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COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Eixo Temático: Desenvolvimento Humano e Sociedade 
 
LITERATURA, EDUCAÇÃO E IDENTIDADE NACIONAL: O PROJE TO 
EDITORIAL DE MONTEIRO LOBATO E A TRAJETÓRIA INTELEC TUAL DE 
GRACILIANO RAMOS 
 

BASSO, Jorge Garcia; ALCANFOR, Lucilene R. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade 

CNPq  

Comunicação Oral 

 

Resumo: Baseados no projeto editorial e literário infantil de Monteiro Lobato, bem 

como, na trajetória intelectual de Graciliano Ramos apresentamos duas frentes de 

pesquisa que fazem uso da literatura como fonte documental histórica representativa do 

projeto de identidade nacional concomitante ao movimento de renovação educacional que 

eclodiu nas primeiras décadas do século XX. O estudo de Monteiro Lobato se propõe a 

analisar parte das obras literárias infantis do autor as quais são: História do mundo para 

as crianças (1933), Emília no país da gramática (1934), História das invenções (1935), 

Aritmética da Emília (1935) e Geografia de Dona Benta (1935), consideradas obras 

importantes do seu projeto editorial e de grande circulação nos jornais e instituições 

educacionais, atrelado às instâncias de articulação e às redes de sociabilidade no campo 

educacional que de alguma forma viabilizaram essa circulação. O estudo de Graciliano 

Ramos pretende analisar sua trajetória histórica como escritor e profissional da educação, 

assim como as relações que permearam a sua atuação no sistema de ensino, como Diretor 

de Instrução do Estado de Alagoas e Inspetor Federal de Ensino Secundário no Rio de 

Janeiro entre as décadas de 1930 e 1950. Objetiva analisar a trajetória Intelectual de 

Graciliano Ramos, seu contexto e as redes de relacionamento e sociabilidade que o 

envolveram, seu posicionamento nos veículos de debate e disseminação pública de idéias 

e ações com relação à educação e à cultura no cenário nacional. 

Palavras-chave: Intelectuais, Educação, Literatura. 
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OS SENTIDOS QUE OS ESTUDANTES DO PRIMEIRO ANO DO CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA PUC-SP ATRIBUEM AO SEU PROJETO DE FUTURO 
PROFISSIONAL 

 
MARQUES, Flávia M. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

CAPES  

Comunicação Oral 

 
Resumo: Esta pesquisa investiga os sentidos que os jovens estudantes do primeiro ano de 

graduação de Administração da PUC-SP atribuem aos seus projetos de futuro 

profissional, bem como os elementos que os compõem e seus múltiplos determinantes.  

As transformações que nossa sociedade tem sofrido nas últimas décadas, como o avanço 

tecnológico, os processos de flexibilização e precarização do trabalho e a globalização da 

economia têm trazido mudanças, que são constitutivas de suas subjetividades.    O 

referencial teórico metodológico é o da Psicologia Sócio – Histórica, representada pelo 

pensamento de Vigotski.  Para tanto, foi realizado um grupo focal e duas entrevistas. A 

análise empreendida consistiu na aglutinação de pré-indicadores, sistematizados em 

indicadores, os quais nos evidenciaram quatro núcleos de significação. Nestes, atentou-se 

para jovens com imensa dificuldade em projetar-se no futuro. Atrelam suas necessidades 

às condições materiais que almejam, o “ganhar dinheiro”, porém, não visualizam os 

meios concretos para realizar tais desejos. Vivem no imediatismo, no presente, no desejo 

constante de aproveitar a vida, trazendo como conseqüência sonhos mais empobrecidos, 

no quais podemos verificar certa padronização. Em contrapartida, apresentam ilusão 

quanto ao diploma da PUC, apostando na qualificação em uma universidade reconhecida, 

como garantia para o futuro. 

Palavras-chave: Subjetividade, Estudantes Universitários, Projeto de futuro  

Profissional. 
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O SUJEITO COMO AUTOR-CIDADÃO  

ALBINO, Jacqueline Meneguel; BARBOSA, Joaquim Gonçalves 

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado 

Comunicação Oral 

 

Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar uma breve revisão da parte teórica da 

dissertação de mestrado “A sensibilidade do olhar multirreferencial abrindo caminhos em 

direção ao autor-cidadão”, que demonstra a idéia de sujeito a partir dos conceitos de 

autor-cidadão, autoria e autonomia. Na perspectiva multirreferencial, indagamos sobre a 

formação do sujeito no âmbito do ensino superior privado. Destacamos o pensamento de 

Cornélius Castoriadis que traz importantes contribuições para o entendimento a respeito 

da sociedade instituída e que estuda entre outras questões, as condições de emancipação 

humana colocando em contato a dimensão psicanalítica e a dimensão social histórica e 

Joaquim Gonçalves Barbosa, que define sujeito como autor-cidadão, de maneira que, a 

partir desse entendimento, demonstramos a necessidade de ressignificar a idéia de 

cidadania. Ao instigar um olhar diferente, mais sutil, a multirreferencialidade aponta 

caminhos, abre novas possibilidades de desestabilizar o instituído em favor dos sujeitos 

especialmente nas relações educativas. 

Palavras-chave: autor-cidadão, multireferencialidade, sujeito. 
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O PERFIL IDEOLÓGICO DOS PAIS MEMBROS DO CONSELHO DE  ESCOLA 
 
CUNHA, Maria Aparecida da; SAES, Décio Azevedo Marques de  

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado 

Secretaria de Educação - SP 

Comunicação Oral 

 

Resumo: O presente trabalho enfoca a participação e atuação dos pais no Conselho de 

Escola. Tal participação passou a ser possível após a Constituição de 1988 e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96 – LDBEN. O estudo tem por 

objetivo identificar a concepção de participação dos pais membros do Conselho de 

Escola, e traçar os possíveis perfis ideológicos dos mesmos quanto à gestão escolar. A 

pesquisa é de natureza empírica, todavia ela se apóia em perfis ideológicos, construídos a 

partir de análises propiciadas pela Sociologia da Educação e pela Ciência Política. Como 

referencial teórico apropriamo-nos de Luis Pereira, Juan Bordenave, Maurício 

Tragtenberg, Edmundo Campos e de C.B. Macpherson. A pesquisa concentrou-se em 

uma das escolas da Rede Estadual, no Município de São Bernardo do Campo – SP. 

Utilizamos métodos de pesquisa de campo e bibliográfica. Além da pesquisa de campo, 

que teve como base entrevista qualitativa e semi-aberta, realizamos análises das 

Legislações Federal e Estadual com o objetivo de verificarmos as lacunas existentes na 

legislação, assim como os limites por ela impostos à participação dos pais na gestão 

escolar. Concluímos que os pais membros do Conselho de Escola possuem posturas e 

atitudes de perfil ideológico patrimonialista e ao mesmo tempo burocrático, sendo que 

muitos acreditam que o fato de terem sido informados, os tornam participantes. 

Palavras-Chave: Gestão democrática, perfil ideológico, conselho de escola. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE (PES) - 
COMUNIDADE VILA ZACARIAS, SOROCABA-SP 
 
ALBACH, Ana Carolina Curtolo 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo  

Comunicação Oral 

 

Resumo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo implementar um programa de 

educação que desenvolva ações sustentáveis na comunidade Vila Zacarias, João Romão e 

Vila Sabiá, na cidade de Sorocaba, SP. Para a realização desse programa serão 

convidados a participar os moradores do bairro e os alunos da escola E.E. Profª Ida 

Yolanda Lanzoni de Barros. Por meio de observação realizada pela aluna pesquisadora – 

que participa do Programa Escola da Família -, ficou caracterizado o interesse dos 

moradores em construir novos conhecimentos relacionados às questões de Educação 

Ambiental e desenvolvimento sustentável. O referencial teórico, fundamento para as 

ações que serão propostas, parte do princípio que a sustentabilidade é um processo de 

desenvolvimento centrado nas pessoas, que pode tornar-se fator mobilizador e motivador 

nos esforços da sociedade para transformar as instituições sociais, padrões de 

comportamento e valores dominantes.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Educação Ambiental; Comunidade. 
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Eixo temático: Educação e Currículo 

 

DISCIPLINA ESCOLAR E MATERIAIS DIDÁTICOS: PERSPECTI VAS DE 
PESQUISA 
 
GOMES, Daniel; TARTALIONI, Moroni; CALIL, Rodolfo; PINHEIRO, Tainã*; BOIM, 

Thiago  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade 

CNPq/CAPES/ São Paulo 

*Bolsista de Iniciação científica FAPESP 

Comunicação Oral 

 

Resumo: No âmbito do projeto de pesquisa “História das disciplinas escolares e dos 

livros didáticos no Brasil” coordenado pelo professor doutor Kazumi Munakata, do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), serão apresentados nesta 

comunicação diferentes perspectivas de pesquisas desenvolvidas no campo das 

disciplinas escolares e dos materiais didáticos. São cinco trabalhos distintos que elucidam 

questões teóricas e metodológicas desta modalidade de investigação: O ensino de 

História nas escolas secundárias paulista; A utilização da metodologia da educação 

patrimonial no ensino de História; As transformações da Geografia Escolar; O uso de 

materiais didáticos em escolas públicas estaduais na cidade de São Paulo; Publicações 

do Sistema de ensino no ensino fundamental.  A variedade dos temas propostos e a ampla 

possibilidade de leitura das fontes nesta área de pesquisa revelam o atual andamento 

desta atividade científica e os avanços na história das disciplinas escolares no Brasil.  

Palavras-chave: Disciplina escolar, Materiais didáticos, Pesquisas. 
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A REFORMA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E A QUA LIDADE DE 
DIMENSÃO ÉTICA E POLÍTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA. 
 
FERNANDES, José Mauro Marinheiro; CHIZZOTTI, Antonio 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo 

Comunicação oral 

 
Resumo: A qualidade do currículo da educação básica, compreendido a partir da práxis de educadores no 

cotidiano das escolas públicas, tem sido objeto de estudos dos pesquisadores e uma das preocupações da 

maioria das políticas públicas e das reformas curriculares. O argumento a favor da melhoria da qualidade 

da educação se faz presente em todos os discursos oficiais e está associado a uma concepção de estado, a 

um projeto político-pedagógico, como processo de regulação e controle social, que corresponde à dimensão 

da luta por hegemonia entre os diversos segmentos da sociedade civil. Em 2008, a Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo, iniciou um processo de implantação da Proposta Curricular em toda a rede pública 

de ensino, com total ênfase a questão da qualidade de ensino e aprendizagem, concebendo as escolas como 

uma “comunidade aprendente”. Realizo a pesquisa no impacto dessa reforma e o seu discurso voltado para 

a melhoria da qualidade, associada a um projeto político e social que pretende constituir-se hegemônico, 

tendo como objeto de estudo a qualidade ética e política da práxis de professores de História. Numa 

abordagem que associa os pressupostos da teoria crítica com estudos sócio-educacionais de tipo 

etnográficos. Proponho-me refletir sobre esse processo dinâmico da cultura escolar e do ensino de História, 

construído por sujeitos de autonomia num “território contestado”, que se manifesta na escolha dos sujeitos 

e memórias sociais válidos, nas abordagens historiográficas e nos significado que o momento presente dá 

ao passado público e ao futuro como campo de possibilidades e de “esperança”. Aproprio do conceito de 

currículo como manifestação da cultura escolar na sua diversidade de formas de resistência e de 

subordinação, como espaço da luta política das diversas forças sociais no âmbito do estado brasileiro. Na 

rede pública estadual, essa proposta tem sido criticada pela pouca ou quase nenhuma margem de autonomia 

dada à escola, não permitindo aos educadores criarem situações para o pensar e o fazer pedagógico e dando 

pouca importância às experiências vivenciadas. É clara a “ação integrada e articulada” da Secretaria e os 

limites colocados às posturas autônomas das escolas e seus profissionais. Para realizar a pesquisa, tendo 

como eixo norteador de análise o conceito de qualidade no paradigma de uma educação de dimensão 

crítica, recorro ao conceito de autonomia como fundamento da modernidade e no conceito de currículo 

construído como cultura, na dimensão ética e política da práxis escolar.  Uma investigação que percorre os 

caminhos de conflitos e consensos que se dá entre a qualidade prescrita pela reforma e aquelas que de fato 

estão sendo construídas no cotidiano da escola pública.   

Palavras-chave: Reforma Curricular; Ética; Política.  
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EDUCAÇÃO E ESTADO NA SOCIEDADE GLOBALIZADA: SENTIDO S PARA 
FORMAÇÃO HUMANA  

 
MACHADO, Tânia Mara Rezende; PONCE, Branca Jurema 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo 

CAPES – São Paulo 

Comunicação Oral 

 

Resumo: Este trabalho visa discutir: 1) Que sentido tem  a educação para a formação 

humana em uma sociedade globalizada ou da informação; 2) Em que medida a educação 

colabora para que os sujeitos que dela participam compreendam o que é e quais são os 

papéis do Estado; 3)Como e quando a presença do Estado se faz sentir no dia-a-dia das 

pessoas. Trata-se uma pesquisa qualitativa pautada na análise e interpretação do conteúdo 

expresso em sete cartas escritas ao presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva por 

alunos da 3ª série do primeiro segmento do Ensino Fundamental de uma escola rural do 

Acre. As referências bibliográficas são de Afonso (2001), Miliband (1981-1983) 

Sacristán (2007) e Tedesco (2002). 

Palavras-chave: Estado; Políticas Educacionais; Sociedade Globalizada. 
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Eixo Temático: Educação e Inclusão 

 

PRECONCEITO E ESTIGMA X INCLUSÃO: SÍNDROME DE DOWN 

WUO, Andrea Soares  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

CAPES  

Comunicação Oral 

 

Resumo: Um dos principais obstáculos que se impõe ao desenvolvimento das pessoas 

com deficiências são as barreiras atitudinais, como o preconceito e as relações com base 

no estigma. Esta pesquisa buscou analisar os modos como se manifestam as relações 

entre pessoas “estigmatizadas” e “normais”, a partir de um caso específico: as relações 

entre dois alunos com  Síndrome de Down e seus colegas de classe. Realizou-se um 

estudo de caso, utilizando-se entrevistas em grupo com os alunos, observação 

participante e conversas informais. As relações observadas variavam conforme o modo 

de manifestação da Síndrome em cada um dos alunos. No caso da aluna com maior 

comprometimento intelectual e físico, as relações eram baseadas nos cuidados, afeto e 

superproteção. No caso do outro aluno com SD, as relações baseavam-se no coleguismo e 

respeito em sala de aula e outras atividades pedagógicas. Observou-se o estabelecimento 

de algumas relações de medo e repulsa, devido a concepções baseadas no preconceito. 

Embora se observe a aceitação dos colegas com SD na escola pelos outros e concepções 

que vão além dos estereótipos e preconceitos relacionados à SD, a tendência dos alunos 

em escolher amizades com seus pares “iguais” limita a possibilidade das pessoas com 

deficiência sentirem-se, de fato, incluídas. Para tanto, seria necessário a mediação de 

educadores, no sentido de promover atitudes e concepções que valorizem a amizade entre 

diferentes.  

Palavras-chave: estigma, preconceito, inclusão. 
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DADOS PRELIMINARES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS DCN DE  
EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM DUAS 
INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
 
MONTEIRO, Rosana Batista; SILVA JR., João dos Reis  

Universidade Federal de São Carlos 

Programa de Pós-Graduação em Educação - Doutorado em Fundamentos da Educação 

Comunicação Oral 

 

Resumo: O Ministério da Educação aprovou em 2004 especialmente por demanda do 

movimento social negro, diretrizes curriculares para a educação básica e superior – Res. 

CNE/CP 01/2004 - que possibilitassem a efetiva implementação dos artigos 26A e 79B 

da LDB 9394/96 (alterados pela lei 10639/03). Passados cinco anos desde a aprovação da 

lei 10639/03 e 4 anos desde a aprovação da Resolução CNE/CP 01/2004 a construção de 

pedagogia que não reproduza as desigualdades sociais e raciais e que objetive o respeito à 

diversidade ainda não é uma realidade nas escolas da educação básica, nem da educação 

superior. A abordagem de conteúdos relativos a relações raciais nos cursos de formação 

dos profissionais da educação, especialmente de Pedagogia continua ausente das matrizes 

curriculares, planos de ensino e salas de aula. Com base em dados de pesquisa de 

doutorado em desenvolvimento (Fundamentos da Educação - Universidade Federal de 

São Carlos) analisamos as ações desenvolvidas em dois cursos de Pedagogia, em 

instituições privadas, nas quais, ainda que timidamente, desenvolvem-se temas relativos a 

Relações étnico-raciais sendo que, em uma dá-se de forma institucionalizada e na outra, 

enquanto iniciativa particular de alguns professores. 

 Palavras-chave: pedagogia, negro e educação, relações raciais, políticas educacionais. 
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A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DE UMA ALUNA COM DEFIC IÊNCIA 
VISUAL: UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR 
 
LEAL, Daniela; ANTUNES, Mitsuko Aparecida Maquino  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

Comunicação Oral 

 

Resumo: A educação inclusiva tem sido objeto de grandes discussões em nossa 

sociedade e pauta dos eventos mundiais sobre educação. Nesse quadro de constantes 

discussões e mudanças, esta pesquisa se propôs a estudar uma das partes envolvidas no 

processo: o aluno com deficiência visual e a constituição de sua identidade frente ao 

processo de inclusão escolar. 

Pela natureza do tema pesquisado optou-se pela narrativa da história de vida, buscando 

captar as relações entre o sujeito e os outros, pois acredita-se que esse tipo de abordagem 

propicia uma maior aproximação com o sujeito analisado/pesquisado. 

Procedeu-se à escuta da narrativa da história de vida de uma pessoa que foi perdendo a 

visão ao longo do tempo, causada por retinose pigmentar. Por sempre estudar em escolas/ 

classes regulares, mesmo antes dos discursos sobre uma educação inclusiva, participou de 

projetos educacionais inclusivos, bem como encontrou vários professores que lhe deram 

reais oportunidades de inclusão. 

Palavras-Chave: identidade; deficiência visual; educação inclusiva. 
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ESTIGMAS E INCLUSÃO 

 

ALVES, Manoel do Nascimento; HEY, Ana Paula  

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado 

Secretaria de Educação - SP 

Comunicação Oral 

 

Resumo: As pessoas com deficiências são excluídas da sociedade devido à marca 

negativa de descrédito recebida pelo meio social - por sua aparência ou seu modo de ser 

diferentes - que os coloca fora da norma, classificando-os como seres desviantes. No 

cotidiano escolar essas marcas se afirmam e se reproduzem inexistindo a superação desse 

estigma. A pesquisa visa analisar como o estigma incorporado pelos alunos com 

deficiências influencia no processo de interação e inclusão escolar, estudando indícios de 

como se desenvolve o processo de estigmatização no cotidiano escolar. Por intermédio da 

utilização dos trabalhos de Erving Goffman sobre interação e estigma; buscamos 

aprofundar essa questão analisando-a no contexto escolar. Preliminarmente, a pesquisa 

vem identificando que a escola, como meio de socialização e criação de saberes, tem um 

papel importante neste processo de mudança, apesar de muitas vezes reproduzir o 

estigma social. Acredita-se que possa auxiliar na mudança do olhar que exclui, 

desvendando algumas máscaras do social e da própria inclusão; sua renovação e de seus 

agentes sociais deve valorizar as diferenças para construção de novos conhecimentos. 

