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Nota Introdutória 

A educação pública assumiu historicamente uma relevante função na 
construção e afirmação dos Estados-nação e na consolidação da identidade 
nacional, até ao momento em que as lutas pela democratização social e 
política levaram ao reconhecimento e valorização de uma pluralidade de 
identidades e de expressões de cidadania, fazendo emergir novos problemas 
e dilemas educacionais. A partir de meados do século XX, a educação, 
concebida como um direito humano fundamental, ganhou maior visibilidade 
nas políticas públicas num quadro caracterizado pela emergência e 
desenvolvimento do Estado-providência. Com avanços e recuos, e como a 
análise sociológica das políticas educativas tem evidenciado, a construção da 
escola de massas, obrigatória, gratuita, democrática e inclusiva, principal 
instrumento para a concretização do direito à educação, continua a ser um 
processo atravessado por tensões e paradoxos. A este respeito, em Portugal, a 
escola de massas tem sido confrontada não apenas com os desafios e dilemas 
decorrentes da crescente heterogeneidade social e cultural do seu público, 
mas também com a presença de políticas e práticas referenciáveis a certas 
concepções meritocráticas, mais seletivas e discriminatórias. Mais 
recentemente, no discurso internacional, particularmente pela influência de 
movimentos e organizações sociais e culturais de defesa dos direitos 
humanos, da justiça social e do desenvolvimento sustentável, a educação tem 
sido entendida e reclamada por muitos como um bem público e como bem 
comum da humanidade (UNESCO, 2016 e 2021). Esta aceção de educação (e 
também do conhecimento), concebida enquanto património coletivo, recoloca 
na agenda político-educacional a sua dimensão humanista, igualitária, crítica e 
emancipatória, por oposição às perspetivas gerencialista e meritocrática 
dominantes sobretudo desde a década de 80 do século XX e que têm 
marcado as finalidades, o conteúdo e o governo da educação escolar (e não 
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escolar) e aprofundado as desigualdades de acesso e sucesso escolares, a 
seletividade e a discriminação de grupos minoritários. 

Entre outras possibilidades, o debate acerca da educação como bem público e 
como  bem comum da humanidade,  reatualizado agora pelos debates em 
torno do “princípio do comum” (Dardot e Laval, 2014), pode promover a 
criação de  fóruns  de discussão académica estimulantes e desafiadores e a 
produção de discursos influenciadores de políticas e práticas educativas 
orientadas pela busca coletiva de uma educação democrática para todos. 

O IV Colóquio internacional de Ciências Sociais da Educação pretende ser um 
espaço plural e crítico de discussão entre tendências e controvérsias em torno 
da Educação concebida como um bem público.  Importa discutir a noção de 
“bem público”, o seu conteúdo e as orientações político-ideológicas que lhe 
estão subjacentes para repensar e recontextualizar a educação, no quadro da 
reconfiguração do papel do Estado nesta fase de desenvolvimento do 
capitalismo, da globalização, numa  sociedade de risco  e num tempo de 
grandes e rápidas mudanças culturais, sociais, económicas e tecnológicas. 
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Programa 
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DIA 1 | 12/05/2022 
09h00 - 10h00 | Receção aos participantes 

10h00 - 10h45 | Sessão de Abertura 
Oradore(s): Rui Vieira de Castro (Reitor da Universidade do Minho) (a 
confirmar); Leandro de Almeida (Presidente do Instituto de Educação); 
Fátima Antunes (Diretora do Departamento de Ciências Sociais da Educação); 
Leonor Torres (Diretora do CIEd); Assunção Flores (Diretora do CIEC); Emília 
Vilarinho (Coordenadora da Comissão Organizadora do IV CICSE) 

10h45 - 11h00 | Momento Cultural 
Grupo de Teatro da Escola Francisco Sanches, Braga 

11h00 - 12h30 | Conferência Inaugural 
“Repensar juntos os nossos futuros. O novo Relatório da UNESCO sobre o 
futuro da educação.” 
Moderador: Licínio Silva Lima (Universidade do Minho) 
Orador: António Nóvoa, Reitor Honorário da Universidade de Lisboa 

12h30 - 14h00 | Pausa para almoço 

14h00 - 16h00 | Painel I 
“O Público, o Privado e o Bem Público na Educação e Formação” 
Moderador: Manuel António Ferreira da Silva (Universidade do Minho) 
Oradores: Fátima Antunes (Universidade do Minho); Romualdo Portela 
Oliveira (Universidade de São Paulo); Sofia Viseu (Universidade de Lisboa); 
Vera Peroni (Universidade Federal do Rio Grande do Sul | GPRPPE) 

16h00 - 16h30 | Intervalo 

16h30 - 18h30 | Painel II  
“Direitos Humanos, desigualdades e o bem público na Educação” 
Moderadora: Natália Fernandes (Universidade do Minho) 
Oradores: David Rodrigues (Universidade de Lisboa); José Manuel Resende 
(Universidade de Évora); Maria José Casa-Nova (Universidade do Minho); 
Teresa Seabra (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa) 
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DIA 2 | 13/05/2022 
11h00 - 12h30 | Conferência 
“Cidadania académica numa perspetiva interseccional - manifestações e 
efeitos” 
Moderador: Manuel Sarmento (Universidade do Minho) 
Oradora: Virgínia do Carmo Ferreira, Socióloga, PhD. Professora Associada 
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

14h00 - 16h00 | Painel III 
“Democracia, novas cidadanias e o bem público” 
Moderador: Fernando Ilídio Ferreira (Universidade do Minho) 
Oradores: José Alberto Correia (Universidade do Porto); Leonor Maria de 
Lima Torres (Universidade do Minho); Susana Vázques-Cupeiro (Universidad 
Complutense de Madrid; Timothy Ireland (Universidade Federal da Paraíba) 

16h00 - 16h30 | Intervalo 

16h30 - 17h00 | Abertura de Exposição 
“Percursos académicos que constroem conhecimento” 

16h30 - 17h00 | Intervalo 

17h00 - 18h30 | Mesa Redonda 
“Partilha de percursos académicos que constroem conhecimento: À conversa 
com Almerindo Afonso e Manuel Sarmento” 
Moderadores: Isabel Menezes (Universidade do Porto); Licínio Silva Lima 
(Universidade do Minho) 
Oradores: Almerindo Janela Afonso (Universidade do Minho); Manuel 
Sarmento (Universidade do Minho) 

18h30 - 19h00 | Momento Cultural 
"Two for Tango” - Manuel Lemos, clarinete | Sofia Sarmento, piano 
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DIA 3 | 13/05/2022 
10h00 - 11h30 | Mesas de Comunicações 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 
1K, 1L 

1A - “Associativismo e movimentos sociais I” 
Moderadora: Teresa Sarmento (Universidade do Minho) 

1. IV CICSE-13461 - “Cooperação Interinstitucional como resposta aos desafios da 
inclusão digital” 

2. IV CICSE-32957 - “Assistência social se faz com o coração” 
3. IV CICSE-38513 - “O Territórios Convidas: a educação e a inclusão social através 

de um Projeto de Voluntariado” 
4. IV CICSE-41425 - “O Feminismo Camponês e Popular e o feminismo 

hegemônico” 

1B - “Democracia, Desigualdades e Justiça Educativa I” 
Moderadora: Inês Tavares (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa) 

1. IV CICSE-11237 - “O Projeto “Orquestra Geração”, enquanto “palco” inclusivo de 
vulnerabilidades socioculturais de jovens em “risco”. As transformações que 
ocorrem nos trajetos de vida: análise e discussão.” 

2. IV CICSE-84109 - “A influência da pandemia Covid-19 nas desigualdades em 
educação” 

3. IV CICSE-20079 - “Desigualdade e exclusão digital no Brasil num contexto 
pandêmico” 

4. IV CICSE-23119 - “Justiça educativa e territorial: uma abordagem às últimas 
geografias da educação e da escolaridade em Portugal.” 

5. IV CICSE-23188 - “Aplicação modelo dos múltiplos fluxos de Kingdon na análise 
da Escola Cívico-Militar: aplicabilidades e limites” 

1C - “Democracia, Desigualdades e Justiça Educativa II” 
Moderador: Sandra Mateus (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa) 

1. IV CICSE-31301 - “A Cidadania e Desenvolvimento como disciplina autónoma no 
Ensino Secundário: fundamentos para a sua valorização” 

2. IV CICSE-38874 - “Estudantes de origem brasileira no ensino básico e 
secundário em Portugal: padrões e desafios” 

3. IV CICSE-39874 - “A Democracia como bem público: o que pode a educação 
escolar fazer?” 

4. IV CICSE-43642 - “Jovens institucionalizados: as suas perceções sobre os seus 
problemas escolares e as relações com os seus pares” 

                                                                                                          11



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

5. IV CICSE-44107 - “A dignidade humana sob a perspectiva dos relacionamentos 
abusivos experienciados por adolescentes em idade escolar” 

1D - “Educação e Cidadania digital I” 
Moderador: Hugo Monteiro Ferreira (Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Brasil) 

1. IV CICSE-18345 - “Trajetus – Programa de Educação Socioemocional com 
Crianças e Adolescentes: uma investigação com lentes sociológicas” 

2. IV CICSE-16820 - “Tecendo diálogos em mídia: o fenômeno da 
interculturalidade sateré-mawé no instagram” 

3. IV CICSE-17362 - “Educomunicação e Publicidade: oficina para o 
desenvolvimento da cidadania a partir da sala de aula” 

4. IV CICSE-20632 - “Cidadania digital em saúde: contributos sociológicos à 
análise de tendências e desafios sociotécnicos emergentes” 

5. IV CICSE-27273 - “Políticas públicas de universalização do acesso às tdics no 
contexto educacional brasileiro: tdics no norte e no sul” 

6. IV CICSE-28806 - “Laboratório Interativo da Transição Democrática Portuguesa: 
O projeto 25AprilPTLab” 

1E - “Educação e Formação ao longo da vida I” 
Moderadora: Mariana Cunha (Universidade da Maia) 

1. IV CICSE-19913 - “Developing a continuing Professional Identity as a Teacher 
Educator: Constraints of Portuguese faculty-tutors while supervising Physical 
Education school placements” 

2. IV CICSE-21997 - “U.DREAM: um programa de educação não formal em 
liderança comunitária” 

1F - “Educação e Formação ao longo da vida II” 
Moderadora: Cristina Paula Pereira Duarte (ISCSP, Universidade de Lisboa) 

1. IV CICSE-22439 - “Estudo da anatomia humana no curso de Fisioterapia: 
Percepções dos discentes sobre o ensino-aprendizagem” 

2. IV CICSE-23372 - “Comunidade de Prática em Educação: experiências e 
vivências de quatro Docentes do Ensino Superior” 

3. IV CICSE-26833 - “A ausência do primeiro dia de aulas no ensino superior 
angolano: A perspetiva dos estudantes” 

4. IV CICSE-31461 - “Perceções sobre o sentido de comunidade: um estudo de 
caso de uma comunidade de aprendizagem transformativa” 

5. IV CICSE-37324 - “Experiência e Formação: o que dizem os professores de 
classe hospitalar” 
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1G - “Educação na sociedade de risco pós-pandemia I” 
Moderadora: Magali dos Reis (Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Brasil) 

1. IV CICSE-14616 - “E depois de tudo isso? Consequências da Pandemia para 
crianças no Brasil e na Argentina” 

2. IV CICSE-16303 - “A aprendizagem na Educação Física na Pandemia: Da 
desconstrução à reconstrução” 

3. IV CICSE-26447 - “As legislações infrainstitucionais do IFRN para assegurar o 
direito à educação através do financiamento das ações da assistência estudantil 
no período da pandemia de COVID-19” 

4. IV CICSE-26683 - “Os meandros da educação e da aprendizagem em meio à 
pandemia COVID-19: os desafios e as lições” 

5. IV CICSE-34685 - “Pandemia da COVID-19 e a garantia do direito à educação no 
Brasil: monitoramento das ações de inclusão digital na Rede Federal de 
Educação” 

6. IV CICSE-38090 - “O ensino da Educação Física na pandemia e os próximos anos 
letivos” 

1H - “Infância, Educação e Direitos I” 
Moderadora: Manuela Ferreira (Universidade do Porto - CIIE) 

1. IV CICSE-10038 - “A produção científica na Educação Infantil no período 
2013-2016: uma análise dos periódicos CAPES Qualis com estratos A1 a B2” 

2. IV CICSE-10321 - “Análise das definições de uma Rede Municipal brasileira 
quanto ao acesso à creche” 

3. IV CICSE-12799 - “Museus e formação integral: contribuições das pesquisas 
sobre crianças pequenas e museus de ciências no Brasil” 

4. IV CICSE-13022 - “40 anos de creche em Portugal: cartografia das políticas e 
suas tensões (1981-2021)” 

5. IV CICSE-13257 - “A representação do olhar da criança sobre a escola de 
Educação Infantil” 

6. IV CICSE-14414 - “AGIT(ARTE)” 

1I - “Infância, Educação e Direitos II” 
Moderadora: Maria Benildes Uchoa de Araújo (Universidade do Minho) 

1. IV CICSE-14425 - “Direitos das crianças e pesquisas em redes de colaboração: O 
caso da Red Emíli@” 

2. IV CICSE-16246 - “Infância da Amazônia: brincadeiras dançantes das crianças do 
quilombo do América - Bragança, Pará, Brasil” 

3. IV CICSE-20088 - “‘8-year-old boy protesting?’: analysis of comments about 
militant children in UOL reports” 
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4. IV CICSE-22485 - “Educação Infantil do e no campo - um direito ainda a ser 
conquistado” 

5. IV CICSE-22783 - “Trabalho docente no contexto da alfabetização” 

1J - “Novos desafios para a escola pública e profissão docente I” 
Moderador: Carlos Augusto Pires 

1. IV CICSE-11189 - “Culturas colaborativas e lideranças pedagógicas: da teoria à 
prática - constrangimentos organizacionais e culturais” 

2. IV CICSE-12818 - “Prática educativa e ensino remoto emergencial: desafios 
vivenciados por escolas de educação básica no Piauí, Brasil” 

3. IV CICSE-13295 - “Do monopólio do saber à lógica de mercado: a profissão do 
académico” 

4. IV CICSE-17064 - “Gestão na Educação da Infância: Continuidade, Rupturas e 
Transformação” 

1K - “Novos desafios para a escola pública e profissão docente II” 
Moderadora: Ana Rita Bernardo Leitão (Escola Superior de Educação Jean 
Piaget de Almada; RECI) 

1. IV CICSE-19436 - “A profissão docente, as escolas públicas e a violência armada” 
2. IV CICSE-20827 - “Pedagogia Histórico-Crítica: desafios e possibilidades para a 

educação infantil” 
3. IV CICSE-23236 - “Português Língua Não Materna e o despacho 2044/2022: que 

desafios para a formação de professores?” 
4. IV CICSE-26556 - “Gestão do Ensino da Leitura e da Escrita no 1º ano do ensino 

básico: os contextos escolares do Brasil e em França” 
5. IV CICSE-29367 - “Sintonia entre festas populares e o currículo: possibilidades 

para organizar a sequência didática no Ensino Fundamental” 
6. IV CICSE-30027 - “Inclusão de crianças com Perturbação do Espectro do 

Autismo: o papel de assistentes operacionais” 

1L - “Processos de governação e regulação da educação I” 
Moderador: Guilherme Silva (Universidade do Minho) 

1. IV CICSE-10945 - “A Avaliação em Larga Escala como instrumento de regulação 
da educação” 

2. IV CICSE-13998 - “A Burocracia e a Democracia nas práticas de gestão de um 
Instituto Brasileiro de Educação Profissional e Tecnológica” 

3. IV CICSE-24128 - “Construção da escola democrática em angola: da colónia à 
quarta república” 

4. IV CICSE-25442 - “A regulação esquecida: O caso do tempo de trabalho dos 
professores” 
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5. IV CICSE-31052 - “Desafios do processo de avaliação ex-post de uma política 
educativa cofinanciada” 

11h45 - 13h15 | Mesas de Comunicações 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 
2K, 2L, 2M 

2A - “Associativismo e movimentos sociais II” 
Moderadora: Carolina Cechella Philippi (Unicamp - Universidade Estadual de 
Campinas) 

1. IV CICSE-42838 - “Controvérsias e disputas sobre universidades públicas 
brasileiras: uma abordagem exploratória no Twitter” 

2. IV CICSE-55773 - “Docência, remuneração e exercício - atuação e demandas da 
Liga do Magistério (Santa Catarina, década de 1920)” 

3. IV CICSE-75183 - “A utilização do Twitter pelos sindicatos dos professores em 
Portugal” 

4. IV CICSE-75962 - “Análise dos dados empíricos sobre associação de estudantes 
em Angola” 

5. IV CICSE-89675 - “A Associação de estudantes numa província Angolana: um 
estudo de caso” 

2B - “Associativismo e movimentos sociais II” 
Moderador: José Augusto Palhares (Universidade do Minho) 

