nome dado em homenagem ao
idealizador do Instituto “Dona Escolástica Rosa”, nome definido por ele em
homenagem a sua mãe. Posteriormente, assim como o Aristóteles Ferreira,
a então EESG “Dona Escolástica Rosa” também foi incorporada ao CEETEPS.
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O jubileu de ouro da Etec é o ano concomitante ao meu vigésimo ano como
docente na instituição, anos esses que fizeram com que minha carreira profissional tivesse uma inesperada e rápida mudança, levando da carreira estabilizada de analista de sistemas, como sócio-diretor de uma empresa na
área de informática localizada na cidade de Santos, com clientes e sistemas
instalados em toda a Baixada Santista e na capital para dedicação a carreira
de educador da qual me apaixonei e dedico exclusivamente como coordenador de curso em paralelo à docência.

PALAVRAS-CHAVE
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SOBRE OS SENTIDOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR ENTRE
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RESUMO
A reflexão acerca do que é a juventude e de tudo o que a compõe se
faz necessário, especialmente quanto a sua relação com a educação escolar em suas dimensões sociais, econômicas e políticas. Tratando-se da escola pública, delimitam-se juventudes específicas, envoltas em singularidades
provenientes de contextos formativos pautados em desigualdades sociais
determinantes. A relação entre a juventude e a escola pública problematiza
as socializações que formam essa juventude das camadas populares, colocando em pauta as relações de sentido que a escola representa para eles e
que eles representam para a escola (SPÓSITO, 2008). Tal relação tem como
um dos fatores principais para a sua investigação os fenômenos da escolarização e da sua massificação (FANFANI, 2000) da escolaridade em seu caráter obrigatório, que teoricamente promove acesso aos jovens das camadas sociais populares, mas não promove condições de permanência, já que
desconsidera as suas reais necessidades. Dada essa problemática da relação
entre a juventude e a escola pública, esta pesquisa tem como objetivo geral
compreender as múltiplas realidades que permeiam as escolas estaduais de
ensino médio da zona noroeste (região periférica) da cidade de Santos – São
Paulo, da perspectiva do jovem estudante, a fim de identificar o lugar que a
escola representa na socialização da juventude (DAYRELL, 2007). Para isso, se
faz necessário compreender o que é o jovem da escola pública em suas realidades específicas e representativas através de levantamentos bibliográficos
sobre o tema juventudes, aliadas a análise das intencionalidades das agendas
políticas direcionadas a esse público jovem, articulando informações levantadas por meio de documentos escolares, observação, e, grupo de discussão, o
que permitirá compreender o currículo escolar do Estado de São Paulo, e em
um segundo momento, a cultura do aluno em si, quando serão observadas
as práticas, os hábitos e tudo aquilo que o circunda, de forma a confrontar
aquilo que é ensinado com o contexto apresentado.
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) EM CUBA:
ANTECEDENTES, LIMITES E POSSIBILIDADES
Maria do Carmo Luiz Caldas Leite
UniSantos
marialcl@unisantos.br
ORCID:org/0000-0002-3355-2077

RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo analisar a Educação a Distância
nos diferentes contextos do projeto societário cubano. A trajetória que ensejou este exercício reflexivo está vinculada aos estudos de cunho etnográfico,
realizados em Cuba, que permitiram o transitar entre observação e análise,
assim como entre teoria e empiria. No século XVIII, ocorreram as primeiras
experiências da EaD em Cuba, com cursos publicados em jornais. Uma série
de artigos do padre e professor Félix Varela, dedicados ao ensino dos leitores
do periódico El Habanero, no ano de 1839, constitui a primeira evidência
exitosa na Ilha. As premissas da EaD seguiram presentes nas ideias pedagógicas de José Martí. O fato de o ideário martiano privilegiar valores, tornou-se
evidente em 1889, quando da publicação de La Edad de Oro, revista voltada à
infância de todo o continente latino-americano. Entretanto, a EaD, de forma
institucionalizada, generalizou-se há quatro décadas em Cuba. Desde sua
implantação, é possível identificar três estágios que influenciaram o aumento
de matrículas e as concepções desta modalidade: a Rede de EaD em 1979,
a Descentralização da EaD em 2005 e o Aprimoramento do Modelo, a partir
de 2015. Nos cursos de graduação por EaD, desde 1979 até 2019, foram matriculados 493008 estudantes em 15 carreiras universitárias. Atualmente, há
cursos EaD em 17 universidades caracterizados pela aprendizagem autônoma
e mediados por múltiplos recursos didáticos e digitais, que requerem, além
do trabalho tutorial, o respaldo de centros de apoio. As provas avaliativas
da EaD são realizadas com a presença do aluno na universidade. O sistema
de avaliação contempla, como culminação, provas estatais organizadas pelo
Ministério da Educação. Em Cuba, somente 110000 casas têm internet, para
11000000 de habitantes, porém o televisor é a forma universalizada de
difusão educativa. Com base em amplas experiências de cursos televisivos,
no ano de 2020, em razão do isolamento requerido pelo covid-19, a maioria
das aulas dos ensinos fundamental e médio ocorreu ao vivo, com os docentes
instalados em estúdios de televisão por dois canais educativos e pela Tele-Rebelde, três das oito emissoras públicas e de sinal aberto. Como resultado,
as análises efetivadas apontam a ampliação da oferta de cursos à distância,
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a promoção de políticas emergenciais em EaD e, finalmente, que as tradicionais formas presenciais de Educação, por si só, não dariam conta na busca de
soluções, que hoje se colocam ao país. A evolução da EAD em Cuba tem comportamento similar aos países do mundo, pois a introdução das tecnologias
da informação ocorreram de forma mais ou menos homogêneas no contexto
globalizado, ainda que sua implantação apresente problemas intrínsecos ao
“bloco terceiro-mundista”. O fato é que, no debate mundializado, existe o ensino a distância, uma das ferramentas de garantia à educação, como direito
inalienável. Porém, esse direito compreende não apenas o acesso, mas também a garantia de qualidade, independentemente da modalidade, de forma
que sem políticas educacionais apartadas dos interesses mercantilistas e da
precarização do trabalho docente, as legislações são apenas letras mortas.

PALAVRAS-CHAVE
Educação a Distância. Educação Cubana. Políticas Educacionais.
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PROJETO DE VIDA E TRABALHO, JUNTOS PARA
SEMPRE? COM A PALAVRA AS JOVENS MULHERES DO
ENSINO MÉDIO DE ENSINO INTEGRAL DE SANTOS-SP
Maria do Carmo Pierry Barreiros
UniSantos
mbarreiros@unisantos.br
ORCID: 0000-0003-3083-5837

RESUMO
A pesquisa em andamento tem por objetivo ouvir e compreender o que
as jovens mulheres entendem por projeto de vida e por trabalho, bem como
de que forma a escola contribui para a realização dos seus sonhos e de suas
expectativas futuras. Para tanto, foram estabelecidos como critérios de seleção das participantes: serem alunas do ensino médio público, terem completado a segunda série do ensino médio e estarem matriculadas nas unidades
da rede estadual de ensino paulista, situadas em Santos – SP, que oferecem
o Programa de Ensino Integral (PEI). As estudantes voluntárias foram convidadas a participar das atividades realizadas, virtualmente, por meio da aplicação de instrumental preparado como uma forma de superar a suspenção
das aulas presenciais e o distanciamento social. Visando contextualizar a pesquisa com as jovens alunas, buscou-se explorar em referenciais teóricos, notadamente, nas obras de Stephen Ball e de Dermeval Saviani, as condições e
os agentes que teriam influenciado, guiado ou contribuído, de alguma forma,
para a formulação das políticas públicas educacionais brasileiras. No mesmo
sentido, são apresentadas algumas reflexões sobre a educação das mulheres jovens, sobre o trabalho e sobre a mulher trabalhadora. Observa-se que
nas circunstâncias exploradas foram propostos o Programa de Ensino Integral (PEI) e, posteriormente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que
incorporam em seus escopos conteúdos voltados à construção do projeto de
vida e que também versam sobre assuntos relacionados ao mundo trabalho.
De abordagem qualitativa, com subsídios quantitativos e de documentação
normativa, as análises foram organizadas em categorias, levando em conta a
concatenação dos temas desenvolvidos, a partir levantamento bibliográfico
e do referencial teórico; do resultado das atividades com as jovens alunas
ouvidas. As considerações preliminares decorreram do cotejamento desses
aportes à pesquisa em desenvolvimento.
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ENSINO REMOTO: TECNOLOGIAS A SERVIÇO DA
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES
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RESUMO
O presente trabalho é fruto de um projeto configurado no formato
“guarda-chuva”, contemplando investigações acerca do ensino remoto e
seus desdobramentos na formação inicial docente de uma Universidade
privada, localizada na Região Metropolitana da Baixada Santista. Dessa
forma, o estudo apresentado tem um recorte do projeto maior, considerando
os impactos que a pandemia causada pela Covid-19 trouxe de maneira
inesperada para os processos de ensino e de aprendizagem. O cotidiano
escolar dos participantes foi alterado de forma repentina com legislações
oriundas dos órgãos federais, no cumprimento das determinações sanitárias
de alterações na organização educacional estruturada para o período em todo
país, as aulas presenciais passaram a ser oferecidas de forma remota, com
a adoção de recursos tecnológicos. Quanto aos aspectos metodológicos, a
investigação é qualitativa descritiva, tendo dezessete licenciandos do último
semestre do curso de pedagogia como participantes, os quais responderam
a um questionário sobre a prática educativa desenvolvida pelos docentes
e adaptada ao período de ensino remoto, buscando compreender quais
os possíveis entraves e vantagem no uso das TDIC- Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação na formação dos futuros professores, por meio
de questionários realizados e analisados sob a ótica de Bardin(1977), bem
como as ideias de representações sociais de Moscovici(2007). Quanto à fundamentação teórica que sustenta o estudo no que tange ao uso das TDIC
está embasada em Kenski (2005), Moran (2014), Prado (2003, 2015), Santos
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(2015, 2020), Silva (2009, 2018) e Valente (2014), demonstrando a necessidade dos recursos tecnológicos na mediação pedagógica em situações as quais
a presencialidade não é possível, mas há busca de manter a qualidade da
educação com princípios éticos, críticos e reflexivos na formação dos futuros
docentes. Também consideramos esse referencial para compreender as vozes
dos participantes quanto à articulação entre materiais, atividades formativas
e interação entre os atores do processo de formação. A investigação
desvelou a presença de variáveis multidimensionais sociais e educativas na
utilização das TDIC, bem como a necessidade de formação para professores
dos diversos níveis para o uso de tecnologias que favoreçam as múltiplas
situações de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE
Ensino Remoto. Formação Docente. Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação.
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DIDÁTICA E METODOLOGIAS ESPECÍFICAS: ENSINAR
MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA POLIVALÊNCIA
Marly Saba Moreira
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RESUMO
A proposta de tese advém da inquietação que me acomete, como docente do Ensino Superior, na área de Didática e Metodologia Específica, notadamente ao que se refere à formação em Matemática. A originalidade se
assenta no processo de profissionalização dos sujeitos da pesquisa – professores polivalentes. A problemática da docência universitária e suas fragilidades ocupam lugar de destaque nos estudos e investigações sobre o ensino
superior e, essa pesquisa destaca o curso de Licenciatura em Pedagogia, responsável pela formação do professor polivalente para a Educação infantil e
anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa busca responder à questão
norteadora: Quais as possibilidades para os professores universitários lecionarem de forma autoral, considerando os saberes construídos no Ensino Superior? Em decorrência: Quais saberes são fundamentais para a construção
de uma prática autônoma? As disciplinas de Didática e Metodologias Específicas podem contribuir para que teoria, prática e pesquisa caminhem juntas?
Ao tentar responder esses questionamentos, o trabalho assume como objetivo geral: estudar as contribuições da Didática e das Metodologias Específicas
para a construção de uma práxis docente, de professor polivalente, na área
do ensino de Matemática. O percurso, em busca de atender os objetivos,
passa pela apropriação do contexto legal, pelos elementos essenciais discutidos nos programas de ensino das didáticas, pela práxis acadêmica dos professores polivalentes no que tange a formação em Matemática, empreendida
nos cursos de Pedagogia da Baixada Santista. O aporte teórico contempla
autores como Pimenta e Anastasiou (2011) que contribuem para a construção da identidade dos professores polivalentes; Belletati, Domingues, Fusari,
Gomes, Pedroso, Pimenta e Pinto (2017;2019) são pesquisadores do Ensino
Superior, notadamente no campo das metodologias e práticas educativas,
as políticas que influenciam o trabalho e a formação docente; Friedrich e
Bomtempo (2018), Carvalho, (2011), Dauanny (2015), Machado e D’Ambrósio (2004); Piaget (2002) e Kamii (1995), autores que possibilitam um aprofundamento do conhecimento matemático e suas relações com a prática.
O trabalho alicerça-se em uma pesquisa qualitativa, com dados levantados
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a partir de uma entrevista semiestruturada com professores polivalentes,
aliada à análise de documentos legais, dos projetos institucionais dos cursos
de Pedagogia. Considera também o aporte bibliográfico e o levantamento
e análise de estudos de teses, dissertações e publicações na área. Reitero a
necessidade de tematizar a formação do professor, área de matemática, em
função das dificuldades e entraves que os professores polivalentes enfrentam na práxis profissional.