Palavras-chaves: Erving Goffman; estigma; inclusão escolar. 
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PRÁTICAS DO PSICÓLOGO NA EDUCAÇÃO EM CONFORMIDADE C OM O 
PRINCÍPIO INCLUSIVO 
 

MARTINS, Tânia Gonçalves; LUNA, Sergio Vasconcelos de 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

CNPq 

Comunicação Oral 

 
Resumo: Foram adotadas como marco inicial deste estudo, as transformações ocorridas 

nas atividades profissionais dos psicólogos para atuarem em consonância com princípio 

inclusivo. O estudo constituiu-se numa pesquisa de campo desenvolvida com o objetivo 

de verificar as funções atribuídas a estes profissionais nos Projetos Político Pedagógicos 

(PPPs) das instituições e as funções que eles se auto-atribuíam. O estudo foi desenvolvido 

em duas etapas: 1) identificação das funções legitimadas para os psicólogos nas 7 

instituições estaduais de ensino especial de BH-MG, por meio da análise documental dos 

PPPs; 2) identificação e análise das funções que os psicólogos que atuavam nestas 

escolas (14 profissionais) declararam desempenhar, em entrevista individual semi-

estruturada. A análise documental forneceu informações em relação às funções atribuídas 

aos psicólogos indicando que suas atividades diferem-se na maneira como a tarefa é 

realizada – individualmente ou em equipe – e em relação à concepção de atendimento 

subjacente à tarefa. As entrevistas revelaram as funções os psicólogos vinham assumindo 

nas instituições e as atividades que atendiam à perspectiva inclusiva. 

Palavras-chave: Atuação do Psicólogo; Educação Especial; Educação Inclusiva. 
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Eixo Temático: Educação e Infância 

 

CUIDAR, BRINCAR, APRENDER - REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 
PROFESSORES SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
COSTA, Cleusa Vieira da; DURAN, Marília Claret Geraes  

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado 

CAPES  

Comunicação Oral 

 

Resumo: Este estudo reflete as representações sociais de professores da educação infantil 

da rede escolar. Com uma abordagem psicosocial, produziu-se um diálogo entre a teoria 

das RS, o cotidiano escolar infantil e as políticas de atendimento à criança no Brasil. Tem 

como objetivo central identificar e analisar as representações sociais de professores sobre 

a educação infantil, evidenciando as implicações destas na prática pedagógica. 

Embasados nas reflexões de Serge Moscovici, na perspectiva da Teoria das 

Representações Sociais, concentra a reflexão nos discursos dos sujeitos participantes. 

Resultados ainda parciais nos permitem refletir sobre como os professores constroem 

suas representações sobre a educação infantil, levando-nos a identificarmos que as 

representações sociais são o que podemos chamar de “chaves de leitura” que os 

professores utilizam para interpretar o cotidiano da educação infantil, determinante de sua 

forma de pensar e são elementos significativos na construção cotidiana da prática 

pedagógica do professor. 

Palavras-chave: Educação infantil; representações sociais; cotidiano escolar. 
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O DISCURSO MÉDICO NO INTERIOR DO MOVIMENTO ESCOLA N OVA: 
DISCUSSÕES TEÓRICAS E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA (RIO DE  JANEIRO 
1930-1940). 
 

GARCIA, Ronaldo Aurélio Gimenes  

Universidade Federal de São Carlos 

Programa de Pós-Graduação em Educação  

Comunicação Oral 

 

Resumo: O Movimento Escola Nova que no Brasil teve a liderança de Anísio Teixeira, 

Fernando Azevedo e Lourenço Filho, também contou com a colaboração de importantes 

intelectuais da medicina e do direito. Estes últimos se propunham a pensar um modelo de 

educação que levasse em conta as contribuições da higiene mental, da psiquiatria e da 

psicanálise. Entre estes profissionais estava o psiquiatra alagoano Arthur Ramos, o 

médico Afrânio Peixoto e Júlio Pires Porto-Carrero, também ligado a área médica no Rio 

de Janeiro. O discurso médico sobre o ensino era veiculado por estudos publicados e em 

encontros e congressos de educação e higiene mental. Além das discussões teóricas, 

alguns chegaram a colocar em prática suas idéias como foi o caso de Arthur Ramos. Ele 

idealizou o Serviço de Ortofrenia e Higiene Mental no Rio de Janeiro durante a reforma 

de Anísio Teixeira, cuja função era diagnosticar possíveis transtornos de comportamento 

em crianças matriculadas no ensino público. O objetivo desta pesquisa é compreender o 

papel do discurso médico no interior do Escolanovismo, bem como as alternativas 

apontadas pelos intelectuais da medicina para a educação nacional. As fontes utilizadas 

foram obras escritas e publicadas pelos referidos autores entre os anos de 1930 e 1940. 

Ao que tudo indica, pela pesquisa até aqui realizada, havia uma nítida influência dos 

profissionais da medicina na elaboração e aplicação das reformas educacionais ocorridas 

naquele período.    

Palavras-chave: Escola Nova; Medicina e Educação. 
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A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS DE CIÊNCIAS NATURAIS NA E DUCAÇÃO 
INFANTIL 

MARTINS, Lilian Cassia Bacich  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

Comunicação Oral 

 

Resumo: A presente pesquisa buscou verificar se alunos de 5 (cinco) anos, que cursam a 

Educação Infantil, estabelecem relações entre os conceitos de Higiene, Saúde e 

Micróbios, trabalhados durante uma atividade de experimentação mediada por um adulto. 

A psicologia sócio-histórica é a base teórica adotada nesse trabalho. A metodologia 

emprega os pressupostos da psicologia sócio-histórica para entender o processo de 

formação de conceitos em Ciências Naturais: a observação e aplicação das atividades 

aconteceram no próprio contexto educativo do aluno, respeitando as situações 

socioculturais reais do sujeito. Foi realizada, inicialmente, uma atividade de 

reconhecimento dos conceitos cotidianos, seguida por uma atividade experimental no 

laboratório da escola; a qual enfocou o desenvolvimento de colônias de microrganismos 

e, finalmente, fez-se um follow-up. Como observado, houve um avanço conceitual que 

passou a participar de suas escolhas e decisões. Os alunos estabeleceram relações entre os 

conceitos estudados, de modo que, se é possível promover mudanças conceituais em 

alunos da Educação Infantil, isso não implica – nem deve pretender - formar conceitos 

científicos propriamente ditos, os quais estão muito além da ZDP das crianças. 

Palavras-chave: Teoria Sócio-histórica, Formação de Conceitos, Educação Infantil. 
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Eixo Temático: Educação e Juventude 

 

AFETIVIDADE EM SALA DE AULA: UM ESTUDO COM ADOLESCE NTES DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO 
 
SCHARPF, Luciana; PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós Graduação em Educação: Psicologia da Educação 

Comunicação Oral 

 

Resumo: Neste artigo, observaremos os resultados de uma pesquisa que investigou a 

afetividade em sala de aula. A partir da perspectiva dos adolescentes, vulneráveis 

socialmente, estudantes da rede pública de ensino, analisamos os sentimentos presentes 

na relação entre professores e alunos, com base na teoria de Henri Wallon. Os dados da 

pesquisa foram levantados a partir da metodologia de Grupo Focal. A pesquisa foi 

realizada em uma instituição social filantrópica, que presta serviços educacionais e de 

orientação familiar a crianças e adolescentes vulneráveis pessoal e socialmente. Foram 

analisados os sentimentos, as situações indutoras e a reação dos adolescentes frente às 

experiências escolares. De acordo com as interações vivenciadas nos grupos focais, 

foram criadas categorias relacionadas às situações indutoras expressas nos relatos dos 

adolescentes. Constatou-se que nem sempre a relação professor-aluno será “explosiva”. 

Os adolescentes mencionaram situações que mostram sentimentos de bem-estar e 

momentos prazerosos vividos com os professores. O que conta é o compromisso do 

professor com o “bem deles”, expresso na forma de preparar a aula, de utilizar diferentes 

recursos para mediar o conhecimento e de brincar e dialogar com os alunos, o que gera 

sentimentos de: alegria, motivação, vontade de aprender, desejo por superar as 

dificuldades das matérias mais complicadas. Por conseqüência, esse jovens reagiam 

colaborando com o professor e estudando mais a matéria.  

Palavras-chave: afetividade, relação professor-aluno, adolescência. 
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A ESCOLA VIVIDA POR ADOLESCENTES: SITUAÇÕES AGRADÁV EIS E 
DESAGRADÁVEIS 
 

MORAES, Regiane Rodrigues de; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

CNPq 

Comunicação Oral 

 

Resumo: A pesquisa buscou compreender a escola do ponto de vista do adolescente, com 

o objetivo de identificar situações que agradam e que desagradam ao aluno na escola, os 

sentimentos envolvidos nessas situações e as implicações educacionais no processo 

ensino-aprendizagem. A teoria psicogenética de Henri Wallon foi o referencial para 

analisar os dados. Adotou-se uma abordagem qualitativa e o instrumento para obtenção 

de informações foi a redação. O estudo permitiu conhecer a escola vivida por 

adolescentes que relataram situações agradáveis e desagradáveis envolvendo o ensino 

oferecido pela instituição, o desempenho nas avaliações e nas competições, as 

possibilidades de interação, a importância dos pares, os momentos de participação dos 

familiares na escola, os campeonatos, os questionamentos sobre a situação da instituição, 

a atuação do grêmio e da direção e os inesperados que acontecem. Os relatos dos 

estudantes forneceram indicadores para se trabalhar uma escola que atenda a seus 

interesses e suas necessidades.  

Palavras-chave: adolescência, escola, Henri Wallon. 
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EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR E FUTEBOL ESPETÁCULO: UM OL HAR 
SOCIOLÓGICO 
 
TOTO, Rogério; SAES, Décio Azevedo Marques de  

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado 

Comunicação Oral 

 

Resumo: O estudo identificou como o pertencimento de classe social interfere nos 

sentidos do jovem brasileiro frente ao futebol, e os mecanismos que determinam a 

decisão dos sujeitos investirem na carreira esportiva em detrimento a escolar. Com uma 

abordagem sociológica, enfocamos a mutação do futebol elitizado para ideal de ascensão 

social da classe popular. Em seguida, entrelaçamos as relações de poder dos agentes que 

participam do campo das práticas esportivas, configurando a mídia como difusora da 

ideologia capitalista. Na pesquisa, constituímos dois grupos com alunos de distintas 

classes sociais, do 1º ano do ensino médio, sexo masculino, com 15 anos. Fizemos uso da 

observação participante e de entrevistas como instrumentos para a coleta de dados. Como 

referencial teórico utilizamos os conceitos de campo, habitus, estratégia e capital 

cultural. Obtivemos como resultado a configuração de uma trajetória esportiva 

profissional voltada para os alunos do grupo A (baixa), em oposição à trajetória escolar 

longa, estrategicamente adotada pelos alunos do grupo B (classe alta). 

Palavras-Chave: Educação Física, Futebol, Sociologia do Esporte. 
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JUVENTUDE E CONTEMPORANEIDADE: INQUIETAÇÃO, ESPERAN ÇA E 
APOSTA 
 

MARTINS, Telma Cezar da Silva; NETO, Elydio dos Santos  

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado 

Comunicação Oral 

 

Resumo: O presente trabalho é um recorte da pesquisa que desenvolvo no Mestrado em 

Educação, cujo tema centraliza-se na proposta do trabalho educacional por Projetos e o 

impacto que os memos têm na construção do sentido da vida, dos jovens e adolescentes 

que deles participam. Apostar na juventude atual,  equivale segundo o conceito de aposta 

em Edgar Morin,"trazer a incerteza para junto da esperança”. Esperança e aposta numa 

trajetória de sentido, onde o vazio existencial tenha cada vez menos espaço. O objetivo é 

verificar se a categoria juventude oferece elementos suficientes para trabalhar aspectos 

concretos desta etapa da cronologia humana naquilo que diz respeito à construção do 

sentido da vida no ambiente escolar. Diante disto faço reflexão sobre algumas imagens 

ideológicas impostas à juventude, na maioria das vezes vista como um problema social, 

que geram inquietações tanto para a sociedade como para a própria juventude atual. A 

pesquisa está sendo desenvolvida considerando as idéias sobre o tema da juventude 

(Helena Abramo) e construção do sentido da vida (Victor Frankl); e como estratégica 

metodológica, observação participante e aplicação de questionário a alunos do Ensino 

Médio. Os resultados observados, ainda que parciais, evidenciam que a categoria 

juventude apresenta elementos fundamentais para a construção do sentido da vida, como 

responsabilidade, comprometimento consigo e com o outro, investimento em valores 

éticos, contribuindo para que ela não seja vista apenas como um problema social. 

Palavras-chave: Juventude, Sentido da Vida, Educação Escolar. 
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Eixo Temático: Educação Superior  
 
PEDAGOGIA DA TERRA : OLHAR DOS/AS EDUCANDOS/AS EM R ELAÇÃO À 
PRIMEIRA TURMA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

AMARAL, Débora Monteiro do; MONTRONE, Aida Victoria Garcia  

Universidade Federal de São Carlos 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

CNPq  

Comunicação Oral  

 

Resumo: O presente projeto trata sobre a formação de educadores de Reforma Agrária, 

tendo como eixo temático e objetivo geral do estudo os ensinamentos e as aprendizagens 

que ocorrem dentro do Curso de Pedagogia da Terra da Universidade Federal de São 

Carlos na visão dos e das alunos/as. A relevância deste estudo está na necessidade de 

uma educação no campo e para o campo, que apresenta algumas particularidades, de 

forma a contribuir com a formação de seres humanos comprometidos com a luta de sua 

história de vida. Desta maneira, tais seres humanos tornam-se os próprios sujeitos desta 

história. É neste contexto que se insere o Curso de Pedagogia da Terra e suas 

especificidades dentro da política do Governo Federal, o PRONERA. Como metodologia 

de pesquisa será utilizada a abordagem qualitativa de investigação por acreditar na 

importância de conhecer e descrever o processo de ensino e aprendizagem. A coleta de 

dados contará com entrevistas, escutas, conversas, observações e acompanhamento dos 

alunos em seu tempo-escola (Universidade) e no tempo-comunidade (Assentamento). 

Espera-se com esta pesquisa entender a importância desta formação diferenciada de 

educadores/as da terra e qual o significado da mesma para os/as alunos/as.  

Palavras-chaves: Educação em Assentamento, Pedagogia da Terra, Processos 

Educativos. 



 23 

A FORMAÇÃO SUPERIOR EM DIREITO NA OBRA DE MACHADO D E ASSIS 

 

CALABRESI, Luís Henrique de Freitas; BITTAR, Marisa  

Universidade Federal de São Carlos 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Comunicação Oral 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar a formação superior em Direito 

durante o século XIX por meio de dois romances de Machado de Assis, Memórias Póstumas 

de Brás Cubas e Dom Casmurro. A obra deste autor está intimamente ligada a seu momento 

histórico, e, por este motivo, é dotada de um imenso potencial para o estudo da sociedade que 

representa. Durante o século XIX, os cursos de Direito foram predominantes no ensino 

superior brasileiro, pois conferiam distinção social aos membros da elite que freqüentavam as 

Academias e formavam os quadros governantes do Império. Realizamos um estudo do 

respectivo momento histórico, em seguida estudamos a formação em Direito e posteriormente 

trabalhamos com excertos dos dois romances de Machado de Assis selecionados nesta 

pesquisa, realizando um entrecruzamento de fontes. Encontramos uma série de características 

da formação em Direito destas obras, tais como a busca do prestígio social, a formação 

humanística e retórica extremamente sofisticada e desvinculada da realidade material do país, 

que reforçava a opressão da classe aristocrática.  

Palavras-chave: História da Educação, Machado de Assis, Formação Superior em Direito 
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ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO HUMANA: A PERSPECTIVA DE  
PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 
ROSA, Eliana Mariano; SAES, Décio Azevedo Marques de  

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado 

Comunicação Oral 

 

Resumo: A finalidade deste trabalho é discutir formação no ensino superior e o que 

significa formação humana para professores do curso de pedagogia. Considerando a 

complexidade do tema, a intenção desta pesquisa é apontar os modos pelos quais certas 

metas oficiais que se referem ao ideal da formação humana, inscritas historicamente no 

sistema de ensino superior e consagradas na legislação vigente, repercutem na 

consciência dos professores. Para tal, foram realizadas entrevistas seguindo um roteiro e 

após, foi feita uma análise qualitativa individual de cada entrevista destacando pontos 

relevantes. Foi realizada uma análise geral com a junção de opiniões convergentes, pois 

embora os discursos tenham se mostrado diferentes, identificaram-se tendências de 

pensamento sobre  os temas. Considerando a estruturação do ensino superior voltada a 

formar pessoas capazes de atender ao mercado de trabalho, e às opiniões dos professores 

entrevistados, podemos entender que a formação humana no ensino superior é uma 

ideologia. Ela existe no discurso oficial e na documentação legal, mas na prática não se 

concretiza. A diversidade das opiniões apuradas evidencia que os dispositivos legais 

referentes ao ensino superior criaram uma superestrutura ideológica flexível cujas 

fórmulas são suscetíveis de serem apreendidas de modo diferenciado nos agentes deste 

sistema e são pouco operacionalizadas nas atuais estruturas.  