1. IV CICSE-14959 - “Políticas educativas das escolas de 1.º ciclo sobre a retenção 
escolar” 

2. IV CICSE-33669 - “Vozes de quem trilha caminhos na educação não formal: o 
papel das práticas socioeducativas em percursos de ‘contratendência’” 

3. IV CICSE-44268 - “O Projeto Educativo Local em Évora: do diagnóstico à ação 
desejada e concertada. Lógicas de participação e de (co)construção de uma 
Cidade Educadora” 

4. IV CICSE-49590 - “Os espaços públicos como lugares de aprendizagem” 

2C - “Democracia, Desigualdades e Justiça Educativa III” 
Moderadora: Maria José Casa-Nova 

1. IV CICSE-48297 - “A ação afirmativa no ensino superior enquanto política pública 
educacional” 

2. IV CICSE-50030 - “’A formação superior como instrumento de mobilidade social 
em Angola: estudo de casos de jovens na província de Benguela” 

3. IV CICSE-54667 - “Retomada da meritocracia nos discursos curriculares: 
desigualdades, equidade, democracia” 
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4. IV CICSE-68549 - “A saga do analfabetismo e a pandemia COVID-19: história 
triste em momento atual triste” 

2D - “Diretos humanos, Cosmopolitismo e perspetivas pós-coloniais em 
educação I” 
Moderadora: Rovênia Amorim Borges (Universidade Estadual de Londrina) 

1. IV CICSE-10517 - “Os imigrantes matriculados na rede municipal de ensino de 
São Paulo (2010-2020)” 

2. IV CICSE-12710 - “Ubuntu & Direitos Humanos: contributos de uma filosofia 
indígena para a formação dos assistentes sociais” 

3. IV CICSE-28480 - “Educar na infância para os direitos humanos? Diálogos com 
Hannah Arendt” 

4. IV CICSE-30446 - “Perspectivas pós-coloniais/de(s)coloniais no campo da 
pesquisa em educação: a contribuição brasileira e portuguesa” 

2E - “Educação e Formação ao longo da vida III” 
Moderadora: Walquíria de Jesus França Martins (Universidade Federal do 
Maranhão) 

1. IV CICSE-39318 - “Permanência e sucesso de pessoas adultas em processos de 
RVCC: organização, desenvolvimento e qualidade perspetivadas a partir de um 
Centro Qualifica do Norte de Portugal” 

2. IV CICSE-47169 - “Mundo em diversidade e paixões - contextos intersubjetivos 
atuais” 

3. IV CICSE-50423 - “Estágio supervisionado: Entrelaçamentos possíveis para 
formar(mo-nos) professores/as em contexto de ensino remoto” 

4. IV CICSE-51601 - “A inclusão da componente curricular Educação Física como 
um campo do conhecimento na educação profissionalizante de jovens e 
adultos” 

5. IV CICSE-56955 - “Direitos humanos no contexto da educação universitária: a 
experiência de uma escola da área da saúde no Brasil” 

6. IV CICSE-57042 - “As políticas educativas e a formação pós-graduada de 
professores: um estudo sobre professores com doutoramento no sistema de 
ensino não superior” 

2F - “Educação e Formação ao longo da vida IV” 
Moderadora: Isabel Sofia Fernandes Moio (Universidade do Algarve - CEAD) 

1. IV CICSE-57764 - “A Política de Educação Profissional para Jovens e Adultos no 
Brasil: implantação do PROEJA no contexto do Instituto Federal Fluminense” 

2. IV CICSE-57916 - “Os Centros Qualifica na prossecução dos ODS 2030” 
3. IV CICSE-59146 - “Competências espirituais e formação dos Assistentes Sociais: 

que percepções dos estudantes de Serviço Social?” 
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4. IV CICSE-35228 - “A experiência dialética com as linguagens da arte como fonte 
perene de formação” 

5. IV CICSE-66633 - “Relações formação-trabalho: Estudo a partir das trajetórias 
académicas e profissionais de diplomados(as) em Ciências da Educação pela 
Universidade do Porto” 

6. IV CICSE-64652 - “Juventudes em foco: rodas de conversa e protagonismo” 

2G - “Educação na sociedade de risco pós-pandemia II” 
Moderadora: Vagna Brito de Lima 

1. IV CICSE-48678 - “A Constituição Narrativa sobre Educação Híbrida na Educação 
Básica do Ceará-Brasil” 

2. IV CICSE-59145 - “Pandemia e desigualdades escolares: O que já sabemos?” 
3. IV CICSE-62090 - “Ensino remoto e suas implicações na saúde mental dos 

docentes universitários: revisão integrativa” 
4. IV CICSE-43026 - “Impactos da pandemia no processo educativo no curso de 

Serviço Social: assimetrias e desafios para o enfrentamento da questão social” 

2H - “Infância, Educação e Direitos III” 
Moderadora: Maria Aparecida Antero Correia (Universidade Federal de 
Rondônia) 

1. IV CICSE-26582 - “A infância noticiada pela imprensa catarinense nas décadas 
de 1930-1940: em foco o "Abrigo de Menores de Santa Catarina"” 

2. IV CICSE-28866 - “È una regione di sinistra! Revisitando a abordagem da 
Educação Infantil da região da Emilia-Romagna na Itália” 

3. IV CICSE-28935 - “A utilização da técnica de grupo focal na coleta e análise de 
dados em pesquisa qualitativa na educação infantil para investigar a 
representação do olhar da criança sobre a escola” 

4. IV CICSE-29169 - “Branquitude na educação infantil: apontamentos a partir de 
um percurso de pesquisa com crianças de 4 a 6 anos numa creche do município 
de Florianópolis/ Brasil” 

5. IV CICSE-32425 - “Classes hospitalares: um panorama da produção na área” 

2I - “Infância, Educação e Direitos IV” 
Moderador: Alvaro Marcel Palomo Alves (Universidade Estadual de Maringá, 
Brasil) 

1. IV CICSE-37432 - “A (auto) declaração das crianças negras na educação infantil 
em tempo integral e suas interfaces socioeconômicas: uma análise no município 
de vitória-es” 

2. IV CICSE-38795 - “A política nacional de alfabetização aprovada em 2019: 
implicações para o currículo da educação infantil no brasil” 

3. IV CICSE-39338 - “Infância e direitos: a literatura como meio de promoção de 
valores” 
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4. IV CICSE-41068 - “Jogo protagonizado e relações de gênero: um olhar histórico-
cultural” 

5. IV CICSE-42618 - “Crianças indígenas no Brasil: principais temas de pesquisas” 

2J - “Novos desafios para a escola pública e profissão docente III” 
Moderadora: Cristina Maria Coimbra Vieira (Universidade de Coimbra) 

1. IV CICSE-31838 - “Expetativas (in)cumpridas no ensino superior em Portugal: 
reflexões sobre os processos de ensino e de aprendizagem durante os períodos 
de confinamento, a partir da lente da pandemia” 

2. IV CICSE-31894 - “Novo ensino médio brasileiro e o componente curricular 
projeto de vida em discussão” 

3. IV CICSE-32217 - “O contexto da supervisão de estágios pedagógicos na 
formação inicial de professores em angola: o contraste dos normativos entre o 
ideal e o real” 

4. IV CICSE-33515 - “Transformações no Ensino Superior: Reflexões sobre o papel 
e a dinâmica relacional de docentes e discentes nos últimos 20 anos” 

5. IV CICSE-33675 - “Inclusão de alunos com deficiência intelectual: Um desafio a 
(re)pensar por pais e professores” 

6. IV CICSE-36951 - “Impactos da burocracia no trabalho docente no estado de 
Minas Gerais - Brasil” 

2K - “Novos desafios para a escola pública e profissão docente IV” 
Moderador: João Manuel Almeida Estanqueiro (Funchal) 

1. IV CICSE-39888 - “Da imposição da BNCC ao lugar de (re)existência docente” 
2. IV CICSE-40466 - “Desafios na Educação do Ensino Tecnológico no período da 

Pandemia pelo Covid-19 de ensino remoto na educação básica no Município de 
Manaus/AM/Brasil” 

3. IV CICSE-43353 - “Universidades públicas e estágios curriculares na pandemia: 
diálogos com estudos do/no contexto brasileiro” 

4. IV CICSE-47470 - “A formação continuada em tecnologia como superação dos 
novos desafios da profissão docente em Manaus, Amazonas, Brasil” 

2L - “Processos de governação e regulação da educação II” 
Moderadora: Rosanna Barros (Universidade do Algarve) 

1. IV CICSE-38315 - “Uma análise das matrículas na educação infantil em tempo 
integral no contexto brasileiro” 

2. IV CICSE-41664 - “As novas tendências na europeização da governação 
educacional: de uma ‘responsabilidade partilhada’ para uma ‘vigilância 
integrada’” 

3. IV CICSE-44105 - “A gestão da formação nas instituições de saúde em Portugal: 
políticas e práticas” 
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4. IV CICSE-45237 - “Itinerários formativos na educação pública fluminense: o 
exercício adocicado de controle dos corpos.” 

5. IV CICSE-46483 - “A educação como bem público em 24 países africanos 
considerados frágeis e afetados por conflito: tendências, pontos em comum e 
atípicos“ 

2M - “Processos de governação e regulação da educação III” 
Moderadora: Maria Fernanda dos Santos Martins 

1. IV CICSE-57359 - “Que políticas educativas para o ambiente em Portugal? 
Contributos para o enquadramento do “Referencial de Educação Ambiental 
para a Sustentabilidade” (2018)” 

2. IV CICSE-57734 - “A participação e a cultura colaborativa na construção de uma 
gestão mais democrática” 

3. IV CICSE-57888 - “Trajetória do Conselho Municipal de Educação de Barbacena 
entre 1998 e 2021” 

4. IV CICSE-63103 - “O ensino secundário público e as políticas educativas: o 
alargamento da oferta dos cursos profissionais em Portugal” 

5. IV CICSE-68848 - “A monitorização de políticas educativas locais – o caso do 
município de Santa Maria da Feira“ 

15h00 - 16h30 | Mesas de Comunicações 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 
3K, 3L 

3A - “Comunidades, Territórios e Políticas Educativas Municipais II” 
Moderadora: Vera de Vasconcellos (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

1. IV CICSE-52331 - “Espaços-ambientes externos na educação infantil: uma 
investigação compartilhada” 

2. IV CICSE-55760 - “Educação infantil, infâncias e cidade: um diálogo possível?” 
3. IV CICSE-80319 - “Educação das relações étnico-raciais no município de vitória: 

potencialidades e desafios na implementação da Lei 10.639/2003” 
4. IV CICSE-81070 - “Valorização Docente: uma análise do Plano Municipal de 

Educação de Palmas/Tocantins/Brasil” 

3B - “Democracia, Desigualdades e Justiça Educativa IV” 
Moderador: Manuel António Ferreira da Silva 

1. IV CICSE-69156 - “Reprodução das desigualdades sociais por via da escola: 
reflexões acerca do contexto português” 

2. IV CICSE-71173 - “Desafios e limites na construção de uma Pedagogia 
Antirracista para os bebês a partir dos aportes teóricos da sociologia da infância” 

3. IV CICSE-73804 - “Análise da trajetória política de educação especial e inclusiva 
no Brasil: em busca de justiça social” 

                                                                                                          19



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

4. IV CICSE-89884 - “Desigualdades, resistências e protagonismo de mulheres 
Indígenas Brasileras Apinayé no ensino superior” 

5. IV CICSE-14482 - “A Educação Digital nos contextos das Instituições de Ensino 
Superior de Portugal e Brasil - os maiores desafios diante da implementação” 

3C - “Diretos humanos, Cosmopolitismo e perspetivas pós-coloniais em 
educação II” 
Moderadora: Luísa Maria Serrano de Carvalho (Instituto Politécnico de 
Portalegre - CIEP) 

1. IV CICSE-31785 - “O desenvolvimento como “causa”: da solidariedade com o 
Terceiro Mundo ao desenvolvimento sustentável” 

2. IV CICSE-51226 - “Conceções de estudantes do ensino superior sobre os 
direitos humanos e a discriminação” 

3. IV CICSE-51682 - “O pensamento de Paulo Freire e a educação no contexto 
prisional: ressocialização com emancipação” 

4. IV CICSE-17099 - “A implementação do Novo Ensino Médio nas escolas da rede 
Estadual do Amazonas” 

3D - “Educação e Cidadania digital II” 
Moderador: Vâner Lima Silva (Universidade Cidade de São Paulo) 

1. IV CICSE-30135 - “Mediação parental e competências digitais: que relação?” 
2. IV CICSE-43343 - “Professores da educação básica como facilitadores da 

cidadania digital em escolas públicas de Manaus, Amazonas, Brasil” 
3. IV CICSE-56586 - “Pedagogia na modalidade EAD no estado do Tocantins: 

Percepção dos estudantes quanto aos avanços e limites na formação de 
professores” 

4. IV CICSE-66334 - “‘Atenta às diferenças’, o podcast em ambiente escolar” 
5. IV CICSE-72429 - “Desinformação e cidadania digital: reflexões a partir de 

workshops com alunos do Ensino Secundário” 
6. IV CICSE-76518 - “As Ferramentas digitais: face aos desafios impostos pelo 

COVID-19” 
7. IV CICSE-77889 - “A efetivação do direito à educação no contexto de pandemia 

da COVID-19: os desafios do ensino remoto no Brasil” 

3E - “Educação e Formação ao longo da vida V” 
Moderadora: Daniela Vilaverde Silva (Universidade do Minho) 

1. IV CICSE-78022 - “A fruição e o acesso às instituições culturais do Porto pelas 
pessoas idosas” 

2. IV CICSE-81453 - “Relações entre as práticas corporais e a formação ambiental 
de crianças: Uma revisão sistemática a partir da B-on” 
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3. IV CICSE-81924 - “Desenvolvimento de autonomia na primeira infância: O que 
pensam pais e educadores” 

4. IV CICSE-82930 - “‘Educação para a Igualdade de Género nas Empresas do Alto 
Minho: o caso do Projeto bridGEs” 

3F - “Educação e Formação ao longo da vida VI” 

1. IV CICSE-83582 - “Educação e Contemporaneidade: a importância do ato de ler 
de Paulo Freire” 

2. IV CICSE-84628 - “Formação pós-graduada no Serviço Social e desenvolvimento 
profissional” 

3. IV CICSE-89564 - “Formação continuada de professores ou formação 
profissional contínua no contexto da “aprendizagem ao longo da vida”?” 

4. IV CICSE-20513 - “A Formação Continuada de Professores: Um relato sobre a 
retomada das formações presenciais” 

3G - “Infância, Educação e Direitos V” 
Moderadora: Maria Antonieta Luvizotto Marques da Silva (Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul) 

1. IV CICSE-45551 - “Educação infantil em tempo integral e os critérios 
predominantes de matrícula nas capitais brasileiras: uma reflexão a partir do 
direito à educação” 

2. IV CICSE-48950 - “Recontextualização nos textos/documentos curriculares locais 
para a educação infantil (2017 e 2020)” 

3. IV CICSE-51112 - “A Homeschooling no Brasil” 
4. IV CICSE-59162 - “A intervenção precoce como prática pedagógica para famílias 

de crianças com deficiência” 
5. IV CICSE-46210 - “Gramáticas da participação das crianças num contexto de 

educação não formal: o Projeto SMOOTH” 

3H - “Infância, Educação e Direitos VI” 
Moderadora: Emília Vilarinho (Universidade do Minho) 

1. IV CICSE-61047 - “As possíveis relações entre infância, cidade e educação: o que 
apontam as pesquisas” 

2. IV CICSE-62143 - “Liberdade para brincar e se-movimentar na Educação Infantil: 
relato de experiências” 

3. IV CICSE-67151 - “Percursos de Paz no Jardim de Infância: a Viagem que 
Fazemos Juntos” 

4. IV CICSE-67475 - “‘’Deixa que digam, que pensem, que falem’ ...: Paulo Freire 
uma educação social para as crianças nas escolas.” 