PALAVRAS-CHAVE
Professor polivalente. Didática. Práticas Pedagógicas.
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MARIA LINDOMAR MARTINS VALE, VIVÊNCIAS E
DESAFIOS DE UMA EDUCADORA SANTISTA
Meire Quinta de Almeida Moura
UniSantos
profquita@gmail.com

RESUMO
Para iniciar a conversa é preciso considerar a relação entre história e
memória, bem como estratégias de ensino adotada e vivenciada no movimento de renovação educacional dos anos de 1960 a 2020, pensando no aspecto de construção de identidade educadora. Considerando a fidelidade das
narrativas orais e as marcas na transmissão da cultura social, institucional dos
educadores e abrir espaço para reconhecer o desafio de construir uma nova
caminhada estruturada nestes saberes para alicerçar a formação de futuros
educadores. Como justificar o estudo da necessidade do uso da memória,
pressupõe o desejo de dialogar com o passado, dando a oportunidade as
novas gerações para conhecerem algo que não se encontra no currículo nem
mesmo nos roteiros didáticos. São estratégias sempre pessoais que fazem
uma enorme diferença entre aprender e ensinar. Questionado como foi a trajetória? Por que e como apropriar destes saberes? A metodologia de análise
de documentos muitas vezes mostra uma face e tem que ser interrogada,
precisa ser questionada, deve ser investigada, saber por que a pessoa guardou esse documento, pois está em seu acervo, por exemplo, um suplemento
feminino de jornal. Conhecendo como arquivar um documento, lembrando
sempre de não o danificar, ter cuidados para manusear, sempre colocando
no mesmo lugar. Mas também as entrevistas com pessoas do seu convívio
são de fundamental importância. Compreendendo o local, o espaço e o tempo adotado para construir a pesquisa. No primeiro olhar quero compartilhar
com vocês a compreensão de como encontrar na trajetória da educadora
Maria Lindomar Martins Vale, referencias para valorização profissional. Estabelecendo uma rede de saberes essenciais na formação profissional que
transcende o momento vivido na excelência de formação humana. Em um
segundo olhar quero compreender o que levou Maria Lindomar Martins Vale
a dedicar-se a educação. Seria uma vocação natural? Foi influenciada pela família? O fato de ser muito religiosa, ver Cristo no outro, contribuiu? Como ela
entendia o ser educadora? Sendo mulher entre três irmão homens? Como foi
a educação familiar na concepção afetiva do pai da mãe? Como era a educação feminina?
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O PENSAMENTO DE PAULO FREIRE NA LICENCIATURA
EM PEDAGOGIA: POSSIBILIDADES E LIMITES
Nicolle Rebelo de Araujo
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RESUMO
Os princípios freireanos são densamente discutidos por profissionais da
educação de todo o mundo, que compactuam com uma educação humanizadora, que buscam trabalhar tendo em vista a utopia da construção de
uma sociedade mais justa e mais democrática. Assim, comprometidos com
a educação freireana buscamos pesquisar as possíveis relações entre o pensamento de Paulo Freire e a Licenciatura de Pedagogia. De acordo produções recentes de autoras como Giseli Barreto da Cruz(2008) e Selma Garrido
Pimenta(2011), é possível inferir que, a despeito de muitos avanços, parte
significativa das Instituições de Ensino Superior brasileiras ainda oferecem
cursos de pedagogia que estruturam seus currículos a partir de um paradigma tradicional de educação. Diante desse desafio, traremos reflexões sobre a
necessidade de que os futuros pedagogos participem ativamente de processos de ensino-aprendizagem conscientizadores, na graduação, apresentando
a possibilidade da pedagogia freireana como eixo organizador de um currículo comprometido com a transformação da sociedade. Esta pesquisa tomará, pois, como objeto de análise, a materialidade do pensamento de Paulo
Freire em um curso de Pedagogia ofertado em uma universidade pública,
considerando que em tal curso há indícios de professores que trabalham com
princípios e práticas freireanas. A questão norteadora da pesquisa é: Como
o pensamento de Paulo Freire se faz presente no curso de Pedagogia em
uma universidade pública brasileira? Os dados serão produzidos a partir de
análise documental de parâmetros regulamentadores da política oficial e da
política curricular institucional. A pesquisa de campo envolverá, ainda, observação participante de aulas remotas, entrevista semiestruturada e grupos de
discussão. Para a composição do referencial teórico, estão sendo utilizados
autores que discutem currículo e formação de professores na perspectiva crítica: Paulo Freire ( 1979, 1986, 1992,1996, 1968), Ana Maria Saul (2016), Antônio Nóvoa (2019), Selma Garrido Pimenta (2011) e Alexandre Saul (2016).
Por estar em andamento, a pesquisa ainda não apresenta resultados. Aprofundando-se em formas de pensar e construir currículo em que o indivíduo
seja valorizado em todas as suas dimensões e relações que desenvolve com
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outros sujeitos e com o mundo, conscientizando-se coletivamente de obstáculos e possibilidades de superação, vê-se esta pesquisa como uma forma de
contribuição para aproximar Freire das práticas educativas propostas na formação inicial de professores, tendo como horizonte a emancipação humana.