Palavras-chave: Pedagogia – Professores – Formação Profissional, Ensino Superior, 

Curso de Pedagogia. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – PROGRAMA 
UNIVERSIDADE PARA TODOS: UM OLHAR DOS ALUNOS BENEFI CIÁRIOS 
NA PUC-SP 
 
COSTA, Fabiana de Souza; CHIZZOTTI, Antonio 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo 

CNPq – São Paulo 

Categoria: Comunicação oral 

 
Resumo: Este estudo teve por objetivo estudar o Programa Universidade para Todos  (PROUNI) 

– uma política pública de Ensino Superior com o intuito de assegurar o acesso de jovens à 

universidade. Analisamos o programa do ponto de vista dos alunos beneficiários na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),  tendo como referência também estudantes 

bolsistas de 8 instituições de Ensino Superior na capital de São Paulo, pois numa política pública, 

o beneficiário é o agente efetivo que possui melhores condições de identificar as limitações e 

abrangência do programa que usufrui, enquanto um sujeito de direito. O desenvolvimento do 

Ensino Superior e das políticas públicas de acesso a partir da década de 90 até os dias atuais foi o 

nosso referencial. A década de 90 foi marcada por uma série de mudanças no Ensino Superior no 

Brasil, sendo a marca principal o processo de privatizações nos setores estratégicos do país, com 

destaque para o setor educacional. Em 2002, com a eleição do presidente Luis Inácio Lula da 

Silva, um intenso debate se inicia no Brasil acerca da necessidade de reformas na Educação 

Superior. O PROUNI surge a partir deste contexto atual de atender as demandas de acesso à 

universidade em nosso país. Adotamos a abordagem qualitativa, no intuito de identificar questões 

objetivas e subjetivas dos alunos, e explorar as diversas opiniões sobre o programa. Para isso, 

utilizamos a técnica do Grupo Focal e do questionário. A partir do olhar dos alunos beneficiários 

do PROUNI na PUC-SP, identificamos que estes reconhecem o PROUNI como uma excelente 

oportunidade de acesso à universidade – confirmando a hipótese inicial desta pesquisa. Para eles 

– mesmo com todas as críticas apresentadas, o programa serviu como uma porta de entrada no 

universo acadêmico, até então distante para eles. A educação é um tema caro atualmente no 

Brasil, e a implementação de políticas que permitam aos jovens sonharem com um futuro melhor, 

nos desafia e nos motiva para continuarmos lutando por mais acesso e por uma educação de 

qualidade no país. 

Palavras-chave: Políticas Públicas; Acesso; Educação Superior. 
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ALMEIDA, Renata Provetti Weffort  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade 

CAPES  

Comunicação Oral 

   

Resumo: O texto tem como objetivo verificar a organização espacial e a oferta de 

materiais em uma escola municipal de educação infantil de São Paulo, com base em 

levantamento dos espaços e materiais disponíveis, analisando seus usos no cotidiano 

escolar e utilizando como referencial teórico os escritos de Viñao Frago e Augustín 

Escolano.  

Palavras-Chave: Organização escolar, espaços, educação infantil 
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FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE DE PROFESSORES DE INGLÊS EM 
CURSO LIVRE: UM ESTUDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. 
 
IALAGO, Ana Maria; DURAN, Marília Claret Geraes  

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado 

Comunicação Oral 

 

Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo investigar as representações sociais de um 

grupo de professores de inglês em curso livre a respeito de sua identidade profissional, 

seus processos formativos e seus saberes docentes. A fundamentação teórica do estudo 

baseou-se nos conceitos de representação social (Serge Moscovici e Denise Jodelet) e de 

dialogicidade (Mikhail Bakhtin e Ivana Marková). Foram realizadas considerações a 

respeito de fatores históricos, sociais e econômicos que originaram as atuais 

representações que os sujeitos do estudo têm a respeito do idioma bem como dos 

processos de ensino e aprendizagem do mesmo. Os dados foram coletados através de dois 

questionários e analisados com os recursos de um software para análise lexical, o 

ALCESTE. Os resultados revelaram que os participantes consideram a fluência no 

idioma como central para sua identidade profissional e a experiência em sala de aula 

como mais importante do que a vivência acadêmica. A falta de reflexão acerca de 

aspectos sociais relacionados à sua prática pedagógica também foi observada. A 

contribuição pretendida por este estudo foi uma melhor compreensão das representações 

de professores de inglês a respeito do idioma e dos processos de ensino e aprendizagem 

do mesmo, bem como de seu papel profissional, de forma a oferecer algumas reflexões 

sobre as políticas e práticas atuais relacionadas à formação inicial e continuada de 

professores de língua estrangeira.  

Palavras-chave: Formação de professores de inglês; cursos livres; representações 

sociais. 
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 CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO FENOMENOLÓGICO PARA AS  
PRÁTICAS PSICOLÓGICAS E EDUCATIVAS: UM ELOGIO À 
INCOMPLETUDE 
 

GOMES, Luciana Szymanski Ribeiro  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação  

Comunicação Oral 

 

Resumo: Que contribuições podem trazer alguns aspectos do pensamento 

fenomenológico para diferentes ações psicológicas? Esta é a questão que sustenta a 

presente comunicação, fruto da minha tese de doutorado (2006), em que relatei uma 

experiência pontual de elaboração de ementário e prática de ensino de disciplinas ligadas 

à fenomenologia para um curso de graduação em psicologia. Pretendo aqui, entretanto, 

desenvolver uma reflexão sobre algumas noções do pensamento fenomenológico como 

possibilidade de sustentação metodológica de ações do psicólogo nos contextos da saúde 

e educação. Optei – não ignorando a existência de várias fenomenologias – por um eixo 

do pensamento fenomenológico que atravessa diferentes obras e autores: a atitude 

fenomenológica. Privilegiei, para discorrer sobre tal atitude, algumas noções do 

pensamento fenomenológico como o movimento de volta às coisas mesmas, fundamento 

da fenomenologia de Husserl, a noção de redução (epoché) e a idéia de intencionalidade. 

Tais recursos metodológicos têm sustentado de forma significativa alguns trabalhos de 

intervenção em diversas instituições cujos frutos têm sido outra compreensão da função 

dos psicólogos em contextos que não apenas a clínica, e especialmente na interface 

psicologia-educação. 

Palavras-chave: fenomenologia; educação; psicologia. 
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Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação - mestrado 

CAPES  

Comunicação Oral 

 

Resumo: Este estudo procurou apreender que consciência, ou consciências, formaram as 

Comunidades Eclesiais de Base – CEBs – com a apropriação das orientações da 

Educação Popular e da Teologia da Libertação durante o regime militar brasileiro. 

Entretanto, diferente da maioria dos trabalhos que se voltam a essa experiência, o estudo 

elaborou uma abordagem que as colocaram em prismas diversos. Focalizou, 

inicialmente, o momento histórico e algumas experiências nos vinte anos de regime e, 

em seguida, a Educação Popular e a Teologia da Libertação (teoria e prática), 

objetivando compreender seus projetos político-pedagógicos. A reflexão sobre a 

Educação Popular e a Teologia da Libertação aliada à reconstituição histórica do período 

forneceram o contexto no qual se inseriu a análise pretendida: a observação do fenômeno 

educacional numa perspectiva de micro-análise retratando os processos sociais e as 

experiências vividas para conhecer a consciência que emergiu de tal experiência 

educacional. Neste sentido, a pesquisa inferiu, por meio da análise de uma comunidade 

em particular, que a consciência nascida de tal prática foi de curto alcance, uma vez que 

os sujeitos envolvidos nesse projeto conscientizador perceberam apenas a ausência 

imediata de direitos.    

Palavras-chave: CEBs, Educação Popular, Teologia da Libertação. 
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Resumo: Este trabalho propõe-se a investigar os projetos sócio-educacionais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em especial o 

Programa São Paulo é uma Escola, com o objetivo de identificar interesses políticos e 

analisar a repercussão social e pedagógica do projeto no âmbito da comunidade escolar A 

hipótese que orienta esta investigação é a de que a intenção do programa está relacionada 

mais ao estabelecimento da ordem social, à contenção da violência na cidade e às 

exigências políticas nacionais e internacionais do que com as necessidades propriamente 

educacionais. O referencial teórico utilizado parte dos estudos de Bourdieu no que diz 

respeito à reprodução cultural, ao poder simbólico e ao capital cultural. Para os dados 

sobre inclusão e exclusão social na cidade de São Paulo utilizou-se os dados do IBGE, do 

Sistema EOL da própria Secretaria Municipal de Educação e de Sposati (1996). Propõe-

se uma análise documental e das condições de implementação das propostas 

governamentais em âmbito municipal, desde o Plano Diretor Estratégico e o Plano 

Plurianual 2006-2009 até os relacionados diretamente ao Programa São Paulo é uma 

Escola, sua aplicação e os resultados obtidos no campo empírico. Pretende-se, ainda, 

examinar os documentos de uma escola de ensino fundamental, confrontando-os com o 

referencial teórico e documental. 

Palavras-chave: Política educacional, Inclusão social, Escola. 
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Resumo: O presente texto busca compreender como a interação professor-aluno é 

representada por um grupo de estudantes do curso de pedagogia. A pesquisa trata de um 

tipo específico de relacionamento conflituoso gerados por comportamentos 

indisciplinados em sala de aula e utilizou o referencial teórico das representações sociais 

para compreender as representações. Inicialmente, os sujeitos foram solicitados a 

dissertar sobre o tema indisciplina. Em seguida, um grupo menor de participantes foi 

selecionado para participar de dramatizações, alguns como professores e outros como 

alunos. A tarefa era reproduzir os conflitos gerados pela indisciplina em sala de aula. 

Após as dramatizações atores e platéia refletiram sobre a vivência. Os comentários foram 

transcritos e analisados segundo a análise de conteúdo que revelou as principais 

significações atribuídas ao tema. Foi possível catalogar os gestos e as movimentações 

mais freqüentes dos atores em cena no papel de professores o que permitiu uma 

comparação de formas verbais e não verbais de comunicação.  

Palavras-chave: Representações sociais, interação professor-aluno, comunicação verbal 

e não verbal. 



 32 

CENTROS EDUCACIONAIS DE SANTO ANDRÉ: NOVAS FORMAS DE 
ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA 
 

GIRO, Emilce Rodrigues Gomes; ALVES, Maria Leila 

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação - mestrado 

Comunicação Oral 

 

Resumo: Neste artigo exploramos características do projeto dos Centros Educacionais de 

Santo André como formas contra-hegemônicas de constituir espaços educacionais. Os 

CESAs (Centros Educacionais de Santo André) são espaços públicos constituídos por 

Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Creches e Centros 

Comunitários, tendo em sua gestão a articulação da educação formal, não-formal e 

informal. Localizam-se em dez bairros da cidade, numa perspectiva de desenvolver uma 

Política de Educação Inclusiva e Integrada tendo como didática de atuação a 

transversalidade. A questão da diversidade social, econômica e cultural agregada a outras, 

identidades de gênero, raça e sexual fez com que o projeto observasse a necessidade de 

romper com guetos e permitir um novo olhar e, por conseqüência, a apropriação da 

comunidade de forma mais qualificada sobre o espaço público. Constituem-se objetivos 

do projeto: ressignificar os espaços públicos numa perspectiva de Cidade Educadora; 

promover espaços de referência e convivência para a comunidade, enquanto política 

pública afirmativa; fortalecer os canais de participação da comunidade.  

Palavras-chave : Educação Formal e Não-formal, espaço público, comunidade. 
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Resumo: A aquisição do repertório de leitura e escrita nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental do Ciclo II configura-se como uma das principais dificuldades a serem 

sanadas. Considerando-se que a avaliação do repertório prévio do aluno é condição 

necessária para o planejamento de ensino, este estudo teve por objetivo identificar o 

repertório de leitura de alunos de 5ª e 6ª séries que freqüentam o reforço escolar. Com o 

auxílio do software Mestre® (GOYOS & ALMEIDA, 1996) aplicou-se o Instrumento de 

Avaliação de Leitura – Repertório Inicial (MOROZ & RUBANO, 2006), que permite 

identificar: o conhecimento de letras do alfabeto; a leitura e compreensão de palavras 

compostas por sílabas simples e complexas a partir das relações entre as diferentes 

modalidades de estímulos (som-texto-figura); a leitura e compreensão de textos (carta e 

anúncio); a reprodução de palavras (cópia) e a construção de palavras ditadas (ditado). 

Participaram dessa pesquisa 17 alunos do Ciclo II. O IAL-I foi aplicado em sessão 

individual, com duração de 30 a 45 minutos. Os resultados indicaram variações do 

repertório de cada participante, identificando-se as relações dominadas e não dominadas; 

evidenciou-se maior dificuldade nas relações CD (texto-palavra falada) e AE (construção 

de palavra ditada) e nas palavras compostas por sílabas complexas. Tais identificações 

contribuem para o professor planejar atividades facilitando a aprendizagem e o 

aperfeiçoamento do repertório de leitura do aluno. 

Palavras-chaves: avaliação de leitura, ensino fundamental, software educativo. 
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Resumo: Estudo integra a pesquisa “Participação e Diálogo”, do grupo de pesquisas 

ECOFAM da PUC-SP, realizado numa EMEF em São Paulo. Seus objetivos: 

compreender os movimentos de aproximação da escola com as famílias dos alunos das 

quartas séries não alfabetizados e verificar como as professoras percebem a participação 

das famílias no processo de aprendizagem. Pesquisa qualitativa, dados coletados nos 

encontros entre a equipe  escolar e pesquisadoras, para conhecimento da situação desses 

alunos. Análise a partir das concepções da relação família-escola de Lahire, Thin, 

Perrenoud e Szymanski, que demonstra os confrontos que acontecem entre as duas 

instituições: desconsideração da cultura familiar como sendo diferente da cultura escolar; 

mito da não participação dos pais no acompanhamento da vida escolar dos filhos; 

culpabilização da família, pelo fracasso ou sucesso do aluno; modelo estereotipado de 

família no qual a escola se apóia para promover uma integração; e por ações geradas pela 

escola, que promovem o afastamento das famílias. Aponta para possibilidades de espaços 

de encontro entre elas. A análise mostrou que as professoras reportavam-se às vivências 

familiares como um dos elementos para compreender a situação vivida pelos alunos e que 

a equipe escolar desenvolveu atividades pedagógicas diferenciadas, para melhorar o 

desempenho desses alunos. Esse fazer pedagógico e a postura dialógica da escola e das 

pesquisadoras, fortaleceu a relação entre professoras e alunos, promovendo o seu avanço.  

O incentivo para maior contato com as famílias resultou numa reunião de pais focada nos 

avanços dos alunos. Essa postura proporcionou às famílias sentimentos indicativos de 

uma maior aproximação com a escola. 

Palavras – chave: relação escola-família, práticas educativas, práticas dialógicas. 
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Resumo: Este trabalho objetiva apresentar brevemente duas pesquisas de caráter 

interventivo e uma discussão a respeito da possibilidade de práticas psicoeducativas em 

uma comunidade de baixa renda. Ambos os estudos realizados pelo Grupo de Pesquisa em 

Práticas Educativas e Atenção Psicoeducacional à Família, Escola e Comunidade 

(ECOFAM). Partindo do referencial fenomenológico essas pesquisas têm como 

fundamento a reflexão como base para mudanças. Os eixos norteadores são a compreensão 

de Arendt sobre o pensamento como o “ato de descongelar” compreensões dadas pelo 

senso comum acerca de si e do mundo e a compreensão de Heidegger sobre o cuidado do 

homem com as possibilidades do seu existir, assim como de tudo ao seu redor.   É 

importante ressaltar que em ambas as pesquisas há a explicitação da importância de 

práticas que possibilitem a saída da solidão, no sentido de um compartilhamento da 

responsabilidade da existência, quer seja pela escuta atenta realizada no plantão, ou pela 

busca de encaminhamento de acordos feitos entre as pessoas da comunidade que possam 

facilitar e fortalecer as mudanças aspiradas pelas pessoas ou instituições 

Palavras chaves: práticas psicoeducativas, intervenção em comunidade, plantão 

psicoeducativo. 
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Resumo: Reduzir o analfabetismo continua sendo um desafio que exige constantes 

estudos e investimentos. Estudos fundamentados no paradigma da equivalência de 

estímulos (Sidman, 1984) vêm se destacando por permitir propostas promissoras no 

ensino da leitura e escrita. Parte dos estudos realizados em nosso país utiliza o software 

Mestre® (Goyos & Almeida, 1996) como recurso na programação do ensino. 

Considerando que a avaliação do repertório prévio do aluno é condição necessária para o 

planejamento das propostas de ensino, o presente estudo teve por objetivo identificar o 

repertório de leitura de alunos de EJA. Para tanto, utilizou-se o Instrumento de Avaliação 

de Leitura - Repertório Inicial (Moroz & Rubano, 2006).  O IAL-I, apoiando-se nas 

relações entre as diferentes modalidades de estímulos (som – texto – figura), permite 

identificar: conhecimento das letras do alfabeto; leitura e compreensão de palavras com 

sílabas simples e complexas;  leitura e compreensão de textos (carta e anúncio); 

reprodução de palavras (cópia) e construção de palavras ditadas (ditado). Participaram 09 

alunos do curso de E.J.A em sessão individual, com duração de 40 minutos. Os resultados 

indicaram as modalidades de estímulos que os alunos não dominavam, dificuldades na 

leitura e construção de palavras. A identificação do repertório prévio permitiu direcionar 

o planejamento do ensino pelo professor. 

Palavras-chave: avaliação de leitura, educação de adultos, software educativo. 
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Resumo: A pesquisa desenvolveu-se com foco no estudo da trajetória de leitura de 

jovens alunos do ensino médio, de uma escola pública de São Paulo, indicados pelos 

professores como bons leitores, por participarem ativamente das tarefas de leitura 

propostas na escola em virtude de serem assíduos freqüentadores da biblioteca escolar.  

Neste trabalho buscou-se compreender como os jovens adquirem e mantêm seus 

comportamentos de leitores. Para atingir esse objetivo, foram gravadas entrevistas com os 

participantes, que relataram suas histórias de leitura. A partir de relatos de escritores 

consagrados sobre suas histórias como bons leitores, foram extraídos os seguintes 

aspectos relevantes que nortearam as análises: o início e os primeiros contatos com a 

leitura; os motivos para a leitura; o acesso e o incentivo à leitura; o que lêem e por quê e 

para que lêem. A análise dos resultados trouxe à tona a necessidade de implementação de 

políticas públicas de incentivo à leitura que sejam efetivamente voltadas à formação de 

comunidades de leitores, para que sejam ampliadas as possibilidades de socialização 

dessa e de outras práticas culturais, o que resultará em maior abrangência das opções de 

leitura.  

Palavras – Chave: leitura, histórias de leitura, formação de leitores. 
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Resumo: O presente estudo procurou desvelar e compreender sentidos de práticas educativas de 

famílias moradoras de um bairro de baixa renda no município de São Paulo. Desvelar sentidos de 

práticas educativas dessas famílias foi primeiramente adentrar em seus mundos, contextualizar 

suas vivências e para isso foi importante e relevante conhecer e considerar suas peculiaridades, 

pois a intenção dessa pesquisa não foi generalizar os sentidos de práticas educativas familiares. O 

sentido é compreendido nesse trabalho, como o caminho para onde apontam tais práticas, ou seja, 

o rumo e a direção das práticas configuradas a partir das narrativas obtidas pelas entrevistas com 

essas famílias. É importante lembrar que sentido dá-se em situação, isto é, num espaço e tempo, 

num determinado contexto ou época, portanto o que emergiu nesse trabalho foi referido à 

investigação que aqui se realizou. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de base fenomenológica 

existencial. Participaram do estudo duas famílias de alunos de uma EMEF da região onde moram. 