5. IV CICSE-74503 - “Polifonia Infantil: para além do ‘dar voz às crianças’” 
6. IV CICSE-75588 - “Sobre a identidade da Educação Infantil: publicações 

acadêmicas brasileiras da pré-escola na "grande escola"” 
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3I - “Infância, Educação e Direitos VII” 
Moderadora: Teresa Sarmento (Universidade do Minho) 

1. IV CICSE-77561 - “Representação do olhar da criança sobre a educação infantil 
nas instituições municipais da primeira infância em uma cidade no norte do 
estado do Piauí” 

2. IV CICSE-81126 - “A abordagem educativa de Loris Malaguzzi, Reggio Emilia/
Itália: possibilidades de uma educação protagonista e empreendedora na 
Educação Infantil da América Latina” 

3. IV CICSE-86602 - “Ensino remoto na Educação Infantil: um olhar para as 
emoções” 

4. IV CICSE-87439 - “Pro(g)Natura: Flexibilidade curricular com recurso à 
articulação de ambientes educativos” 

5. IV CICSE-88444 - “Políticas públicas educacionais e matrículas de crianças 
imigrantes em uma rede municipal de ensino brasileira” 

3J - “Novos desafios para a escola pública e profissão docente V” 
Moderador: Fernando Ilídio Ferreira (Universidade do Minho) 

1. IV CICSE-55803 - “Trabalho docente e desempenho académico dos alunos: 
perspetivas dos diretores” 

2. IV CICSE-57541 - “Literacia para a saúde e promoção da saúde de docentes: 
revisão integrativa” 

3. IV CICSE-58822 - “Narrativas docentes sobre a diversidade sexual na perspectiva 
das políticas públicas federais em escolas públicas no Rio de Janeiro” 

4. IV CICSE-67214 - “‘Trabalho de Projeto no Ensino Artístico Especializado da 
Música. O Barroco Revisitado: ciclo de concertos de música erudita” 

5. IV CICSE-68141 - “Práticas de liderança e resultados escolares dos alunos: 
perspetivas dos diretores” 

6. IV CICSE-49250 - “Percursos da didática na formação docente: três discursos” 

3K - “Novos desafios para a escola pública e profissão docente VI” 
Moderadora: Andréa Avelar Duarte (ICE - Instituto das Comunidades 
Educativas) 

1. IV CICSE-78372 - “Transformações e desafios para o exercício da profissão 
docente em tempos de pandemia” 

2. IV CICSE-81607 - “Formação de professores em Cabinda: perspectivas e 
desafios baseados nos relatos dos formadores e alunos” 

3. IV CICSE-86925 - “Um projeto de mediação leitora com crianças: contributos 
para o trabalho docente e a formação em contexto durante a pandemia:” 

4. IV CICSE-88181 - “A prática reflexiva do professor – ensaio numa turma de 
Geografia do 10º ano” 
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5. IV CICSE-70735 - “O desafio da avaliação da aprendizagem a partir da 
experiência do ensino remoto” 

6. IV CICSE-22392 - “Estilos de liderança: perceções e impactos na escola” 

3L - “Processos de governação e regulação da educação IV” 
Moderadora: Heloísa Andreia de Matos Lins (Unicamp - Universidade Estadual 
de Campinas) 

1. IV CICSE-79553 - “O governo das escolas: normas e práticas administrativas e 
curriculares no ensino não universitário angolano” 

2. IV CICSE-81654 - “A histórica depreciação do trabalho manual no brasil: a 
política da educação profissional e tecnológica (EPT) na era do partido dos 
trabalhadores (PT)” 

3. IV CICSE-85957 - “Uma autonomia contratualizada” 
4. IV CICSE-89997 - “Pedagogias da morte e da guerra como legado cultural às 

crianças e jovens no Brasil: direitos ‘na latrina’” 
5. IV CICSE-48240 - “O PISA nas políticas educacionais brasileiras: reflexos da 

regulação supranacional” 

16h45 - 17h35 | Conferência de Encerramento 
“Utopia Educacional e Democracia: a luta por bens públicos” 
Moderador: Almerindo Janela Afonso (Universidade do Minho) 
Orador: Carlos Alberto Torres (University of California Los Angeles; Diretor do 
Instituto Paulo Freire) 

18h00 - 18h45 | Sessão de Encerramento 
Coordenadora da Comissão Organizadora do IV CICSE – Emília Vilarinho 
Pelo Departamento de Ciências Socias da Educação – Licínio Lima 
Vice-Presidente do Instituto de Educação – Maria Alfredo Moreira 
Ministro da Educação, João Costa 

18h45 - 19h00 | Momento Cultural 
Coro de Pequenos Cantores de Esposende - Escola de Música de Esposende 
Ars Vocalis - Escola de Música de Esposende 
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Resumos por Eixo Temático 
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Associativismo e movimentos sociais 

IV CICSE-13461 - Cooperação Interinstitucional como resposta aos desafios 
da inclusão digital 

- Maria Emília Bigotte de Almeida - ISEC/IPC,CASPAE 
- Verónica Vasconcelos - ISEC/IPC 

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra(ISEC) pretende proporcionar 
uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, desenvolver a 
capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos 
científicos de índole teórica e prática com vista ao exercício de atividades 
profissionais. Neste enquadramento, reforça-se e valoriza-se o impacto desta 
instituição na comunidade onde está inserido, na economia e na valorização 
da região. Consequentemente, cada vez mais a inovação e a investigação 
estão intimamente ligadas à função de ensino dentro do ISEC, dada a 
especificidade de índole prática ministrada no ensino politécnico.Por outro 
lado, consciente do seu papel na sociedade, o Centro de Apoio Social de Pais 
e Amigos da Escola (CASPAE), Instituição Particular de Solidariedade Social 
sempre valorizou a constituição de redes para a prossecução dos seus 
objetivos que se traduzem necessariamente na concretização de ações e 
projetos que visam a qualidade de vida dos cidadãos. Através de projetos em 
co-promoção com o ISEC pretende-se gerar dinâmicas em ambiente flexível, 
criativo e inovador que pode revelar forte potencial de criação de 
oportunidades no âmbito do desenvolvimento e da investigação e na 
concretização da responsabilidade social nas instituições de ensino superior. 
Hoje é assumido que a construção de um País mais próspero terá de ser 
suportada nas tecnologias digitais pelo que a interação entre a produção de 
conhecimento realizada no ensino superior e a inclusão social dos indivíduos, 
será a força motriz da capacitação dos que se encontram em situação mais 
vulnerável. O CASPAE e o ISEC mantêm desde 2009 projetos e ações 
desenvolvidas em parceria que abrange a aprendizagem de programação, 
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compreensão dos conceitos básicos do pensamento computacional e 
desenvolvimento de criatividade nas crianças e jovens, a promoção para a 
igualdade de género nas áreas STEM, com enfoque na engenharia bem como 
ações de capacitação, de socialização e o uso de meios tecnológicos que 
visam o apoio nas necessidades básicas de segurança, saúde e bem-estar dos 
idosos. 

1)Azevedo, M. (2015). Envelhecimento Ativo, Dissertação de Mestrado, Escola 
Superior de Enfermagem.2)Wang, H., Huang, I., & Hwang, G. (2014). Effects of 
an Integrated Scratch and Project-Based Learning Approach on the Learning 
Achievements of Gifted Students in Computer Courses, in 2014 IIAI 3rd 
International Conference on Advanced Applied Informatics, pp. 382–
387.3)Vasconcelos,V.,Bigotte de Almeida,E.,Marques,L.(2020)Co-promotion 
Between Higher Education Institution and a Private Organization of Social 
Solidarity.in Atas CISTI'2020 - 15ª Conferência Ibérica de Sistemas e 
Tecnologias de Informação, 24 e 27 de junho de 2020, em Sevilha, 
Espanha4)Bigotte, E., Almeida, R.,(2019) Scratch on Road - Um projeto de 
inclusão digital no 1º ciclo do ensino básico e Educação Rodoviária. in Atas XV 
Congresso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogia. Corunha, 
Espanha: Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía, 4-6 
setembro,Universidade da Corunha, pp 3861-3874. 

Palavras chave: Socialização; capacitação digital; igualdade de género; STEM; 
pensamento computacional. 

IV CICSE-29157 - O papel das ONG’s, nos desafios da educação e da justiça 
social, à luz do voluntariado 

- Tânia Libório - Investigadora Independente 

Num mundo controverso, pleno de diferenças, de constantes desafios que nos 
colocam à prova diariamente, a atuação das ONG’s pela construção de 
caminhos de Paz, de Igualdade e de Justiça social, através das missões de 
voluntariado, são um exemplo do que de bom se pode fazer, com vista a 
tornarmos o mundo um lugar melhor para se viver.Podemos fazer a diferença, 
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podemos desenvolver as nossas capacidades e competências, podemos dar o 
rumo que quisermos para nos tornarmos melhores, mais justos e humanos, 
através da solidariedade e do voluntariado.Pretende-se com esta 
comunicação, compreender a importância dos desafios da cooperação 
intercultural e voluntária na sociedade do século XXI, como forma de ajudar ao 
desenvolvimento da cidadania ativa, através, especificamente de uma ONG 
portuguesa, a AMI – Assistência Médica Internacional, e a sua atuação; por 
outro lado, pretende-se demonstrar como as missões promovidas por esta 
ONG combatem as desigualdades e injustiças sociais, e promovem a 
Educação, como forma de combater as desigualdades.Os projetos de 
voluntariado têm um papel fundamental na dinâmica da cooperação e nos 
desafios propostos pela sociedade, sendo um modo de intervenção 
comunitária gerada pelos movimentos sociais do voluntariado.Podemos nós, 
cidadãos conscientes, fazer a diferença e atuar em nome de uma Humanidade 
mais justa. É este o desafio que propomos para a nossa capacidade de 
atuação e de interação na sociedade do século XXI, na qual as redes sociais, o 
mediatismo, as facilidades e a rápida e instantânea informação contrastam 
com as dificuldades de acesso ao mundo contemporâneo e nos desafiam 
constantemente para alterar esta situação, acreditando que, a educação tem 
um papel fundamental nesta caminhada. 

CATARINO, Acácio. “Voluntariado – uma leitura da experiência”, Sociedade e 
Trabalho, 19/20, Lisboa, 2004.FEA. O Voluntariado em Portugal – contextos, 
atores e práticas, Évora, Fundação Eugénio de Almeida, 2014.GOINHAS, Ana 
Sofia. O papel das Organizações não governamentais na promoção e defesa 
dos Direitos Humanos – perspetiva inserida na sociedade internacional atual, 
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas, 1996.MITRANY, David. “A paz por meio da cooperação e da 
integração”. In BRAILLARD, Philippe. Teoria das Relações Internacionais. Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1990.PIOVESAN, F. Direitos humanos e justiça 
internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, 
interamericano e africano. São Paulo, Saraiva, 2006. 

Palavras chave: Educação, Voluntariado, ONG 
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IV CICSE-32957 - Assistência Social Se Faz Com O Coração 

- Maria Angelica Aleixo Beck Lourenço - Universidade de São Paulo 

Esta proposta de comunicação trata de uma pesquisa em andamento que 
analisa as práticas educacionais e midiáticas ocorridas no Brasil no âmbito de 
uma entidade de assistência social e educacional, a Legião da Boa Vontade, 
LBV,  que existe desde 1950 e possui bases autônomas em outros países como 
Portugal, Estados Unidos e Argentina. A metodologia visa às redes de 
sociabilidade entre os atendidos e colaboradores a partir dos espaços de 
atendimento à crianças e jovens. A frase título deste resumo está contida no 
discurso de inauguração da Supercreche Jesus, em São Paulo, proferido pelo 
diretor-presidente da instituição. Desde 25 de janeiro de 1986, esta unidade 
promove uma forma de conexão de memórias, sentidos e afetos também 
através da música, elemento de formação intelectual e do sentimento. O 
trabalho de educação musical aplicado aos integrantes da Orquestra 
Filarmônica Jovem Boa Vontade, que é tomado com destaque nesta 
comunicação, dentro da proposta e ação educativa da entidade, ocorre desde 
a fase da educação infantil, ou seja, alunos em idade de berçário e pré-escola. 
O ensino na LBV é feito sob a bandeira de se educar seres humanos sensíveis, 
criativos e reflexivos e abarca ainda a dimensão da espiritualidade ecumênica. 
Os integrantes da Orquestra Filarmônica Jovem Boa Vontade participam de 
uma proposta de educação musical que se constrói também pela articulação 
interdisciplinar em que música e convivência solidária estão inseridas dentro 
de um programa contínuo de reflexão sobre as potencialidades dadas ao som 
para a partilha do sentido de cuidado, respeito e amor ao próximo. O público 
a que se destina, portanto que majoritariamente irá compor os grupos 
musicais advindos da instituição, constitui-se de famílias que vivem em 
situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. A ação educativa 
no campo das artes musicais é descrita na perspectiva de promoção solidária 
das relações e pela consciência de importar-se com a sorte alheia e as muitas 
carências que atingem o humano, clamando por um gesto de ajuda e 
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esperança. A metodologia de estudo abarca ainda a etnomusicologia, estudos 
de rede e história oral. 

ALVES, Atalisson Gimenes. Depoimento (junho de 2021). Entrevistadora: Maria 
Angélica Aleixo Beck Lourenço. São Paulo, 17 de junho de 2021. Uma lauda. 
Entrevista concedida para a pesquisa Música na pandemiaAPPADURAI, Arjun. 
The Production of Locality. In Modernity at Large: Cultural Dimensions of 
Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. p. 178-99. 
BAITELLO JUNIOR, Norval. Cultura do Ouvir. Revista do CISC - Centro 
interdisciplinar de semiótica da cultura e da mídia. Seminários Especiais de 
Rádio e Áudio - Arte da Escuta. 1997. BECKER, Howard. Art Worlds. Berkeley/
London: University of California Press, 1982. BLACKING, John. How Musical is 
Man? Seattle: University of Washington Press, 1973.BOTO, Carlota. A educação 
e a escola em tempos de coronavírus. Jornal da USP. São Paulo,. 2020. 
Disponível em: https://jornal.usp.br/?p=313176. Acesso em: 17 jun. 
2021.BRITO, Teca Alencar de. Música na Educação Infantil. São Paulo, 
Peirópolis, 2003.COUTO, Ana Carolina Nunes do. Música popular e 
aprendizagem: algumas considerações. OPUS— - Revista Eletrônica da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM). 
Goiânia, v. 15, n. 2, dez. 2009, p. 89-104.DEWEY, John. Arte como experiência. 
Tradução de Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes. 2010.DOBRES, Marcia-
Anne. Technology and Social Agency. Oxford: Blackwell, 2000.GISIGER, Joel. 
Depoimento (novembro de 2020). Entrevistador: Maria Angélica Aleixo Beck 
Lourenço. São Paulo, 14 de novembro. de 2020. Uma lauda. Entrevista 
concedida para a pesquisa Música na pandemiaMENEZES, José Eugenio de O. 
Cultura do ouvir e ecologia da comunicação. São Paulo: UNI, 2016. PAIVA 
NETTO, José de. É urgente reeducar! São Paulo: Editora Elevação, 2010._____.  
Tesouros da Alma. São Paulo: Editora Elevação, 2017.SMALL, Christopher. 
Musicking: the meanings of performance and listening. Middletown, Ct: 
Wesleyan University Press, 1998.SILVA, Alziro Tonin da. Depoimento (junho de 
2021). Entrevistadora: Maria Angélica Aleixo Beck Lourenço. São Paulo, 18 de 
junho de 2021. Duas laudas. Entrevista concedida para a pesquisa Música na 
pandemia. 
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Palavras chave: Educação, assistência social, educação musical, LBV 

IV CICSE-38513 - O Territórios Convidas:  a educação e a inclusão social 
através de um Projeto de Voluntariado 

- Ana Isabel Ventura Lopes - IPG 
- Rosa Branca Tracana - IPG 

O envelhecimento social é uma realidade incontornável da sociedade 
portuguesa, sentida de modo particular nos territórios do interior. A reforma, a 
viuvez, a perda de faculdades físicas e cognitivas e outros acontecimentos que 
decorrem ao longo da vida, levam a que as pessoas idosas se tornem mais 
dependentes, frágeis e que se isolem, sendo os locais de acolhimento de 
idosos fundamentais para a “reanimação” dos idosos. Assim, não são 
necessários apenas cuidados de higiene, de saúde e de alimentação, também 
a socialização é importante e tem um papel fundamental na qualidade de vida 
das pessoas mais idosas. A Animação de Idosos define-se na forma de atuar 
em todos os campos de desenvolvimento da qualidade de vida dos mais 
velhos, representando um conjunto de passos que visam o acesso a uma vida 
mais ativa e criadora, melhorando as relações e a comunicação com os outros, 
assim como a sua participação na vida da comunidade em que estao inseridos. 
Lopes (2010, p.31) afirma que a animação social e cultural das pessoas mais 
idosas facilita a sua inserção na sociedade, a sua participação na vida social, 
permitindo-lhes desempenhar um papel ativo na sociedadeAs boas práticas 
de animação para os idosos, devem responder a vários objetivos, sendo 
alguns deles: promover a inovação e a descoberta; valorizar a formação ao 
longo da vida; proporcionar uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica 
com a participação e envolvimento do idoso.O Projeto Territórios Convidas 
nasce da vontade de criar redes locais que quebrem o isolamento e a solidão 
dos nossos idosos e, simultaneamente contribuem para a melhoria da sua 
qualidade de vida e do seu bem-estar, através do desenvolvimento de 
estratégias que conduzam à melhoria da sua qualidade de vida e fomentem a 
sua participação social, nomeadamente através da promoção de projetos 
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intergeracionais, em contextos educativos não formais.  Neste sentido tornar-
se imperativo a articulação entre os diferentes agentes e atores locais 
facilitadores destes processos. 