PALAVRAS-CHAVE
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO ENSINO PÚBLICO
ESTADUAL(ADEPE) EM MATO GROSSO NO ANO DE 2016:
CAMINHOS PARA A DIRETRIZ PEDAGÓGICA CURRICULAR
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RESUMO
Esta pesquisa qualitativa justifica-se pela necessidade de problematizar
os procedimentos adotados para a construção das diretrizes/caminhos
pedagógicos curriculares no ano de 2016 do Estado de Mato Grosso após os
resultados da Avaliação Diagnóstica do Ensino Público Estadual (ADEPE). O
objeto de pesquisa é a ADEPE/MT e nesse contexto propomos a desvelar como
se deu o contexto escolar pelo olhar dos professores de Língua Portuguesa
sobre essa avaliação e sobre o desenvolvimento da diretriz pedagógica
curricular naquele ano. Possui como objetivo: “Investigar como ocorreu a
construção da diretriz curricular no trabalho pedagógico dos professores de
Língua Portuguesa no Estado de Mato Grosso a partir dos resultados da ADEPE/
MT. Propõe uma investigação sobre o questionamento: “Como a Avaliação
Diagnóstica do Ensino Público Estadual (ADEPE) interferiu na construção
da diretriz curricular e no trabalho pedagógico dos professores de Língua
Portuguesa no Estado de Mato Grosso? Como fundamentação teórica foram
utilizados os conceitos de Apple (2000) e Sacristán (2000), entre outros e como
procedimento metodológico, utilizamos análise documental de documentos
orientadores das Políticas Públicas de Educação de Mato Grosso, em especial,
sobre as avaliações externas e a aplicação de questionário online com 16
questões fechadas e 19 abertas para os professores de Língua Portuguesa
do 8º ano do ensino fundamental II de escolas públicas localizadas em
nove municípios do Estado de Mato Grosso do polo do Centro de Formação
e Atualização dos Profissionais da Educação Básica de Pontes e Lacerda
(CEFAPRO/PL/MT). Identificou-se nas respostas dos sujeitos as seguintes
propostas curriculares a partir da avaliação diagnóstica: 1- Organização das
aulas com base nas dificuldades demonstradas no resultado das avaliações; 2Planejamento coletivo por disciplina ou por área de conhecimento em relação
ao contexto diário em sala de aula tendo como orientativo o diagnóstico do
estudante extraído da ADEPE/MT; 3- Implantação de oficinas de atividades em
classe para auxiliar os estudantes com apresentação do desenvolvimento dos
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estudantes em momentos de formação contínua de professores. Considerase, que o processo de construção da diretriz pedagógica curricular do ano de
2016 foi um desafio para os professores de Língua Portuguesa, uma vez que
considerou os resultados do diagnóstico da avaliação externa e a forma como
esses resultados interferiram no currículo e no modelo de diretriz pedagógica
da educação básica e o contexto educativo de aprendizagem diária teve o
formato modelado no contexto dessa avaliação.
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RESUMO
Este texto é parte da pesquisa de doutorado em Educação em andamento
e tematiza a educação inclusiva que tem sido muito discutida nos últimos
anos. Entretanto, a relevância da pesquisa está em discutir o paradigma da
educação inclusiva para além do ponto de vista da inclusão das deficiências,
mas de todos os aspectos que podem gerar um processo de exclusão ou
desigualdade de condições de aprendizagem no ambiente escolar. Diante do
atual cenário neoliberal hegemônico, em que a barbárie contra os direitos
humanos vem se apresentando de forma massacrante e retrocedente,
fazendo da educação uma extensão do processo da lógica do mercado,
desconsiderando a subjetividade dos sujeitos no processo de inclusão escolar,
a pesquisa tem como objeto de estudo os processos pedagógicos da inclusão
escolar cuja fundamentação teórica baseia-se nos princípios pedagógicos da
epistemologia crítica e emancipatória freireana. A pesquisa bibliografia (em
construção), partiu de leituras sobre a pedagogia crítica e emancipatória de
Freire que, consequentemente, desencadeou uma tessitura dialógica entre
o momento pedagógico e compromisso docente no cotidiano da escola e
da sala de aula de Meirieu(2005) com da perspectiva da intencionalidade
da prática pedagógica de Franco(2015) que não se faz neutra politicamente
na garantia da educação inclusiva comprometida com a subjetividade do
ser humano. Perante tal problemática o objetivo da pesquisa é responder a
seguinte questão: Que princípios pedagógicos podem contribuir para uma
educação inclusiva e emancipatória? Neste recorte, debruçamos o olhar
sobre o atual contexto das políticas públicas de inclusão que apresentam
retrocessos ao publicar o Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020
que institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva
e com Aprendizado ao Longo da Vida. Os resultados parciais diante desse
recorte, baseados na análise documental dos marcos legais da política da
educação inclusiva, deixa claro que esse Decreto: a) não é uma nova política
inclusiva, é um retrocesso, pois, direitos nele citados já estão garantidos em
legislações anteriores para deficientes auditivos, visuais, físicos, autistas,
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altas habilidades e superdotação, bem como direitos por uma educação
inclusiva de qualidade, mais humana, de menos segregação e mais espaços
de convivência com as diferenças como: no Decreto PNEE/2008, Decreto nº
7.611/11, Lei n° 13.005/2014; b) outro destaque é falta de diálogo do governo
com os envolvidos no processo de inclusão escolar, afinal o percurso histórico
dos marcos legais que orientaram os avanços da educação inclusiva no país
originaram-se em debates e acordos internacionais que o Brasil participou; c)
e finalmente a tensão que reforça a barbárie neoliberal da lógica de mercado
e desumanização também para com a educação inclusiva ao dar abertura
para que instituições privadas sejam subsidiadas com verbas públicas ao se
propor à segregar aluno de inclusão (voluntariamente por parte das famílias,
mas, provavelmente, por consciência ingênua), privando-os das possíveis
oportunidades de aprendizado, convivência e emancipação humana àquele
que não apresentar perfil adequado às propostas educacionais desse governo.
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RESUMO
As tecnologias vêm sendo incorporadas em diversos espaços, inclusive
na escola, possibilitando a criação de diferentes metodologias no processo
de ensino e aprendizagem. Essas possibilidades, no entanto, também trazem
dilemas e obstáculos aos processos formativos e desafiam os educadores a
buscar novas formas de organização e inovação em suas aulas. Este trabalho
é parte da pesquisa em andamento no Mestrado em Educação que tem por
objetivo investigar a utilização de tecnologias digitais nas aulas de Geografia
no ensino básico. A pesquisa traz dados qualitativos resultantes da análise
de resumos de dissertações e de teses selecionadas no banco de teses. Para
tal, foi feito um mapeamento de teses e dissertações no Catálogo de Teses e
Dissertações CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações,
a partir dos descritores: Tecnologia, Ensino e Geografia. Inicialmente foram
analisados os resumos de três Teses e oito Dissertações. Dos resumos, priorizaram-se os dados referentes ao uso de tecnologias digitais no ensino de Geografia na Educação Básica, fundamentado em seis dissertações (defendidas
na UFU, UFPEL, UFSM, UFAM e duas na USP) e uma tese (defendida na UFPE).
A análise dos resumos objetivou compreender como se apresentam as metodologias do Ensino de Geografia com o a utilização das tecnologias e como
estas têm contribuído para a aprendizagem dos estudantes de Geografia da
Educação Básica. Além disso, buscou-se identificar nos resumos o potencial
da tecnologia educacional disponível nas escolas, buscando compreender
limites, desafios e possibilidades provenientes do uso das tecnologias e o
desenvolvimento de objetivos de aprendizagem geográficos, via autoria dos
alunos. As metodologias usadas nos resumos foram: estado da arte sobre o
ensino da Geografia escolar, destacando os autores cujas contribuições foram e são fundamentais para estabelecer as bases do ensino de Geografia no
Brasil, além da intervenção pedagógica com princípios de sala de aula invertida e Pedagogia de Projetos. O resultado da análise dos resumos apontou os
seguintes resultados: 1) a formação do professor tem impacto na aplicação
ou não das novas tecnologias em suas práticas pedagógicas; 2) o uso das
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tecnologias quando atrelado a um projeto pedagógico pode potencializar o
processo de ensino aprendizagem, tornando mais atrativo, dinâmico e com a
linguagem mais próxima a do jovem. No entanto, os resumos trazem outros
fatores relacionados, como infraestrutura, falta de manutenção, localização
da escola e dispositivos que os estudantes possuem e que podem ser um fator limitante para as atividades que requerem internet e tecnologias digitais.
Outro desafio apresentado foi o enquadramento do professor na apropriação
e aplicação das novas tecnologias em suas práticas pedagógicas, ressaltando
a formação integral e a criticidade nas escolhas das aplicações.
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RESUMO
Este projeto é uma reflexão sobre os porquês de se aprender ciência na
escola, com ênfase na ciência histórica, e tem as obras de Paulo Freire como
base do referencial teórico. Um dos objetivos da pesquisa é analisar a visão
de estudantes do ensino médio sobre o processo de ensino- aprendizagem, e
como eles relacionam o conteúdo curricular com a própria realidade. O corpo
docente possui vários desafios, e um deles é fazer com que os alunos se interessem pelo aprendizado em si. Isto só é possível quando o aprendizado está
conectado com a realidade, ou seja, quando os alunos compreendem que a
contemporaneidade é fruto do arcabouço científico e humanístico engendrado ao longo dos milênios, ao invés de enxergar a lousa como um recipiente
de letra-morta e números soltos. Num contexto em que as ciências sofrem
ataques de grupos organizados, e a história é distorcida para criar narrativas,
as escolas precisam mais do que nunca desenvolver o raciocínio lógico e o
pensamento crítico dos alunos, em linha com o pensamento freiriano de criar
cidadãos autônomos e conscientes. A História, assim como outras ciências
humanas, tem um papel central nesse processo, compreender o passado e o
funcionamento da sociedade é essencial no processo de autoidentificação do
aluno. O conhecimento humanístico nos faz refletir sobre a natureza da ética,
o nosso papel na sociedade, além do próprio sentido da existência. Por fim, o
passado mostra que a ignorância pode facilitar a manipulação de massas, por
isso a disseminação do conhecimento histórico é benéfica para a democracia,
igualdade, paz, e a liberdade de expressão. O referencial teórico envolve a
leitura crítica de acadêmicos relacionados a educação, mais especificamente
aqueles ligados ao Currículo, Educação Crítica e ao ensino de História. Vários autores desenvolveram teorias e práticas em linha com a ideia de que
o conteúdo precisa estar conectado com o ambiente fora da escola. Dentre
tais propostas, de forma concreta, pode-se destacar o projeto bem-sucedido
de alfabetização de Paulo Freire em Angicos, desenvolvido em 1963, como
um grande exemplo do porquê a educação precisa se adaptar à realidade do
aluno. No mesmo ano, David Ausubel desenvolveu a teoria da aprendizagem
significativa, que defende a necessidade de usar conhecimentos prévios do
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aluno para que ele ressignifique o que é ensinado na sala de aula, e que o estudante precisa ver o sentido do que está sendo aprendido para a sua vida. A
pesquisa passa por outros temas correlatos, como a alfabetização científica,
e autores como Michael Apple, que se debruçou sobre a educação crítico-emancipatória como um pré-requisito para uma sociedade mais justa. Para
atingir o objetivo inicial, serão feitos questionários com alunos sobre a visão
que eles têm do ensino de História nas escolas, quais os sentidos e significados que eles atribuem a essa disciplina, e como isso impacta a compreensão
da realidade. Os relatos são essenciais para cruzar o conhecimento acadêmico pesquisado com a experiência real dos alunos, e fomentar futuros debates
e pesquisas sobre o currículo nas escolas.
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RESUMO
A micropolítica é o conjunto de estratégias utilizadas pelos indivíduos
e grupos para promover seus interesses e pode ser dividida em política e
gestão. A primeira se relaciona com as maneiras como os indivíduos resistem
às pressões externas e a segunda diz respeito às estratégias pelas quais os
líderes ou grupos organizados perseguem diferentes combinações de interesses individuais (HOYLE, 1982). A forma como os jovens estabelecem relações com o seu bairro, com seus vizinhos, amigos e com o ambiente familiar
foi, historicamente, dissociada da relação que possuem com a escola. Isso
se deve, principalmente, à falta de acesso que havia até a década de 1980,
para a maior parte dessa população, aos ambientes escolares. Até então a
escola era, além de extremamente seletiva, vista como mero local de aplicação das políticas de controle governamental (BARROSO, 2013). Com a redemocratização houve a implementação de políticas de ampliação do acesso e
a construção do atual marco regulatório da educação nacional. A Constituição, a LDBEN (BRASIL, 1988, 1996) e, no âmbito supranacional, a criação do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 1990) e o estabelecimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) encaminharam
a universalização da educação básica. Esse acesso se deu pelos critérios de
mercado, preconizados pelo entendimento de que o dinheiro aplicado é um
investimento visando retorno do capital humano para a produção econômica
(FRIGOTTO, 1993). Em 2014 foi sancionado o Plano Nacional de Educação
vigente que, com força de lei e duração de 10 anos, firmou 20 metas que
devem reger as políticas públicas em educação no país nas três esferas. A
meta de número 6 prevê que até 2024, haja oferta de educação em tempo
integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de
forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da
educação básica. A educação em tempo integral é a forma institucionalizada
de permitir aos estudantes que permaneçam, diariamente, por mais tempo
no espaço escolar e em atividades dirigidas pelo projeto político-pedagógico
da unidade de ensino. O objetivo deste trabalho é avaliar o estágio atual do
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(des)cumprimento desta meta do PNE nas escolas do Brasil, especificamente
nos anos finais do ensino fundamental. A pesquisa, de abordagem qualitativa, confronta os dados oficiais com a análise de documentos e pesquisas
que levantam estratégias de resistência juvenil à exclusão do espaço escolar.
O Censo Escolar mostra que, nos últimos 4 anos houve queda do percentual
de alunos matriculados em tempo integral nos anos finais do ensino fundamental, de 13,9% (INEP, 2007) para 7,3% (INEP, 2020). Entretanto relevantes
pesquisas vêm mostrando serem crescentes as formas de resistência dos jovens que, percebendo o vazio de políticas que os incluam de forma institucionalizada nos espaços da escola para além dos tempos de sala de aula,
migram para esses territórios (SPOSITO, 2001, 2003, 2005; DAYRELL, 2007). O
tensionamento desta lógica, entre a inércia do estado e os anseios da juventude, tem se mostrado um campo emergente para programas de extensão
que integrem pesquisa e ensino.
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RESUMO
Este trabalho representa um recorte da discussão sobre o contexto de
elaboração do texto político contido na tese de doutorado, que trata do processo de implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da educação básica. Aborda concepções de currículo, formas de organização curricular
e dados de inclusão escolar. O estudo foi realizado por meio de análise documental em legislações educacionais e em Censos Demográficos, do período
de 1937 a 2017. Constatamos que, no período comumente denominado de
Era Vargas, da década de 1940 a de 1960, em que vigoraram as Leis Orgânicas do Ensino, o currículo foi marcado pela finalidade profissionalizante. No
início da década de 40, apenas um terço da população, acima de 10 anos de
idade, era escolarizada e menos de 3% havia ultrapassado a etapa equivalente ao ensino fundamental. Durante o Regime Militar, o ensino primário foi
aglutinado ao ciclo ginasial, dando concretude à obrigatoriedade de oferta
de educação gratuita para crianças de 7 a 14 anos de idade, prevista na Constituição Federal de 1967. Essas duas medidas contribuíram para aumentar o
acesso à educação escolar, visto que, entre 1960 e 1980, houve aumento de
25% na taxa de escolarização e de 19% no percentual da população com mais
de 8 anos de estudo. O Período de Redemocratização foi marcado por duas
reformas educacionais. A primeira ocorreu no final da década de 1990, quando foram publicados a LDBEN de 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). E, em concomitância, foi
implantado um sistema de aplicação de testes (SAEB), com a finalidade de
avaliar a qualidade do ensino. Houve neste período ampliação dos direitos
educacionais, o que é evidenciado pelo aumento de 11,7% no somatório de
concluintes da educação básica com a superior, quando comparados dados
dos anos1980 com os dos anos 2000. A segunda reforma, ocorrida a partir
da elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), provocou diversas modificações na LDBEN de 1996, a reedição das DCN e a obrigatoriedade de elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A última reforma traz a
definição do que deve ser ensinado, e aponta padrões de desempenho para
a qualificação mínima na educação básica e progressão dos alunos em nível
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superior. Constata-se que a lógica de um ensino permeado pela fragmentação disciplinar, presente em todas as legislações educacionais do passado,
permanece arraigada na BNCC. Concluímos que a racionalidade tyleriana,
que já estava presente nos PCN, é ainda mais evidente na BNCC, visto ser
este último documento de orientação curricular ainda mais prescritivo e com
um vínculo ainda mais explícito com o sistema de avalições padronizadas em
nível nacional. Além disso, tendo em vista os dados do Censo Demográfico
de 2010, que retrataram um país com 50% da população acima de 10 anos
de idade sem ter concluído qualquer nível educacional, fica evidente que assegurar a educação como direito de todos, tanto em termos de qualidade
quanto de inclusão escolar, ainda é um enorme desafio.
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RESUMO
Esta pesquisa apresenta as análises das contribuições sociais da rede
de laboratórios Fab Lab Livre SP sob a perspectiva do conhecimento como
um Comum. O Fab Lab Livre SP é uma política pública implementada em São
Paulo/SP, em 2015/2016 e que mantém-se ativa até os dias atuais, por meio
dos equipamentos chamados de laboratórios de fabricação digital. Os conceitos definidos e debatidos como pressupostos da pesquisa são a cultura
maker, os princípios do comum na relação com o conhecimento, o acesso à
informação aberta, o neoliberalismo e as contracondutas. O objetivo é analisar criticamente os espaços maker considerando o seu aspecto político, que
é tensionado pelo acirramento das contradições trazidas pelo neoliberalismo, que restringe os espaços públicos. O estudo, de caráter qualitativo, teve
como base a análise das informações da própria política pública e, sobretudo,
dos sujeitos que têm relação com a rede em alguma medida, caracterizando-os como usuários ou representantes de coletivos, técnicos dos laboratórios
e gestores da política pública, incluindo o secretário de serviços da capital
paulista, na época de implantação da rede. Estes sujeitos foram entrevistados
durante o período compreendido entre os anos de 2018 a 2020. A dinâmica
de cooperação entre indivíduos e o modo próprio de gestão do conhecimento nos espaços maker, apontam a hipótese de que tal forma de produção
do conhecimento induz à necessidade de buscar alternativas de oferta de
espaços abertos, públicos e democráticos, por meio de processos vinculados,
no caso, ao uso opensource de recursos tecnológicos. Na perspectiva do conhecimento como um Comum, as análises apontam para possibilidades que
vão além dos preceitos da política pública, indicando uma via de aplicação
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da cultura maker na geração de conhecimentos e de formação de quadros
vinculados à relação dos sujeitos com a sociedade. Tudo isso, porém, encontra limites impostos pelo neoliberalismo que, ao restringir a participação da
esfera pública, impede também a participação cidadã plena, democrática e
política, base da proposta da cultura maker.
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RESUMO
Este texto tem como objetivo conhecer como o Orientador Educacional
(OE) trabalha na escola em que está inserido e qual a sua formação inicial e
em trabalho. Parte da seguinte questão: como se dá a formação inicial e em
serviço do OE? Tem como objeto de estudo é o OE, que atua nas escolas municipais do município de Santos/SP. A pesquisa permitiu demonstrar a importância do OE na escola pública da cidade de Santos-SP e qual é a sua função
diante dos professores e alunos. Justifica-se a pesquisa pela necessidade de se
conhecer esta função dentro das escolas, uma vez que a revisão bibliográfica
inicial evidenciou a existência de poucos estudos sobre o tema. O estudo parte
de um problema central a ser respondido, que é a formação profissional do OE
para enfrentar os desafios encontrados na escola e na comunidade em que está
inserido. A literatura indica que a orientação educacional é um campo que está
especialmente comprometido com os alunos, com toda a escola e a comunidade, mesmo que sua função ainda não seja muito reconhecida. A realidade das
escolas atuais, no século XXI, indica que existe pela frente um grande desafio,
que necessita de um elevado esforço pedagógico, tendo em vista o ensino, a
serviço das metas educacionais, objetivando o equilíbrio entre o ser saber e
o saber ser, isto é, entre o sujeito cognoscente e o sujeito social, consciente,
equilibrado e responsável. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com busca
de documentos em arquivos históricos, realização de entrevistas com orientadores pedagógicos do município de Santos/SP. Os resultados permitiram obter
um maior conhecimento dessa função e do papel do OE dentro da Equipe de
Gestão e sua participação no trabalho docente.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta resultados parciais de projeto de pesquisa
em andamento. O estudo investiga o contexto atual marcado pelo ambiente
de pós-verdade e a prática discursiva de fake news. A investigação compreende esses elementos como complicações imbricadas na crise paradigmática
entre modernidade e pós-modernidade. Pós-modernidade é expressão polissêmica, porém seus significados se entrecruzam na representação do período histórico-cultural surgido em meados do século XX. Destacam-se nesse
cenário o avanço da globalização, a emergência e proliferação de políticas
neoliberais e a invenção de novas tecnologias da informação. Portanto, o projeto de pesquisa considera pós-modernidade como campo discursivo constituído de interpretações da dinâmica socioeconômica recente desenvolvidas
em contradição ao discurso da modernidade, essas narrativas influenciam
práticas e instituições sociais. Nesse sentido a universidade tem sido levada a reconfigurar suas práticas pedagógicas, porque por um lado sofre com
processos de mercantilização, enquanto por outro busca incluir públicos e
saberes outrora silenciados e/ou negligenciados. O (re)pensar da práxis pedagógica é permeado de esforço epistemológico, assim o projeto parte do
pressuposto que a epistemologia de práticas pedagógicas contemporâneas
no âmbito da educação superior envolve a necessidade de inclusão de racionalidades “eclipsadas” pelo eurocentrismo. No entanto, esse cenário configura-se ambivalente haja vista que concentra pressões para a garantia de
maior espaço epistêmico e riscos de relativização do conhecimento científico
representados especialmente por movimentos terraplanistas e anti-vacinas.
Por consequência, no presente estudo busca-se perscrutar a problemática:
quais os rebatimentos do discurso da pós-modernidade para a epistemologia de práticas pedagógicas em universidades? Fundamentado na arqueogenealogia, o percurso teórico-metodológico é construído com vistas a discutir
emergências e procedências que permeiam o discurso em questão. Ademais,
aliando tal perspectiva às narrativas sociológicas de Bauman(2001) e Sousa Santos(2013), busca-se sugerir possiblidades de aperfeiçoamento social a
partir de interpretações que compõem o discurso da pós-modernidade. Com
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caráter qualitativo, a pesquisa configura-se como ensaio teórico e tem como
procedimento revisão bibliográfica baseada em livros, artigos em periódicos,
dissertações e teses. A análise bibliográfica tem possibilitado compreensões
sobre o discurso da pós-modernidade, especificamente ao que se refere à
dinâmica social brasileira e à especificidade da pedagogia universitária no
país. Com pouca tradição universitária, elevada heterogeneidade institucional e significativa participação do setor privado lucrativo/rentista, o Brasil
vem constituindo seu sistema educacional superior no intuito de possibilitar
a ampliação de seu acesso. A necessidade de democratização na produção
de conhecimento aponta rupturas à “solidez” da torre de marfim, tensões
essas que visam proliferar o senso crítico capaz de enfrentar e oferecer resistências às notícias falsas de qualquer característica. Analisar o tema do presente estudo envolve desafios os quais não há a ingenuidade de se encontrar
soluções definitivas, contudo pretende-se promover reflexões sobre políticas
públicas do setor que possam induzir outra qualidade aos processos de ensino, pesquisa e extensão na universidade brasileira.
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RESUMO
Este trabalho considera que o conhecimento da cultura digital poderá
contribuir para uma formação docente emancipatória e assim ressignificar
o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos processos de
ensino e de aprendizagem. Contemplada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), entre as competências gerais, a cultura digital está descrita no
contexto de utilização, como ferramenta e recurso pedagógico, mas aponta
caminhos para compreensão do seu universo e utilização de forma crítica,
ética e reflexiva. Nesta perspectiva, o objetivo desta pesquisa foi compreender como a cultura digital está contemplada nos currículos dos cursos de Pedagogia das universidades católicas do Brasil. Recorte de pesquisa de doutorado em andamento, a investigação tem como foco a análise das ementas de
19 disciplinas, de 13 cursos presenciais de Pedagogia. Elas integram projetos
políticos pedagógicos construídos no período entre 2015 e 2018. Com base
teórica em Castells (2015), Lévy (2010), Adorno (2006), Horkheimer (2006),
Sacristán (2008). Libâneo (2003) e Pimenta (2005),o estudo buscou analisar
se as ementas apresentavam, de forma clara, concisa e objetiva, dimensões
crítica, formativa e cultural relacionadas ao universo das TICs. Os resultados
preliminares desse trabalho de abordagem qualitativa, que utiliza como método de pesquisa a análise documental, mostraram que as disciplinas relacionadas às TICs correspondem, em média, a 2,5% da carga horária total dos
cursos. Em relação às ementas analisadas, verificou-se a ocorrência de um
maior número de expressões como “uso”, “utilização”, “produção”, “práticas” e “Implementação” de equipamentos, recursos e tecnologias (12 ementas), o que indica caminhos para uma visão instrumental em relação às TICs
na educação. Já os aspectos culturais são contemplados em disciplinas por
meio de descritivos como “educação e comunicação”, “educomunicação”,
“impactos pedagógicos e sociais”, e “autoria colaborativa e protagonismo”,
na perspectiva de uma mediação pedagógica potencializada pelas tecnologias (5 ementas), com vistas a um estudo crítico para enfrentar os desafios
contemporâneos sobre os novos espaços sociais de aprendizagem. Também
foi possível identificar aspectos culturais e tecnológicos na mesma ementa,
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de forma imbricada, como “Alfabetização midiática e informacional, uso de
tecnologias digitais e possiblidades pedagógicas” (1 ementa), e o “Estudo da
construção do conhecimento na sociedade da informação e da comunicação
com base nas tecnologias e sua utilização no processo de aprendizagem” (1
ementa). As análises preliminares revelam que a cultura digital é contemplada pela maioria das disciplinas com foco em uma abordagem prática, no uso
de ferramentas tecnológicas, ou seja, a partir de uma visão instrumental. Há
algumas disciplinas que apontam caminhos para o conhecimento da cultura
digital, o que poderá contribuir para uma melhor compreensão dos aspetos
sociais, políticos e econômicos que envolvem esse universo digital e os seus
impactos nos processos de ensino e de aprendizagem.
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O ESTÁGIO COMO ESPAÇO-TEMPO DE FORMAÇÃO NO
CURSO DE PEDAGOGIA: OS CIRCUITOS FORMATIVOS EM
DESTAQUE
Rosângela Rodrigues dos Santos
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RESUMO
O estágio supervisionado enquanto componente curricular dos cursos de
formação docente busca superar uma prática instrumentalizadora e técnica,
ainda presente nas instituições formativas. Neste contexto o estudo parte do
pressuposto de que o estágio representa um campo de conhecimento que
tensiona o contato com a realidade e exige uma disposição para compreender
tanto a escola, como suas contradições. Nesse trajeto, como expressa Pimenta
e Lima (2017) a aproximação com a realidade e sua problematização pode
oportunizar uma compreensão da indissociabilidade entre teoria e prática,
a identidade com o campo de trabalho do professor e sua complexidade. Tal
movimento requer o envolvimento do sujeito, sua ação e problematização
diante da realidade escolar, apresentada no período de estágio. Para
tanto, foi relevante questionar: em que condições o estágio possibilita um
movimento formativo que interrogue a prática e promova a aprendizagem
da profissão? O estudo buscou refletir a contribuição do estágio no processo
de formação, por meio, do intercâmbio entre universidade e escola que se
chamou de circuito formativo. O Circuito Formativo é o intercâmbio que
desencadeia ações e pensamentos críticos e que possibilitam a estruturação
do processo de formação. Durante o estágio, no percurso escola-campo e
universidade, cada etapa exigiu do formando um novo olhar a prática, pensar
a prática por meio da teoria e constituir conhecimentos sobre a prática.
Para realizar o estudo foi utilizada uma abordagem qualitativa, de natureza
interpretativa, configurando-se uma pesquisa de campo que se desenvolveu
em uma universidade pública do Cariri Cearense, com os estudantes do
curso de Pedagogia. Para coleta de dados utilizou-se como instrumentos a
observação participante, entrevista e pesquisa documental. A análise dos
dados foi realizada pelo método hermenêutico-dialético na perspectiva de
compreender o objeto de estudo em todas as suas dimensões. O circuito
formativo foi condição pedagógica que oportunizou aos estudantes um
diálogo entre os campos de formação e seus atores, num movimento dialético
que se complementaram para interrogar a prática e receber dela seus
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elementos fertilizantes. Durante o estágio foi realizada constante reflexão
sobre/na prática, num circuito dialético que inicialmente realizou um preparo
cognitivo na universidade, seguido da leitura da realidade impregnados de
teoria, na escola; posteriormente o acompanhamento da teoria com olhar
crítico a prática observada, na universidade; e por fim, uma análise coletiva
da prática. Os movimentos integrados oportunizaram a construção da
identidade profissional e aprendizados da profissão. As vivências na escolacampo e universidade na dinâmica dos circuitos propostos, possibilitaram
a articulação entre a teoria e a prática, oportunizando aos sujeitos em
processo de formação, diante dos desafios vivenciados na realidade escolar,
mobilizassem e construíssem novos saberes.