Com essas famílias foram feitos dois encontros para a realização de entrevistas reflexivas, 

segundo a proposta de Szymanski, além dos depoimentos coletados em reuniões coletivas. A 

análise dos dados inspirou-se na Fenomenologia Existencial de cunho hermenêutico para se 

desvelar os sentidos das práticas educativas no discurso dessas famílias. Os resultados alcançados 

apontam que as práticas educativas das famílias estudadas revelam um sentido que expressa a 

responsabilidade de ser pai e mãe e de assumirem o papel de educadores de seus filhos, 

instrumentando-os para uma vida melhor. Não observamos uma prática dialógica, mas de 

imposição e obediência, porém essa imagem de família educadora e comprometida na educação 

dos filhos, muitas vezes não se adequa ao conceito que alguns educadores têm sobre as famílias 

de classes populares.  

Palavras-chave: Sentido; Práticas educativas; Famílias de classes populares. 



 39 

PARTICIPAÇÃO E HISTÓRIA DE VIDA 

 

SANCHES, Silvana Lopes; BARBOSA, Joaquim Gonçalves 

Universidade Metodista de São Paulo 

Programa de Pós-Graduação em Educação - mestrado 

Secretaria de Educação - SP 

Comunicação Oral 

 

Resumo: Este artigo refere-se a minha dissertação de mestrado, defendida na 

Universidade Metodista em São Bernardo do Campo e que consiste essencialmente numa 

reflexão sobre a participação numa escola pública da rede estadual de ensino de São 

Paulo, a partir da história de vida dos sujeitos que nela atuam, visando a compreender o 

que mantém motivadas as pessoas que se destacam por sua participação. É um estudo de 

natureza qualitativa, em que se relatam as experiências da própria autora e de mais duas 

pessoas da comunidade escolar, utilizando-se o método da história de vida. Esta pesquisa 

se estrutura em três etapas. Na primeira, através da metodologia adotada, buscou-se 

conhecer os sujeitos envolvidos no processo de participação. Na segunda, estudou-se a 

literatura corrente sobre os conceitos de participação e voluntariado. A terceira etapa 

constitui-se em uma reflexão sobre a leitura das histórias de vida dos sujeitos sob a 

perspectiva da interculturalidade, da participação e do voluntariado. Na narrativa das 

histórias de vida, é visível a mudança que viveram as pessoas envolvidas, que, de uma 

participação ingênua, passaram a ter uma participação crítica. 

Palavras-chave: História de vida, participação escolar, interculturalidade. 
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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com base em parte integrante da dissertação de 

mestrado defendida em 2005 no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação da 

PUC-SP, sob o título Análise material de livros didáticos para educação de jovens e 

adultos. Esta comunicação focaliza os recursos materiais de escolas pesquisadas para o 

desenvolvimento da dissertação e concentra esforços na identificação do espaço escolar, 

das instalações, do material didático e do uso que os professores fazem desses recursos. A 

investigação baseou-se na visita a quatro escolas e na observação de aulas. Tomou-se 

como referencial teórico David Hamilton, J. Gimeno Sacristán e Michel Apple, Roger 

Chartier, entre outros. Concluí que os espaços destinados para a educação de jovens e 

adultos constituem-se de arranjos para iniciativas provisórias e que o cenário de 

improvisação guarda coerência com o uso de demais recursos concebidos para essa 

modalidade de ensino, como os livros didáticos, em grande parte derivativos dos 

elaborados com foco em alunos da escolarização regular. 

Palavras-chave: escolas de educação de jovens e adultos; EJA e recursos materiais. 
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Resumo: Numa perspectiva sociológica, este trabalho tem o objetivo de identificar o 

perfil profissional do supervisor de ensino que atua na Secretaria de Estado da Educação 

paulista, verificando se sua atuação está voltada ao pedagógico ou ao administrativo e 

qual o compromisso político e as concepções educacionais destes profissionais. 

Apoiando-se em Muramoto, Coutinho e Huert, entre outros autores que abordam 

especificamente o tema, procurou-se analisar: a história da supervisão; a legislação que 

embasa a função em São Paulo; as planilhas elaboradas por diretorias de ensino; e os 

dados colhidos em entrevistas com supervisores efetivos de três Diretorias de Ensino da 

Grande São Paulo. O resultado da pesquisa aponta para a predominância de um perfil 

burocrático e de fiscalização na ação do supervisor de ensino, bem como de executor das 

políticas públicas e não partícipe da sua elaboração. Constatamos que os supervisores de 

ensino não têm clareza absoluta das suas atribuições, apresentando disfunções nas suas 

ações. Estes profissionais trabalham isoladamente, embora alguns acreditem ser 

fundamental que discussões ocorram no seu próprio local de trabalho. Desta maneira, as 

concepções educacionais dos supervisores de ensino e o seu entendimento quanto ao 

papel a ser desempenhado no cargo influenciam a atuação desse agente no seu cotidiano. 

Palavras-chave: Supervisor de Ensino, Formação Profissional, Políticas Públicas. 
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Resumo: Este texto configura-se como síntese da tese de doutoramento desenvolvida 

com o objetivo de buscar compreender como o formador de professores de matemática se 

constitui e se desenvolve profissionalmente em face dos desafios do trabalho docente, 

sobretudo frente às políticas públicas e institucionais de mudança curricular do curso de 

licenciatura em matemática. A pesquisa é de natureza qualitativa e interpretativa e utiliza 

em sua análise informações obtidas numa reflexão compartilhada com dois formadores 

de professores de matemática, considerando as narrativas educativas como forma de 

leitura e produção do conhecimento da e sobre a prática docente. Apresenta como 

resultado o entendimento de que a singularidade e a subjetividade das narrativas 

possibilitam ao sujeito em formação lembrar e relacionar diferentes dimensões e saberes 

da aprendizagem profissional.  
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Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

Comunicação Oral 

 
Resumo: Esta pesquisa se ocupou da análise das falas, depoimentos e observações 

arroladas no decorrer da implementação de um projeto de formação de professores em 

situação de trabalho. Utilizou-se da pesquisa intervenção colaborativa, envolvendo os 

pesquisados num processo de autoria, usando como pano de fundo a organização do 

ensino em ciclos. Participaram da pesquisa três unidades educacionais da cidade de São 

Paulo, selecionadas a partir do critério de proximidade, disposição de adesão a projetos 

de estudos e de comportarem todas as idades trabalhadas pela educação básica. Os dados 

colhidos foram analisados na perspectiva da psicologia social, usando-se como 

referencial teórico os saberes docentes (TARDIF) e habitus (BOURDIEU), analisados 

mediante as categorias “saber profissional”, “saber pedagógico”, “saber disciplinar”, 

“saber curricular” e “saber experiencial”. O caminho percorrido mobilizou professores da 

posição de atores sociais para a condição de autores de sua formação e, revelou a 

predominância na mobilização de saberes experienciais no ser professor e no fazer-se 

professor. 

Palavras-chave: Formação permanente de professores; saberes docentes; pesquisa 

intervenção colaborativa. 
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O CORPO NA REVISTA “NOVA ESCOLA”: PRIMEIROS APONTAM ENTOS 

 

DIAS, Frederico Vieira; ZUIN, Antonio Álvaro Soares  

Universidade Federal de São Carlos  

Programa de Pós-Graduação em Educação  

CNPq  

Comunicação Oral 

 

Resumo: Nossa pesquisa parte da premissa que a estética corporal ocupa local de 

destaque na sociedade contemporânea. Não que isto tenha se dado da noite para o dia, o 

corpo já ocupara outras posições de destaque em momentos históricos distintos, porém 

atualmente o status social que a ele corresponde é de uma força tal capaz de movimentar 

um mercado consumidor mundial, gerar novas doenças como a bulimia e a anorexia, 

entre outras conseqüências. Tendo como outra premissa que a escola deva ser local de 

formação do sujeito crítico desta sociedade, passamos a nos perguntar sobre como os 

professores de Educação Física estão tratando este tema em suas aulas. Para abordar esta 

questão escolhemos a revista Nova Escola como objeto de reflexão, ou seja, buscaremos 

quais são os padrões hegemônicos de corpo humano que nela apareceram na última 

década. Nossa escolha se deve ao espaço que a revista ocupa na formação continuada dos 

professores brasileiros, haja visto que a revista recebe subsídios do governo federal e tem 

distribuição gratuita na rede escolar pública nacional. Recorremos principalmente aos 

pensadores da primeira geração da Escola de Frankfurt para interpretarmos a questão da 

estética corporal na atual sociedade e adentrando o campo específico da Educação Física 

nos apoiaremos principalmente nos trabalhos de Carmen Lúcia Soares e de Alexandre 

Fernandes Vaz. A pesquisa encontra-se na transição entre o final de sua revisão 

bibliográfica e início da análise dos números da revista. 

Palavras-chave: Indústria cultural, Educação Física, Corpo. 
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VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

MARTINS, Eni de Fátima; PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: Psicologia da Educação  

CAPES  

Comunicação Oral 

 
Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar o estudo em desenvolvimento no 

doutorado, sobre a Formação de Professores e a Violência nas Escolas, buscando 

compreender as possibilidades de mudança, por meio de um processo formativo, no 

conjunto de sentidos e significados que os professores atribuem à violência nas escolas, 

visando consequentemente mudanças em sua prática educativa social. O referencial 

teórico esta embasado na Psicologia Sócio Histórica e da Pedagogia Histórico Crítica. O 

estudo será desenvolvido por meio do acompanhamento de um grupo de formação 

continuada para professores, cujo objetivo é discutir e refletir sobre a violência nas 

escolas e no qual se busca produzir dados sobre o processo de transformação da 

consciência o que implica necessariamente uma transformação da prática, mediadas pelas 

mudanças nos significados e sentidos sobre a violência nas escolas, contribuindo para que 

o professor possa superar conceitos espontâneos em direção à constituição de conceitos 

científicos. Serão utilizados como procedimentos: questionário de sondagem inicial, 

entrevista coletiva, história de vida e diário de campo. Consideramos importante que a 

Psicologia da Educação desenvolva pesquisas que contribuam para subsidiar a formação 

de profissionais da educação, em especial a possibilidade de ampliação do domínio da 

consciência sobre esta realidade, para que de fato possa constituir-se em diretriz para as 

ações educativas na direção da superação da violência nas escolas.  

Palavras-chave: violência nas escolas; formação de professores; psicologia da educação. 
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DIFERENTES OLHARES NO PERCURSO DE UMA POLÍTICA 
EDUCACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA: O PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM MINAS GERAIS 
 
HERNECK, Heloisa Raimunda; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti  

Universidade Federal de São Carlos 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

CNPq/CAPES 

Comunicação Oral 

 

Resumo: Objetiva-se neste trabalho apresentar uma análise do trajeto da implementação 

de uma política pública de formação continuada de professores, a partir do olhar de cada 

um dos participantes. Para tanto, será apresentado e discutido as divergências encontradas 

durante o seu percurso, bem como as possíveis implicações das mesmas nos resultados 

desta política. Para coletar os dados utilizou-se de entrevistas semi-estrutura a todos que 

participaram nos dois primeiros anos da trajetória da política. Como referência teórica 

para a análise da implementação de políticas foram utilizados os estudos de Stoer e 

Magalhães (2000, 2002, 2005), dentre outros que analisam o terreno em que as políticas 

públicas são elaboradas. Os resultados apontam para as diferentes traduções desta 

política. Mostram que na implementação desta política há diferentes interpretações dos 

seus fundamentos e que nem sempre as informações chegam a todos os envolvidos, de 

forma a se configurar em expectativas diferenciadas em relação aos seus resultados.  

Palavras-chave: Formação Continuada, Políticas Educacional, Desenvolvimento 

Profissional  
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CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A 
INDISCIPLINA NA SALA DE AULA 

 

BOCCHI, Ketney Bonfogo; MOROZ, Melania  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação  

NEPEN- Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Ensino  

Comunicação Oral 

 
Resumo: Tendo como referencial teórico o Behaviorismo Radical de Skinner, o presente 

artigo buscou analisar o discurso a respeito da indisciplina para um grupo de professores 

de uma escola pública de ensino fundamental da cidade de São Paulo. Realizou-se uma 

Entrevista Coletiva em HTPC com um grupo de 13 professores entre 25 e 55 anos de 

idade atuantes no Ensino Fundamental. Os resultados mostram que para este grupo de 

professores a indisciplina refere-se a ações que ocorrem entre pares e também a ações que 

ocorrem entre professor e alunos. Entre as formas de atuação frente à indisciplina alguns 

participantes atribuem a si próprios a função de lidar com os comportamentos 

indesejáveis dos alunos enquanto que outros atribuem a função a outras instâncias. Em 

relação às causas da indisciplina, aparecem explicações que se referem às características 

do aluno, às famílias, ao contexto escolar e também ao Estado, sem destaque para a 

relação entre indisciplina e atividade pedagógica. Verifica-se, à semelhança do 

encontrado na literatura, a ocorrência de explicações psicologizantes e sociologizantes 

para a indisciplina, em detrimento das explicações referentes à atuação pedagógica do 

professor. 

Palavras-chave: indisciplina; concepção de professores; ensino fundamental. 
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MÚSICA NA ESCOLA: UM ESTUDO A PARTIR DA PSICOGENÉTI CA 
WALLONIANA 
 

SUGAHARA, Leila Yuri; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação:Psicologia da Educação 

Comunicação Oral 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo estudar o papel da música na escola, a partir 

da concepção que professoras e coordenadoras pedagógicas têm da música no 

desenvolvimento integral da criança. Como desenvolvimento pressupõe aprendizagem e a 

escola é o lócus privilegiado desse processo, sendo o professor o agente mediador e o 

coordenador pedagógico tendo como atribuição a formação de professores, é pelo 

discurso de professoras e coordenadoras pedagógicas que este trabalho pretende discutir 

o tema proposto. A teoria psicogenética de Henri Wallon norteou a coleta e a análise dos 

dados, feita via entrevista com quatro professores e dois coordenadores. A análise foi 

feita a partir de 3 eixos: a constituição da pessoa do professor e do coordenador 

pedagógico; a música no desenvolvimento integral da criança e a música na escola. As 

entrevistadas expressaram que os cursos de formação continuada em música possibilitam 

um melhor aproveitamento do potencial da linguagem musical, para o desenvolvimento 

da pessoa completa e integrada do aluno em todas as suas dimensões: afetiva, cognitiva e 

motora.  

Palavras-chave: música na escola; teoria walloniana; formação de professores. 
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Comunicação Oral 

 

Resumo: Esta pesquisa investiga as representações sociais dos professores sobre o uso do 

computador como uma ferramenta de trabalho, procura identificar as relações que estão 

construindo com o uso das tecnologias – tanto na organização e no planejamento de suas 

aulas quanto na construção dos saberes pedagógicos que fazem através do uso do 

computador. Identificaram-se nesse trabalho o acesso e o uso que os professores têm no 

dia-a-dia em relação ao computador (incluindo o acesso à internet) e as representações 

sociais que possuem em relação a essa ferramenta. Utilizando como base de análise a 

Teoria das Representações Sociais, foram aplicados questionários e entrevistas com 

professores que atuam nos sistemas de ensino: público e privado, nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Os resultados obtidos apontam quatro categorias identificadas pelos 

professores na utilização do computador: pesquisa, comunicação, digitação e 

entretenimento. O computador é utilizado como ferramenta no preparo das aulas. O uso 

do computador já faz parte do dia-a-dia dos professores e reflete-se nas palavras: 

indispensável, essencial, fundamental, citadas pelos entrevistados. Não há indícios de 

resistência ao uso do computador pelos professores. 

Palavras-chave: computador, professor e representação social. 
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A CONCEPÇÃO DE DOCÊNCIA NO INSTITUTO DE QUÍMICA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: PROFESSOR OU PESQUISADOR 
 

LAGO, Lilian Yepez do; DURAN, Marília Claret Geraes 
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Programa de Pós-Graduação em Educação – mestrado 

Comunicação Oral 

 

Resumo: O Instituto de Química da USP/SP é destacado como o objeto de estudo desta 

pesquisa, uma vez que sua história se entrelaça com a própria -criação da Universidade e 

seu paradigma científico está centrado no perfil de análise determinado por este trabalho: 

a área de conhecimento das ciências exatas. Partindo do pressuposto que a concepção de 

como se deve constituir o ensino superior está intrinsecamente relacionada com a visão 

de mundo, de conhecimento e de educação – elaborada pela própria trajetória histórica da 

universidade, em sua relação com a comunidade, durante todo o seu processo de ação –, é 

possível dizer que tais crenças e valores, selecionados e hierarquizados pela comunidade 

acadêmica, acabam por intervir na formação específica de seus professores. Destaca-se, 

assim, sob o olhar da pesquisa qualitativa, o estudo a respeito da trajetória de formação 

do profissional docente – que se constitui ao longo da história da própria Universidade 

em que esse está inserido – e que subsidia a sua concepção de ser docente. Entre os 

autores que trouxeram muitas contribuições para o esclarecimento da concepção de 

docência implícita na formação do professor universitário e seus reflexos na prática 

docente cotidiana, destacamos o pensamento de Paschoal Senise (2006), Maria Isabel da 

Cunha (2007) e Heladio César G. Antunha (1974).  

Palavras-chave: Ensino superior, docência, IQ-USP (Instituto de Química da USP). 
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FORMAÇÃO DOCENTE 

 

NOGUEIRA, Makeliny Oliveira Gomes  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Pós-graduação em Psicologia da Educação 

CAPES  

Comunicação Oral 
 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo pesquisar a presença da dimensão 

sociopolítica no trabalho de formação do docente-formador, trazendo para o debate a 

reflexão sobre a finalidade do trabalho educacional. Nessa pesquisa, baseados na 

perspectiva sócio-histórica e apoiados em autores que seguem essa linha teórica, partimos 

do princípio que o trabalho de todo professor apresenta uma dimensão sociopolítica, pois, 

em qualquer trabalho de educação há implícita ou explicitamente uma relação entre 

educação e sociedade, que se expressa na finalidade do trabalho desenvolvido. A questão 

que se coloca é identificar, por meio da “voz” do docente-formador, a clareza que ele tem 

da presença dessa dimensão no trabalho de formação que realiza em cursos de graduação 

em Pedagogia, e quais aspectos ele apresenta para caracterizar essa presença. Para 

realizar esse estudo, foram aplicados quinze questionários a docentes de Universidades 

públicas e privadas dos estados do Paraná e São Paulo, e feitas entrevistas de 

aprofundamento com quatro docentes-formadores de três Universidades do estado do 

Paraná. Os resultados apontam que o professor não desconhece a presença da dimensão 

sociopolítica em seu trabalho, mas ao caracterizar essa dimensão, na maioria das vezes, o 

faz de forma genérica e ingênua.  