Basto, M. & Neves, E. (1995). Animação Comunitária – O que é? Como se faz? 
Quem Faz?. Porto: Edições ASA. (p.6-15)Besnard, P. (1991). La animación 
sociocultural. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica Correia, P. (2008). A importância da 
Animação Comunitária como modelo e metodologia de intervenção social e 
comunitária no contexto da educação não-formal. Revista Iberoamericana 
(p.11) Ferreira, A.J. (2005). Concepção de envelhecimento de um Idoso Autor: 
Um estudo de Caso. Dissertação de Mestrado apresentada como requisito 
para obtenção do grau de Mestre em Gerontologia Biomédica. Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul: Porto Alegre.Lopes, M. S., 
Galinha, S. A. & Loureiro, M. J. (2010). Animação e bem-estar psicológico 
metodologias de intervenção sociocultural e educativa. Chaves: Editora 
Intervenção Associação para a Promoção e Divulgação Cultural. 

Palavras chave: Voluntariado, Inclusão, Envelhecimento, Intergeracionalidade 

IV CICSE-41425 - O Feminismo Camponês e Popular e o feminismo 
hegemônico 

- Eduarda Paz Trindade - Universidade Federal de Santa Maria 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a nova proposta teórico-
prática do Feminismo Camponês e Popular (FCP) como contrapartida ao 
feminismo hegemônico e liberal, visto que, graças à ofensiva do capital nos 
últimos anos, ocorreu um crescente ataque de criminalização contra 
movimentos campesinos e comunidades tradicionais, principalmente contra as 
mulheres. É nesse contexto que o Movimento das Mulheres Camponesas do 
Brasil (MMC) pontuará que a sua luta feminista é a saída da invisibilidade 
sociopolítica e da superação da condição de ser subalternizado e silenciado 
nas relações de poder. Nessa perspectiva, a convergência dos diferentes 
aspectos da crise do capitalismo global, como questões econômicas, 
alimentares, ecológicas e na legitimidade das representações políticas e 
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sociais, sugere que estamos vivendo momentos de instabilidade da civilização. 
Este conflito está produzindo efeitos imediatos na vida das mulheres, o que 
significa a intensificação da exploração e da opressão, além da perda de 
direitos trabalhistas conquistados no processo de redemocratização após 
períodos de ditaduras militares. Logo, é essencial compreender a proposta do 
FCP proposto pelas mulheres camponesas latino-americanas, que pretende 
abarcar os diversos contextos silenciados em que as mulheres camponesas 
estão inseridas. Assim, a análise será realizada através de conceitos os quais 
dizem respeito aos aportes teóricos da sociologia de gênero, com ênfase na 
matriz teórica desenvolvida por Lélia Gonzalez e Heleieth Saffioti. Também, 
procede-se com a Pesquisa Exploratória, através da pesquisa bibliográfica, 
além da análise das cartilhas do MMC sobre o assunto. Com o objetivo de 
colaborar com a aproximação do FCP com a academia. O FCP surge como um 
esforço para romper as cercas entre as mulheres rurais e o movimento 
feminista e vem sendo construído como uma perspectiva teórico-
metodológica em que a produção de conhecimento é intimamente ligada à 
prática, produzida pela prática e formalizada pela prática. Portanto, 
compreende-se que a auto-organização das mulheres em autodefesa e da 
classe vai contra o capitalismo, pois significa a transformação do modo de 
produção em seu núcleo, constituído por classes sociais, em que a reprodução 
do acúmulo de capital é efetuada pela desapropriação da terra, como 
consequência, da exploração dos trabalhadores pela apropriação do produto 
do trabalho. 

CALAÇA, M.; CONTE, I.; CINELLI, C. Feminismo camponês e popular: uma 
história de construções coletivas. Revista Brasileira de Educação do Campo. v. 
3, n. 4, p. 1156-1183. 2018.CARDOZO, C. Amefricanizando o feminismo: o 
pensamento de Lélia Gonzalez. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 
22(3): 320. p. 965-986. 2014.GONZALEZ, L. Por um feminismo afro-latino-
americano. Editora Schwarcz-Companhia das Letras, 2020.MMC. Feminismo 
Camponês e Popular. 2018. Disponível em: http://www.mmcbrasil.com.br/site/
materiais/download/Cartilha_feminismo_campones_popular-2018.pdf. Acesso 
em: 17 fev. 2022.SAFFIOTI, H., A Mulher na Sociedade de Classes. Rio de 
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Janeiro: Editora Vozes. 1976.______. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 
Coleção polêmica. 1987. ______. Rearticulando gênero e classe social. In: 
OLVEIRA, A.; BRUSCINI, C. (Org.). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro: 
Rosa dos Tempos; São Paulo: Fundação Carlos Chagas. 1992. ______. Posfácio: 
conceituando gênero; Violência de gênero no Brasil contemporâneo, in H. 
Saffioti. & M. Munhoz-Vargas (Orgs.), Mulher brasileira é assim. Rio de Janeiro, 
Rosa dos Tempos; Brasília, UNICEF. 1994.______. Gênero, patriarcado e 
violência. 2.ed. São Paulo: Editora Expressão Popular: Fundação Perseu 
Abramo. 2015. 

Palavras chave: Feminismo Camponês e Popular. Mulher. Campesinato. 

IV CICSE-42838 - Controvérsias e disputas sobre universidades públicas 
brasileiras: uma abordagem exploratória no Twitter 

- André Tropiano - CICS.NOVA 

Nos últimos anos, as universidades públicas do Brasil têm sido palco de 
manifestações que resistem às tentativas de neoliberalização e estigmatização 
ideológica do Ensino Superior (Saviani, 2020). Diversos atores sociais têm se 
engajado em relação a temáticas como financiamento, formas de acesso, 
currículos, trabalho docente, produção científica, infraestrutura e participação 
cívica e política (Tropiano e Cunha, 2020), que configuram formas conflitantes 
de entender a universidade como um bem comum. Uma narrativa polarizada 
tem sido produzida e visibilizada em diversos meios de comunicação: de um 
lado, novíssimos movimentos sociais associados à ideologia de ultradireita 
(Kalil, 2020, Solano e Rocha, 2019, Gohn, 2017); do outro, estudantes e 
professores das universidades têm assumido protagonismo em defesa da 
educação pública (Cole & Heinecke, 2020, Della Porta, Cini e Guzmán-Concha, 
2020). Para compreender quais são os principais discursos que circulam nessa 
arena pública (Cefaï et al, 2011), empreendeu-se uma etnografia digital (Pink 
et al, 2016, Hine, 2015) de caráter exploratória na plataforma social Twitter, no 
período de 02 a 04 de setembro de 2021 – data anterior as comemorações de 
independência do país. O software Netlytics foi utilizado para extrair 
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comentários com a palavra-chave “universidade pública”, que resultou em 89 
tweets originais. A partir dos dados coletados foram geradas: uma nuvem de 
palavras, um grafo de rede e a análise temática das principais discussões. 
Cinco eixos de discussão foram elencados como resultado da análise temática: 
1) contraposição entre policiais e professores universitários; 2) posição 
político-ideológica do Ministério da Educação; 3) políticas de inclusão nas 
universidades; 4) valorização da universidade pública e denúncias das 
tentativas de elitização; 5) posicionamento de celebridades. Concluiu-se que 
em grande parte dos principais comentários houve tensões entre as posições 
político-ideológicas, em que professores universitários, alunos e ex-alunos, 
jornalistas, militantes pró-governo, partidos políticos e celebridades 
mostraram-se como ativistas na plataforma. Esse estudo possibilitou observar 
e analisar o debate público sobre universidades brasileiras no Twitter, cujas 
análises integrarão uma investigação de doutoramento. Destaca-se a 
relevância do assunto para o entendimento das divergentes visões sobre a 
universidade e a maneira como ela deve existir, o que poderá delinear 
diferentes futuros para a educação brasileira. 

Cefaï, D. et al. (eds.). (2011). Arenas Públicas: por uma etnografia da vida 
associativa. Niterói: EdUFF.Cole, R. M., & Heinecke, W. F. (2020). Higher 
education after neoliberalism: Student activism as a guiding light. Policy 
Futures in Education, 18(1), 90–116. Della Porta, D., Cini, L. e Guzmán-Concha, 
C. (2020). Contesting higher education : student movements against neoliberal 
university. Bristol : Bristol University Press.Gohn, M. G. (2017). Manifestações e 
Protestos no Brasil: correntes e contracorrentes na atualidade. São Paulo: 
Cortez. Hine, C. (2015). Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied 
and Everyday. London: Bloomsbury.Kalil, I. (2020). Políticas antiderechos em 
Brasil: neoliberalismo y neoconservadorismo em el Gobierno de Bolsonaro. In 
Ailynn Torres Santana. Derechos em riesgo en América Latina 11 estudios 
sobre grupos neoconservadores. Bogotá: Biblioteca Pensadores/as latino-
americanos/as - Fundación Rosa Luxemburg. Pink, S. et. al (2016). Digital 
Ethnography: Principles and Practice. Los Angeles: Sage Publications.Saviani, 
D. (2020). Políticas educacionais em tempos de golpe: retrocessos e formas de 
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resistência. Roteiro, 45 (1), pp. 1-18.Solano, E. e Rocha, C. (eds.). (2019) As 
direitas nas redes e nas ruas : a crise política no Brasil. São Paulo : Expressão 
Popular. Tropiano, A. e Cunha, N. (2020). Narrativas de resistência da página 
#UERJResiste no Facebook em tempos de ódio às universidades públicas e à 
ciência. Revista Mídia e Cotidiano, 14(3), pp. 137-162. 

Palavras chave: educação superior, neoliberalismo, ativismo, Twitter 

IV CICSE-55773 - Docência, remuneração e exercício - atuação e demandas 
da Liga do Magistério (Santa Catarina, década de 1920) 

- Carolina Cechella Philippi - Unicamp 

A Liga do Magistério Catarinense foi uma Associação de Socorros Mútuos 
organizada por professoras catarinenses no início do século XX. Ela, por sua 
vez, demarcou seu posicionamento firmemente por meio das pautas que 
endossou e das associações com as quais se coligou (MATOS, 2014, p. 76), o 
que permitiu perceber suas sociabilidades e demndas em nome da classe 
professoral. Nesse sentido, esse grupo de professores engendrou práticas 
diversas na tentativa de mudança das condições de trabalho da categoria. 
Dentre elas, cabe destacar a atuação da sua primeira presidenta e fundadora, 
Maura de Senna Pereira (LIGA DO MAGISTÉRIO CATARINENSE, 1924, p.2) em 
prol da equiparação dos vencimentos das professoras e professores (OS 
VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS, 1927, p.1) e da revogação da lei que 
proibia o casamento às professoras do magistério público catarinense 
(EXPEDIENTE, 1927, p. 4).       É, pois, em torno da atuação da Liga em prol da 
legalização do casamento das docentes que esse trabalho se organiza. Para 
tanto, rastreou a atuação de suas integrantes na 1ª Conferência Estadual do 
Ensino Primário (1927) e na imprensa, problematizando assim os argumentos 
mobilizados a favor e contra a suspensão dessa medida. Interessou, nesse 
sentido, perceber as representações em disputa em torno do exercício do 
magistério e da atuação profissional das mulheres, bem como os espaços nos 
quais essa discussão se travava. Como considerações, este trabalho lista os 
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sujeitos envolvidos nessa discussão e seus trânsitos, delimitando o espaço 
político de atuação e militância dessa associação e de suas integrantes. 

Referências:Expedientes. A República – Órgão do Partido Republicano 
Catarinense. Ano I. Número 278. Florianópolis, 2 de setembro de 1927. Pág. 
2.Liga do Magistério Catarinense. A República – Órgão do Partido Republicano 
Catarinense. Ano XX. Número 1889. Florianópolis, 19 de dezembro de 1924. 
Pág. 2.MATOS, Felipe. Armazém da Província: Vida Literária e Sociabilidades 
Intelectuais em Florianópolis na Primeira República. Florianópolis, SC, 2014. 
Tese de doutorado – Programa de Pós Graduação em História – UFSC. Os 
Vencimentos das Professoras. O Estado. Ano XIII, número 3979. Florianópolis, 
2 de setembro de 1927. Pág. 1. 

Palavras chave: Profissão docente; Associativismo docente; História da 
Educação 

IV CICSE-75183 - A utilização do Twitter pelos sindicatos dos professores em 
Portugal 

- Paulo Marques Alves - ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa e DINAMIA’CET 

A generalidade dos movimentos sindicais enfrenta uma crise profunda desde 
a década de 70, manifestada no refluxo dos efetivos e numa perda de 
influência social e política. As causas são múltiplas, nelas se mesclando fatores 
exógenos e endógenos ao sindicalismo. Tentando ultrapassar estes “tempos 
difíceis” (Chaison, 1996), os sindicatos têm implementado diversas ações, 
nomeadamente a presença na Internet, em particular nas redes sociais online. 
Alguns autores, imbuídos de uma “tecno-euforia” (Fuchs, 2014) chegaram a 
prognosticar que a Internet iria contribuir para uma transformação qualitativa 
das estruturas sindicais, conduzindo à emergência de novas formas 
organizativas, designadas por e-union (Darlington, 2000) ou cyberunion 
(Shostak, 1999), tendência que se aprofundaria com a Web 2.0.A crise afeta 
igualmente os sindicatos de professores portugueses. Nesta comunicação 
pretendemos analisar o modo como estão a utilizar as redes sociais online, 
com particular enfoque na sua presença no Twitter. Com esse objetivo, 
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analisámos as suas contas oficiais nesta plataforma de microblogging, quer em 
termos do conteúdo dos tweets, quer do seu alcance (número de seguidores e 
volume de interações). Os dados referem-se ao primeiro trimestre de 
2022.Num contexto de profunda fragmentação do sindicalismo docente, 
concluímos primeiramente que o Twitter é utlizado de forma muito limitada, 
desde logo porque são poucos os sindicatos nele presentes. Este facto está 
em consonância com a sua reduzida difusão em Portugal. Efetivamente, em 
2017, somente 22,7% dos portugueses tinham perfil nesta rede, contra 96% no 
Facebook (Marktest, 2017).Muito restrito, é igualmente o alcance das 
mensagens produzidas, dado o escasso número de seguidores, que são muito 
heterogéneos. E a interatividade é extremamente reduzida, muito 
frequentemente nula. Por outro lado, o conteúdo das mensagens está de 
acordo com a forma tradicional de comunicação de cada sindicato. Alguns 
utilizam a plataforma fundamentalmente para mobilização; outros 
basicamente para informação, constituindo o Twitter mais um canal de 
divulgação dos pontos de vista oficiais das organizações.Deste modo, verifica-
se uma tendência para uma convergência no sentido de que o uso que é feito 
do Twitter não muda a forma como estes sindicatos atuam na Internet, o qual 
não contribui para a sua revitalização. 

Chaison, Gary (1996), Union Mergers in hard times: the view from five 
countries, Ithaca, NY: ILR Press.Darlington Roger (2004), The creation of the e-
union: the use of ICT by British Unions”, E-Union Fringe Meeting at the Connect 
Union Annual Conference, Liverpool, 12 June 2002.Fuchs, Christian (2014), 
OccupyMedia! The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism, 
Alresford, Zero Books.Marktest (2017), Os portugueses e as redes sociais, 
Lisboa, Marktest.Shostak, Arthur B. (1999), CyberUnion: empowering labor 
through computer technology, Londres, Routledge. 

Palavras chave: Sindicatos, crise, revitalização, Twitter 
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IV CICSE-75962 - Análise dos dados empíricos sobre associação de 
estudantes em Angola 

- Leda Filomena Pedro Gonçalves - Magistério de Ondjiva/Angola 

A nossa comunicação, enquadra-se no âmbito dos dados empíricos efetuados 
a quando da nossa investigação do doutoramento, que teve como objeto o 
estudo, a análise e reflexão das dinâmicas micro- políticas num estudo de caso 
na escola Ondjuo Yeto e na sua Associação de Estudantes. Entender as lógicas 
de ação juvenis na sociedade angolana, bem como os poderes e decisões, de 
uma Associação de Estudantes (AE), constitui hoje uma temática pertinente e 
atual no campo da sociologia das organizações do ponto de vista dos 
modelos burocrático, político e de ambiguidade de análise organizacional. O 
nosso estudo tem como objetivo principal a AE que tem como política 
organizacional, defender os interesses dos estudantes da Escola Ondjuo Yeto 
e compreender o seu funcionamento no contexto da Escola, nomeadamente 
os jogos de poder mobilizados pelos atores organizacionais. O estudo 
empírico envolveu 15 professores, o diretor da escola, 4 estudantes 
concorrentes à presidência da Associação de Estudantes. Foram realizadas 9 
entrevistas em grupo, sem um número exato de participantes por grupo, que 
perfizeram um total de 52 estudantes. Os resultados da investigação indicam 
que, a participação e o envolvimento dos alunos através da Associação de 
Estudantes, ainda são muito precários, atendendo ao processo de tomada de 
decisões que são deliberadas verticalmente no contexto da escola, 
aproximando esta relação de uma burocracia com pinceladas de anarquia 
organizada. As lógicas de ação primam fundamentalmente pela imposição por 
se observar alguma tendência dos órgãos de gestão imporem a vontade 
própria na AE instrumentalizando o facto de não existirem  regulamentos, 
estatutos ou outros documentos da AE. 