PALAVRAS-CHAVE
Formação docente. Circuito formativo. Estágio.

119

Pesquisa em Educação e Processo de Inclusão

EDUCAÇÃO INCLUSIVA AOS MENOS FAVORECIDOS NO
INÍCIO DO SÉCULO XX NA CIDADE DE SANTOS
Roseli Fernandes Rocha
UniSantos
roselifrocha@unisantos.br

RESUMO
Essa comunicação objetiva destacar duas Instituições Assistenciais com
princípios de benemerência, situadas na cidade de Santos, como um lugar
de abrigo e escola, praticando a inclusão das crianças menos favorecidas do
período, ambas idealizadas no início no século XXpara atender exclusivamente crianças carentes: o Instituto Dona Escolástica Rosa inaugurado em 1908,
a denominação visava perpetuar a memória da escrava Escolástica Rosa de
Oliveira,conforme assim declarado no testamento do seu benemerente João
Octávio dos Santos e a Associação Creche Asylo Anália Franco inaugurado em
1922, a denominação foi em homenagem à educadora carioca Anália Emilia
Franco. Tanto o Instituto Dona Escolástica Rosacomo o Asylo Anália Franco tinham o pressuposto de oferecer o antigo primário e os ofícios, com o desejo
que, no mesmo ambiente, os alunos recebessem instrução escolar e profissional necessárias para uma vida digna, no combate às desigualdades que
permeavam no início do século XX na cidade de Santos, somente o Asylo Anália Franco tinha o regime de creche e acolhimento institucional. A história das
duas instituições, estão intrinsecamente relacionados à história da educação,
carregando em sua historicidade as mudanças do período, tornando-se significante para as próximas gerações de alunos, que eram atendidos com o
propósito de prover escolarização, além de suprir as necessidades dessa demanda social. Os internos do Asylo Anália Franco, eram analisados e quando
aprovados pela instituição administradora do Instituto Escolástica Rosa – A
Santa Casa de Misericórdia de Santos - eram encaminhados para o Instituto
e lá permaneciam por quatro anos nas mesmas condições de internos, com a
finalidade de completar a formação, crescerem e serem encaminhados para
o mercado de trabalho. Ambosos Institutos tinham práticas adotadas para a
formação dos seus alunos, comparando aos dias atuais, focando no desenvolvimento das competências, habilidades e comportamentos, para torná-los compatíveis com o mundo do trabalho. Podemos concluir a importância dessas duas instituições em proporcionar não somente o ensino básico
como a habilitação profissional, mas também capacitando seus alunos para
acompanhar a evolução do mercado de trabalho no contexto do seu tempo
e a autonomia como cidadão. Almeja-se assim, com o desenvolvimentodesta
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comunicação, investigar os processos históricos da importância dessas duas
Instituições serem vistas também como educacionais e inclusivas, e não tratadas somente como assistenciais. O procedimento metodológico adotado
nessa comunicação, busca analisar o objeto principal, suas características pedagógicas e relações sociais através de pesquisasdocumentais, de referências
bibliográficas, iconografia, historiografia da educação no período da primeira
república e trabalhos acadêmicos, como um guia de fontes.
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A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA: UM OLHAR
SOBRE A QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL
Sandra Regina Pereira Ramos
UniSantos/CAPES
sanrpramos@gamil.com
ORCID: 0000-0001-5491-9491

RESUMO
O presente trabalho analisa as legislações brasileiras e sua relação com
a Educação no intuito de reconstruir as formas de gestão política relativas à
inclusão de crianças negras no ambiente escolar e as práticas sociais diante da diversidade étnica da população brasileira. A questão da liberdade e
o exercício da cidadania como elementos fundamentais para a garantia de
direitos é uma realidade recente e o direito à educação escolar é um espaço que ocupa uma dimensão essencial no âmbito das relações políticas e
sociais. As ações institucionais voltadas para a educação de crianças é uma
das faces da política social do país, que sempre esteve apoiada na legislação, que lhe ampara e impõe parâmetros na concepção das relações sociais
e de poder. O contexto histórico em que se insurgem novas propostas educacionais, a partir de um movimento nacional, envolvendo as áreas política,
social, econômica e ideológico, fez do período imperial um verdadeiro laboratório onde se identifica a intersecção entre os fundamentos da sociedade
e os fundamentos da educação. Como forma de traçar o caminho percorrido
pelas propostas educacionais direcionadas à população negra, optou-se por
retornar à primeira Constituição brasileira, de 1824, estabelecendo os parâmetros para os significados de “cidadania” e de “sujeito de direito” dentro de
uma sociedade escravista. Mesmo que legalmente em situação desfavorável,
há evidências de práticas de educação formal para escravizados e negros libertos no Império, o que permitiu caracterizar o surgimento das legislações
como consequência de interesses da elite branca em busca de um país “civilizado” como também derivado da luta da população negra por igualdade de
direitos. A conquista da condição cidadã para crianças e adolescentes somente foi efetivada com a Constituição Federal de 1988 ratificada pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA, em 1990. Com este novo estatuto legal a
infância e a juventude brasileiras passaram a ser sujeitos de direitos, o que
trouxe inúmeras transformações nas relações constitutivas da sociedade,
dentre as quais, a relação com a escola. O século XX trouxe novos projetos
educacionais a partir da nova condição política da população negra, porém
invisibilizaram suas demandas específicas, que somente foram legitimadas
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como políticas públicas no início do século XXI.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PROFISSIONAIS
DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL SOBRE O TRABALHO COM PROJETOS NA
REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA
Sandra Regina Trindade de Freitas Silva
UniSantos/ CAPES
sandrafreitas@unisantos.br
ORCID:0000-003-03299688