Palavras-Chave: formação docente; trabalho docente; dimensão sociopolítica. 
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A IDEOLOGIA PROFESSORAL 
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CAPES  
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Resumo: O presente artigo tem a intenção de divulgar parte dos resultados de uma 

pesquisa realizada com os professores da rede pública Estadual de São Paulo, e que teve 

como objetivo definir um perfil ideológico que mostrasse os comportamentos dos 

docentes com relação ao seu sentimento de degradação profissional na atualidade. Tendo 

como referencial o sociólogo Luiz Pereira, e levando em consideração as relevantes 

críticas à visão weberiana sobre a burocracia feitas principalmente por Maurício 

Tragtenberg, a pesquisa empírica, tentou mostrar que a construção da identidade 

profissional do professor sofre influência direta de sua visão ideológica. Partindo de uma 

análise crítica da visão weberiana de burocracia, o presente trabalho busca traçar o perfil 

ideológico do professor da rede pública.  Pretendeu-se abordar a questão da filiação 

ideológica dos professores da rede pública, analisando em dois níveis: o da filiação 

ideológica a uma classe social (a classe média) e o da filiação ideológica a uma categoria 

social ligada ao Estado (a burocracia estatal). Levou-se, portanto, em consideração a 

hipótese de uma filiação ideológica dos professores a ambos os grupos, já que, à parte a 

alta burocracia (filiada ideologicamente às classes dominantes), a maioria do corpo 

burocrático (média e baixa burocracia) tende a adotar a perspectiva ideológica da classe 

média. 

Palavras-chave: burocracia, ideologia, status profissional. 
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Resumo: Neste texto apresentamos o processo de construção da pesquisa empírica e 

considerações a partir das decisões e caminhos percorridos para realização da dissertação 

de mestrado “O administrativo e o pedagógico na gestão escolar”. Os referenciais 

utilizados foram às proposições de Szymanski (2002) sobre entrevista reflexiva; o 

significado e diferença entre metodologia e técnica proposta por Codo et alli (2002); 

entrevista coletiva e focalizada de Gil (1999) e a concepção de formação em 

profundidade do pesquisador proposta por Barbosa (2006, 1998a). O conjunto de ações 

adotadas possibilitou apreender as interpretações de cada participante da pesquisa e 

estabelecer um diálogo reflexivo entre os profissionais convidados constituindo-se assim 

em um “grupo reflexivo”. Tal estratégia possibilitou não só atender aos objetivos da 

pesquisa como proporcionar um espaço de reflexão e a formação para os profissionais 

participantes. 

Palavras-chave: Metodologia de pesquisa; pesquisa colaborativa; grupo reflexivo. 
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Resumo: Esta pesquisa aborda as competências docentes mediante a noção da concepção 

de um novo perfil de professoras e professores da atual escola pública estadual. Nela 

focamos os significados de competência, formação e saberes docentes, expressos 

mediante as noções e o uso que têm sido feito deles pelos atores educacionais. Sua 

relevância se justifica pelo fato de que, embora seu uso tenha se tornado usual nas 

discussões entre os docentes, o termo ainda traz muita polêmica, em virtude de sua 

prática em sala de aula. Nosso propósito foi abordar as competências em suas dimensões 

técnica, estética, ética e política, assim como destacar a formação humana, pois, ao 

ensinarmos, agimos com outros que nos acompanham. Concluímos que o trabalho 

docente se revela fruto das interações humanas no universo escolar, bem como das 

demandas da sociedade como um todo. Embora a legislação educacional contemple 

maior envolvimento dos docentes, a escola ainda está fincada em uma política de 

resultados, através de ações racionalmente pensadas e planejadas, cujo fim é 

essencialmente o econômico. Assim, entendemos que as competências somente se 

revelarão significativas quando estiverem providas de sentido no cotidiano escolar. 

Salientamos também que ela não pode se restringir somente a atender a demanda do 

mercado de trabalho, essencial à sobrevivência do homem, mas sim quando também 

puder alçar outros vôos em direção ao belo, ao estético, ao político e ao ético nas relações 

entre os atores educacionais. 

Palavras chave: competência, formação docente, saberes docentes. 
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DE CONTADOR A PROFESSOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS:UMA 
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Comunicação Oral 

 

Resumo: O presente artigo reflete um extrato da Dissertação de Mestrado defendida, na 

Universidade Metodista de São Paulo, em 2008, cujo objetivo é, mediante o estudo de 

minha trajetória (auto)biográfica na perspectiva da formação profissional, busca 

identificar os elementos mais determinantes na formação de um professor de Ciências 

Contábeis e verificar em que medida o exercício da pesquisa esteve presente nesta 

formação, bem como examinar se a pesquisa, enquanto princípio educativo, se reflete na 

prática docente. Para tanto, do ponto de vista da Educação e Formação de Educadores, 

assumi como referências Freire, Demo e Schön; do ponto de vista do Ensino Superior, 

Cunha e Buarque; do ponto de vista das Ciências Contábeis, Iudícibus e Marion.  A 

metodologia utilizada na elaboração deste trabalho foi a pesquisa (auto)biográfica com 

referência, principalmente, em Nóvoa e Josso. Os resultados sugerem que a tendência a 

reproduzir a abordagem bancária, recebida nos bancos escolares, do primário ao ensino 

superior, só pode ser revertida na medida em que o sujeito, sem abandonar o trabalho 

prático de docência, tem a oportunidade de estudar os fundamentos teóricos dos 

processos educativos formais e refletir sobre sua prática. É perceptível, também, o quanto 

a investigação (auto)biográfica, com finalidade formativa, pode ser de grande ajuda neste 

processo reflexivo.  

Palavras-chave: 1. Ciências contábeis - Professores - Formação profissional 2. 

Professores - Formação profissional 3. Prática pedagógica. 
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Resumo: A pesquisa realizada contou com diretores, coordenadores e assistentes de 

direção de escolas municipais e estaduais de ensino fundamental (1
a
. a 4

a
. séries) do 

município de São Carlos. No total foram sete participantes, todas mulheres, que atuavam 

em seis escolas. O objetivo principal da pesquisa foi identificar e analisar o papel da 

equipe pedagógica e de direção na construção da competência profissional de professores 

iniciantes de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, considerando-se como iniciantes 

profissionais com até cinco anos de atuação. Pôde-se perceber que esses profissionais que 

coordenam e dirigem as escolas pouco conhecem os dilemas e necessidades de 

professores iniciantes. Sugere-se que haja empenho de coordenadores e dirigentes 

escolares para construir na escola um ambiente colaborativo, que tenha na reflexão sobre 

a realidade e as necessidades locais e a busca por soluções mais pontuais a base para a 

prática de todos os membros da comunidade escolar.  

Palavras Chave: Apoio-Início da Carreira- Formação de professores 
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Resumo: Apresentamos nessa comunicação alguns dos resultados obtidos na 

investigação que tem como objetivo compreender as relações entre o concurso público e 

o processo de profissionalização dos professores, detendo-se na análise de dois concursos 

recentes realizados pela Prefeitura do Município de São Paulo, para Professor Adjunto 

em 2004 e para Professor Titular em 2007. Apresento nesta comunicação alguns dos 

mecanismos de realização do concurso e seleção dos professores de História. Os 

referenciais norteadores da pesquisa aqui relatada são os trabalhos referentes à 

profissionalização docente, NÓVOA (1999); o conceito nuclear desenvolvido pelo 

sociólogo francês BOURDIEU (1998): capital cultural; e o estudo de WEBER (2002) 

para análise do concurso público enquanto instrumento da burocracia de Estado. Foi 

realizada coleta e análise dos dispositivos legais que se referem a esses concursos, 

verificando-se semelhanças e diferenças entre os dois concursos. 

Palavras-chave: burocracia, concurso público, profissionalização docente. 
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Resumo: Este trabalho investiga a complexidade das relações interpessoais entre 

professores e PAP – Professor de Apoio Pedagógico, na Prefeitura de São Bernardo do 

Campo. Analisa a complexidade que envolve a ação formativa e verifica as relações 

estabelecidas entre estes pares: hierarquia, intervenções, relações de poder, trabalho 

coletivo e veiculações de conhecimento. O PAP ao final do ano é avaliado pelo diretor 

escolar e reconduzido a função ou não. Muitos têm competências técnica e prática, porém 

não são reconduzidos à coordenação. A hipótese é que a complexidade das relações 

interpessoais precisa ser desvelada à luz de referenciais teóricos para que seja possível 

compreender melhor quais fatores estão envolvidos neste processo. Utiliza-se como 

metodologia entrevistas estruturadas para elaboração de relatos autobiográficos de 

trajetórias formativas e profissionais, de três PAPs que estão na função desde 1998 e 

outras quatro PAPs que assumiram a função em 2007, buscando conhecer marcas e 

desvelar a complexidade das relações e sua influência nos resultados formativos. Os 

primeiros resultados mostram que as PAPs que conseguiram elaborar questões relacionais 

nos momentos de crise, mantiveram-se até hoje na função. O saber da experiência tem 

mostrado que o diálogo com a equipe e parcerias mais experientes tem possibilitado a 

construção da identidade profissional e aberto caminhos para a construção do papel de 

formadora. 

Palavras-chave: Complexidade, relações interpessoais, formação continuada de 

professores. 
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Resumo: Esta investigação teve por objetivo levantar a visão que os analistas 

pedagógicos da rede de ensino SESI/SP possuem sobre o cuidar, com a intenção de 

refletir sobre a dimensão do cuidar na ação do formador de professores. Os dados foram 

coletados no local de trabalho dos analistas - SEDE - mediante uma entrevista individual 

com dez analistas voluntários. A teoria de desenvolvimento de Henri Wallon ofereceu 

suporte para análise dos dados. Cuidar de outra pessoa para Wallon é estar atento ao seu 

bem-estar, tomando sobre si a responsabilidade desta ação. Cuidar envolve a relação 

eu/outro, estando presente desde o nascimento do bebê e vai se transformando na medida 

em que avançam as etapas de desenvolvimento. O meio escolar é um espaço importante 

que deve ser planejado para oferecer condições para o outro se desenvolver. O cuidar do 

formador de professores é um cuidar especializado que deve ser intencional, planejado, 

compartilhado, envolvendo um sentimento de responsabilidade para que o outro possa se 

desenvolver.  A pesquisa aponta diretrizes tanto para os Analistas Pedagógicos como para 

os gestores da rede de ensino SESI/SP com a finalidade de melhorar a formação do 

formador e a formação dos professores.  

Palavras-chave: cuidar; formador de professores; Henri Wallon. 
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Resumo: Essa pesquisa é uma formação contínua docente ancorada em vivências 

teatrais, que visam além do desenvolvimento profissional, o pessoal e social dos docentes 

num processo contínuo de formação, que rompe com o modelo tradicional de práticas 

formativas e estimula os participantes a obter um melhor desempenho diante de tantos 

descompassos e demandas no contexto atual da educação. Com base em 9 categorias foi 

elaborada uma estrutura de vivências teatrais que estabeleceram relações entre as 

necessidades dos professores e o que a arte teatral pode contribuir nesse processo 

formativo. A metodologia empregada denomina-se pesquisa-ação, que buscou trabalhar 

focos problemáticos da formação contínua dos docentes dentro do ambiente de serviço. 

Sua base teórica está distribuída entre os dois primeiros capítulos, que versam sobre a 

formação permanente dos docentes, sustentada principalmente nos pensamentos do 

educador Nóvoa, e a formação lúdica no contexto da educação, apoiada nos ensinamentos 

de Spolin e Boal. As ações teatrais são detalhadas no último capítulo, distribuídas em três 

fases de execução, perfazendo um total de 37 vivências formativas desenvolvida por oito 

professores do ensino médio durante o Horário de Atividade Pedagógica Coletiva 

(HTPC). Essas intervenções na formação dos docentes serviram de estímulos, de 

provocações para que analisassem suas práticas, fizessem reflexões, assumissem e 

buscassem soluções compatíveis aos seus problemas.  

Palavras-chave: Formação Docente; Formação em Serviço; Vivências Teatrais. 
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Resumo: O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica que tem 

como objetivo principal refletir o que é ser professor no mundo contemporâneo e na 

escola brasileira. O estudo aborda algumas alterações de ordem econômica, social, 

política e cultural que o mundo vivencia atualmente. Autores que embasam a pesquisa 

como: Burbules e Torres (2004), Drucker (2001), Hargreaves (2004), Feldmann (2004), 

Sacristàn (2000, 2007), buscam definir o que é sociedade do conhecimento e como essa 

nova sociedade afeta as instituições de ensino, a política educacional, a família, o 

trabalho e a cidadania. No desenrolar da pesquisa, deparou-se com os seguintes 

questionamentos: o que será ensinado e aprendido na escola? Como será ensinado e 

aprendido? Quem fará uso do ensino? Qual o papel da escola na sociedade 

contemporânea? Esses questionamentos se apresentam e interferem no contexto da sala 

de aula e são percebidos no currículo, na cultura, no meio social, na autonomia docente e 

discente, no conhecimento, na formação do professor, na instituição, na gestão escolar e 

nas políticas públicas. Por fim, a pesquisa relata que as perspectivas epistemológicas 

adotadas pelo professor referem-se a suas concepções globais e as preferências pessoais. 

Essas concepções podem estar ligadas a outras perspectivas sobre a educação em geral e 

a outras concepções mais amplas relacionadas a uma ideologia pessoal sobre educação e 

implicações com a prática. 

Palavras- chave: Sociedade do Conhecimento, Formação de Professores e Escola 

Brasileira. 
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de analisar, a partir de uma abordagem político-

educacional, os elementos teórico-metodológicos contidos no projeto Hora da Leitura, 

considerando-se os estudos de Bakhtin, Geraldi e Isabel Solé, articulando-os com o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de 1ª a 4ª séries e de 5ª a 8ª séries , com a legislação referente ao 

projeto e com as condições administrativo-pedagógicas em que está sendo concretizado 

em escolas do estado de São Paulo. Tendo sido o projeto Hora da Leitura implantado em 

todas as escolas da rede estadual de ensino, a partir de 2005, procurou-se verificar em que 

medida os primeiros resultados têm mostrado ganhos para os alunos e professores. Nesse 

sentido, foi aplicado um  questionário aos alunos de 7ª e 8ª séries, aos professores que 

atuam no projeto e aos professores coordenadores de quatro escolas da rede pública de 

ensino estadual. O resultado da pesquisa aponta para a ineficiência do projeto, no sentido 

de sanar o problema da incompetência leitora, em razão de sua superficialidade e também 

das condições em que é operacionalizado nas escolas públicas. 

Palavras-chave: Deficiência leitora, políticas públicas, Hora da Leitura. 
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Resumo: O presente trabalho pretende mostrar, à luz da abordagem sócio-histórica ou 

histórico-sociológica, a formação da professora primária na Escola Normal Particular 

Santa Teresa, uma instituição de irmãs salesianas que se dedicam à educação em Lorena-

SP desde 1954. O problema parte da seguinte indagação: como as irmãs salesianas do 

Instituto Santa Teresa em Lorena/SP formaram a professora primária, no período de 1964 

-1974? Os objetivos que norteiam o problema da pesquisa são: compreender os motivos 

da criação e extinção da Escola Normal Particular Santa Teresa; conhecer a clientela 

inicial e quem a freqüentou durante seu funcionamento; descrever a constituição do corpo 

docente; verificar a legislação pertinente a essa escola; desvelar indícios das práticas 

pedagógicas. O presente estudo, compreendido entre os anos de 1964 a 1974, 

fundamenta-se nos aportes teóricos de Mogarro, sobre os arquivos escolares; Demartini, 

sobre memória e relatos orais; Saviani e outros pesquisadores que tecem novas 

concepções históricas de instituições escolares no Brasil. A partir dos estudos dos 

documentos da Escola Normal e dos relatos dos sujeitos entrevistados percebe-se que: as 

irmãs salesianas do Instituto Santa Teresa ao formarem a moça professora tinham como 

finalidade a formação da moça, da mãe, da esposa, da mulher.  

Palavras-chave: História da Educação, Memória, Escola Normal. 
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Resumo: Sob o foco da abordagem qualitativa, a pesquisa foi delineada em torno da 

seguinte questão: Qual a visão dos docentes na disciplina Matemática, no Ensino 

Fundamental II, quanto à integração afetivo-cognitivo (em si e nos alunos) ao trabalhar 

na Educação de Jovens e Adultos? Interessa-nos destacar os resultados obtidos na 

pesquisa de um grupo de dez professores da disciplina matemática do Ensino 

Fundamental II da EJA (Educação de Jovens e Adultos) de duas instituições de ensino, 

uma da rede particular e outra da rede pública. Os dados obtidos através da entrevistas e 

diários de itinerância serviram para reflexão e análise em torno da questão que prioriza a 

dimensão afetiva. O referente principal é Henri Wallon. 

Palavras – chave: Afetividade, formação de professores, Educação de jovens e adultos. 
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Resumo: O sub-projeto de pesquisa A gestão de trabalhos de pesquisa e a formação 

como ação educativa é parte integrante da Proposta de Cátedra Joel Martins (2008-201). 

Têm como objetivo central: Auxiliar na organização dos dados do Grupo de Pesquisa 

Educação e Produção do Conhecimento (CNPq/PUCSP), bem como, apresentar possíveis 

ações gestoras dando um sentido histórico e visibilidade aos trabalhos produzidos pelo 

grupo. Temos como proposta que possa construir-se então uma gestão dialógica, 

preocupada com o ser do homem, tal como está explicitado no Projeto de Cátedra e no 

qual este trabalho se insere. No processo propõe-se a formar o pesquisador como gestor 

em trabalhos de pesquisa, integrando-o ao esforço conjunto da Proposta de Cátedra em 

andamento. O trabalho constitui-se por partes que se relacionam: a teórica tem 

embasamento em autores clássicos e contemporâneos, sua proposta teórico-prática, nos 

leva a desenvolver ações no âmbito da pesquisa. Desenvolvendo-se então como uma 

trajetória metodológica de pesquisa intervenção apresenta aspectos em comum com a 

pesquisa ação e a participante. Em desenvolvimento e com apoio CNPq-PIBIC. 

Palavras-chave: Gestão; Formação; Açao Educativa. 
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Resumo: Este trabalho refere-se à Avaliação de Currículo na opinião dos alunos concluintes de 

um Curso de Pedagogia, tendo como referente os alunos concluintes do ano de 2007 de uma 

universidade pública do Estado do Pará. Oportunizando-lhes um espaço de inserção na avaliação, 

como um dos interlocutores da Universidade a partir das seguintes indagações: Na opinião dos 

alunos concluintes de 2007, quais as questões que consideram importantes na avaliação do 

Curso? Os problemas identificados na avaliação externa são ratificados? São negados? Tais 

questionamentos surgem uma vez que os mesmos concluíram sua formação sob a regência de um 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) que deveria ter sido reformulado (no caso, o projeto 

construído no ano de 2000) e que tem várias limitações e fragilidades no seu aspecto curricular, 

segundo a comissão externa de avaliadores. A pesquisa adota uma Abordagem Qualitativa e 

desenvolve-se a partir do aprofundamento teórico sobre o tema baseado em teóricos como 

Sobrinho, Cappelletti, Sacristán, entre outros, assim como se utiliza da análise dos Documentos 

do referido Curso. Na coleta de dados foi utilizado como instrumento o Questionário. A análise 

dos dados vem apontando tendências que de certa forma contradizem o que aponta a avaliação 

externa, uma vez que os alunos consideram o Curso como superficial, com ênfase na teoria e com 

uma prática de ensino incipiente, sendo, portanto, indícios pertinentes a uma nova reflexão sobre 

o Curso. 