Bacharach, S. B. & Mundel, B. L. (1999). Políticas organizacionais nas escolas: 
micro, macro e lógicas de ação. In M. J. Sarmento. Autonomia da escola: 
Políticas e Práticas (pp. 123–156). Porto: Edições ASA. Ball, S. J. (1987). La 
micropolítica de la escuela: Hacia una teoría de la organización escolar. 
Barcelona: Temas de educación Paidós/ M.E.C.Bush, T. (2003). Theories of 
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Educational Leadership and Management. London: SAGE Publications.Costa, J. 
(1996). Imagens Organizacionais da escola. Lisboa: ASA.Estêvão, C. V. & 
Afonso, A. J. (1998). Associação de Estudantes em contexto escolar: A 
Construção sociológica de uma singularidade organizacional. In L. C. Lima 
(Dir.). Por Favor Elejam a B. O Associativismo Estudantil na escola Secundária 
(pp. 75–112). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.Fonseca, A. J. D. (1998). A 
Tomada de decisões na escola- A Área-Escola em Acção. Lisboa: Texto 
Editora.Freire, P. (s/.d.). Educação como Prática da Liberdade. Lisboa: Paz e 
Terra.Gomes, C. A. & Lima, L. C. (1998). Associativismo estudantil no ensino 
secundário e reprodução política das organizações partidárias de juventude. In 
L. C. Lima (Dir.). Por Favor Elejam a B O Associativismo Estudantil na escola 
Secundária (pp. 27–71). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.Guerra, M. A. S. 
(2002). Os Desafios da Participação. Desenvolver a Democracia na escola. (M. 
P. C. Alves, Trans.). Porto: Porto Editora.Hora, D. L. (2007). Gestão Educacional 
Democrática. S. Paulo: Editora Alínea.Lima, L. C. (1988). Gestão das Escolas 
Secundárias - A Participação dos Alunos. Lisboa: Livros Horizonte.Lima, L. C. 
(2003). A Escola como Organização Educativa. Uma abordagem sociológica. S. 
Paulo: Editora Cortéz.Lima, L. C. (2014). Gestão democrática das escolas: do 
autogoverno à ascensão de uma pós democracia gestionária? Educação 
Sociedade. Vol. 35, nº129, 1067–1085.Morgan, G. (2006). Imagens da 
Organização. São Paulo: Atlas S.A. Carvalho, L. C., Bernardo, M. R. M.; Sousa, I. 
D.; Negas, M. C. (2015). Gestão das Organizações: uma abordagem integrada 
e prospetiva. Lisboa: Edições Sílabo.Paro, V. H. (2000). Por dentro da Escola 
Pública. S. Paulo: Xamã Editora.Palhares, J. (1998). A Participação Estudantil em 
Eleições Associativas no Ensino Secundário. In L. C. Lima (Dir.). Por Favor 
Elejam a B O Associativismo Estudantil na escola Secundária (pp. 147– 187). 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.Rocha, C. (s/d.). Democracia e 
participação a feminização da Gestão escolar e a realização da escola 
democrática. Departamento de Educação Da Faculdade de Ciências Da 
Universidade de Lisboa 28-40. 

Palavras chave: Poderes; Associação de Estudantes; Escola. 
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IV CICSE-89675 - A Associação de estudantes numa província Angolana: um 
estudo de caso 

- Leda Filomena Pedro Gonçalves - Magistério de Ondjiva/Angola 

A presente comunicação enquadra-se no âmbito do doutoramento em 
Ciências da Educação que teve como objeto o estudo, a análise e reflexão das 
dinâmicas micro- políticas num estudo de caso na escola Ondjuo Yeto e na sua 
Associação de Estudantes numa província Angolana. A investigação teve como 
objetivos: entender as lógicas de ação juvenis existentes numa Associação de 
estudantes na sociedade angolana, bem como conhecer e descultar os 
poderes e decisões, de uma Associação de Estudantes (AE). Este tema 
constitui hoje uma problemática pertinente e atual no campo da sociologia 
das organizações e no desenvolvimento de uma sociedade democrática. O 
nosso estudo teve como foco principal a AE que tem como política 
organizacional, defender os interesses dos estudantes da Escola Ondjuo Yeto 
e compreender o seu funcionamento no contexto da Escola, nomeadamente 
os jogos de poder mobilizados pelos atores organizacionais, à luz dos 
enfoques teóricos da sociologia organizacional, nomeadamente o modelo 
burocrático Weberiano e o modelo político de análise organização. Esta 
comunicação pretende apresentar uma síntese dos dados empíricos no tópico 
das relações entre os órgãos de gestão da Escola e a Associação de 
estudantes, onde desenvolvemos o conceito de poder. A metodologia 
adotada foi qualitativa e o método de estudo de caso compreendeu como 
técnicas entrevistas a diversos atores organizacionais, observação, conversas 
informais e análise documental. O estudo empírico envolveu nas entrevistas: 
15 professores, o diretor da escola, 4 estudantes concorrentes à presidência 
da Associação de Estudantes. Foram realizadas 9 entrevistas em grupo, sem 
um número exato de participantes por grupo, que perfizeram um total de 52 
estudantes. Os resultados da investigação indicam que, a participação e o 
envolvimento dos alunos através da Associação de Estudantes, ainda são 
muito precários, atendendo ao processo de tomada de decisões que são 
deliberadas verticalmente no contexto da escola, aproximando esta relação de 
uma burocracia.  As lógicas de ação primam fundamentalmente pela 
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imposição por se observar alguma tendência dos órgãos de gestão imporem a 
vontade própria na AE, instrumentalizando o facto de não existirem  
regulamentos, estatutos ou outros documentos da AE, reforçando o poder 
hierárquico dos órgãos de gestão da escola. 

Bacharach, S. B. & Mundel, B. L. (1999). Políticas organizacionais nas escolas: 
micro, macro e lógicas de ação. In M. J. Sarmento. Autonomia da escola: 
Políticas e Práticas (pp. 123–156). Porto: Edições ASA. Ball, S. J. (1987). La 
micropolítica de la escuela: Hacia una teoria de la organización escolar. 
Barcelona: Temas de educación Paidós/ M.E.C.Bush, T. (2003). Theories of 
Educational Leadership and Management. London: SAGE Publications.Costa, J. 
(1996). Imagens Organizacionais da escola. Lisboa: ASA.Estêvão, C. V. & 
Afonso, A. J. (1998). Associação de Estudantes em contexto escolar: A 
Construção sociológica de uma singularidade organizacional. In L. C. Lima 
(Dir.). Por Favor Elejam a B. O Associativismo Estudantil na escola Secundária 
(pp. 75–112). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.Fonseca, A. J. D. (1998). A 
Tomada de decisões na escola- A Área-Escola em Acção. Lisboa: Texto 
Editora.Freire, P. (s/.d.). Educação como Prática da Liberdade. Lisboa: Paz e 
Terra.Gomes, C. A. & Lima, L. C. (1998). Associativismo estudantil no ensino 
secundário e reprodução política das organizações partidárias de juventude. In 
L. C. Lima (Dir.). Por Favor Elejam a B O Associativismo Estudantil na escola 
Secundária (pp. 27–71). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.Guerra, M. A. S. 
(2002). Os Desafios da Participação. Desenvolver a Democracia na escola. (M. 
P. C. Alves, Trans.). Porto: Porto Editora.Hora, D. L. (2007). Gestão Educacional 
Democrática. S. Paulo: Editora Alínea.Lima, L. C. (1988). Gestão das Escolas 
Secundárias - A Participação dos Alunos. Lisboa: Livros Horizonte.Lima, L. C. 
(2003). A Escola como Organização Educativa. Uma abordagem sociológica. S. 
Paulo: Editora Cortez.Lima, L. C. (2014). Gestão democrática das escolas: do 
autogoverno à ascensão de uma pós democracia gestionária? Educação 
Sociedade. Vol. 35, nº129, 1067–1085.Morgan, G. (2006). Imagens da 
Organização. São Paulo: Atlas S.A. Carvalho, L. C., Bernardo, M. R. M.; Sousa, I. 
D.; Negas, M. C. (2015). Gestão das Organizações: uma abordagem integrada 
e prospetiva. Lisboa: Edições Sílabo.Paro, V. H. (2000). Por dentro da Escola 
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Pública. S. Paulo: Xamã Editora.Palhares, J. (1998). A Participação Estudantil em 
Eleições Associativas no Ensino Secundário. In L. C. Lima (Dir.). Por Favor 
Elejam a B O Associativismo Estudantil na escola Secundária (pp. 147– 187). 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.Rocha, C. (s/d.). Democracia e 
participação a feminização da Gestão escolar e a realização da escola 
democrática. Departamento de Educação Da Faculdade de Ciências Da 
Universidade de Lisboa 28-40. 

Palavras chave: Poderes; Associação de Estudantes; Escola. 
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Comunidades, Territórios e Políticas Educativas Municipais 

IV CICSE-14959 - Políticas educativas das escolas de 1.º ciclo sobre a retenção 
escolar 

- Natalie Nóbrega Santos - ISPA - Instituto Universitário 
- Vera Monteiro - ISPA - Instituto Universitário 

A retenção escolar é uma tomada de decisão feita ao nível da escola, pelos 
diretores e professores, em resposta às dificuldades dos alunos. Estas decisões 
estão enquadradas num conjunto de documentos orientadores definidos quer 
pelo Ministério de Educação (ME) quer pela escola. Neste estudo procurou-se 
compreender de que forma os documentos orientadores das escolas 
estruturam e guiam a tomada de decisão da retenção no 2.º ano de 
escolaridade e se refletem as orientações provenientes do ME e das 
investigações sobre a retenção escolar. Foi realizada uma análise documental 
dos documentos orientadores de 68 escolas da Região Autónoma da Madeira, 
tendo em conta os seguintes indicadores: 1) os objetivos definidos no projeto 
educativo da escola; 2) os critérios para decidir a retenção, 3) os requisitos 
exigidos no processo de decisão; e 4) o acompanhamento pedagógico antes 
e após a retenção. Adicionalmente, 300 professores do 1.º ciclo foram 
questionados sobre a existência de um plano específico para a tomada de 
decisão de retenção na sua escola. Foram identificados três tipos de escolas 
de acordo com o foco dos seus objetivos: centradas apenas nos processos de 
aprendizagem, centradas tanto nos processos como nos resultados e 
centradas na redução da retenção escolar. Os resultados indicaram que a 
maioria das escolas, inclusivamente nas escolas centradas na redução da 
retenção, não especificam critérios ou requisitos além dos já definidos pela 
legislação para ajudar aos professores a tomar a decisão da retenção. 
Relativamente ao acompanhamento pedagógico dos alunos com dificuldades, 
todas as escolas o formalizam através de planos de acompanhamento 
individuais antes de reter o aluno, mas só a metade também formaliza planos 
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para os alunos após a sua retenção. Estes resultados são consonantes com os 
obtidos nas respostas dos professores ao questionário. Os dados indicam que 
as orientações do ME são contempladas nas políticas educativas das escolas 
ao nível da retenção. No entanto, estas orientações são tão gerais que os 
professores se apropriam delas de forma diferenciada. Considera-se 
pertinente a discussão destas políticas ao nível de escola, com o objetivo de 
proporcionar uma maior coerência na atuação dos intervenientes, em 
conformidade com o quadro legal. 

Bastos, A., & Ferrão, M. E. (2019). Analysis of grade repetition through 
multilevel models: A study from Portugal. Cadernos de Pesquisa, 49(174), 270–
288. https://doi.org/10.1590/198053146131 Beswick, J. F., Sloat, E. A., & 
Willms, J. D. (2008). Four educational myths that stymie social justice. 
E d u c a t i o n a l F o r u m , 7 2 ( 2 ) , 1 1 5 – 1 2 8 . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1080/00131720701804960 Decreto-Lei n.º 55/2018. Diário da República n.º 
129/2018, Série I de 2018-07-06. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/55/2018/p/
cons/20210803/pt/htmlEuropean Commission. (2011). Grade retention during 
compulsory education in Europe: Regulations and statistics (Eurydice Report). 
https://doi.org/10.2797/50507 European Commission. (2020). Equity in school 
education in Europe (Eurydice report). https://doi.org/10.2797/286306 Goos, 
M., Pipa, J., & Peixoto, F. (2021). Effectiveness of grade retention: A systematic 
review and meta-analysis. Educational Research Review, 34, 100401. https://
doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100401 Grilo, H. V. (2019). Avaliação dos alunos 
do ensino básico: A decisão política, 1992-2001. Chiado books.Nunes, L. C., 
Reis, A. B., & Seabra, C. (2018). Is retention beneficial to low-achieving 
students? Evidence from Portugal. Applied Economics, 50(40), 1–12. https://
doi.org/10.1080/00036846.2018.1444261 Organisation for Economic Co-
operation and Development – OECD. (2017). Handbook for internationally 
comparative education statistics – Concepts, standards, definitions and 
classifications. OECD. http://dx.doi.org/10.1787/9789264279889-en Pereira, 
M. C., & Reis, H. (2014). Retenção escolar no ensino básico em Portugal: 
determinantes e impacto no desempenho dos estudantes. Boletim 
Económico, junho, 63–87. https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/
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papers/ab201407_p.pdf Portaria n.º 233-A/2018. Diário da República n.º 
149/2018, 1.º suplemento, Série I de 2018-08-03, páginas 2-23. https://
data.dre.pt/eli/port/223-a/2018/08/03/p/dre/pt/htmlRange, B., Dougan, K., & 
Pijanowski, J. (2011). Rethinking grade retention and academic redshirting: 
Helping school administrator make sense of what works. International Journal 
of Educational Leadership Preparation, 6(2). https://files.eric.ed.gov/fulltext/
EJ973825.pdf Schwager, M. T., Mitchell, D. E., Mitchell, T. K., & Hecht, J. B. 
(1992). How School District Policy Influences Grade Level Retention in 
Elementary Schools. Educational Evaluation and Policy Analysis, 14(4), 421–438. 
https://doi.org/10.3102/01623737014004421 Worstell, S., & Shreeve, W. 
(1997). Grade retention: Decision making based on fact or fiction? Early Child 
D e v e l o p m e n t a n d C a r e , 1 3 7 ( 1 ) , 1 0 3 – 1 1 0 . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1080/0300443971370108 

Palavras chave: Retenção escolar, políticas educativas, projeto educativo da 
escola, 1.º ciclo do ensino básico 

IV CICSE-18500 - A Construção dos Territórios Educativos Locais: sentidos, 
lógicas e evoluções atuais 

- Henrique Ramalho - Politécnico de Viseu - Escola de educação 

Conhecendo-se iniciativas de índole nacional e local, mais ou menos 
articuladas, desenvolvidas em torno de uma revalorização do papel dos 
municípios como entidades privilegiadas na (re)definição local das políticas 
públicas de educação, será pertinente (re)analisar os sentidos e as lógicas com 
que essas incursões tem evoluído no quadro geral das políticas educativas. 
Convocando o papel dos municípios, sob o jugo dos processos, nem sempre 
pacíficos, de transferência de competências de política educativa do Estado 
central para a esfera de atuação administrativa das autarquias locais (Decreto-
Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro), importa compreender como essa 
transferência tem vindo a resultar numa redefinição de políticas educativas 
locais mais atentas a um efeito positivo na (re)constituição de territórios 
educativos mais igualitários e justos, no que concerne ao acesso e sucesso 
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educativos. Nesta análise, arrolamos os principais documentos estruturantes 
desse efeito de territorialização (Carta Educativa Municipal e Plano Estratégico 
Educativo Municipal), no sentido de desenvolver uma compreensão mais 
aprofundada dos sentidos e das lógicas com que o ideário da territorialização 
educacional, numa aceção de política pública de educação local, se tem vindo 
a desenvolver e a firmar. Versando, do ponto de vista analítico, o estudo de 
cinco casos, transversalmente circunstanciados nas zonas norte, centro, Lisboa 
e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, adotamos procedimentos metodológicos 
próprios da análise de conteúdo sistemática de inferência não frequencial 
(Bardin, 2016), tomando como objeto de análise as narrativas presentes nas 
respetivas Cartas Educativas Municipais e, subsidiariamente, nos Planos 
Estratégicos Educativos Municipais associados. Adotamos o confronto entre 
um quadro teórico e concetual de referência e os dados empíricos recolhidos 
e sistematizados com recurso à técnica de análise temático categorial (Poirier, 
Valladon & Raybant, 1983).  Do ponto de vista das nossas ilações gerais, a 
análise e compreensão que desenvolvemos a propósito parece desocultar 
uma tentativa de tornar aqueles territórios locais de educação mais 
autonómicos, ainda que os Estado central não tenha abdicado de premissas 
que o definem como decisor de charneira que, ainda assim, parece continuar a 
canalizar essas autonomias para aspetos de política educativa local incapazes 
de interferir com as lógicas centralistas mais estruturantes do Sistema. 