RESUMO
O objetivo da pesquisa é o de compreender os significados e sentidos
dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental a respeito de saberes
necessários para desenvolverem Projetos. Nesta perspectiva, a intenção é
investigar as representações sociais desses profissionais a fim de entender
como, porque e com quais representações os professores trabalham com
Projetos em escolas municipais da Região Metropolitana da Baixada Santista
(RMBS).Fundamenta-se na Teoria das Representações Sociais(TRS) (MOSCOVICI, 2012) e nos estudos referentes ao trabalho com Projetos(HERNÁNDEZ,
1998, entre outros). A abordagem metodológica assume um viés qualitativo,
desenvolvendo o aporte metodológico da TRS e da Teoria do Núcleo Central
(TNC) (ABRIC, 1998), a fim de evidenciar a importância das representações
e compreender o que pensam os professores a respeito de suas práticas
por meio de Projetos. Na abordagem metodológica foi utilizado, primeiro,
questionário on-line(Google-Forms)para 82 professores selecionados e, posteriormente, um questionário aplicado ao mesmo público, possibilitando reflexões e autorreflexões sobre esta temática. Os resultados, ainda preliminares, apontaram aspectos positivos do trabalho com Projetos, e, dentre eles,
destacam-se: 1º favorece o processo interdisciplinar; 2º apresenta uma abordagem metodológica dinâmica que aproxima o conteúdo do aluno; 3º possibilita propostas inovadoras; 4º desenvolve espaços democráticos em sala
de aula, contribuindo para um diálogo horizontal entre professor e alunos;
5º organiza melhor o conteúdo curricular; 6º emancipa o aluno, dando-lhe
autonomia; 7º emancipa, também, o professor, no sentido da tomada de decisões mais coletivas; e 8º torna o professor um pesquisador, fortalecendo
sua autoformação. Entretanto, alguns resultados indicam aspectos negativos,
revelando falta de apoio das escolas e da Secretaria de Educação para os
professores, e cobranças por resultados de avaliação de aprendizagem. Na 2ª
etapa, os dados do questionário aplicado a outros 157 professores e tratados
pelo Software EVOC indicam, pelas evocações livres de palavras, por meio do
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tema indutor - “Como é para cada sujeito trabalhar com Projetos em seu dia
a dia?”-, os seguintes elementos representacionais, que estão localizados no
Núcleo Central: Comprometimento, Motivação, Interdisciplinaridade, Envolvimento e Planejamento. Termos que envolvem o compromisso e motivação
do professor com o desenvolvimento de seu trabalho, implicando outras disciplinas e o envolvimento dos alunos. Outro questionamento foi realizado
com o termo indutor - “Dificuldades de se trabalhar com Projetos”-, em que
foram indicados, no Núcleo Central, os seguintes elementos representacionais: Tempo, Apoio, Planejamento e Indisciplina. Neste aspecto, os dados
enaltecem a importância de se refletir a respeito do por que e como esses
profissionais desenvolvem seus Projetos de Trabalho e quais são suas dificuldades. O que leva a considerar, do ponto de vista metodológico, que muitos
elementos classificados, como sendo do núcleo central das representações
sobre trabalhar com Projetos, revelam diferenças que colocam uma contradição entre a positividade e a negatividade de trabalhar com Projetos. Entretanto, esses elementos expressam a reprodução de valores que permeiam a
realidade vivenciada e as possibilidades dos professores se (re)constituírem
como identidades profissionais a partir do que experenciam com o desenvolvimento de seus Projetos de Trabalho.
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EM DEFESA DE UMA EDUCAÇÃO HUMANIZADORA:
NARRATIVAS DE EDUCADORES FREIREANOS.
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RESUMO
Essa pesquisa pretende analisar, através das narrativas de educadores
que utilizam Paulo Freire como referência principal em suas pesquisa e práticas, as coincidências, contradições e tomadas de posição que os levaram
constituir uma práxis político-epistemológica humanizadora em relação ao
Currículo e a Formação de Professores. Com a intenção de dinamizar a pesquisa, foram construídas duas perguntas norteadoras: Que pontos de inflexão provocaram nos sujeitos da pesquisa uma adesão mais forte e duradoura ao pensamento Freire? Como esses sujeitos estão reinventando o legado
freireano, na atualidade, nas políticas e práticas curriculares que integram e
desenvolvem? Respondendo aos desafios que nos são apresentados pelo
mundo de hoje, onde a valorização do individualismo vem suplantando a coletividade nas relações interpessoais, essa investigação intenciona demonstrar que a pedagogia humanizadora de Freire pode constitui-se em um referencial importante para a ressignificação dessas relações e a reorientação
de currículos e da formação docente, em uma perspectiva crítico-emancipatória. A abordagem da pesquisa será qualitativa, fazendo uso da metodologia da história de vida, na perspectiva da pesquisa narrativa, e tendo como
referência os escritos de Ivor Goodson. O referencial teórico é composto por
autores como Paulo Freire e Michal Apple, no tocante à uma visão crítica sobre o Currículo, em escritos de Alexandre Saul e Maria Amélia Santoro Franco
acerca da formação docente, na perspectiva freireana, e outros como, Jean
Clandinin e Michael Connelly, que trazem em seus estudos a compreensão da
narrativa como um fator indispensável para a compreensão e a interpretação
da experiência humana. A trajetória da pesquisa se faz através do registro
e análise da narrativa de três pesquisadores que tiveram suas vidas marcadas pela aproximação que tiveram com Paulo Freire, em diferentes tempos e
contextos, e com suas ideias. A pesquisa encontra-se em desenvolvimento e,
nesta fase inicial, exploratória, os primeiros indícios, decorrentes dos primeiros contatos com os sujeitos da pesquisa, sugerem que assunção e dos pressupostos freireanos que se faz muito evidente em suas práticas, traduz-se em
maneira de “ser” e “estar” e estar no mundo mais crítica, solidária e fraterna,
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percepção essa corroborada por depoimentos de alunos e orientandos desses sujeitos. Nessa moldura, estão sendo delineadas algumas categorias que
transversalizarão a análise das narrativas: diálogo, compromisso, liberdade
e coerência. Essa pesquisa pode contribuir para evidenciar que o legado de
Freire ainda é muito necessário, na atualidade, pois tem muito a nos dizer
sobre o momento em que vivemos e pode inspirar políticas e práticas de Currículo e Formação transformadoras. O estudo tem como perspectiva adensar
as pesquisas nos campos mencionados e tem como horizonte a ampliação de
conhecimentos sobre a educação humanizadora defendida por Freire.

PALAVRAS-CHAVE
Paulo Freire. Pesquisa narrativa. História de vida. Currículo. Formação
de professores

127

Pesquisa em Educação e Processo de Inclusão
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E TENSÕES ENTRE IGUALDADE E DIFERENÇA NA
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RESUMO
O presente projeto de pesquisa, ainda em desenvolvimento, tem por
objetivo identificar elementos para compreender as representações sociais
de professores dos anos finais do ensino fundamental a respeito da formação
docente frente ao processo de diferença e igualdade em suas turmas. Parte-se do pressuposto de que essas representações passam, especialmente,
pelos conhecimentos adquiridos pelos professores em sua formação inicial e
nas formações continuadas oferecidas pelas redes de ensino. Na tentativa de
atender a essa demanda, escolhe-se como objeto de estudo o multiculturalismo. Pretende-se abarcar as principais reflexões sobre a formação docente
multiculturalista, a partir do referencial teórico das representações sociais/
TRS, de Moscovici (2012, 2015), e da teoria da ação, de Bourdieu (1997a,
1997b, 1998a, 1998b, 1999, 2015). Assume-se uma abordagem qualitativa
de pesquisa, em que se utiliza o questionário, palavras de evocação e entrevistas narrativas. Dentro desse tema, busca-se entender, discutir e analisar o
diálogo tensionado, que existe entre igualdade e diferença e de como isso se
dá nas salas de aula de escolas públicas. Esta proposta caminhará na perspectiva do multiculturalismo aberto e interativo, considerado o mais adequado,
e que tem como objetivo a criação de sociedades democráticas, inclusivas,
abertas ao diálogo, que valorizam a diferença como atributo comum e enxergam a desigualdade como um problema a ser superado por todos. Espera-se
que os elementos, até aqui apresentados em torno dos conceitos de igualdade, diferença e multiculturalismo, possam contribuir com a reflexão sobre o
que pensam os professores a respeito de sua formação inicial e continuada,
e de como a inserção do estudo do multiculturalismo pode ou não contribuir
para a construção de conhecimentos pedagógicos mais inclusivos baseados
em uma sociedade diversa e desigual em que vivemos.
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
BRASILEIRA COMO INCLUSIVA AO MUNDO DE
TRABALHO.
Simone Quedas Moreno
Universidade Paulista
morsimone69@gmail.com