Palavras-chave: Avaliação; Currículo; Pedagogia. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta as compreensões acerca de se trabalhar com 

processos de criações audiovisuais de forma a colaborar com metodologias de educação 

humanizadora. Parte-se da possibilidade, apontada por Freire, de que toda prática social é 

cenário para desencadear processos educativos desumanizantes e humanizantes; e a 

certeza que a humanização é vontade ontológica do ser humano, direciona o texto a 

compreender que os processos educativos que apontam para um processo de 

humanização partem da perspectiva das vítimas de sistemas opressores e se baseia na 

idéia de conscientização, criatividade, autonomia. Assim, a criação audiovisual que se 

propõem construir no decorrer do programa de mestrado pretende identificar os processos 

educativos que permeiam uma prática de criação audiovisual realizada, vivenciada com 

estudantes do ensino médio da periferia da cidade de São Carlos. Torna-se imprescindível 

destacar que, ao trabalhar com o processo de criação audiovisual, contextualizado em um 

processo de educação humanizadora, o diálogo se torna fundamental. Diálogo que 

constrói a consciência crítica acerca da realidade concreta e que caminha para a 

transformação criadora de um mundo mais justo. 
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Resumo: Nossa investigação dialoga com os estudos sobre a história da educação e da 

escolarização no Brasil que têm buscando reconstruir a participação de intelectuais e de 

segmentos/grupos não-hegemônicos. Objetivamos tratar o contexto de emergência da Escola 

Primária da Frente Negra Paulistana como consubstanciação do projeto pedagógico-político da 

Frente Negra Brasileira e a participação de dois de seus principais agentes: o jornalista José 

Correia Leite e o médico Arlindo Veiga dos Santos. Nossos referenciais teóricos são as 

contribuições da sociologia dos intelectuais, da análise do discurso e da história social da cultura. 

As principais fontes que temos tratado são periódicos produzidos pela imprensa negra no início 

do século XX, os registros do Projeto UNESCO (1950) e trabalhos científicos que têm procurado 

compreender essa experiência de luta da população negra por educação e por escolarização. 

Nossos resultados iniciais apontam: a) uma lacuna na historiografia da educação brasileira sobre a 

temática, b) uma disputa ideológica no que tange aos sentidos que podem ser atribuídos àquela 

experiência histórica – entre os que a consideram uma estratégia fracassada de inserção 

“embranquecedora” ou “cooptada” do negro na sociedade brasileira e os que a consideram marco 

fundamental e experiência bem sucedida da luta contra a interdição escolar do negro, afirmação 

de sua identidade e inserção emancipada na sociedade brasileira; e c) uma lacuna importante no 

que tange ao tratamento da intelectualidade negra e de suas redes de produção e significação tanto 

pela ausência de fontes tradicionais quanto por sua “invisibilidade”. 

Palavras-chave: História, Intelectualidade, Escola Primária da Frente Negra Paulistana. 
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Resumo: O presente trabalho contribui com projeto mais amplo, desenvolvido desde 

1992 pelo grupo de pesquisa em Práticas Educativas e Atenção Psicoeducacional à 

Família, Escola e Comunidade (ECOFAM) do Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação e Psicologia da Educação da PUC de São Paulo, coordenado pela Prof ª 

Heloisa Szymanski, junto a uma comunidade de baixa renda situada na Vila Brasilândia, 

zona norte da cidade de São Paulo. Apresentam-se neste resumo dois projetos de 

pesquisa, que foram desenvolvidos e elaborados conjuntamente.  O objetivo foi o de 

observar o cotidiano de uma sala de aula, com foco tanto no aprender dos alunos quanto 

no ensinar da educadora, durante o período em que se implementou na escola um projeto 

de apoio pedagógico oferecido às professoras com a finalidade de alfabetizar alunos de 

quarta série com atraso na alfabetização. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, 

utilizando-se da fenomenologia e da educação dialógica de Paulo Freire como 

embasamentos teóricos. Utilizou-se da observação participante para coleta dos dados. Os 

dados oferecem a percepção de que o aprendizado transcende o fazer pedagógico, dando-

se a todo momento por meio da relação entre educador e educando.  

Palavras-chave: Educação dialógica; Fenomenologia; Práticas educativas na escola. 
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Resumo: No universo acadêmico o estudo das práticas educativas, na relação pai-filho, 

tem sido basicamente negligenciado. A presente pesquisa tem por objetivo investigar 

como são narradas as experiências de práticas educativas de homens pais em relação a 

seus filhos, no intuito de se buscar compreender como que se apresenta a apropriação da 

paternidade por estes pais. É propósito também desta pesquisa investigar como os pais 

compreendem o diálogo nas práticas educativas, e oferecer um espaço de reflexão que 

possibilite visualização de novas possibilidades de cuidar de ser pai. Esta pesquisa foi 

desenvolvida dentro da perspectiva fenomenológico existencial, na modalidade 

interventiva, em que foram realizados oito encontros reflexivos de 2004 a 2007, com 

cerca de 20 participantes em cada um, conduzidos por pesquisadores do sexo masculino. 

Os Encontros Reflexivos são um desdobramento da proposta de Entrevista Reflexiva 

desenvolvida por Szymanski, e destinam-se a oferecer um espaço de atenção 

psicoeducativa no qual há uma valorização do diálogo como modo de reflexão. São 

encontros com duração de cerca de uma hora e meia, nos quais, após uma atividade de 

aquecimento, são discutidos temas que foram previamente propostos. Resultados 

preliminares denunciam a naturalização social do homem como ausente na sua atividade 

paterna, como elemento que tem complicado a assunção da paternidade por estes pais. 

Palavras-chave: Paternidade, Práticas educativas, Fenomenologia. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é compreender o processo identitário de homens pais 

a partir da narrativa de suas experiências para com seus filhos. Buscarei através das 

narrativas os encadeamentos de sentidos que se desvelam e irei compreendê-los enquanto 

parte do caráter relacional da constituição da identidade conforme proposta apontada por 

Ricoeur (1978). A fenomenologia irá embasar epistemologicamente este trabalho 

enquanto um método de inquirir os fenômenos.  Iremos interrogar o fenômeno 

predominantemente pela principal idéia de Husserl (1907) buscando genuinamente aquilo 

que pode ser descoberto, isto é, ir as coisas mesmas. A concepção de identidade narrativa, 

segundo proposta de Ricoeur (1978) e Jerome Bruner (1997) será norteadora enquanto 

possibilidade de conhecimento descritivo e compreensivo levando-se em conta a 

relatividade dos sentidos dos fenômenos na constituição de um si. Por se tratar de 

pesquisa qualitativa de base fenomenológica privilegiamos o uso de encontros reflexivos 

proposto por Szymanski (2002) que visam a obtenção de narrativas dos participantes 

sobre a compreensão de suas experiências sobre o cuidar dos filhos em seu cotidiano. 

Estarei trabalhando a análise a partir do enfoque da fenomenologia hermenêutica de 

Ricoeur (1978), situando a hermenêutica como uma postura epistemológica que irá 

buscar a partir das aparências, os sentidos que emergem e que são constituídos pelo 

indivíduo em sua narrativa.  

Palavras-chave: Fenomenologia, Narrativa, Constituição identitária de homens pais. 
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Resumo: Este estudo tem por finalidade investigar as práticas educativas implementadas 

por adultos cuidadores responsáveis pela educação de crianças e adolescentes em um 

abrigo da cidade de São Paulo e analisá-las como parte de um processo de socialização 

familiar. Tais práticas concretizam-se em ações contínuas e em trocas intersubjetivas no 

sentido de possibilitar um refletir sobre as ações cotidianas e hábitos sociais que se 

desenvolvem no contexto das condições humanizadoras que  o abrigo oferece. Como 

referencial teórico, embaso-me em Hannah Arendt, Paulo Freire, Dulce Critelli. No 

levantamento da literatura sobre práticas educativas, considerei autores com diferentes 

percursos metodológicos. Trata-se de pesquisa qualitativa de base fenomenológica e tem 

como procedimento a realização de encontros reflexivos e entrevistas com famílias 

abrigadas nas casas-lares. Os dados serão organizados em ‘indicadores’ ou constelações 

Martins e a noção de ‘sentido de ser’ de Critelli fundamentarão esse processo. Os dados 

estão em fase inicial de coleta.  

Palavras-chave: Famílias abrigadas, ‘Adultos cuidadores’, práticas educativas. 
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Resumo: A pesquisa aborda os elementos da relação professor aluno em sala de aula. 

Descrevem-se, por meio da observação, rotinas de uma turma de Ensino Fundamental II e 

ações de professores e alunos, visando compreender os elementos presentes neste campo 

de tensões, que tornam as relações diversas e os resultados dispares no processo 

educativo. Para coleta de dados foram construídos protocolo de observação e roteiro de 

entrevistas.  O referencial teórico centrou-se nos trabalhos de Charlot, Snyders e Lahire, 

focalizando a relação do aluno com o saber, as expectativas que professores e alunos têm 

ao adentrarem o espaço de sala de aula, além de considerar até que ponto esses fatores 

interferem na construção de vínculos entre os sujeitos. Objetiva-se apreender as 

interações entre professores e alunos nos diferentes componentes curriculares, com a 

hipótese de que tais relações são permeadas por uma cultura própria e sua construção está 

ligada ao sucesso ou fracasso do processo educativo. 

Palavras-chave: Relação professor-aluno, Cultura escolar, Sala de aula. 
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Resumo: Em março de 2008, ao tornar obrigatória a inclusão no currículo oficial da rede 

de ensino a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, através da Lei nº 

11645/08, o presidente brasileiro respondeu às pressões dos movimentos sociais que por 

décadas pleiteiam a superação de concepções que sistematicamente distorcem o lugar 

histórico e social de significativa parcela da população brasileira – indígenas e negros. À 

ação do Estado vem somar-se a outros esforços que já vinham sendo empreendidos no 

sentido de reconhecer a sociedade brasileira como racista e preconceituosa, contribuindo 

para a desconstrução do mito da democracia racial, tão caro às elites brasileiras, e que 

teve nas instituições escolares um de seus principais, senão o principal, veículo de 

reprodução. Compreendendo o currículo como um território em disputa integrado por 

múltiplas dimensões, interessa-nos perceber o embate entre os diferentes agentes sociais 

que conformam a cultura escolar e que, efetivamente, desenvolvem o currículo real. 

Nesta perspectiva, nossos trabalhos avaliam a inclusão destes conteúdos em escolas 

diferenciadas, indígenas e quilombolas, bem como acompanham a incorporação da 

temática em escolas regulares, assim como o seu diálogo com a produção acadêmica.  

Palavras-chave: Diversidade cultural, Escola, Currículo.  
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Resumo: Desde o final do século passado, o ensino da Leitura e Escrita tem sido o ponto 

principal nas discussões sobre a qualidade da educação em todo o território nacional, 

levando ao reconhecimento de que a escola possui dificuldades para ensinar os 

repertórios de Leitura e Escrita para seus alunos. Na busca de alternativas para atuar 

frente à problemática referente à aquisição dos repertórios de Leitura e Escrita 

apresentam-se os estudos da Análise do Comportamento pautados no paradigma de 

Equivalência de Estímulos, entendendo-se leitura como rede de relações entre diferentes 

modalidades de estímulos: som (A), imagem (B) e texto (C). O presente estudo tem o 

objetivo de aperfeiçoar os repertórios de Leitura e Escrita, por meio do ensino de 

discriminações condicionais, utilizando como instrumento um software educativo, de 

alunos de 4ª série, que freqüentam escolas estaduais, e que, por terem história de fracasso 

escolar, foram encaminhadas ao PIC. O trabalho envolverá as seguintes etapas: avaliação 

do repertório prévio dos alunos, aplicação do procedimento de ensino (relações CC, AB, 

AC, BC, CB, CE e AE), testes de emergência de leitura (CD) e escrita (BE) e, ainda, teste 

de generalização de leitura e escrita, com palavras não treinadas, formadas a partir das 

sílabas que compõem as palavras treinadas.  

Palavras-chave: Leitura, Escrita, Software educativo. 
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Resumo: O planejamento de práticas de ensino eficientes exige pesquisas e a Análise do 

Comportamento vem realizando estudos, a partir do paradigma da equivalência de 

estímulos, que têm alcançado resultados proveitosos no que se refere ao ensino da leitura 

e escrita. O presente estudo tem por objetivo elaborar e aplicar uma proposta de ensino de 

leitura e escrita de crianças de primeiro ano do ensino fundamental (antigo pré-primário), 

utilizando o software Mestre. Todas as crianças deste trabalho não cursaram a educação 

infantil. Dois dos oito participantes deste estudo são crianças com desenvolvimento 

atípico. Os participantes têm entre 5 anos e 6 meses e 6 anos e 11 meses e estudam na 

rede pública estadual da cidade de São Paulo. Será utilizado o software Mestre, tanto para 

o ensino de leitura e escrita, quanto para a aplicação do Instrumento de Avaliação de 

Leitura – Repertório Inicial (IAL-I). O procedimento está dividido em: a) avaliação do 

repertório prévio, a partir de testes envolvendo relações entre palavras e letras escritas, 

sons e figuras; b) treino de relações, constituído por quatro etapas, envolvendo palavras e 

letras escritas, sons e figuras; c) testes de relações de equivalência; d) generalização de 

leitura (leitura de novas palavras, formadas através de recombinações de sílabas contidas 

em palavras já aprendidas).  

Palavras-chave: Leitura, Escrita, Análise do Comportamento. 
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Resumo: A Lei Nº 11.274/06 visa assegurar o acesso, a permanência e o sucesso escolar 

dos alunos, a melhoria da qualidade do ensino e a eqüidade social, propondo o ingresso 

das crianças de seis anos no Ensino Fundamental. Diante desse cenário, a pesquisa em 

andamento tem como objeto de investigação o contexto familiar, focalizando os impactos 

dessa medida sobre as expectativas e estratégias dos pais quanto à escolarização dessas 

crianças. O referencial teórico de Bourdieu permite compreender as diversas atitudes das 

famílias frente à escola e à trajetória escolar de seus filhos. Serão realizadas entrevistas 

com os pais e análise de documentos oficiais. Os resultados deverão mostrar que a 

inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental certamente representa, para os 

pais, novas formas de concepção de escola e de educação obrigatória que levam as novas 

expectativas e estratégias frente ao processo de escolarização mais precoce de seus filhos.   

Palavras-chave: Ensino Fundamental, Escola de nove anos, Expectativas das famílias.   
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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a revista Psicopedagogia, da Associação 

Brasileira de Psicopedagogia, criada em 1982 como um boletim e atualmente na forma de 

revista indexada com tiragem de 3000 exemplares. Vincula-se ao projeto “A Constituição 

da ‘Forma escolar’ no Brasil: Produção, Circulação e Apropriação de Modelos 

Pedagógicos”, desenvolvido no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade. Considerando a revista como lugar produtor do discurso 

normativo do campo da Psicopedagogia, opta-se por analisá-la para reconstruir a história 

do mesmo e, ao mesmo tempo, problematizar a sua memória fundadora, veiculada na 

própria revista e em trabalhos acadêmicos produzidos em seu âmbito. Para tanto, apóia-se 

nas contribuições de Nóvoa (1997) que entende ser a imprensa periódica lugar das 

manifestações de diversos atores no campo educativo; e em Bourdieu (1983), para quem 

o conceito de campo é o espaço de lutas no qual se constituem as relações de forças entre 

os agentes e instituições, com estrutura sujeita a mudanças por meio de estratégias de 

conservação e subversão.  
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Resumo: É objetivo do presente trabalho analisar a produção científica nacional, 

publicada entre 1998 a 2007, sobre o emprego do paradigma de equivalência de estímulos 

no ensino da leitura, mapeando-se o caminho até agora percorrido pelos pesquisadores 

brasileiros, evidenciando-se os resultados obtidos e as lacunas existentes.  Quanto à 

definição do material a ser analisado, optou-se por artigos nacionais publicados em 

periódicos nacionais e textos publicados em coleções cuja especificidade é congregar 

estudos e pesquisas realizados por analistas do comportamento. Dois procedimentos 

foram empregados para coletar o material: 1) levantamento dos artigos a partir dos 

periódicos nacionais do portal “Qualis-Capes” e dos textos a partir das coleções; 2) 

levantamento a partir da consulta às referências bibliográficas inseridas nos artigos e 

textos encontrados. Obteve-se como resultado 22 trabalhos que tratam do tema ensino do 

comportamento de ler por meio do paradigma de equivalência de estímulos, nos quais 

serão focalizados: sujeitos, aproximação do contexto metodológico à situação natural, 

tempo de exposição dos sujeitos ao procedimento de ensino, resultados obtidos, 

ocorrência (ou não) de generalização, dentre outros aspectos.  

Palavras-chave: Equivalência de estímulo, Ensino da leitura, Produção nacional. 
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Resumo: REFERENCIAL TÉORICO: O desenvolvimento de uma teoria da mente, ou 

seja, a compreensão e atribuição de estados mentais a si mesma e aos outros, parece estar 

associado às experiências lingüísticas da criança. Os conhecimentos implícitos relativos à 

pragmática da linguagem são designados pela expressão compreensão conversacional, 

sendo essa concebida como uma habilidade social que corresponde ao aspecto 

pragmático da linguagem, comuns em situações de conversação. MÉTODO: Essa 

pesquisa teve por objetivo investigar as possíveis relações entre a atribuição de estados 

mentais e a compreensão conversacional em crianças pré-escolares. Participaram 28 

crianças (11 meninas e 17 meninos), com idade entre 4 anos a 6 anos e 1 mês. Para a 

avaliação da atribuição de crença falsa foram utilizadas quatro tarefas. A compreensão 

conversacional foi avaliada por meio das tarefas 2 e 4 de um instrumento que verifica o 

conhecimento implícito das crianças a respeito das regras que regem o funcionamento da 

conversação. RESULTADOS: Para análise dos dados foi usado o programa estatítisco 

SPSs, versão 12.0. Pelos resultados obtidos as crianças mais velhas apresentaram melhor 

desempenho nas tarefas de crença falsa e nas tarefas de compreensão conversacional, 

adotando-se um intervalo de confiança de 0,01. Dessa forma notou-se uma correlação 

positiva entre as habilidades de compreensão conversacional e atribuição de crença falsa, 

sendo as diferenças entre as faixas etárias importantes indicadores de desenvolvimento. 
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Resumo: Este estudo objetivou investigar o movimento da constituição da identidade 

profissional do psicólogo que atua em instituição sócio-educativa para pessoas em 

situação de rua. A constituição da identidade se deu segundo a perspectiva de Ciampa, 

que concebe a identidade como metamorfose.Trata-se de uma pesquisa qualitativa de 

base sócio-histórica. Como procedimento utilizou-se de entrevista reflexiva para 

apreensão da história de vida de um profissional psicólogo que atuou por mais tempo em 

uma instituição sócio-educativa para pessoa em situação de rua da cidade de São Paulo. 