Bardin, L. (2016). Análise de Conteúdo. Edições 70, Lda.Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros (2019). 
Diário da República: I série, n.º 21/2019.  https://files.dre.pt/1s/
2019/01/02100/0067400749.pdfPoirier, J., Clapier-Valladon, S. & Raybant, P. 
1983). Les Récits de Vie. Théorie et pratique. PUF. 

Palavras chave: Estado central, territórios educativos locais, municípios, 
políticas educativas locais 
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IV CICSE-33669 - Vozes de quem trilha caminhos na educação não formal: o 
papel das práticas socioeducativas em percursos de “contratendência” 

- Marta de Oliveira Rodrigues - Centro de Investigação e Intervenção 
Educativas (CIIE) 
- Sofia Marques da Silva - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade do Porto/Centro de Investigação e Intervenção Educativas 
(FPCEUP/CIIE) 
- Armando Loureiro - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas (UTAD/CIIE) 

A presente comunicação resulta da investigação que está a ser realizada no 
âmbito do doutoramento em Ciências da Educação, enquadrada num projeto 
de investigação mais amplo, centrando-se no estudo de práticas 
socioeducativas inclusivas identificadas e caraterizadas como práticas bem-
sucedidas na superação do abandono e insucesso escolares e na promoção 
da inclusão social (Antunes, 2019; Araújo et al., 2013; Dale, 2010; Frandji et al, 
2009; RESL.eu, 2014). Pretende-se estudar a partir das vozes dos 
coordenadores locais, de professores/as e técnicos/as e de análise de dados 
documentais processos, fatores e dimensões que colaboram para a construção 
de práticas socioeducativas inclusivas. Este estudo multicaso de natureza 
qualitativa (Amado, 2014; Seale, 2004; Yin, 2010) desenvolve-se num 
município português, ancorado no contexto de dois programas nacionais 
direcionados para a inclusão social e sucesso escolares, o Programa Territórios 
Educativos de Intervenção Prioritária e o Programa Escolhas, alocados nas 
escolas e nas comunidades. Nesta primeira fase do estudo foram identificadas 
e caracterizadas duas práticas socioeducativas inclusivas, nas duas unidades 
de observação através da triangulação de informação: documentos relevantes, 
análise de dados estatísticos, entrevistas semiestruturadas com os 
coordenadores locais dos programas e grupos de discussão focalizada com 
professores/as e técnicos/as. Centraremos a análise, nesta comunicação, numa 
prática de Apoio ao Estudo (Antunes, 2017; Calado, 2014). A base empírica 
para a nossa apresentação sustenta-se nas perspetivas da responsável 
institucional do programa Escolhas e das técnicas diretamente envolvidas 
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nesta tipologia de prática. Esta investigação visa produzir conhecimento sobre 
os efeitos transformadores de práticas socioeducativas inclusivas como meio 
de enriquecimento do campo do conhecimento científico mas também como 
meio para informar os próprios contextos sobre processos de transformação 
multidimensionais que ocorrem no seio destas práticas. 

Amado, J. (2014). Manual de investigação qualitativa em Educação. Coimbra: 
Imprensa da Universidade de Coimbra.Antunes, F. (2017). Locais Educadores: 
Práticas, vozes e percursos de educação inclusiva (EDUPLACES). Jornal de 
Sociologia da Educação, 1, 1-9.Antunes, F. (2019). Remar contra as 
desigualdades: práticas, vozes e percursos. V. N. Famalicão: Húmus.Araújo, H. 
C., Rocha, C., Magalhães, A., & Macedo, E. (2013). Policy analysis on early 
school leaving – Portugal. RESL.EU. Belgium: Antwerp.Calado, P. (2014). O 
papel da educação não-formal na inclusão social: A experiência do Programa 
Escolhas. Interacções, 29, 60-94. Dale, R. (2010). Early school leaving. Lessons 
from research for policymakers. NESSE Report. Brussels: European 
Commission. Frandji, D., Pincemin, J-M., Demeuse, M., Gregor, D., & Rocher, J-
Y. (2009). "EuroPEP" comparaison des politiques d’Éducation prioritaire en 
Europe. Papper scientifique, Vol. 2, Eléments d’une analyse transversale: 
formes de ciblage, action, évaluation.RESL.EU (2014). Policies on Early School 
Leaving in nine European countries: a comparative analysis. Belgium: 
University of Antwerp. Project RESL.EU.Seale, C. (2004). Researching society 
and culture (2nd ed.). London: Sage Publications.Yin, R. (2010), Estudo de caso: 
planejamento e método. Porto Alegre: Bookman. 

Palavras chave: Sucesso escolar, Programa escolhas, Práticas socioeducativas 
inclusivas, Apoio ao estudo 

IV CICSE-44268 - O Projeto Educativo Local em Évora: do diagnóstico à ação 
desejada e concertada. Lógicas de participação e de (co)construção de uma 
Cidade Educadora. 

- Vera Lazana - Câmara Municipal de Évora 

                                                                                                          48



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

Neste artigo, é apresentado o mais recente impulso no âmbito do Projeto 
Educativo Local (PEL) de Évora, uma cidade património da Humanidade e uma 
primeiras cidades portuguesas a aderir à rede internacional das Cidades 
Educadoras. Este contexto enforma e influencia o que se pensa sobre e o que 
se faz a partir da Cidade como fonte e espaço de aprendizagem, no que 
concerne a estratégias de desenvolvimento local. Tendo como foco a 
educação não-formal no território, a ação futura do PEL está alicerçada num 
intenso processo participativo que, aliado à análise documental, possibilitou 
um diagnóstico estratégico ao nível das quatro áreas de intervenção, 
designadamente, da Educação para a Cidadania; Educação para o Património 
e Cultura; Educação para a Ciência e Ambiente e Educação para a Saúde e 
Desporto. Concretamente, foram recolhidos contributos sobre os desafios 
para a educação não-formal no território e propostas concretas de ação 
conjunta no terreno. Este exercício de reflexão e de síntese possibilitou um 
olhar crítico e simultaneamente construtivo (propõem a partir do que 
consideram como potencialidade), integrador (apresentam um cruzamento 
entre o PEL e os projetos educativos ou outros documentos orientadores 
destas instituições), conhecedor e solidário (passam a conhecer melhor as 
especificidades de cada instituição e possibilidades de se complementarem 
em ações conjuntas).Se é ao território, como um todo, que se reconhece a 
capacidade educadora, então os municípios devem garantir, também através 
do seu PEL, uma responsabilidade partilhada na construção de uma Cidade 
Educadora. Neste sentido, a auscultação dos atores locais, cujos resultados 
aqui se apresentam, revela-se essencial como forma de conduzir, 
desejavelmente, a uma atuação intencional, informada, concertada e 
valorizadora do espaço comum. 

Almeida, S., Batista, S. & Gonçalves, E. (coord.) (2018). Projetos educativo e 
curricular: contributo para odesenvolvimento de um modelo integrado. 
Lisboa: CICS NOVA FCSH da Universidade Nova de LisboaAssociação 
Internacional das Cidades Educadoras (AICE) (2020). Carta das Cidades 
Educadoras.Barcelona: AICEAICE /RTPCE (2015). Contributos para a 
construção de um Local de uma Cidade Educadora. Lisboa:RTPCEAzevedo, R. 
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(coord.);Fernandes, E.; Lourenço, H.; Barbosa, J.; Silva, J. M.; Costa, L. & Nunes, 
P. (2011).Projetos educativos: elaboração, monitorização e avaliação : guião de 
apoio (Recursos e dinâmicas.- 6)Lisboa: Agência Nacional para a Qualificação. 
ISBN 978-972-8743-72-7Cordeiro, A. M. R., Alcoforado, L. e Ferreira, A. 
(2011/2012). Local. Um processo associado a estratégias dedesenvolvimento 
integrado e sustentável. Cadernos de Geografia, nº 30-31, DG FLUC. Coimbra. 
pp. 305-315Frazão, C. (2017). As cidades educadoras e o desenvolvimento 
local: caminhar para a sustentabilidade. Umestudo de caso no município de 
Leiria (tese de doutoramento). Lisboa: Universidade Aberta.Martins, G. 
d’Oliveira, Gomes, C. A. S, Brocardo, J. M. L., Pedroso, J. V., Carrillo, J. L. A., 
Silva, L. M. U.,Encarnação (da), M. M. G. A., Horta, M. J. C., Calçada, M. T. C. S., 
Nery, R. F. V. & Rodrigues, S. M. C. V.(2017). Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. Lisboa: ME/Direção Geral da Educação.Pinto, L. & 
Pereira, S. (2011). Educação não-formal para uma infância real. Inducar- 
organização para apromoção da educação não-formal e integração social, 
1-12. Disponível online in http://ebookbrowse.com/educacao-não formal-para-
uma-infancia-real-pdf-d66119665Rodrigues, A. (2016). Perspetiva integrada de 
educação em ciências. Da teoria à prática. Aveiro:Universidade de 
AveiroSimão, C. (2019). O Projeto educativo municipal. Lógicas de participação 
e desenvolvimento locais (tese dedoutoramento). Lisboa: Universidade 
Católica Portuguesa.Presidência do Conselho de Ministros (2019). Decreto-lei 
n.º 21/2019, de 30 de janeiro. Diário da República, Isérie, n.º 21/2019 

Palavras chave: projeto educativo local, cidades educadoras, participação, 
intervenção educativa local. 

IV CICSE-49590 - Os Espaços Públicos Como Lugares De Aprendizagem 

- Larissa Franco de Mello Aquino Pinheiro - Universidade Federal do Espírito 
Santo - Ufes 

A nossa investigação objetiva identificar por meio de imagens de cidades 
brasileiras, na virada do século XIX para o século XX, como as crianças se 
apropriaram das ruas da cidade, fazendo delas um locus de produção de 
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sociabilidades e de conhecimento da cidade. A afirmação das ruas como 
espaço avesso às crianças parece contradizer a sua histórica presença nas 
cidades. Por meio de imagens foi possível identificar que o plano onde a 
criança está situada, permite outras possibilidades de reflexão pouco 
evidenciadas nos estudos acerca das crianças nos acontecimentos da cidade. 
Em termos metodológicos, acessamos fontes arquivísticas, por meio das quais 
realizamos pesquisa documental, como forma de encontrar esses testemunhos 
(BLOCH, 2002). Nossa abordagem em relação à fotografia é buscar a sua 
dimensão histórica e sua possibilidade de uso na composição de um 
conhecimento sobre o passado baseada nas contribuições de Martins (2017) 
que chama a atenção para aquilo que está à margem, como possibilidade 
explicativa das contradições sociais. Ao estudarmos as fotografias de cidades 
brasileiras nesse período seremos capazes de compreender os costumes, os 
sentidos, os significados, os usos e os desusos dos espaços das cidades, 
envolvidos nas experiências entre as categorias geracionais. As considerações 
preliminares apontam que, por meio das diferentes formas de sociabilidades 
na cidade, é possível estabelecer novas problematizações sobre a presença 
das crianças nas ruas, praças, largos, jardins, parques, entre outros logradouros 
públicos, o que demonstra que as crianças vivem para além da convivência 
existente na escola e no ambiente doméstico e que sua presença na cidade 
também representa formas de resistências aos enquadramentos 
normatizadores da cidade disciplinar republicana. 

ARAÚJO, Vania Carvalho de; VIEIRA, Alexandro Braga; PEIXOTO, Edson 
Maciel; SOUZA, Érika Milena de; SOARES, Luciana Pimentel Rhodes Gonçalves. 
Os sentidos atribuídos pelas crianças à cidade. In: III Simpósio Luso-Brasileiro 
em Estudos da Criança. Atas do III Simpósio Luso-Brasileiro em Estudos da 
Criança. Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, Porto, 
2016.ARAÚJO, Vania Carvalho de. Crianças em tempos sombrios e as 
possibilidades do (com) viver na cidade. Cadernos de Pesquisa em Educação, 
Vitória, ES. a.16, v.21, n.49, p.135-150, jan/jun 2019.ARAÚJO, Vania Carvalho 
de; CARVALHO, José Sérgio Fonseca de. As possibilidades de uma 
experiência compartilhada entre adultos e crianças na cidade. Pro-Posições, 
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Campinas, v. 28, Suppl. 1, 2017.BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício 
do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.CAMARA, Sônia. Sob a guarda da 
República: a infância menorizada no Rio de Janeiro da década de 1920. Rio de 
Janeiro: Quartet, 2010.CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o 
imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 
2017.CIAVATTA, Maria. Educando o trabalhador da grande “família” da fábrica 
– a fotografia como fonte histórica. In: CIAVATTA, Maria; ALVES, Nilda (Orgs.). A 
leitura de imagens na pesquisa social: história, comunicação e educação. São 
Paulo: Cortez Editora, 2008.CORSARO, William Arnold. Sociologia da infância. 
Tradução de Lia Gabriele Reis Regius. Porto Alegre: Artmed, 2011.LEFEBVRE, 
Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001.MARTINS, José de Souza. 
Sociologia da fotografia e da imagem. São Paulo: Contexto, 2017.MARTINS, 
Heloisa Helena T. de Souza. Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v.30, n.2, p. 289-300, maio/ago, 2004.MONARCHA, 
Carlos. A reinvenção da cidade e da multidão: dimensões da modernidade 
brasileira: a Escola Nova. São Paulo: Cortez, 1989.PAULILO, André Luiz. A 
cidade como programa: Escola pública e vida urbana na capital da Velha 
República. História Social, n. 21, segundo semestre, 2011.RIZZINI, Irene. O 
século perdido: raízes históricas das políticas públicas para a infância no Brasil. 
Rio de Janeiro: Petrobras-BR: Ministério da Cultura: USU Ed. Universitária: 
Amais, 1997.RIZZINI, Irma; VOGEL, Arno. O menor filho do Estado: pontos de 
partida para uma história da assistência pública à infância no Brasil. In: PILOTTI, 
Francisco; RIZZINI, Irene. A arte de governar crianças: a história das políticas 
sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. Rio de Janeiro: 
Instituto Interamericano Del Niño, Editora Universitária Santa Úrsula, Amais 
Livraria e Editora, 1995.SARMENTO, Manuel Jacinto. Gerações e alteridade: 
interrogações a partir da sociologia da infância. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, 
n. 91, p. 361-378, maio/ago. 2005.SARMENTO, Manuel Jacinto. Visibilidade 
social e estudo da infância. In: VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos de; 
SARMENTO, Manuel Jacinto. (Org.). Infância (in)visível. Araraquara, SP: 
Junqueira & Marin Editores, 2007.SARMENTO, Manuel Jacinto. Metodologias 
visuais em Ciências Sociais. In: TORRES, Leonor Lima; PALHARES, José 
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Augusto (Orgs). Metodologia de investigação em Ciências Sociais da 
Educação. Ribeirão: Edições Húmus, 2014.SARMENTO, Manuel Jacinto. 
Infância e cidade: restrições e possibilidades. Educação (Porto Alegre), v. 41, n. 
2, p. 232-240, maio-ago. 2018. 

Palavras chave: educação de crianças; infância; cidade; Primeira República. 

IV CICSE-52331 - Espaços-Ambientes Externos Na Educação Infantil:  Uma 
Investigação Compartilhada 

- Andréa Relva da Fonte Endlich - NEI:P&E/ ProPEd – UERJ e Coluni/UFF 
- Vera Maria Ramos de Vasconcellos - NEI:P&E/ ProPEd – UERJ 
- Adriana Rael Pereira - SME/RJ 
- Roberta de Fátima Correia Lehmann Hasbani - SME/RJ 
- Tatiana Barbosa Coelho - SME/RJ 

Este trabalho apresenta parte da pesquisa de doutorado (em andamento) 
intitulada Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) no município do Rio de 
Janeiro – uma investigação em espaços-ambientes externos. O lócus 
investigativo são três unidades de Educação Infantil, localizadas na mesma 
coordenadoria regional de educação (CRE) da cidade. Cada EDI foi 
inaugurado em um ano (2011, 2012 e 2016) e apresenta características 
arquitetônicas diferenciadas, porém com espaços livres, amplos, destinados ao 
brincar (MAGNOLI, 2006). A pesquisa tem, por princípio, que todos os bebês e 
crianças pequenas têm direito a espaços-ambientes públicos de qualidade, 
que correspondam às necessidades e especificidades relativas às ações de 
cuidar e educar na Educação Infantil. O objetivo da pesquisa é analisar como 
os espaços-ambientes externos dos EDI são compreendidos e experienciados 
pelas crianças, professoras(es) e demais profissionais da Educação Infantil que 
neles convivem. Foram instalados dois brinquedos grandes comuns nas três 
unidades (uma casinha e outro múltiplo). A metodologia utilizada parte de 
registros realizados pela pesquisadora, como filmagens, fotografias e 
“conversas estruturadas” (com a direção e as professoras), antes e após a 
instalação dos brinquedos nas áreas externas. Os dados (registros) apontam 
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para a potência das áreas externas enquanto ambientes educativos para a 
primeira infância. Os brinquedos grandes e de uso coletivo instalados 
fomentam o brincar ao ar livre, convidam a novas brincadeiras partilhadas, 
diálogos acordados e disputas estabelecidas em ações lúdicas no brincar. 
Promovem o desenvolvimento e aprendizagens criativas das crianças e 
instigam o olhar dos adultos para as suas preferências e necessidades.  O 
diálogo estabelecido entre a doutoranda e as co-pesquisadoras (professoras e 
direção) fortalece e instiga a inclusão dos espaços-ambientes externos no 
planejamento, como mais um “parceiro” (o espaço é pedagógico) em creches 
e pré-escolas. Compreende-se que espaços-ambientes externos, planejados e 
equipados com vistas à ação de bebês e crianças pequenas, potencializa o 
brincar no cotidiano da Educação Infantil. 