RESUMO
Trata-se de um projeto de pesquisa inicial para a mostra em educação,
considerando a educação profissional e tecnológica brasileira como a graduação profissional de curta duração, entre 2 à 4 anos. A problematização
a ser estudada é investigar os fatores que os Cursos Superiores Tecnológicos Brasileiros podem contribuir na inclusão dos jovens e adultos no mundo
do trabalho. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), trata-se de uma modalidade educacional com a finalidade precípua
de preparar jovens e adultos “para o exercício de profissões”, contribuindo
para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na
vida em sociedade (LDB/MEC, 2020). É destacado que a população jovem
e adulta busca no mundo do conhecimento qualificar-se para ingressar ou
ascender no mundo corporativo, outra característica a ser destacada é que o
trabalho é um “rito de passagem” da fase jovem para a adulta e que reflete
a construção da identidade, além de outras variáveis sociais, desta forma os
objetivos da investigação se concentram em explorar, descrever e analisar
os dados na agenda nacional de trabalho decente para a juventude no Brasil
e da educação superior tecnológica na SETEC. A metodologia proposta se
configura como investigativa e exploratória de característica qualitativa e
quantitativa. A fundamentação teórica encontra-se em fase inicial descritiva
Os dados apresentados serão do Censo INEP/MEC (2020), Registro Nacional
da Sociedade Brasileira/CNI e Organização Internacional do Trabalho/IPEA,
além de outros que se destacarem para a investigação e serão submetidos
à análise de conteúdo, onde seu processo passará por três etapas básicas:
exploração de material, seleção de dados correspondentes ao objetivo da
investigação, tratamento e discussão dos resultados. O resultado esperado se
concentra na elaboração de um Relatório Crítico/Reflexivo a ser apresentado
na mostra com os elementos que contribuam para a inclusão do jovem e
adulto no mundo do trabalho e na sociedade, através da educação em uma
graduação profissionalizante de curta duração, pelo fato de que a taxa de
evasão escolar em cursos superiores vão aumentam no decorrer dos anos de
estudo (INEP/MEC 2020) por aspetos diversos.
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O ATO DE ESCUTAR CONTRIBUINDO PARA O
APRIMORAMENTO DA PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Simone do Nascimento Nogueira
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RESUMO
Este trabalho tematiza a prática docente na educação infantil a partir
da escuta das crianças na faixa etária dos quatro aos cinco anos de idade. A
pesquisa-ação pedagógica foi a metodologia que se mostrou mais adequada
para conduzir a pesquisa de doutorado em andamento, que tem a seguinte
questão problema: quais as contribuições que a escuta das crianças pode
oferecer nos processos de aprimoramento da prática docente na educação
infantil? O estudo tem como objetivo principal construir ações formativas nas
quais a escuta das crianças possa contribuir para o aprimoramento da prática
docente no âmbito da educação infantil. Os dados foram construídos juntamente com seis professores que atuam na escola pública, e que participaram
de encontros formativos investigando a própria prática docente a partir das
escutas das crianças. Nos encontros foram desenvolvidos estudos teóricos e
práticos sobre a pedagogia da escuta, infância, prática docente, assim como
foram socializadas as escutas realizadas pelos docentes, com o propósito do
coletivo pesquisador refletir criticamente, tanto sobre o teor das respectivas
falas, como do exercício do ato de escutar. A perspectiva freireana de educação, os pressupostos da pesquisa-ação-pedagógica, as concepções de infância e os princípios da epistemologia da prática fundamentam a investigação.
Preliminarmente o estudo indica que o ato de escutar as crianças está conduzindo os docentes a uma autocompreensão das suas práticas, permitindo
que percebam que exercem relações autoritárias nas relações com as crianças. Há indícios de que o ato de escutar pode contribuir para o surgimento de
uma prática mais adequada para ser adotada na educação infantil.
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DOS DOCENTES DO PROGRAMA MULHERES DO
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RESUMO
Os dados do IBGE (2017) mostram que a proporção de pessoas maiores
de idade, que finalizaram a educação básica obrigatória e concluíram, no mínimo, o ensino médio era de 46,1%, em 2017. Desse universo, 49,5% estavam
concentradas, nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou
equivalente. Os dados indicam que oBrasil precisa permitir o acesso à Educação e/ou formação a esse público e investir na formação do professor. O desafio de oferecer uma oportunidade de educação às mulheres,em situação de
vulnerabilidade social, foi a razão da pesquisa, que busca entender quais são
as representações sociais sobre os domínios das práticas pedagógicas dos docentes, que atuam no Programa Mulheres do Instituto Federal de São Paulo
(PMIFSP), a fim deque seja possível fortalecer uma educação para a diversidade na perspectiva inclusiva. Oobjetivo é o de compreender as formas como
os docentes se apresentam e conduzem a sala de aula, o domínio epistêmico de suas práticas para a redução das desigualdades sociais e emancipação
das mulheres, com enfoque nos cursos de extensão para mulheresem situação de vulnerabilidade social. É, na educação não formal (TRILLA e GHANEM,
2008), que se busca o apoio, por oferecer características diferenciadas,
e poder secomplementar à educação formal, ao induzir o aluno ao envolvimento com o ambiente acadêmico, e estender a educação e aprendizagem
de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo
do ponto de vista de compreensão do que se passa ao seu redor. A educação e a relação com as desigualdades sociais apresentam pontos de tensão,
que requerem atenção dos professores envolvidos, no campo daeducação e
desenvolvimento social. Esta pesquisa longitudinal de caráter qualitativo se
dá com aporte da Teoria das Representações Sociais, proposta por Moscovici (1978, 2012, 2015), complementada por Abdalla (2013, 2015, 2016, 2017,
2019), e da Teoria deAção, de Bourdieu (2008, 2011, 2012), para compreender o espaço de mudanças, de resistências e de tensões. A abordagem de
Moscovici e Bourdieu, para efeito da análise de dados, é preliminarmente
entendida, por serem teorias complementares. O caminho metodológico
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percorrido foi de revisão bibliográfica, pesquisa no banco de dados da CAPES e Scielo, levantamento dos projetos e resumos submetidos, entre 2016
a 2019, no Sistema de Informação e Gestão de Projetos do MEC e do IFSP,
obtenção das informações sobre a identidade e formação dos docentes. As
representações e falas embutidas nos projetos, foram analisadas pela técnica
de análise de conteúdo de Bardin (1977) e uso do software IRAMUTEQ. Os
resultados iniciais apontam que a prática no campo de educação proposta se
desenvolve: carregada de um discurso, apontado pelos docentes, de caráter
coletivo, de gestão, de ações específicas, que abarcam a diversidadee ações
voltadas para as mulheres e mundo do trabalho, sem, no entanto, evidenciar
as ações para promoção da permanência das alunas na Escola. A contribuição,
para a efetiva inclusão e emancipação, só será comprovada na continuidade
desta pesquisa no decorrerdo doutorado.
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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
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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo analisar reflexões de professores
iniciantes de Língua Portuguesa, registradas em cartas, acerca dos principais
desafios vivenciados por eles nos primeiros momentos de suas práticas
profissionais e os nexos que estabelecem entre esse contexto e os percursos
formativos que experienciaram como graduandos de Letras. O aporte teórico
que sustenta este estudo é constituído por autores como Paulo Freire (1968;
1993; 1996), Michael Apple (1979), Carlos Marcelo Garcia (1999) e Mikhail
Bakhtin (2006; 2011)., tendo em vista problematizar as relações estabelecidas
pelos sujeitos da pesquisa, em um horizonte emancipatório. A pesquisa, de
abordagem qualitativa, foi realizada com professores atuantes em cidades
da Costa da Mata Atlântica (Baixada Santista). A investigação justifica-se
pela necessidade de gerar novos conhecimentos sobre a percepção dos
professores acerca do desenvolvimento de suas práticas, e sobre vinculações
entre o exercício da profissão docente e a formação inicial de educadores,
tendo como ponto de partida o olhar dos sujeitos da pesquisa sobre essa
relação. O gênero epistolar (carta) foi utilizado como meio para produção de
dados e caminho para dialogar com os participantes a respeito da temática
investigada, posto que ele favorece o acréscimo de camadas de sentido e
sentimento às reflexões geradas pelos docentes nas produções que serão
objeto de análise. A questão norteadora da investigação foi assim redigida:
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, em uma direção emancipatória?. Ademais,
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sujeitos, com o objetivo
de ampliar e aprofundar as reflexões iniciais dos participantes, registradas
nas cartas que elaboraram. Com o apoio do quadro teórico selecionado, os
dados produzidos serão analisados em eixos temáticos delineados a partir de
uma trama conceitual freireana, que traz no centro o conceito de “currículo”.
Esta pesquisa pretende contribuir com a produção de novos aportes sobre
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prática docente, a Formação de Professores e o Currículo, destacando a
importância de se considerar e discutir criticamente o saber de experiência
feito de professores como um elemento crucial para potencializar a formação
docente e transformações curriculares na escola e na universidade.
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PROFESSOR: TRABALHA OU “SÓ DÁ AULA?”: O
TRABALHO DOCENTE E SUAS POSSIBILIDADES DE
ALIENAÇAO E AUTONOMIA NA VIVÊNCIA PRÁTICA DE
PROFESSORES DE ESCOLAS PRIVADAS DE SANTOS E
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Thiago dos Santos
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RESUMO
O trabalho docente, enquanto categoria de análise, já foi e ainda é um
tema muito pesquisado, o que faz com que seja sempre atual e pertinente o
debate acerca dele. Oliveira (2008) coloca que “em suas origens, os sujeitos
que se ocupavam do ato de ensinar o faziam por vocação ou sacerdócio” (p.
18), porém, na Modernidade o magistério inicia um movimento em busca da
profissionalização, completa Oliveira. A partir da nossa experiência docente
em escolas privadas das cidades de Santos e São Vicente, percebemos que
a aura vocacional muitas vezes surge como um empecilho para uma compreensão de que a atividade realizada é um trabalho, o que pode acarretar
uma atividade realizada de maneira alienada e por isso entendemos que a
docência na escola privada precisa ser trazida para o debate, uma vez que a
maioria dos trabalhos acadêmicos que constam na Plataforma Sucupira que
tratam do trabalho docente estão focados em professores de escolas públicas. Partindo da posição de Tardif e Lessard (2007) que coloca que “ensinar
é agir em função de objetivos no contexto de um trabalho relativamente planejado no seio de uma organização escolar burocrática” (p. 196), nossa pesquisa será realizada com 16 professores de escolas privadas de Santos e São
Vicente, utilizando um roteiro semiestruturado com o intuito de captar dos
profissionais quais são os seus entendimentos sobre o trabalho que realizam
e, pelas análises de conteúdo identificar se existe alienação ou não em sua
realização, entendendo alienação por uma desconexão/contradição entre o
trabalhador e o produto do seu trabalho, como Marx (2010) afirmou ao dizer
“se o produto do trabalho não pertence ao trabalhador, um poder estranho
[que] está diante dele, então isto só é possível pelo fato de [o produto do trabalho] pertencer a um outro homem fora do trabalhador” (p. 86). Por acreditarmos que a educação pode auxiliar na justiça social, entendemos que o
professor é peça fundamental para o sucesso da educação e precisa ser livre,
como Paro (2018) expõe ao dizer que “é livre, neste sentido, o trabalho do
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indivíduo que, empregando sua força de trabalho e manejando seus instrumentos de produção, transforma seu objeto de trabalho num novo produto
que é seu” (p. 77), porém, se o trabalho acontece de maneira alienada, pouco
ou nada contribui para uma sociedade mais justa, o que entendemos ser possível apenas com uma educação para a autonomia, feita por professores críticos que gozem de tal privilégio, como Freire (2006) salientava ao dizer “daí
a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, mecanicamente
memorizador, é muito mais um repetidor cadenciado de frases e de ideias
inertes do que um desafiador” (p. 28).
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INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) EM
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL
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RESUMO
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 na realização de um levantamento
exploratório de como ocorrem as práticas corporais e o brincar na pré-escola,
para identificar as concepções de criança, infância, professor, inclusão e
TEA em uma unidade de educação infantil pública do município de Santos/
SP (pré-escola), com aprofundamento, por meio de revisão bibliográfica de
temas centrais da investigação: criança, infância, práticas corporais lúdicas,
inclusão e TEA. A segunda parte da pesquisa tratou de aulas de Educação
Física na pré-escola, por meio de mediações em roda de conversa e na forma
de comunicação alternativa (estimulação visual). O universo da pesquisa
envolveu três turmas de pré-escola, com cerca de 65 crianças entre cinco
e seis anos de idade, em que apresentasse em cada sala pelo menos um
caso de criança diagnosticada com TEA. Os instrumentos de pesquisa foram:
i) análise documental de documentos orientadores sobre as Políticas de
Inclusão no Brasil, do município e da escola pesquisados; ii) observação
participante com registro audiovisual das aulas de Educação Física e Diário de
Campo, especialmente das rodas de conversa no início e final das aulas com
as crianças das turmas investigadas. Os resultados da investigação apontam
que os documentos analisados foram organizados de forma unilateral, sem
ou com baixa participação dos sujeitos envolvidos e com ações dirigidas
pelos adultos. A concepção de educação dos documentos apresenta
ações reprodutoras, assim como a visão de professor como reprodutor de
conhecimentos. Os dados indicam três categorias de análise significantes: 1)
Relação criança-criança e criança com ou sem TEA - as interações durante
as aulas, as dificuldades de aproximação, a percepção e a falta de interação
das crianças nessa convivência; 2) Prática docente - as relações da prática
pedagógica do professor - pesquisador e sua reflexão sobre a prática, além
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das intenções propostas para o lúdico na escola; 3) Espaço e ambiente - as
trocas de experiências no ambiente interno e externo das aulas, assim como a
organização dos materiais pedagógicos de Educação Física e a movimentação
lúdica nas aulas. Os achados da pesquisa colaboram na compreensão e no
dimensionamento dos desafios do direito à educação numa perspectiva
inclusiva de crianças, em geral e, em especial, de crianças com TEA.
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RESUMO
A presente pesquisa trata da Formação de Professores, tendo por base
a análise do Programa de Residência Pedagógica (PRP/Capes) a respeito das
contribuições do programa para a unidade teoria e prática nos cursos de Licenciatura e para a construção de um processo dialógico entre as Instituições
de Ensino Superior (IES) e as escolas- campo (escolas públicas de educação
básica que recebem os estudantes residentes) como um diferencial de formação. O campo de pesquisa é uma IES privada (Faculdade) que oferece os
cursos de Letras e Pedagogia e duas escolas-campo públicas localizadas na
região da Baixada Santista/SP, utilizando como instrumentos a observação
participante com registro em Diário de Campo nos contextos de formação estudados e Grupos Focaiscom os sujeitos envolvidos no Programa. A pesquisa
tem como ancoragem teórica (entre outros autores), os conceitos desenvolvidos por Freire (1978, 1996) sobre o papel humanizador do professor com
vistas ao desenvolvimento da consciência crítica e da transformação social,
entendida a Educação como prática social, permeada por contradições e tensões; de Pimenta (2006, 2011) sobre a formação de professores e pedagogos
reflexivos e críticos, a partir da unidade teoria e prática e do estágio supervisionado com pesquisa, como processo formativo orgânico e colaborativo
das IES com as escolas-campo; de Nóvoa (1995, 2003, 2011), sobre a profissionalização de professores e de Zeichner (1995, 2005, 2008, 2014) sobre
a formação de professores voltada para a transformação e a justiça social.
Resultados preliminares indicam que há dificuldade por parte dos sujeitos
(da IES e escolas-campo) no entendimento da teoria e prática como unidade,
no entanto, o PRP/Capes pode representar um facilitador de processos reflexivos internamente nos cursos oferecidos pelas IES e nas práticas docentes
dos profissionais das escolas-campo, apresentando possibilidades formativas
emancipatórias, a depender das concepções de formação e de estágio supervisionado assumido pelas IES nas relações construídas com as escolas-campo.
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NEOLIBERAL PARA A FORMAÇÃO DOS SUJEITOS
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RESUMO
O objeto desta tese é o Enade de 2014 e 2017 de pedagogia, exame
elaborado pelo BNI/INEP com a finalidade de avaliar estudantes das IES.
Com a expansão da política neoliberal em 90, as avaliações tornaramse dispositivos que se materializam nas tecnologias do poder do Estado
neoliberal. A pressão da sociedade por mais oportunidades de matrículas e
abertura de cursos ajustados às demandas da economia, o crescimento de
IES privadas e cursos de diferentes níveis de qualidade, levaram a educação
superior tornar-se grande negócio de interesse ao segmento empresarial.
O modelo de avaliação que atende às exigências do mercado trazendo
facilidades e oportunidades de lucro aos empresários são os exames
nacionais. Os tipos de testes e de provas que são aplicados pelo BNI/INEP para
mensurar os alunos dos cursos de graduação são suficientemente eficazes?
Seus resultados podem garantir que a IES com maior número de pontos tem
o curso de melhor qualidade e de lá sairão os melhores profissionais para
o mercado de trabalho? Buscou-se identificar se os itens elaborados pelo
BNI na prova do Enade trouxeram contribuições à formação dos estudantes
de pedagogia. Realizou-se pesquisa bibliográfica; análise de documentos
legais e institucionais; análise sistemática de decodificação das questões
das provas. Teve como ponto de partida o texto-base de cada item a partir
das categorias: gênero textual; tema; referência e competências mobilizadas
para solucionar os itens. Do inventário, isolaram-se os elementos comuns.
O diagnóstico dos dados foi por abordagem quantitativa, com o propósito
de identificar a frequência de determinados dados descritivos. A análise
de conteúdo dos textos exigiu técnica de inferência mais adaptável às
exigências da matriz de referência elaborada a partir do perfil, conteúdos
curriculares e competências do concluinte das DCN. Pôde-se concluir que
49 % dos itens são compatíveis com as exigências do BNI/INEP e das DCN,
mas 51% pouco contribuem para mensurar a aprendizagem do estudante,
a qualidade do curso, durante os anos de graduação. Enade, avaliação
utilizada como estratégia, vem ao encontro da lógica do controle, impondo
os saberes desejáveis que os estudantes devem demonstrar para atender
142