Verificou-se que a constituição da identidade do psicólogo se dá na construção de uma 

prática psicológica em que ocorre um movimento contínuo de aprendizagem. Essas 

práticas são desenvolvidas a partir da interação do psicólogo com o meio social em que 

está inserido. O trabalho é visto como um local de aprendizagem. O estudo aponta para a 

compreensão de que o trabalho desenvolvido é educativo, tendo o psicólogo um 

importante papel na formação dos educadores. A pesquisa indica que o aspecto educativo 

como fator determinante na constituição da identidade do psicólogo é percebido  de 

maneira limitada, apontando para a necessidade de mais estudos sobre esse aspecto.   

Palavras-chave: constituição da identidade, população em situação de rua, identidade 

profissional. 
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Resumo: A pesquisa revisou em relação  à inclusão, que nela estão contidos diversos  

significados. Assim, procuramos  verificar, como os mesmos se encontram imersos nas 

pesquisas empíricas de inclusão de alunos com deficiência mental, paralisia cerebral e 

autismo. Consideramos que a inclusão é um tema polêmico, pois não existe consenso 

sobre qual o seu público- alvo e quais os fins da inclusão.  No caso dos alunos com 

deficiência mental, paralisia cerebral e autismo, estas imprecisões subsistem, pois suas 

deficiências envolvem aspectos cognitivos. Por isso, as possibilidades ou não do  

atendimento das suas necessidades educacionais e os objetivos da sua inclusão na escola 

regular, são questionados. 

Palavras-Chave: Inclusão,Inclusão-Deficiência Mental, Inclusão- Autismo,Inclusão- 

Paralisia cerebral. 
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Resumo: O presente estudo é pautado na Análise do Comportamento e teve por objetivo 

identificar o repertório de leitura de alunos com Síndrome de Down que estão em 

processo de alfabetização. Utilizou-se o software Mestre® como suporte de aplicação para 

o Instrumento de Avaliação de Leitura–Repertório Inicial–IAL-I. Apoiado nas relações 

entre três modalidades de estímulos (som, texto e figura), permite identificar: o 

conhecimento das letras do alfabeto; a leitura e compreensão de palavras compostas por 

sílabas simples e complexas; como também de textos do tipo carta e anúncio; em tarefas 

do tipo anagrama, permite avaliar a reprodução de palavras e a construção de palavras 

ditadas. O IAL-I foi aplicado em 4 indivíduos em sessão única e individual; o software 

gerou o registro do desempenho dos participantes nas diferentes relações avaliadas. A 

análise dos resultados permitiu verificar que todos os indivíduos apresentaram 

desempenho deficitário em leitura e escrita; nenhum indivíduo foi capaz de ler os textos. 

Na leitura, a relação texto-palavra falada (leitura expressiva) foi a que apresentou maior 

dificuldade, especialmente quando as palavras continham sílabas complexas. Em suma, 

identificaram-se as relações que eram dominadas e as que apresentavam déficit e as 

combinações de letras e sílabas que pertenciam ao repertório de cada participante e as que 

ele apresentava um grau maior de dificuldade. A identificação do repertório prévio 

permite que o professor planeje atividades individualizadas que possibilitem uma melhor 

aprendizagem. 
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Resumo: Esse trabalho parte do princípio de que a questão da educação inclusiva é do 

âmbito da cultura, isto porque é o conjunto de valores, que inclui a noção das diferenças e 

é a atribuição de valorização a elas que está na base da discriminação e, portanto, de seu 

revés, a educação inclusiva. Trata-se de um trabalho de pesquisa qualitativa, cujo 

referencial metodológico utilizado foi a Psicologia Sócio-Histórica. Buscamos então 

analisar a palavra do sujeito no seu discurso como forma de caminhar para a constituição 

de seus sentidos, palavra essa expressa em comentários e justificativas relacionadas aos 

desenhos apresentados. Utilizaremos os “Núcleos de Significação” como instrumento que 

nos permite percorrer essa trajetória e organizar os dados para a análise. A partir do 

contato com 06 crianças, cursando o Ensino Fundamental I, da rede pública de ensino, a 

idéia foi a de encontrar comandos vinculados com a questão da escolha e esta se 

encaminha justamente pelas diferenças. A presente pesquisa encontra-se em andamento, 

mas um aspecto que podemos destacar é o de que ainda que fiquemos no plano dos 

significados, é mister que se reconheça de que os significados estão cheios de sentidos, 

mesmo que inundados pelo social que se faz presente, entendemos que foram construídos 

por pessoas que são singulares e individuais. 

Palavras-chave: inclusão; diferenças; psicologia sócio-histórica. 
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Eixo Temático: Educação e Juventude 
 
OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS A ESCOLHA DA PROFISSÃO E AO PROCESSO 
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Resumo: O objetivo da presente pesquisa é buscar os sentidos subjetivos que os jovens 

de baixa renda, egressos do ensino médio público e ex-participantes de um programa de 

orientação profissional atribuem a orientação profissional e a escolha da profissão. O 

estudo será desenvolvido com dois jovens que participaram do programa e serão 

realizadas entrevistas semi-estruturadas, contemplando questões visando atingir os 

objetivos propostos. Realizaremos análise qualitativa para compreensão dos fenômenos 

envolvidos quanto à escolha da profissão e o processo de orientação profissional. A 

perspectiva sócio-histórica se mostra adequada para a análise e construção dos dados, 

pois nos permite um olhar que desnaturaliza o fenômeno, levando em consideração que o 

sujeito é um ser que se constitui e é constituído nas relações sociais. O projeto está em 

andamento, tendo continuidade até o final de 2009, quando será possível levantar os 

resultados de forma precisa. O estudo poderá contribuir para que haja uma maior 

militância na área a favor de que políticas públicas atendam as necessidades reais de toda 

a população que necessita da prestação do serviço.  

Palavras-chave: adolescência, orientação profissional, perspectiva sócio-histórica.  



 86 

ESCOLHA MORAL NA ADOLESCÊNCIA: CONFLITO ENTRE 
INDIVIDUALISMO E INDIVIDUALIDADE 
 

OTUKA, Flávia de Souza; AGUIAR, Wanda Maria Junqueira de 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

CNPq 

Pôster  

 

Resumo: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que pretende analisar a dimensão 

subjetiva da escolha moral na adolescência. Apoiamo-nos na abordagem teórica da 

Psicologia Sócio-histórica e na sociologia de Agnes Heller. Foram pesquisados 2 sujeitos 

adolescentes, estudantes do 3ª. Ano do Ensino Médio. O processo de obtenção de 

informações consistiu em: 1) realização de discussão com 8 estudantes sobre o filme O 

senhor das Moscas; 2) realização de um segundo encontro com o grupo, a fim de 

aprofundar a discussão iniciada anteriormente; 3) dos encontros em grupo, selecionamos 

dois sujeitos, que, pelos conteúdos expressos, mostraram-se mais adequados aos 

objetivos da pesquisa. Importante frisar que, apesar de serem dois os nossos sujeitos, não 

descartamos as informações obtidas no grupo de discussão. Elas foram articuladas no 

processo de análise, como mediações constitutivas do movimento do grupo de discussão, 

assim como do movimento de cada um; 4) realização de entrevistas recorrentes de 

história de vida com os sujeitos selecionados do grupo de discussão; 5) entrevista semi-

estruturada com a coordenação do Ensino Médio, visando compreender a dinâmica das 

relações escolares. Utilizamos como procedimento de análise a construção de núcleos de 

significação. Trata-se de uma pesquisa em andamento, portanto destacamos os seguintes 

resultados parciais: adolescência entendida como período de moratória social, medo 

como norteador das escolhas e opção por valores individualistas.   

 

Palavras-chave: sentidos e significados, adolescência, núcleos de significação. 
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ASSOCIADOS A APELIDOS PEJORATIVOS 
 

HORNBLAS, David Sergio; RONCA, Antonio Carlos Caruso 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

CNPq 

Pôster  

 

Resumo: INTRODUÇÃO: Estudo dos possíveis danos psicológicos associados à 

colocação de apelidos pejorativos, associados à certas características físicas ( crianças 

obesas, excessivamente magras, etnias, uso de próteses, etc), através do processo de 

intimidação – física (agressões, ameças, furtos e/ou roubo de lanches e dinheiro) e 

psicológica (humilhação, perseguição, ofenças, colocação de apelidos) – conhecido 

mundialmente como BULLYING, ou seja, INTIMIDAÇÃO (por sinonímia). 

REFERENCIAL TEÓRICO: Henri Wallon e seu entendimento sobre afetividade, 

focalizando a pessoa completa e  oferecendo subsídios para compreensão do fenômeno 

bullying, predominantemente afeto à adolescência. OBJETIVOS: Analisar os possíveis 

danos psicológicos associados a colocação de apelidos pejorativos, em função de certas 

características físicas. Desenvolver um programa para redução de danos, com intuito de 

evitar o agravamento do problema nas escolas brasileiras. MÉTODO: Questionário 

aberto: Serão entrevistados alunos de uma escola pública na região central de São Paulo, 

entre 13 e 15 anos. Em andamento.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Através das 

Unidades de Análise (Unidades de Registro e Unidades de Contexto). Em andamento. 

Palavras-chave: Bullying, Agressão, Violência escolar.   
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Resumo: Este trabalho trata da versão atual do projeto de pesquisa de doutorado, que tem 

como objetivo estudar os desafios e perspectivas do direito à educação no ensino médio 

brasileiro, que pode ser sintetizado por meio da seguinte questão: como o direito à 

educação vêm sendo atendido pelo ensino médio brasileiro, considerando o currículo e os 

sistemas de ensino?Por meio do referencial teórico adotado pretende-se investigar alguns 

conceitos-chave para o entendimento do tema, são eles: a dualidade estrutural, a reforma 

do ensino médio, noção de currículo e competência, incorporando também a categoria do 

direito à educação. A metodologia adotada é a da pesquisa qualitativa com caráter 

documental e análise crítica do material bibliográfico, também incluindo a observação de 

campo em uma escola de ensino médio da rede pública estadual em Salto/S.P.Ainda não 

é possível relatar as conclusões, pois a pesquisa teórica e de campo estão em andamento, 

porém é possível evidenciar a relevância da categoria do direito à educação entendido 

não apenas como direito ao acesso, mas também associada ao conceito de qualidade 

social de ensino, que sem dúvida pode aprofundar o estudo da temática que envolve o 

ensino médio brasileiro, tanto no aspecto documental como no de campo. 

Palavras Chaves: Ensino Médio; Direito à Educação; Currículo. 
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Resumo: O objetivo principal desta pesquisa é traçar um perfil dos Professores Eventuais 

em uma Diretoria de Ensino da região metropolitana do estado de São Paulo, da visão 

que expressam sobre sua prática docente, identificando quem são, como pensam e como 

trabalham estes professores e traçar um panorama sobre como se desenvolveu a 

necessidade destes professores da rede estadual. A pesquisa terá como referencial, 

principalmente, os trabalhos de Nóvoa e Sacristán para análise referente à 

profissionalização e profissionalidade docente. Será um estudo exploratório, embora já 

existam trabalhos que tratam de temas relacionados ao assunto tais como o absenteísmo 

docente, não encontramos investigações anteriores que focalizem especificamente o 

professor eventual .Pretende-se realizar pesquisas quantitativas e qualitativas, através de 

questionários e entrevistas semi-estruturadas; análise documental.; método estatístico 

para organizar as informações coletadas a serem expressas em quadros-síntese e tabelas.  

Palavras-chave: Professor Eventual, Organização Escolar, Precarização do Trabalho 

Docente. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é examinar e compreender a influência que a gestão 

exerce sobre o processo de ensino e aprendizagem, tendo como objeto uma escola que 

ofereça o ensino fundamental II na cidade de São Paulo. Previamente à pesquisa de 

campo, buscar-se-á compreender, por meio da literatura, o que é a escola, o que é a 

gestão escolar, e como se dão os processos de aprendizagem. Posteriormente será 

realizado um estudo descritivo analítico, que visa caracterizar a instituição com base na 

sua proposta pedagógica e nos elementos que a compõe, ou seja, compreender seu 

currículo formal e oculto. Como ferramentas de pesquisa serão utilizadas entrevista, 

análise de documento e questionário. Todo o material colhido na pesquisa será 

organizado e analisado com base na bibliografia estudada. Neste momento, autores como 

Bourdieu, Canário, Dubet, Lima e Nòvoa, servirão de base para compreensão e 

interpretação dos dados. Por fim, verificar-se-á qual foi a influência da gestão no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-Chave: Gestão Escolar, Aprendizagem, Currículo Oculto. 
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Resumo: Esta investigação tem como objetivo analisar a atitude dos professores do 

sistema municipal de educação de Matinhos no litoral do estado do Paraná, frente às 

mudanças na organização do currículo. Deste modo, o problema da pesquisa apresenta-se 

da seguinte forma: Qual a atitude dos professores em relação ao currículo em sala de aula 

frente a mudanças na organização curricular no sistema? Deste modo os sujeitos da 

investigação serão os professores do sistema Municipal de Matinhos. A metodologia será 

de abordagem qualitativa utilizando-se do histórico de caso como estratégia. Para o 

levantamento de dados serão utilizados os seguintes recursos Observação, entrevista 

semi-estruturada, questionários e análise documental. O referencial teórico utilizado para 

construção desta investigação consta de autores da pedagogia crítica tais como: Apple, 

Sacristán, Jurjo Torres Santomé, Setephan Ball e Popkewitz  dentre outros. 

Palavras-chave: Organização do Currículo; Políticas de Currículo; Professores e 

Currículo. 
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Resumo: A presente pesquisa apresenta como objeto de estudo a forma pela qual a disciplina 

Educação Física foi inserida nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, mais 

especificamente no do 3º e 4º ciclos. Para tal estudo, será realizada uma  pesquisa com o objetivo 

de compreender algumas questões relevantes que compõem este currículo, ou seja, será feito um 

investimento na Sociologia Crítica do Currículo através de autores como Michael Apple, Antonio 

Flavio Barbosa Moreira, Tomaz Tadeu da Silva, para com isso apontar de forma concreta as 

principais causas que levam um Estado a criar um currículo nacional. Como se trata de uma 

pesquisa sobre uma disciplina escolar, no caso a Educação Física, será necessário um estudo 

sobre a História das disciplinas escolares. A pesquisa também pretende analisar o contexto no 

qual os Parâmetros Curriculares Nacionais foram concebidos, ou seja, o contexto sócio-político 

que o país estava atravessando, os principais motivos que levaram o seu surgimento e o público 

que este currículo denominado PCNs de Educação Física pretende atingir, e as mudanças e 

permanências de conteúdos em relação aos currículos anteriores. Até o momento, foi possível 

constatar que esse currículo não foi somente criado para subsidiar o trabalho do professor no seu 

cotidiano, mas sim desenvolvido para consolidar a política educacional brasileira junto aos órgãos 

internacionais de financiamento.  

Palavras- Chave: Educação Física escolar, Currículo, Educação 
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Resumo: O presente Projeto de Pesquisa tem como objetivo investigar a, ética da vida, 

ética/moral em Enrique Dussel como possibilidade curricular voltada para o ensino dos 

direitos humanos. Busca-se fazer defesa teórica de um currículo voltado para o ensino 

dos direitos humanos na educação básica. Pretende-se explicitar pedagogicamente os 

direitos humanos à luz da ética da vida.Transformando didaticamente a ética da vida em 

parâmetros curriculares de direitos humanos, pode-se ajudar a escola a adotar a ética 

como reflexão necessária, auxiliar nas discussões sobre violência, justiça, racismo, 

honestidade, solidariedade e o respeito ao outro etc., despertando os(as) alunos(as) ao 

exercício da cidadania e atenção aos direitos humanos.A metodologia proposta será uma 

pesquisa qualitativa. Busca-se fazer trabalho intensivo de investigação teórica sobre a 

ética/moral do filósofo Enrique Dussel, a fim de que ela se materialize num currículo 

voltado para o ensino dos direitos humanos. Propõe-se ir a campo, à escola, para 

acompanhar o processo pedagógico realizado com alunos(as) sobre os direitos humanos. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Ética; Currículo. 
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Resumo: O projeto pretende discutir a formação do Estado, a construção do sistema de 

educação e da identidade nacional, logo após a independência nacional de Moçambique. 

Nele se constata que o Estado e a escola foram fundamentais para a construção da 

unidade e da identidade política. A unidade e a identidade política são bases para o 

Estado cristalizar as relações de poder e criar  a coesão social; parar isso, foi decisivo 

sistema de educação. 

Palavras-chave: Identidade Nacional; Política; Moçambique 
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Resumo: A preocupação em fazer este estudo se dá em decorrência de dois momentos 

intimamente ligados a minha experiência profissional. No primeiro deles está ligado aos 

meus quase trinta anos na rede pública de ensino da educação básica, como professora e 

posteriormente na função técnica ao nível de macro-sistema, e partir daí refletir sobre as 

ações políticas e sua efetivação no atendimento das camadas populares, bem como a 

implantação do sistema municipal de educação autônomo e descentralizado, mas ao 

mesmo tempo articulado com outros sistemas de educação. Esta pretensão em estudar um 

sistema ou uma rede de escolas e sua relação com o pensamento de Paulo Freire, 

utilizando algumas categorias conceituais como democratização, participação, politização 

e dialogicidade. Visa ainda, identificar em que medida a educação colabora para a 

compreensão do que é o Estado e quais são seus possíveis papéis.Privilegiamos como 

abordagem metodológica uma análise qualitativa pautada na interpretação do conteúdo 

no Plano Municipal de Educação de Gurupá, município situado no estado do Pará, e as 

estratégias utilizadas para a elaboração do mesmo, com vistas à gestão democrática, 

como um foco para construção de uma escola pública de qualidade popular de qualidade. 

Palavras-chave: Democratização; Politização; Dialogicidade. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados parciais de 

pesquisa de mestrado. Objetivou-se analisar a Política Educacional do Estado de São 

Paulo, especificamente as ações voltadas para a superação do Fracasso Escolar. Em 2008, 

a Secretaria da Educação apresentou o Projeto de Recuperação no Ciclo – PIC, que faz 

parte do Programa Ler e Escrever, e que busca atender a uma das 10 metas do novo Plano 

Estadual de Educação. Abordaremos a Política de implementação do Programa Ler e 

Escrever em três facetas (Ball apud Mainardes, 2007): em seu contexto de influência, em 

seu contexto de elaboração dos documentos das definições políticas e no contexto de sua 

prática. Esta última parte ainda não foi desenvolvida. O Projeto Intensivo no Ciclo traz 

um currículo unificado. Como referencial de análise nos apoiaremos em Michael Apple e 

J. Gimeno Sacristán. Metodologicamente consideramos importante fazer também uma 

pesquisa documental, na perspectiva de demonstrar como essas políticas estão se 

desenvolvendo desde a implantação do Ciclo Básico (1984), até a política vigente.  