ENDLICH, Andréa Relva da Fonte. Projeto de Doutorado Espaço de 
Desenvolvimento Infantil (EDI) no munícipio do Rio de Janeiro:  uma 
investigação de seus espaços-ambientes externos. Programa de Pós-
Graduação em Educação – ProPEd/UERJ, 2018.MAGNOLI, Miranda. Espaço 
livre – Objeto de trabalho. Paisagem e ambiente: Ensaios, São Paulo: FAUUSP, 
nº 21, p.177-200, 2006.RIO DE JANEIRO. Espaço de Desenvolvimento Infantil – 
EDI: Modelo Conceitual e Estrutura. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:< 
http://www0.rio.rj.gov.br/sme/downloads/coordenadoriaEducacao/
2viaEDI.pdf>. Acesso em: 1 set. 2018. 

Palavras chave: Educação Infantil; Espaço de Desenvolvimento Infantil; 
Espaços-ambientes externos; Espaços livres 

IV CICSE-52684 - O espaço público como território educativo na construção 
cidadã do jovem 

- Thais Ivo Dos Santos - UNIFEI 
- Paulo Cezar Nunes Junior - UNIFEI 

Para a sinergia entre vida e território se faz necessário fortalecer a relação entre 
juventude e cidade, de modo que sejam descobertas e renovadas linhas 
entrelaçadas na costura do tecido urbano, na percepção da comunidade 
sobre o espaço. Neste ínterim, a educação tem papel de instrução e 
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desenvolvimento de qualquer cidadão, especialmente na extensão da sala de 
aula no espaço público como território educativo. Partindo desta prerrogativa, 
este trabalho aponta nortes para desenvolver o poder de cidadania dos jovens 
e a troca de experiências com a comunidade a partir de reflexões teóricas e 
projetos práticos advindos de uma proposta de curso semestral de graduação 
oferecido na Universidade Federal de Itajubá (Minas Gerais - Brasil). Seu 
objetivo geral é a integração da educação do jovem com o espaço público, 
por meio aulas no terreno, roteiros de reconhecimento do território, de criação 
de pertencimento, de ressignificação, de deslocamentos na relação entre 
educação formal, juventude, extensão universitária e espaço urbano. Será feito 
um relato de experiências a partir das atividades desenvolvidas, a exemplo de 
produção de textos etnográficos, rodas de conversa e elaboração de projetos 
de intervenção comunitária, na perspectiva de colocar o jovem em primeiro 
plano para praticar o seu direito à cidade, experimentando-a sob as lentes de 
um olhar antropológico, crítico e democrático. 

AGIER, Michel. 2011. Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. 
São Paulo: Editora Terceiro Nome. 213 pp.FORTUNA, Carlos; LEITE, Rogerio 
Proença (org.). Plural de Cidade: Novos Léxicos Urbanos. Coimbra: Edições 
Almedina, Sa, 2009. 326 p.LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São 
Paulo: ed. Brasiliense, 1999.LEFEBVRE, Henri. Espaço e Política. Tradução: 
Margarida Maria de Andrade e Sérgio Martins.Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2008. 190 p.__________, Henri. O Direito à Cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 
144 p.MAGNANI, J. G. C. De perto e de dentro: notas para uma etnografia 
urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 17, n. 49, p.11-29, 
jun. 2002.SILVA, Hélio R. S.. A situação etnográfica: andar e ver. Horizontes 
Antropológicos, Porto Alegre, v. 32, p. 171-188, 2009. 

Palavras chave: educação, jovens, território, cidadania 

IV CICSE-55760 - Educação Infantil, Infâncias E Cidade: Um Diálogo Possível? 

- Larissa Franco de Mello Aquino Pinheiro - Universidade Federal do Espírito 
Santo - Ufes 
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- Yamilli Karen Rodrigues de Pinho da Matta - Universidade Federal do Espírito 
Santo - Ufes 
- Alexandra Santuzzi Zuccolotto - Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes 
- Zinia Fraga Intra - Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes 
- Juliana Brum Simões - Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes 
- Vania Carvalho de Araújo - Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes 

A pesquisa ora apresentada, em parceria com a IE/Uminho - Portugal propôs 
apreender as infâncias e a educação infantil a partir de certas linhas que vão se 
desenrolando na dinâmica social da escola e fora dela e que podem 
influenciar tanto as relações estabelecidas com a cidade quanto a educação 
das crianças. Teve por objetivo investigar as possíveis interações estabelecidas 
entre as instituições de educação infantil, suas infâncias a partir de uma 
descrição sobre as práticas sociais das crianças na cidade, as relações que 
estabelecem com o território de pertença e os vínculos que se apresentam 
entre a instituição de educação infantil e a cidade. A opção metodológica por 
um estudo de caso etnográfico (SARMENTO, 2003) constituiu-se como a 
referência inspiradora para reconhecer nos trajetos das crianças entre a escola 
e a casa, palco de efervescentes possibilidades investigativas traduzidas pelos 
modos como se apropriam do território onde vivem, encenam olhares sobre a 
cidade, revelam a cumplicidade dos encontros e mobilizam outras formas de 
pensar a cidade e a escola. Como bem destacam Graue e Walsh (2003, p. 28), 
“[...] um contexto não contém apenas a criança e as suas acções, os contextos 
são relacionais”. Dito isso, embora o curso da pesquisa privilegie o que se 
pode depreender dos contextos por meio das crianças, a escolha por analisar 
as crianças em contexto, nos instiga a observar os seus próprios subcontextos 
(CORSARO, 2011) e o que pudemos deles extrair como uma tentativa de 
aproximação de suas experiências cotidianas traduzidas pelos vínculos sociais, 
culturais e laços afetivos que se enredam como suporte material e simbólico 
em suas vidas. Problematizar a cidade, suas infâncias e os processos formativos 
enredados no cotidiano da educação infantil nos mobiliza a compreender 
melhor as diferentes modulações pouco visíveis na dinâmica social e cultural 
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fora da escola e dentro dela e que terminam por influenciar ou não na 
formação das crianças e nas relações que estabelecem com a cidade. 

ARAÚJO, V. C. de. Quando as crianças nos ensinam sobre a cidade. Educar em 
Revista, Curitiba, Brasil, v. 35, n. 75, p. 319-334, mai./jun. 2019.ARAÚJO, V. C. 
de; CARVALHO, J. S. F. de. As possibilidades de uma experiência 
compartilhada entre adultos e crianças na cidade. Revista Pro-Posições, 
Campinas, v. 28. n. 1, p. 111-131, set./ dez. 2017.ARAÚJO, V. C. de. Pensar a 
cidade, as crianças e sua educação. Revista Educação, Santa Maria, v. 43, n. 2, 
p. 207-222, abr./jun. 2018a.ARAÚJO, V. C. de. A cidade na infância, a infância 
na cidade. Educ. Foco, Juiz de Fora, v.23, n.3, p.715-736, set./dez. 
2018b.ARAÚJO, V. C. de. Os sentidos atribuídos pelas crianças à cidade. 
Educação, Porto Alegre, v. 41, n. 2, p. 212-222, mai./ago. 2018c.BARBIER, R. A 
escuta sensível em educação. Caxambu: Revista da Anped, 1992.CORSARO, 
William A. Sociologia da infância. Tradução de Lia Gabriele Regius Reis. São 
Paulo: Artmed, 2011.DIAS, K. S. Formação estética: em busca do olhar sensível. 
In: KRAMER, S. (Org.). Infância e educação infantil. Campinas: Papirus, 1999. p. 
175-201.DEBORTOLI, J. A. O. Imagens contraditórias da infância: crianças e 
adultos na construção de uma cultura pública coletiva. In: DEBORTOLI, J. A. O; 
MARTINS, M. F. A.; MARTINS, S. (Org.). Infâncias na metrópole. Belo Horizonte: 
UFMG, 2008. p. 71-86.FORTUNA, C. Urbanidades invisíveis. Tempo Social, São 
Paulo, v. 31, n. 1 p. 135-151, jan./ abr. 2019.GENTILI, P. O direito à educação e 
as dinâmicas de exclusão na América Latina. Educ.Soc., Campinas, v. 30, n. 109, 
p. 1059-1079, set./dez. 2009.GRAUE, M. E; WALSH, D. J. Investigação 
Interpretativa com crianças: teorias, métodos e ética. Lisboa: Fundação 
Calouste Guibenkian, 2003.KRAMER, S. Infância e educação: O necessário 
caminho de trabalhar contra a barbárie. In: KRAMER, S. (Org.). Infância e 
educação infantil.  Campinas: Papirus, 1999. p. 269 – 280.ROCHA, E. A. C. Por 
que ouvir as crianças? Algumas questões para um debate científico 
multidisciplinar. In: CRUZ, S. H. V. (Org.). A criança fala: a escuta de crianças em 
pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008. p. 43-51.ROCHA, A. L. C. da; Eckert, C. 
Etnografia de rua: estudo de antropologia urbana. Revista Iluminuras, Porto 
Alegre, v. 4, n. 7, p. 1-22, jan./ abr. 2003. SARMENTO, M. J. O estudo de caso 
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etnográfico em educação. In: ZAGO, N.; CARVALHO, M. P. de.; VILELA, R. A. T. 
(Org.). Itinerários de pesquisa: perspectivas qualitativas em sociologia da 
educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.SARMENTO, M. J.; PINTO, M. As 
crianças e a infância: definindo conceitos, delimitando o campo. In: PINTO, M.; 
SARMENTO, M. J. (Org.). As crianças: contextos e identidades. Braga: Centro 
de Estudos da Criança/UM, 1997. p. 09-30.SEVCENKO, N. Metrópole: matriz 
da lírica moderna. In: PECHMAN, R. M. (Org.). Olhares sobre a cidade. Rio de 
Janeiro: Ed. UFRJ, 1994.TELLES, V. da S. A cidade nas fronteiras do legal e 
ilegal. Belo Horizonte: Fino Traço, 2010.TELLES, V. da S. Pobreza e cidadania. 
São Paulo: Ed. 34, 2001. 

Palavras chave: educação infantil; cidade; escola; etnografia. 

IV CICSE-62774 - Nos dois lados do portão: a atualidade da intervenção 
municipal em educação e a experiência de um município português de média 
dimensão. 

- Jorge Salgado Simões - Município de Torres Novas 
- Luísa Grais Martins - Município de Torres Novas 

O movimento descentralizador da educação aconteceu um pouco por todo o 
mundo desenvolvido e aprofundou-se nas últimas décadas, respondendo à 
perceção de que a sua organização e governo devem responder a 
especificidades regionais e locais, e que, em tese, a sua gestão será melhor 
sucedida com políticas a partir destas escalas. De facto, após o período de 
consolidação e massificação dos sistemas educativos nacionais, e 
ultrapassadas as questões relativas a uma acessibilidade generalizada à escola, 
a descentralização é um dos principais fatores de mudança na educação. Do 
ponto de vista dos municípios, este movimento provocou alterações 
significativas na sua própria organização, com uma crescente diversidade e 
complexidade de intervenções em educação que também se registam em 
Portugal, sobretudo a partir da última década do séc. XX. Com a presente 
comunicação apresentamos um exemplo de como estas transformações se 
foram processando num município português de média dimensão, Torres 
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Novas: qual o quadro atual da intervenção municipal em educação, as suas 
dimensões de planeamento, organização, atores, abrangência e resultados; e 
quais os pontos fortes e as fragilidades com que se depara no quotidiano.     
Assinalamos com especial ênfase a alteração provocada com o último quadro 
de financiamento europeu (2014-2020, Portugal 2020), com a possibilidade de 
uma intervenção não limitada à questão do edificado escolar, que havia 
marcado o período anterior (2007-2013, QREN). Neste novo contexto, as 
medidas municipais implementadas pelo município ampliaram-se para a 
promoção de projetos que fossem além de perspetiva escolar e das atividades 
letivas, assumindo-se, antes, como possibilidades de valor acrescentado às 
que são desenvolvidas em ambiente escolarizado, numa visão heurística, 
centrada no “aprender a ser”, no pensamento crítico e no desenvolvimento 
integral do aluno, sem esquecer a educação ao longo da vida. Exemplificamos 
esta realidade com vários projetos específicos desenvolvidos ou em execução, 
alguns a incidir no espaço da escola, como o desenvolvimento das 
competências metacognitivas dos alunos, no intuito de os incentivar a 
compreender e a controlar os seus próprios processos de pensamento e, em 
consequência, a melhorar as suas aprendizagens; outros em dimensões para lá 
dos portões da escola, ou seja, na comunidade que a envolve. 

Palavras chave: municípios; educação; escola; comunidade 

IV CICSE-80319 - Educação Das Relações Étnico-Raciais No Município De 
Vitória: potencialidades e desafios na implementação da Lei 10.639/2003 

- Ariane Celestino Meireles - PDCE Universidade do Porto 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar as ações da Comissão de Estudos 
Afro-Brasileiros, a Ceafro, na cidade de Vitória. A comissão foi criada em 2004, 
um ano após a promulgação da Lei 10.639/2003, que inclui no currículo da 
rede oficial de ensino em todo Brasil a obrigatoriedade da temática história e 
cultura afro-brasileira. Esta legislação modifica a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, n. 9394/96, com o acréscimo de dois artigos, 26A e 79B, 
que informam, respectivamente, a inclusão da temática citada e institui o Dia 
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Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. Conquista da 
reivindicação de diversos segmentos do Movimento Negro brasileiro, esta 
legislaçãorepresenta um marco na luta antirracista na educação nacional. A 
proposta desta pesquisa é relatar as principais atribuições da Ceafro, órgão 
instituído para a implantação e implementação da Lei 10.639/2003, com 
especial foco na formação continuada de profissionais da educação municipal. 
Os desafios e potencialidades das ações da Ceafro serão discutidos à luz de 
teorias sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais, tendo como fontes 
principais o pensamento de Nilma Lino Gomes (2005, 2009, 2012), Kabengele 
Munanga (2005, 2006, 2008), Edileuza Penha de Souza (2011, 2012), Eliane 
Cavalleiro (2001, 2003) e Wilma de Nazaré Baía Coelho (2016, 2020) entre 
outras e outros. Tais teorias também se entrecruzam com as narrativas de 
professoras e professores do município de Vitória, coletadas em duas 
diferentes situações: entrevistas e relatos espontâneos nas sessões de 
formação continuada realizadas pela Ceafro no período de 2017 a 2021. 
Configura-se também como proposta da pesquisa relatar os antecedentes da 
educação antirracista na educação pública municipal de Vitória, destacando 
as/os protagonistas da iniciativa no município, que atuaram a partir da atuação 
nos movimentos sociais. Por fim, o artigo reflete sobre os avanços 
conquistados e os desafios que se apresentam por questões estruturais 
históricas na formação inicial docente e também devido às novas 
configurações políticas, indicando a necessidade do fortalecimento da Ceafro 
para a manutenção, aprimoramento e ampliação das conquistas de projetos 
de educação e escolas antirracistas. 

Palavras chave: Ceafro. Educação das Relações Étnico-Raciais. Educação 
Antirracista. Formação continuada de docentes 

                                                                                                          60



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

IV CICSE-81070 - Valorização Docente: uma análise do Plano Municipal de 
Educação de Palmas/Tocantins/Brasil. 