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

à política neoliberal e necessários para o exercício da profissão escolhida
pelos estudantes, classificando-os em bons ou maus, transferindo-lhes
a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso. Para Foucault, “sujeito”
tem duas conotações: “sujeito” ou assujeitado a alguém pelo controle e
dependência; e, “sujeito” preso a sua própria identidade por uma consciência
ou autoconhecimento. (FOUCAULT, 1995). Desse modo, a avaliação torna-se
o meio de orientar a conduta pelo estímulo ao bom desempenho individual.
O sujeito neoliberal aceita ser julgado com base nas avaliações e sofrer as
consequências, torna-se constantemente avaliável, ou seja, um sujeito que
sabe que depende de um avaliador e das ferramentas empregadas por ele,
sobretudo porque ele mesmo foi educado para reconhecer de antemão a
competência do avaliador e a validade das ferramentas. A avaliação, como
prática escolar ou institucional, aplicada sobre educadores, estudantes
e população em geral, caracteriza-se como norma de controle, onde os
indivíduos tornam-se “assujeitados” em seu processo de formação.
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RESUMO
A alfabetização de pessoas jovens e adultas ainda se mostra como um
desafio a ser vencido, em nível mundial, num quadro de profundas injustiças
sociais, explicitadas e agravadas, exponencialmente, em decorrência da Pandemia de COVID-19. São mais de 750 milhões de mulheres e homens, dos
quais cerca de 11 milhões estão no Brasil e carecem de condições mínimas
para o acesso à cultura escrita, numa perspectiva ética, estética e política.
Neste contexto, contraditoriamente, emerge um projeto inovador de alfabetização solidária de eleitoras e eleitores desenvolvido pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Mato Grosso, denominado SoleTRE, que se insere num programa
mais amplo da Justiça Eleitoral brasileira, visando ao fortalecimento democrático fundado em ações estimuladoras de participação cidadã consciente.
Esta pesquisa pretende examinar e compreender dialogicamente, com criticidade, o projeto SoleTRE, em curso, desde 2019 e que prossegue em meio
à pandemia, a partir das memórias das e dos alfabetizandos, identificando
os principais condicionantes históricos, pedagógicos, socioculturais, normativos, políticos, econômicos e suas consequências para o efetivo exercício da
cidadania política. A insuficiente visibilidade do tema no âmbito acadêmico
e, sobretudo, no campo das políticas públicas, a exemplo da atual Política Nacional de Alfabetização, justifica ainda mais investigações desta natureza. O
referencial teórico sustenta-se na articulação entre a Pedagogia do Oprimido
de Paulo Freire e o Teatro do Oprimido de Augusto Boal, em especial, no reconhecimento da alfabetização como processo ético, estético e político. Autores como Enrique Dussel e Theodor Adorno trarão importantes elementos
de análise no campo da ética e da estética, respectivamente. A investigação
busca responder às seguintes questões: O que aproxima ou distancia o projeto SoleTRE de uma proposta emancipadora, dentro da conjuntura nacional?
Quais os limites e possibilidades das contribuições de Freire e Boal para o
currículo da alfabetização de pessoas jovens e adultas, no âmbito do projeto SoleTRE? Os estudos iniciais demonstram que o acesso à cultura escrita,
numa perspectiva humanizadora, contribui para o desenvolvimento de uma
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cidadania democrática radical. Como recurso metodológico, serão utilizados
os contributos da História Oral no interior de círculos de investigação temática, onde a palavração de cada participante pode se expressar em diversas
dimensões: poética, musical, teatral. Pretende-se, ao final, apresentar contribuições para o campo do currículo, sobretudo no tocante à dimensão do ensino-aprendizagem, e para o aprofundamento dos sentidos científico, político, ético e estético de projetos alfabetizadores, no âmbito da Justiça Eleitoral,
com a consciência de que alfabetizar não basta para mudar as estruturas de
poder corrompidas, mas que se trata de um passo fundamental na jornada
em direção a um mundo de paz.

PALAVRAS-CHAVE
Alfabetização de pessoas jovens e adultas. Justiça Eleitoral. Paulo Freire.
Augusto Boal. Ética e Estética.
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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
William Luiz da Silva

UniSantos/CAPES/PROSUC
williamluizs@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7840-6375
Orientadora: Profa.Dra.Marineide de Oliveira Gomes

RESUMO
A pesquisa, de base qualitativa, justifica-se pela importância e urgência
de reinvenção das escolas nos moldes tradicionais de ensinar-aprender em
que (em geral) 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
demais sujeitos (internos e externos à escola) que dela participam. Intenciona compreender os desafios de uma Política Pública de Ensino de Filosofia para crianças na rede municipal de Educação do município de Itupeva/
SP (na forma de estudo de caso) - e a presença dessa Política na organização
curricular das escolas públicas daquela localidade, uma vez que o ensino de
Filosofia faz parte da estrutura curricular das etapas elementares da educação básica desse município, entendida como parte da educação integral
dos educandos e estímulo à curiosidade epistemológica e às relações enigmáticas entre adultos e crianças. Para essa finalidade problematiza as bases
teórico-práticas que sustentam as comunidades de investigação/educação
para o pensar (LIPMAN, 1995) e as comunidades de aprendentes/aprendizagem (HARGREAVES, 2004; PACHECO, 2008, 2018), na intenção de verificar o
alcance e as similaridades entre as duas. A pesquisa tem como instrumentos
a análise documental e grupos focais com sujeitos que participam dessa Política Pública no município e, também, contribui para a acentuar a importância
da Iniciação Filosófica em escolas públicas, em um país em que o direito à
Educação ainda está para acontecer para a maioria da população. Os achados
(parciais) da pesquisa evidenciam a importância e o papel de Políticas Públicas Educacionais que respeitem as crianças como sujeito de direitos, assim
como os professores, bem como as possibilidades de oferta de um ensino
diversificado que pode se efetivar a partir da reorganização dos espaços/tempos de aprendizagem, em vista de uma formação integral, integrada e ética
que cumpre função de inclusão social.
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PALAVRAS-CHAVE
Políticas Públicas Educacionais. Comunidades de Investigação e de
Aprendizagem. Ensino de Filosofia para crianças.
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A HISTORIOGRAFIA DAS ESCOLAS MODERNAS DE
VIOLINO FRANCO- BELGA–RUSSA E RUSSA
Yasmin Farah de Oliveira

UniSantos/CAPES- PROSUC
yasmin.farah.oliveira@unisantos.br
ORCID: 0000-0001-7410-4054

RESUMO
As escolas modernas de violino franco-belga–russa e russa são tradições
que se fazem presentes nas diferentes maneiras de tocar de violinistas profissionais até os dias de hoje, e tem, como principais expoentes e fundadores
responsáveis, Carl Flech e Ivan Galamian. Compreender a genealogia destas
escolas oportuniza o entendimento de como se tornaram distintas em suas
ideias sobre maneiras de tocar e executar o violino. Para a consecução desse
objetivo, entrevistas serão realizadas tendo-se por base a história oral,como
concebida e praticada proposta por José Carlos Sebe Bom Meihy, com duas
professoras que são referências no ensino profissional de violino hoje no Brasil, a fim de encontrar e comprovar a presença dessas tradições violinísticas
em nosso país e nas práticas educacionais das professoras Cecília Guida e Elisa Fukuda. Para a reconstrução da formação genealógica das escolas franco-belga-russa e russa, o estudo apóia-se em referências teórico-metodológicas
pertinentes ao campo disciplinar da História, bem como em fontes bibliográficas sobre o tema. Ao oferecer um conhecimento histórico para os violinistas profissionais, almejamos uma melhoria do ambiente musical, quebrando
barreiras, discussões tóxicas e desrespeitosas referentes a essas duas escolas
violinísticas. Futuros estudos sobre formação e profissionalização do músico,
bem como práticas de intervenção sócio-educativas que fazem uso do ensino
de violino para alcançarem seus objetivos de inclusão social, poderão se beneficiar do conhecimento produzido por esta pesquisa. O desenvolvimento
desta pesquisa conta com financiamento do programa CAPES/Prosuc.

PALAVRAS-CHAVE
Escolas violinísticas. Tradição fraco-belga-russa e russa. Ensino de
violino.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOCENTES SOBRE AS
CONCEPÇÕES FREIREANAS
Zulmira Ferreira de Jesus Cacemiro
UniSantos
zu.cacemiro@hotmail.com
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-1314-798X

RESUMO
Trata-se de um recorte nos resultados obtidos na pesquisa em andamento de doutorado em educação, que tem como objetivo compreender em
que aspectos as representações sociais (RS) dos professores dos anos finais
do ensino fundamental sobre as concepções freireanas orientam a constituição identitária desses docentes e suas práticas. Neste sentido, fundamente-se, prioritariamente, na Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI,
2012), articulando com o conceito de identidade profissional (DUBAR, 1997)
e com os princípios da Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2019), no que se refere à prática educativa. Os conceitos freireanos são tratados como objeto
de estudo para analisar informações, atitudes, comportamentos e campo
de representação de docentes. Trata-se de uma pesquisa de abordagem
qualitativa, que parte da Lei nº 12.612/12 (BRASIL, 2012), que declara Paulo
Freire como patrono da educação brasileira. Metodologicamente, a investigação estrutura-se nas seguintes etapas: revisão bibliográfica; aplicação
de questionário presencial e online, e o uso da técnica de Associação Livre
de Palavras. Os bancos de dados foram processados nos softwares: EVOC
(2005), IRAMUTEQ (2003) e NVivo (2008), a fim de se ampliar as perspectivas de análise dos dados. Este recorte refere-se aos dados obtidos a partir
do termo indutor “concepção e educação de Paulo Freire” e processados no
software IRAMUTEQ. Verificou-se que a maioria do grupo social é composta
por docentes do sexo feminino (72%), com tempo de atuação maior que 20
anos (66,3%) e pertencentes à área de linguagem (66%). Sobre os posicionamentos docentes, foi observado, com maior destaque, as categorias, em
que os docentes, atuantes nas áreas de Educação Especial (80%) e Ciências
Humanas (70%), eram favoráveis às concepções freireanas. As demais áreas
não tiveram distribuições díspares, de forma acentuada, salientando leve posicionamento favorável nas Ciências Naturais e Linguagens; assim como leve
posicionamento desfavorável para a área de Matemática. As diferenças de
posicionamentos pouco acentuadas indicam posicionamentos mais heterogêneos entre os professores atuantes nessas áreas, que pode salientar maior
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tensão sobre as concepções freireanas nas políticas de formação docente entre esses profissionais. Em relação ao posicionamento negativo e ao tempo
de atuação docente, a categoria de maior destaque para o posicionamento
está relacionada aos docentes com o menor tempo de experiência (63%).
Isso não indica docentes mais jovens, pois nessa categoria se encontram docentes de várias faixas etárias (apenas dois docentes até 25 anos de idade).
Não obstante, o que pode ser percebido, no grupo investigado, é que a medida em que se passam os anos de experiência docente, há um decréscimo de
posicionamentos favoráveis e aumento dos desfavoráveis. Moscovici (2012)
mostra que as representações sociais orientam tanto as práticas discursivas,
ou seja, as comunicações, como também servem de orientação para as práticas. Nesse estudo em andamento, espera-se investigar, acompanhar e analisar o subgrupo desfavorável e favorável à concepção freireana.