Palavras-chaves: Políticas Públicas; Fracasso Escolar; Currículo. 
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Resumo: Este projeto tem como tema as políticas públicas de financiamento aplicadas no 

ensino básico, tomando como objeto o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, criado 

pela Emenda Constitucional nº. 53/2006. O objetivo geral de estudo é avaliar o processo 

de implantação e gestão e o impacto do FUNDEB, como política pública de 

financiamento da educação básica, no município de Guajará-Mirim /RO, na fronteira 

Brasil-Bolívia, no período de 2007 a 2010, inserido na Amazônia Brasileira. Utilizar-se-

ão as pesquisas quantitativa e qualitativa e na coleta de dados serão consideradas as 

pesquisas documental e bibliográfica e a de campo. O estudo abrangerá o sistema de 

educação municipal sob responsabilidade da prefeitura e envolverá os gestores da 

educação municipal [prefeito, secretário(a) de educação], diretores de escolas, membros 

do Conselho do FUNDEB e representantes da associação de pais e professores. O 

instrumento de coleta de dados será a entrevista, com roteiro estruturado, e o estudo 

permitirá identificar como se dá, por exemplo, o processo de gestão da educação 

municipal, principalmente, o processo de tomada de decisão em relação aos 

investimentos, particularmente o FUNDEB; o custo-aluno-qualidade da educação 

municipal e outros aspectos. 

Palavras-chave: FUNDEB; Gestão Municipal de Recursos Educacionais; Indicadores de 

Qualidade na Educação. 
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Resumo: A Amazônia é considerada territorialidade estratégica de preservação, requerendo o uso 

adequado de suas fontes de maneira a não depredá-las irreversivelmente. A Ilha do Marajó 

situada no Estado do Pará e encravada na Amazônia é uma região que contempla belezas 

exuberantes que contrastam com a pobreza e a miséria de sua população. O arquipélago e 

constituído por 16 municípios que sobrevivem basicamente do extrativismo vegetal, da pesca, da 

pecuária extensiva e da agricultura de subsistência. Os municípios da região são os que têm o 

menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Estado e fazem parte das estatísticas 

oficiais como os piores do País. A organização educacional, na grande maioria, se dá de forma 

fragmentada, com ações imediatistas, onde quase não existe um planejamento para curto, médio e 

longo prazo, muito menos, sistemas de ensino estruturados para implementar ações efetivas para 

desenvolver a educação em ambiente local. O objetivo do projeto é compreender as dinâmicas de 

organização dos sistemas de ensino do Arquipélago do Marajó/PA e de que forma as articulações 

políticas e sociais vêm debatendo em torno de uma proposta efetivamente democrática de 

ordenação dos sistemas educacionais nos municípios marajoaras. O enfoque metodológico que 

escolhemos como opção foi a abordagem de pesquisa qualitativa, por compreender que esse tipo 

de pesquisa poderá fornecer os meios para que os indivíduos que dela venham a participar 

possam ser capazes de responder, com maior clareza, aos problemas da situação em que vivem e 

facilitar a busca de soluções para problemas reais, uma vez que para tal os procedimentos 

convencionais têm pouco contribuído. Vislumbramos como resultado da pesquisa poder 

contribuir no ordenamento dos sistemas de ensino dos municípios pesquisados e possibilitar uma 

real elevação da qualidade do ensino marajoara. 

Palavras-chave: Sistemas de Ensino; Currículo; Poder Local. 
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Resumo: A habilidade de atribuir a si próprio e ao outro, estados mentais como desejos, 

intenções e crenças, tem sido denominada Teoria da Mente. Interagimos interpretando os 

estágios mentais dos outros e com o outro, portanto, desenvolver essa habilidade é 

fundamental para a vida em sociedade. Por meio da tarefa de crença falsa, criada por 

Wimmer e Perner em 1983 foi consolidado um paradigma experimental na área da teoria 

da mente. Com o intuito de promover o desenvolvimento da habilidade de atribuição de 

crença ao outro, utilizando a conversação, será realizada uma pesquisa de cunho 

interventivo.Tem-se como hipótese que a utilização do procedimento de intervenção 

contribui para a aquisição da habilidade de atribuição de estados mentais de crença em 

crianças em idade pré-escolar.O estudo será realizado com aproximadamente 16 crianças 

de 3 a 5 anos de idade pertencentes a uma Escola Municipal, localizada em Mangue Seco 

no estado da Bahia.A pesquisa será feita em três etapas: pré-teste, intervenção, pós-testes. 

Palavras-chave: Teoria da Mente. Falsa-crença. Desenvolvimento. 
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Resumo: A pesquisa tem como objeto o estudo dos avanços e recuos das políticas 

públicas e reformas educacionais no processo de universalização da educação básica e 

das reais mudanças no cotidiano da escola. O estudo terá por objetivos analisar e estudar 

a influência das políticas públicas e reformas educacionais na construção de um sistema 

de ensino voltado para o atendimento pleno em todas as etapas da educação básica, 

considerando as reformas acontecidas nos últimos 10 anos no sistema de ensino de 

Uberaba MG. Dentre as políticas educacionais para melhorar a qualidade do ensino 

fundamental discutiremos sobre a implantação do ensino fundamental de nove anos com 

início obrigatório aos 6 anos de idade. Recorreremos à pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e estudo de caso das escolas municipais de Uberaba. No desenvolvimento da 

pesquisa buscaremos refletir criticamente sobre qual o sentido das orientações políticas 

que sustentaram essas mudanças e se a ampliação do ensino fundamental para 9 anos é 

uma política de viabilização ou não da obrigatoriedade da educação básica. 

Palavras-chave: Obrigatoriedade; Educação Básica; Organização do Ensino. 
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Resumo: O presente projeto tem como objetivo investigar a infância e a educação 

infantil na Amazônia, em especial no Pará, no período de 1930-1960. O trabalho propõe, 

como objetivo geral, verificar como se organizou a participação do poder público na 

organização e definição de políticas públicas para a infância e a educação infantil. Será 

realizado a partir de procedimentos metodológicos como a pesquisa documental e a 

entrevista semi-estruturada com algumas professoras, em especial, de Belém, como 

forma de recuperar a memória oral, relativa às suas vivências no trabalho com a educação 

infantil na Amazônia. 

Palavras-chave:  Educação Infantil; Política Pública; Amazônia. 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo verificar o posicionamento de professores do 

ensino básico frente a quatro dos mitos do bom professor descritos por Thomas Gordon: 

1) o bom professor é sempre calmo e equilibrado, invariavelmente consegue controlar-se, 

nunca perde a compostura ou demonstra emoções fortes; 2) o bom professor aceita todos 

os alunos de igual maneira, não tendo favoritos; 3) o bom professor consegue criar um 

ambiente que, ao mesmo tempo em que favorece a aprendizagem excitante, estimulante e 

livre, mantem o ambiente calmo e sossegado e 4) o bom professor conhece todas as 

respostas, possuindo uma sabedoria superior a dos alunos. Nosso problema de pesquisa 

tem como questão central a investigação da aderência dos docentes a estes mitos. O 

referencial teórico será constituído pelas obras de Thomas Gordon e de Carl Rogers; a 

coleta de dados será realizada por meio de incidentes críticos e os participantes serão 

professores de educação básica de um colégio particular na cidade de São Paulo. 

Apresentaremos o resultado do pré-teste realizado com professores de uma escola 

estadual de ensino fundamental, na cidade de São Paulo. 

 Palavras-chave: mitos, formação de professores, abordagem centrada na pessoa. 
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Resumo: O presente projeto propõe um estudo da Historia da Educação e se insere na 

Linha de pesquisa “A Constituição da Forma Escolar no Brasil”, tem por objetivo fazer 

um mapeamento das primeiras turmas da Escola Normal do município de Guaratinguetá, 

estado de São Paulo, onde pretende investigar a procedência social e a trajetória 

profissional desses normalistas em confronto com a memória construída na cidade sobre 

a referida escola.  De acordo com a memória construída na cidade, os normalistas 

que freqüentaram a Escola Normal eram procedentes da elite local e acabaram por refletir 

na comunidade urbana, que estava em crescimento devido à decadência do café na região 

e uma efervescência cultural que marcou profundamente a história da cidade. Temos 

como metodologia investigar a memória produzida na cidade sobre esses normalistas 

além da investigação nos arquivos da cidade sobre a trajetória desses alunos após a sua 

formação através de referenciais teóricos que nos possibilitem trabalhar com a 

documentação e também com a memória oral como, por exemplo: Carlo Ginzburg, 

Michael Pollack e Paul Ricoeur.  

Palavras chave: Escola Normal, Memória, História da Educação. 
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Resumo: O presente estudo entende que a principal atribuição do Professor Coordenador 

é a formação da sua equipe de Professores. Considerando a relevância das relações que se 

estabelecem neste processo pretende-se desenvolver um estudo com Professores 

Coordenadores da rede pública estadual paulista, utilizando-se de entrevistas para 

verificar como ocorrem as relações entre eles e os outros no âmbito da sua atuação. 

Como fundamento serão utilizados os pressupostos teóricos da teoria psicogenética de 

Henri Wallon, por meio dos quais é possível analisar a relação eu-outro. O propósito final 

desta pesquisa é identificar no relato do Professor Coordenador as relações significativas 

que exerceram influência na sua prática pedagógica e, à luz da teoria walloniana, 

compreender algumas possibilidades de constituição do Professor Coordenador. Estudos 

desta natureza podem apresentar resultados de relevância a serem considerados na 

elaboração de propostas para Formação de Professores. 

Palavras-chave: Formação de Professores, Professor Coordenador, Henri Wallon. 
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Resumo: Esta é uma pesquisa em andamento realizada em uma comunidade da zona 

norte de São Paulo. O objetivo deste trabalho é identificar qual é a compreensão de 

diálogo vivida por gestores, educadores e representantes da comunidade na participação 

do processo de construção conjunta do Projeto Político Pedagógico do Centro de 

Educação Infantil (CEI) e do Centro denominado “Agente Jovem”. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, que segue a prática da fenomenologia da sondagem do vivido. O 

instrumento escolhido para a coleta de dados foi a entrevista reflexiva coletiva 

(Szymanski, 2002) e a organização dos resultados consiste em selecionar as unidades de 

significados emergentes nas falas dos entrevistados, realizando agrupamentos temáticos 

denominados “constelações” (Szymanski, 2004). O último passo do trabalho é identificar 

nos dados coletados os conceitos emergentes sobre diálogo, e à luz da concepção do 

diálogo de Martin Buber e de Paulo Freire (que constituem o referencial teórico deste 

trabalho) realizar uma reflexão de formação educacional para subsidiar a construção do 

Projeto Político Pedagógico. Atualmente a pesquisa encontra-se em processo de análise 

de dados. 

 Palavras-Chave: Diálogo; Projeto Político Pedagógico; Formação Educacional. 
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Resumo: A formação para o exercício da docência em cursos de graduação 

Administração é um campo do conhecimento a ser desvelado por pesquisadores da área e 

da Educação. O ponto de partida desta investigação sobre a formação docente é procurar 

responder  – Como os docentes em Administração são preparados para o exercício da 

docência? As primeiras pistas apontaram para a investigação dos processos de formação 

docentes privilegiados pela CAPES. Assim, delimitamos como objeto os processos de 

mestrado em Administração como espaços de formação, com olhar direcionado ao 

desenvolvimento de competências pedagógicas. O caminho percorrido levou à análise de 

três cursos de mestrados acadêmicos de São Paulo que apresentam ou não uma disciplina 

relacionada à docência. Foram entrevistados coordenadores, professores e mestrandos 

desses cursos. Este recorte da pesquisa Aprendizagem experiencial: a contribuição do 

processo de mestrado para a formação do docente para o exercício da docência em 

Administração traz uma visão dos professores de mestrado em Administração sobre a 

importância de um espaço no qual mestrandos possam vivenciar uma formação específica 

para a docência, com enfoque em aspectos relacionados à aprendizagem experiencial de 

David Kolb. 

Palavras-chave: formação de professores, aprendizagem experiencial e docência em 

ensino superior 
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Resumo: A LDB 9394/96 ao mencionar o papel da escola, destaca em seu Art. 15 sua 

autonomia pedagógica, administrativa e financeira; ao destacar os princípios que 

nortearão o ensino, a referida lei menciona em seu Art. 3 inciso III que o ensino de vê ser 

baseado no pluralismo de idéias e concepções pedagógicas. A LDB 9394/96 como 

legisladora da Educação Nacional dá às escolas e aos professores um significativo avanço 

na sua Autonomia. Com o intuito de verificar se há uma real vinculação da lei com as 

reais condições dos sujeitos escolares, buscou-se nesse trabalho através de uma revisão 

bibliográfica baseada nos autores internacionais e nas pesquisas nacionais que tratam do 

tema, visando entender como se dá a real autonomia da escola e dos professores. 

Concluiu-se que todos os autores mencionados nos apontam que existe um antagonismo 

entre a LDB 9394/96 com seu conceito de autonomia, e a relação com os estudos que se 

propuseram a identificar essa questão no âmbito escolar, ou seja, embora com diferentes 

enfoques os estudos nos apontam que a real autonomia da escola e dos professores não 

vem ocorrendo conforme preconiza a lei, tendo sim uma flexibilidade na Legislação que, 

por sua vez, atende os interesses dos órgãos superiores, sendo o professor e a escola 

“refém” dos pacotes endossados pelas suas respectivas Secretarias de Educação. Por 

outro lado, vimos que os sujeitos escolares se organizam e encontram espaços de 

autonomia próprios, e não a autonomia como referida na LDB 9394/96. 

Palavras-chave: autonomia pedagógica; legislação. 
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Resumo: O presente artigo é resultado de reflexões desenvolvidas em uma disciplina do 

curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de São Carlos durante o 

primeiro semestre de 2008. O texto procura discutir e a importância da Pesquisa em 

Educação na formação inicial de professores. A partir disso apresenta informações acerca 

da pesquisa desenvolvida nessa área e sua repercussão no meio acadêmico e social. 

Reflete também o papel do pesquisador e a função desempenhada por intermédio de suas 

pesquisas. Dessa forma, o texto apresenta as dificuldades encontradas nos cursos de 

formação professores em propor a superação de uma racionalidade técnica e também a 

proposição de novas estratégias para apresentar formas de pensar e refletir a história de 

formação dos futuros professores. Assim sendo, apresentam-se as Narrativas escritas e 

orais como fonte de pesquisa e conhecimento. A Narrativa é permeada de emoções e 

expressões decorrentes de experiências vividas por sujeitos que compartilham de um 

local comum e sua contribuição no contexto dos cursos de licenciatura é crescente ao par 

que se verificam suas possibilidades de atuação numa formação que não seja de mera 

execução, mas uma futura prática que leve os futuros professores a refletir suas 

experiências com a docência e as implicações que surtirão na maneira que irá lidar com 

suas novas experiências. Por fim, por meio desse artigo esperou-se a promoção de 

reflexões voltadas à Pesquisa em Educação como prática social que busca viabilizar uma 

melhor articulação da formação de professores, contribuindo assim com melhorias na 

Educação de maneira geral. 

Palavras – chave: Formação de Professores; Pesquisa em Educação; Narrativas. 
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Resumo: A globalização da economia trouxe e ainda traz diversas conseqüências, boas e 

más, dependendo de juízos de valores, aos vários vetores de uma sociedade: organização, 

cultura, economia, educação, entre outros. A globalização da Contabilidade, como 

ciência e como instrumento mundial de prestação de contas à sociedade como um todo, 

está inserida neste contexto. A busca por capitais ao redor do mundo torna este aspecto 

globalizante da Contabilidade ainda mais relevante, no sentido de que esta se constituiu 

numa linguagem mundial dos negócios e que por isso assume papel importante para que 

empresas comuniquem-se com seus potenciais investidores, e vice-versa. Ocorre que a 

Contabilidade, ou as Ciências Contábeis, é considerada, e o é de fato, uma Ciência 

Humana, classificada como uma Ciência Social Aplicada e, como tal, carece de 

interpretações. Por isso mesmo e por ser uma ciência com aplicação prática imediata, 

estas interpretações podem trazer e trazem diferentes aplicações práticas em função de 

diferenças culturais, educacionais, interesses e outros aspectos igualmente relevantes. A 

Educação Contábil, especificamente neste trabalho delimitada ao Ensino Superior, deve 

estar inserida nesta mudança de contexto, no que se refere a procurar por uma 

convergência das normas de contabilidade refletidas ao Currículo dos cursos. 

Palavras-chave: Contabilidade; Currículo; Ensino Superior 
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar a estratégia de ensino com pesquisa 

em uma turma do curso de Direito de uma faculdade particular de Vitória, Espírito Santo. 

Para tal, foi proposta uma atividade de pesquisa, junto ao Núcleo de Prática Jurídica da 

instituição, com o intuito de conhecer o perfil sócio-econômico e os problemas jurídicos 

recorrentes da comunidade que procura atendimento neste local. A idéia foi, além da 

vivencia da pesquisa em si, familiarizar os alunos com a comunidade ao seu redor. A 

atividade de pesquisa teve início no primeiro semestre de 2008, sendo dividida em cinco 

etapas: observação individual, redação de relatório parcial, análise dos dados, redação de 

artigo científico e redação final. Para a análise da atividade foram analisados os relatórios 

parciais dos alunos. A atividade de pesquisa recebeu apreciação positiva por parte dos 

alunos, o que pode ser um indicativo de que a estratégia de ensino com pesquisa para o 

ensino de Direito é válida e pode contribuir para diversificar suas estratégias de ensino.   

Palavras-chave: Ensino; Pesquisa; Magistério Jurídico. 

 



 111 

Eixo Temático: Educação e Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

E-MODERAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA EM WEBCONFERÊNCIA BRAS IL-
PORTUGAL 
 
RIBEIRO, Renata Aquino; ALMEIDA, Ma. Elizabeth B. B. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo 

Pôster 

 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo a apresentação de uma experiência na 

ferramenta de webconferência Flashmeeting que uniu professores em Portugal e no 

Brasil, além de uma participante no Reino Unido. O tema da conferência, mediação 

colaborativa, pode ser comprovado na prática pela utilização que os alunos fizeram da 

ferramenta. O procedimento metodológico deste trabalho baseia-se nas teorias do 

currículo analisadas sob a ótica de integração das tecnologias à educação. O resultado da 

experiência foi a evolução do grupo no uso das tecnologias para gerar conhecimento 

baseado no currículo da disciplina, que foi comprovada na ocasião última de uma série de 

sessões mediadas por ferramentas de colaboração.  

Palavras-chave: Mediação; Colaboração; Webconferência. 

 

 
 