PALAVRAS-CHAVE
Representações sociais. Concepções freireanas. Constituição identitária.
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17/11/2020
9h30 - Abertura
Atração Cultural: Aula Aberta Virtual
PROJETO MÚSICA TRANSFORMANDO VIDAS (PROMUVI)
O Projeto Música Transformando Vidas (Promuvi) trabalha com musicalização para pessoas com deficiência visual, total ou parcial, desde
2009. Músicas e técnicas de musicalização são desenvolvidas no projeto, entremeadas por diálogos com o público sobre música, processos
criativos, inclusão e educação.
Transmissão realizada pelo Microsof Teams

10h - Mesa 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 (PPGE) da UniSantos
Profª. Drª. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco – Integrante da
Comissão Organizadora da Mostra de Pesquisa
Transmissão realizada pelo Microsof Teams

10h30 às 12h - Conferência de Abertura
A ÉTICA DA LIBERTAÇÃO E OS PROCESSOS DE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO
Palestrante:
Profª. Drª. Ivanilde Apoluceno de Oliveira – Uepa – Diretora da Anped
Norte, doutora pela Unam- México e PUC-SP, pós-doutora pela PUC-Rio
Coordenação:
Prof. Dr. Alexandre Saul – Docente PPGE UniSantos
Ementa: Nesta conferência foram analisadas as possibilidades de processos de inclusão na Educação, à luz da Ética da Libertação de Enrique
Dussel, em diálogo com a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Considera-se que a inclusão, em sua relação dialética com a exclusão, consiste em um debate ético fundamental, por isso a ética de Dussel, cujos
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pressupostos são a vida humana, a alteridade e a possibilidade de ser,
e a pedagogia de Paulo Freire, humanizadora, democrática e engajada
ética e politicamente com os oprimidos.
Transmissão realizada pelo Microsof Teams

Intervalo para almoço
14h às 18h - Apresentação de trabalhos
Foram abertas 9 salas virtuais (14h às 16h30), nos dias 17 e 19/11/2020,
coordenadas por professores do PPGE com a colaboração de pós-doutorandos, doutorandos e egressos. Nas salas, foram apresentados de 3
a 4 trabalhos, seguidos de debate com o coordenador da sessão e os
demais participantes.
Cada sala teve até 20 participantes. O endereço virtual das salas foi disponibilizado a todos os inscritos no evento e o ingresso nas salas de
apresentação dos trabalhos feito por ordem de chegada e aceite de um
mediador. Os responsáveis pela apresentação de trabalhos tiveram suas
vagas reservadas em suas respectivas salas e dias de apresentação. Os
resumos das apresentações realizadas estão no arquivo Resumos.
Transmissão realizada pelo Google Meet
Sala: Prof. Dr. Alexandre Saul
Sala: Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto
Sala: Profª. Drª. Ivanise Monfredini
Sala: Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira/Profª. Drª. Maria Apparecida Franco
Pereira
Sala: Profª. Drª. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco
Sala: Profª. Drª. Maria de Fátima Barbosa Abdalla
Sala: Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes
Sala: Profª. Drª. Selma Garrido Pimenta

18h às 19h - Atração Cultural: Sar@u Digit@l
Há muito tempo, o Sarau é utilizado por artistas e amantes da arte como
forma de divulgação e valorização dos processos de criação e expressão. Agora estamos nos adaptando à nova realidade que nos foi imposta e, por isso, pensamos no Sar@u Digit@l, onde poderemos assistir e
propor leituras de poemas, leituras dramáticas, vídeo-poemas, breves
apresentações musicais, elaboração de pintura ao vivo, e muito mais.
Transmissão realizada pelo Google Meet
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19h às 20h30 - IX Jornada da Educação – XV Mostra de Pesquisa
em Educação – 8º Encontro PIBID
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
(PIBID/UNISANTOS): MÚLTIPLOS OLHARES
Ementa: Nesta mesa foram realizadas exposições que abordaram diferentes ângulos acerca do Pibid, por sujeitos que atuam e/ou atuaram
junto a essa política pública, discutindo dimensões formativas e curriculares do programa que se materializaram em práticas, projetos institucionais e pesquisas.
Palestrantes:
Prof. Me. José Martinho Gomes – Coordenador institucional do Pibid/
UniSantos
Profª. Me. Ana Cecília Costa – Coordenadora do subprojeto de Língua
Portuguesa;
Matheus Santos da Silva Macedo – Aluno bolsista do subprojeto de História
Profª. Me. Bruna Zatorre Pereira Monteiro Ribeiro – Pesquisadora do
Pibid
Profª. Me. Cristina Tuzzolo Vidaller – Coordenadora do subprojeto de
Pedagogia;
Profª. Drª. Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira – Ex-coordenadora institucional do Pibid/UniSantos
Profª. Lisa Renata P. da Silva – Supervisora da EMEIEF Prefeito Sebastião Ribeiro da Silva, São Vicente/SP
Transmissão realizada pelo Microsof Teams

18/11/2020
9h às 12h - Mesa-diálogo
PESQUISA EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: PROPOSTAS E PRÁTICAS DOS
GRUPOS DE PESQUISA DO PPGE DA UNISANTOS
Palestrantes: (representando seus respectivos grupos de pesquisa)
Prof. Dr. Alexandre Saul – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto – Coordenadora do PPGE UniSantos
Profª. Drª. Ivanise Monfredini – Docente PPGE UniSantos
Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco – Docente PPGE
UniSantos
Profª. Drª. Maria Apparecida Franco Pereira – Docente PPGE UniSantos
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Profª. Drª. Maria de Fátima Barbosa Abdalla – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes – Docente PPGE UniSantos
Profª. Drª. Selma Garrido Pimenta – Docente PPGE UniSantos
Ementa: Cada professor, líder de Grupo de Pesquisa do PPGE da
UniSantos, apresentou em até 15 minutos as temáticas/linhas de
pesquisa trabalhadas no respectivo grupo, buscando algum nível
de articulação a problemática de inclusão/exclusão. Logo após a
apresentação, foi aberto debate entre professores e participantes, com
questões e comentários diretamente na plataforma do YouTube (chat).
Transmissão realizada pelo Microsof Teams

14h às 18h - Oficinas Temáticas
Ementa: As oficinas são momentos de formação compreendidos como
contextos de vivência, conceituação e diálogo sobre temas importantes,
articulados à temática central da Mostra, e que foram abordados por
especialistas em salas de reunirão com até 20 participantes. O endereço
virtual das salas de oficinas foi disponibilizado a todos os inscritos no
evento e o ingresso nas salas feito por ordem de chegada e aceite de
um mediador.
Transmissão realizada pelo Microsof Teams

14h às 16h
Oficina 1
NARRATIVAS INVISÍVEIS: USO DE DRONES E IMPRESSÃO 3D PARA RECRIAÇÃO DE MATERIAIS INCLUSIVOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS
BRASILEIROS
Ementa: Reconhecer o Projeto Narrativas Invisíveis, que tem apoio do
BNDES e compreende a fabricação digital de materiais pedagógicos inclusivos e abertos de monumentos da cultura afro-brasileira. O projeto
tem amparo conceitual de metodologia criada pelo autor da oficina e
tem como interfaces: a formação de professores, a disponibilização dos
materiais a redes públicas de ensino e compartilhamento digital de modelagens.
Responsável:
Prof. Dr. Renato Frosch - Universidade Católica de Santos.
Transmissão realizada pelo Google Meet
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Oficina 2
TEATRO SOCIAL DOS AFETOS – BRINCAR, TEATRAR E ESPERANÇAR EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Ementa: Pretendeu-se na oficina apresentar brevemente a pesquisa sobre teatro social dos afetos baseados na teoria espinosana estudada na
tese “Teatro Social dos Afetos”, uma perspectiva do Teatro do Oprimido,
desenvolvida no campo de estudos da psicologia social, no núcleo na
PUC SP- NEXIN (Núcleo de pesquisa dialética exclusão e inclusão social). Também se desenvolveu a vivência de jogos teatrais, no formato
online, com atividades que permitam identificar e experienciar no corpo
os afetos vividos com dificuldade ou negados no cotidiano, propiciando
espaço para narrativas, experiência de escuta no coletivo, improvisação
e reflexão do grupo sobre a vivência.
Responsáveis:
Profª. Drª. Kelly C. Fernandes (Kelly di Bertolli)
Elias Rezende
Transmissão realizada pelo Google Meet

14h às 18h
Oficina 3
USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA PROCESSOS DE ENSINO
E APRENDIZAGEM
Ementa: Em tempos de pandemia, o uso de ferramentas tecnológicas
tornou-se crucial para o trabalho, sobretudo, para o trabalho da professora e do professor que, mais que subitamente, se viu diante não
mais de sua sala de aula, mas sim, de seu computador, notebook, celular, tablet, etc. Desse modo, a tecnologia hoje é o meio de interação
discente-docente e a oficina em questão objetivou apresentar o uso de
ferramentas tecnológicas; propor atividades para mediar relações de
ensino-aprendizagem e praticar o uso de ferramentas tecnológicas.
Responsável:
Prof. Daniel Camargo - mestrando em Educação da Universidade Católica de Santos.
Transmissão realizada pelo Google Meet
Oficina 4
CONHECENDO AS SINGULARIDADES DA PESSOA SURDA PARA TORNAR
POSSÍVEL A INCLUSÃO EDUCACIONAL
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Ementa: Os surdos têm uma percepção de mundo diferente, pois a
vivência de maneira distinta em alguns aspectos, e esta visão estará
revelada em seu comportamento, na sua compreensão e na sua
escrita. O sucesso da inclusão se dará com o crescente conhecimento
e aperfeiçoamento da prática pedagógica, além da difusão, uso, assim
como a aceitação e conhecimento da Libras como Língua determinante
na educação do Surdo.
Responsável:
Me. Samantha Noronha - Mestra em Educação, assistente de direção
na Rede Municipal de Santos.
Transmissão realizada pelo Google Meet

16h às 18h
Oficina 5
PINTURAS INDÍGENAS
Ementa: Esta oficina objetivou evidenciar, historicamente, a relação intrínseca entre a natureza e seus desígnios materiais e espirituais com
indígenas da etnia tupi-guarani. Dessa relação, demonstrar suas especificidades culturais e estéticas relativas à pintura corporal assim como os
materiais e técnicas utilizados para esse fim.
Responsável:
Cacique Ubiratã Gomes - Mestrando em Educação da UniSantos.
Transmissão realizada pelo Google Meet
Oficina 6
ECONOMIA SOLIDÁRIA, TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E PROCESSOS
EDUCATIVOS
Ementa: A Economia Solidária (EcoSol) visa à transformação social a partir da valorização do humano e não do capital. Nesse contexto, a oficina
abordou as seguintes temáticas: Temas a serem abordados: Princípios
da Economia Solidária e a criatividade; Atuação do Fórum de Economia
Solidária da Baixada Santista (FESBS); Políticas Públicas para a Economia Solidária; Economia Solidária e Educação: dimensões na Educação
formal e não formal; Currículo, território e Aprendizagem Solidária; As
propostas do FESBS para o campo da Educação.
Responsáveis:
Profª. Me. Alcielle dos Santos - Cipó Educação
Profª. Esp. Marcia Silveira Farah Reis - Grupo Lótus
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Transmissão realizada pelo Google Meet

18h às 19h
Atração Cultural: Sar@u Digit@l
Veja detalhes acima
Transmissão realizada pelo Google Meet

19/11/2020
9h às 12h - Mesa diálogo
DIÁLOGOS SOBRE INCLUSÃO
Palestrantes:
Profª. Drª. Maria de Fátima Barbosa Abdalla – Docente PPGE UniSantos
Prof. Dr. Agustín Villarreal – Universidad Nacional de Missiones (UNaM)
Prof. Me. Maikel Pons Giralt – Universidad ‘Ignacio Agramonte Loynaz’
de Camagüey
Prof. Me. Herminio Nhantumbo – Escola Superior de Jornalismo Maputo/Moçambique, doutorando em Educação da UERJ
Logo após a mesa, foi aberto debate entre os professores e internautas
participantes diretamente na plataforma do YouTube (chat).
Transmissão realizada pelo Microsoft Teams

14h às 18h - Apresentação de trabalhos
Continuidade das 9 salas virtuais (14h às 16h30), coordenadas por professores do PPGE com a colaboração de pós-doutorandos, doutorandos
e egressos. Nas salas, foram apresentados de 3 a 4 trabalhos, seguidos
de debate com o coordenador da sessão e os demais participantes.
Cada sala pode ter até 20 participantes. O endereço virtual das salas foi
disponibilizado a todos os inscritos no evento e o ingresso nas salas de
apresentação dos trabalhos será feito por ordem de chegada e aceite de
um mediador.
Transmissão realizada pelo Google Meet
Sala: Prof. Dr. Alexandre Saul
Sala: Profª. Drª. Irene Jeanete Lemos Gilberto
Sala: Profª. Drª. Ivanise Monfredini
Sala: Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira/Profª. Drª. Maria Apparecida Franco
Pereira
Sala: Profª. Drª. Maria Amélia do Rosário Santoro Franco
Sala: Profª. Drª. Maria de Fátima Barbosa Abdalla
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Sala: Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes
Sala: Profª. Drª. Selma Garrido Pimenta

18h às 19h - Mesa de Encerramento
Representantes dos alunos integrantes da Comissão Organizadora da
Mostra de Pesquisa discutiram aspectos da preparação e desenvolvimento do evento, bem como perspectivas para a edição de 2021.
Transmissão realizada pelo Microsoft Teams
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Afiliado