- Vanessa Viebrantz Oster - Universidade da Cidade de São Paulo 
- Angela Maria Martins - Universidade da Cidade de São Paulo/Fundação 
Carlos Chagas 

Este trabalho integra uma pesquisa maior, que busca discutir desdobramentos 
do Plano Nacional de Educação do Brasil (PNE), aprovado em 2014, pela Lei nº 
13.005, na política educacional de Palmas, capital do Estado do Tocantins, 
localizado na região norte do Brasil, no que se refere ao cumprimento da Meta 
18, definida na referida Lei nacional. A pesquisa tem caráter qualitativo e 
exploratório, com base no levantamento, sistematização e análise de fontes 
documentais oficiais em nível nacional, estadual e municipal, que tratam da 
estruturação da carreira docente, assim como nos relatórios técnicos 
produzidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (2017 e 2018). A 
referida Corte de Contas apontou que a meta 18 do PNE e suas específicas 
estratégias, não foram contempladas no Plano Municipal de Educação, 
principal instrumento de planejamento macro da política educacional do 
município, demonstrando descumprimento da legislação preconizada em 
âmbito federal. Analisando os dados disponíveis no portal da transparência 
municipal, no período de 2018 até 2021, foi possível identificar que as 
porcentagens de professores efetivos foram inferiores aos 90% estabelecidos 
na legislação nacional, sendo 83,2% em 2018; 80,7% em 2019; 77,7% em 
2020 e 75,4% em 2021, ratificando evidências dos Relatórios Técnicos do 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Conclui-se que a valorização 
docente exige investimentos na formação inicial e continuada dos docentes, 
condições de trabalho satisfatórias e Plano de Carreira e Salário atendendo a 
todos os professores da rede de ensino. Para que o Plano de Carreira 
contemple todos os professores, é necessário que o ingresso do docente na 
rede municipal aconteça através de concurso público, já que os contratos 
temporários não são contemplados com o Plano de Carreira. Enquanto 
prevalecerem docentes em contratos temporários, ocupando as vagas que 

                                                                                                          61



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

deveriam ser disponibilizadas em concurso público, a desvalorização e 
precarização da carreira permanecerá. 

Aguiar, M. A. da S.,& Scheibe, L.( 2010). Formação e valorização Desafios para 
o PNE 2011/2020. Revista Retratos da Escola, Brasília,  4( 6),  77-90. Barbosa, A. 
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www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm BRASIL. (1996) Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27833. 
PNE EM MOVIMENTO | 1 39.   http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9394.htm. BRASIL. (2014).  Lei nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014. 
Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Seção 1, p. 1. Edição Extra.  http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Brasil. 
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(Inep). Censo da Educação Básica 2019: notas estatísticas. Brasília.           
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Martins, A. M. A. (2020). A estratégia 19.1 do plano municipal de educação de 
Taubaté e os limites da gestão democrática. Revista Educação Básica em Foco, 
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1(3), 1-5. Dourado, L. F. (2016). Plano Nacional de Educação: Política de Estado 
para a educação brasileira. PNE em movimento 1.  Freitas, C. J. (2011). A 
Compreensão de texto em provas de Língua Portuguesa em concursos 
públicos. 2011. 122 f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Letras) - 
Recife: UFPE/ CAC Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/bitstream/
123456789/7679/1/arquivo459_1.pdf    Gatti, B. A. (2012) Reconhecimento 
social e as políticas de carreira docente na educação básica. Caderno de 
Pesquisa, 42(145), 88 - 111. IBGE.  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  
Estatística.  Censo  Demográfico,  2010. Disponível  em:  http://
cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/taubate/pesquisa/38/46996 Guimarães Filho, J. 
R. (2004). A estabilidade do servidor público concorre para a manutenção do 
interesse público e eficiência na administração pública. 2004. 50 f. Monografia 
(Especialização) - Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal, Brasília, 
DF.Machado, M.D.E., Binotto, E., Siqueira E.S., & E.L. CASAROTTO (2021). 
Estabilidade ou instabilidade: o que dizem os servidores públicos municipais 
sobre motivação. Holos. 37 (6), 1-17.         Mota, F. (2011). Concurso Público: 
direito à nomeação e a existência de “cadastro de reserva”. Revista Eletrônica 
sobre a Reforma do Estado (RERE), 24. Nóvoa, A.(2009). Profissão Professor. 
Porto Editora.Palmas.(2005). Lei Municipal Nº 1.389, de 13 de outubro de 
2005. Concede Gratificação por Regência de Classe - GRC aos profissionais do 
Magistério Público Municipal e dá outras providências. https://
l e g i s l a t i v o . p a l m a s . t o . g o v . b r / m e d i a / l e i s /
LEI%20ORDIN%C3%81RIA%20N%C2%BA%201389%20de%2013-10-2005%2
014-42-47.pdf Palmas. (2006). Lei Municipal Nº 1.445 de 14 de agosto de 
2006. Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 
Profissionais da Educação Básica do Município de Palmas -PCCR. https://
l e g i s l a t i v o . p a l m a s . t o . g o v . b r / m e d i a / l e i s / l e i -
ordinaria-1.445-2006-08-14-21-6-2021-14-52-19.pdf Palmas. (2011) Lei 
Municipal Nº 1.828, de 9 de dezembro de 2011.  Altera a Lei nº 1.389, de 13 de 
outubro de 2005, que concede Gratificação por Regência de Classe - GRC aos 
profissionais do Magistério Público Municipal, na forma que especifica. https://
l e g i s l a t i v o . p a l m a s . t o . g o v . b r / m e d i a / l e i s /
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jan. 2020.Vergara, S. C. (2016). Gestão de pessoas. 16. ed. São Paulo: Editora 
Atlas 

Palavras chave: Valorização docente. Política pública municipal. Plano 
municipal de  educação. 
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Democracia, Desigualdades e Justiça Educativa 

IV CICSE-11237 - O Projeto “Orquestra Geração”, enquanto “palco” inclusivo 
de vulnerabilidades socioculturais de jovens em “risco”.  As transformações 
que ocorrem nos trajetos de vida: análise e discussão. 

- Rute Teixeira - ISUP 

O Projecto desenvolvido no Doutoramento na área de Sociologia, na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, centra-se na pretensão de 
análise do Projeto Orquestra Geração enquanto mecanismo de mobilidade 
social, de qualificação do tecido e da prática cultural, de desenvolvimento 
integrado e de envolvimento das comunidades locais.Sendo um lugar de 
aprendizagem individual e coletiva de música, as mutações proeminentes 
serão ao nível pessoal e social, e o respetivo Actor Social adquirirá novas 
facetas ao longo da sua trajetória de vida.Será objetivo da investigação 
demonstrar a relevância desta problemática, analisando o impacto do Projeto 
Orquestra Geração nas trajetórias de vida individuais e sociais dos jovens que 
o frequentam e participaram nesta Investigação com os seus testemunhos.Para 
o efeito, decidimos a realização de um Follow-Up Study, onde foram 
analisados 18 processos de (re)socialização e de (re)estruturação dos trajetos 
de vida de jovens membros da Orquestra, em distintas dinâmicas sociais e 
individuais e, entre 2015 e 2018. Metodologicamente, optamos por uma 
panóplia de fontes de análise secundária, umas de cariz quantitativo, outras de 
teor qualitativo, como entrevistas, informantes privilegiados, fontes 
documentais e retratos sociológicos de jovens membros da Orquestra.Este 
trabalho tem como o seu principal âmago,  a teoria que Lahire (2005) 
preconiza em torno do Actor Plural, isto porque, o património disposicional de 
cada indivíduo é fundado em elementos heterogéneos de forças desiguais, 
coexistindo na mesma pessoa distintas disposições, resultantes dos diferentes 
contextos de socialização (família, escola, trabalho).A pertinência da teoria de 
Lahire (2005) na análise das trajetórias de vida dos jovens, que terminaram o 
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seu percurso musical na Orquestra Geração,  passa pela conceptualização das 
variações individuais como resultantes da interação entre a pluralidade de 
disposições incorporadas e combinatórias, sempre diferentes e, por isso  
“únicas”. O grande desafio deste teórico é demonstrar que a produção social 
do indivíduo, profundamente ancorada no coletivo, não se reduz a este, 
estando presente nas características mais singulares de cada pessoa.       
Contudo, este estudo só será potencialmente sustentável se debatermos 
analiticamente as potencialidades do Estado português em torno dos novos 
desafios das políticas culturais e da educação artística, promovendo um 
progresso equilibrado, articulado e corretor das assimetrias sociais. 

Lahire, B. (2005), L’Esprit Sociologique, Paris, Éditions La Découverte, 
Laboratoire desSciences Sociales. 

Palavras chave: Orquestra Geração,  Educação Artística, Sociologia dz 
Educação e Música, Sociologia das Disposições. 

IV CICSE-20079 - Desigualdade e exclusão digital no Brasil num contexto 
pandêmico 

- Caroline Tavares de Souza Clesar - UERGS, PUCRS 
- Lucia Maria Martins Giraffa - PUCRS 

A pandemia causada pelo Sars-Cov-2 ou Covid-19 expos um problema 
crônico relacionado à desigualdade e à exclusão digital no Brasil. A 
infraestrutura das escolas de rede privada que atende as classes mais 
privilegiadas economicamente costuma ofertar laboratórios e recursos 
diversos que permitem diversidade e inovação nas práticas pedagógicas 
quando se considera o contexto das tecnologias digitais. Em contraste, a rede 
pública brasileira possui cenário diverso. Ou seja, na sua maioria as escolas 
públicas possuem infraestrutura bem aquém do desejado, apesar de esforços 
concentrados em alguns locais que despontam como polos de inovação. Se 
esse cenário era preocupante em tempos pré-pandêmicos, durante a 
pandemia da Covid-19 ele se tornou alarmante. Os estudantes de escola 
pública, em virtude de contexto pessoal, passaram a ficar, muitos deles, 
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alijados dos processos de ensino e aprendizagem, uma vez que uma grande 
parcela dos estudantes de escolas públicas no Brasil não possui condições 
mínimas de acesso à internet. Nesses casos, a alternativa utilizada pelas 
escolas públicas foi de realizarem um ensino por correspondência, onde os 
pais ou responsáveis retiravam nas dependências da escola apostilas com 
conteúdos e atividades para que os estudantes pudessem estudar em casa, 
todavia, na maior parte dos casos, os estudantes não tinham suporte familiar 
para a realização de tais atividades. A pesquisa realizada pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2021) 
mostrou dados impactantes no comparativo entre escolas públicas e escolas 
privadas, especialmente com relação à realização de encontros online 
síncronos com a possibilidade de interação entre estudante e professor. 
Apenas 35,5% das escolas públicas possibilitaram a interação direta entre 
estudantes e professor, enquanto 69,8% das escolas privadas realizaram essa 
oferta. Em pesquisa anterior (Souza & Giraffa, 2019) com professoras que 
atuam em escolas públicas e privadas do município de Porto Alegre (RS/Brasil) 
foi possível detectar a distância, no que tange à inclusão digital, entre as 
escolas públicas e privadas. Neste artigo busca-se apontar possíveis caminhos 
em face dos desafios que temos à frente para superar a brecha ampliada pelo 
contexto pandêmico a fim de mitigar os reflexos e impactos desse e tantos 
outros desdobramentos causados pela pandemia. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2021). 
Sinopse Estatística do Questionário Resposta Educacional à Pandemia de 
Covid-19 no Brasil – Educação Básica. Brasília: Inep. Consultado em Fevereiro 
18, 2022, em https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basicaSouza, C. T. de; Giraffa, L. M. M. 
(2019). Exclusão digital: a nova fase da exclusão social. In: Anais da V 
Conferência Internacional de Filosofia da Educação e Pedagogia Crítica. Porto 
Alegre: EDIPUCRS. Consultado em Fevereiro 07, 2022, em https://
editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre//anais/filosofiadaeducacao/assets/
edicoes/2019/arquivos/25.pdf 
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Palavras chave: Desigualdade digital; Exclusão digital; Educação brasileira; 
Ensino remoto 

IV CICSE-23119 - Justiça educativa e territorial: uma abordagem às últimas 
geografias da educação e da escolaridade em Portugal. 

- Jorge Salgado Simões - Departamento de Geografia e Turismo, Faculdade de 
Letras, Universidade de Coimbra 

Os sistemas educativos acompanharam as significativas transformações 
políticas, sociais ou tecnológicas das últimas décadas, com efeitos também ao 
nível das dinâmicas espaciais que os caracterizam. Em Portugal, após a 
consolidação de uma educação para todos e de um período de relativa 
estabilidade entre a transição democrática e a última década do século XX, 
impuseram-se várias mudanças que, em conjunto, concorreram para um 
quadro de maior fragmentação e complexidade. A organização e a adaptação 
da rede escolar às dinâmicas demográficas, a descentralização e a entrada de 
novas entidades e atores no sistema, ou as mudanças no sentido de uma 
maior diversidade de soluções adaptadas às necessidades dos diferentes 
grupos, entre outros movimentos, incluem-se numa tendência global de 
procura de maior justiça e equidade educativa, mas questionam a justiça 
territorial que lhe está subjacente. Com a presente comunicação olhamos para 
a distribuição espacial dos indicadores nacionais mais recentes relativos à 
escolaridade e às qualificações da população portuguesa, no contexto das 
geografias da educação e da maior relevância e complementaridade que 
vários autores assinalam existir na atualidade entre espaço e educação (BRAY; 
2021; BROCK, 2016; HOLLOWAY, 2020; KUCEROVA, 2020; ou TAYLOR, 2009). 
Por um lado, na própria geografia assiste-se a uma vasta discussão e análises 
sobre educação, com grande diversidade de temáticas, no que também é 
designado por "educational turn" da geografia humana, liderado sobretudo 
pela academia anglo-saxónica. Por outro, nas ciências sociais e em particular 
nos estudos de educação, assiste-se a uma espécie de "spatial turn", uma 
atenção crescente às questões territoriais e aos contextos e e fatores espaciais 
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que ajudam a explicar as dinâmicas da educação, seja ao nível da provisão, da 
acessibilidade, frequência ou nos próprios resultados.  Analisando as 
dinâmicas territoriais dos dados da escolaridade e níveis de ensino atingidos 
pelos portugueses, assim como os últimos indicadores do sistema educativo 
nacional, debatemos as principais transformações ocorridas nos últimos vinte 
anos sob o ponto de vista das condições de igualdade ou desigualdade que o 
sistema educativo tem promovido. 

BRAY, M. (2021). Geographies of shadow education: patterns and forces in the 
spatial distributions of private supplementary tutoring, Compare: A Journal of 
C o m p a r a t i v e a n d I n t e r n a t i o n a l 
Education,  DOI:  10.1080/03057925.2021.1915749 BROCK, C. (2016), 
Geography of Education: Scale, Space and Location in the Study of Education, 
University of Durham & UKBUTLER, T.; HAMNETT, C. (2007), The Geography of 
Education: Introduction. Urban Studies, Vol. 44, No. 7, 1161– 1174, June 
2007HOLLOWAY, S . ; KUČEROVÁ, S . ; JAHNKE, H. (2020) , The 
institutionalization of the geography of education: An international 
perspective. Journal of Pedagogy DOI 10.2478/jped-2020-0002 JoP 11 (1): 13 
– 34 MILLS, S. (2022). Mapping the Moral Geographies of Education Character, 
Citizenship and Values. Routledge Spaces of Childhood and Youth Series. 
Routledge, New YorkNGUYEN N, COHEN D, HUFF A. (2017). Catching the bus: 
A call for critical geographies of education. Geography Compass; 11:e12323. 
https://doi.org/10.1111/gec3.12323 KUČEROVÁ, S. (2020), Special Issue: 
Geography of Education. Jounal of Pedagogy DOI 10.2478/jped-2020-0001 
JoP 11 (1): 5 – 9          TAYLOR, C. (2009). Towards a geography of education. 
O x f o r d R e v i e w o f E d u c a t i o n , 3 5 : 5 , 6 5 1 - 6 6 9 , D O I : 
10.1080/03054980903216358. 

Palavras chave: território; educação; escolaridade; geografias da educação. 

IV CICSE-23188 - Aplicação modelo dos múltiplos fluxos de Kingdon na 
análise da Escola Cívico-Militar: aplicabilidades e limites 

- Renato Eliseu Costa - UFABC 
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O presente trabalho tem como objetivo compreender como a Escola Cívico 
Militar chegou à agenda decisória do Ministério da Educação, utilizando para 
isso, o Modelo de Múltiplos Fluxos de John Kingdon (2003), tendo como foco 
a análise das etapas pré -decisórias da formulação de políticas públicas, para 
isso se utilizará de uma metodologia de natureza  qualitativa, com abordagem 
explicativa e  com procedimento de pesquisa de revisão de literatura e a 
análise documental, tendo como base a Imprensa Oficial, Portal de Periódico 
da Capes, Portal de Periódicos Scielo e buscador de notícias do Google News, 
buscando dados entre 2018 a 2019. Como resultado, mantidas as críticas ao 
modelo do fluxo múltiplos, obtivemos sucesso em sua aplicação para 
entendermos por que a Escola Cívico Militar chegou à agenda decisória 
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Palavras chave: Escolas Cívico-Militares; o Modelo de Múltiplos Fluxos; 
Agenda de Decisória 

                                                                                                          75



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

IV CICSE-31301 - A Cidadania e Desenvolvimento como disciplina autónoma 
no Ensino Secundário: fundamentos para a sua valorização 

- Marcelo Magalhães - Colégio de Ermesinde 

A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) é um documento 
estruturante do currículo nacional dos ensinos básico e secundário em vigor. 
No decreto-lei 55/2018, refere-se que as escolas têm autonomia para, entre 
outras situações, “ implementar a componente de Cidadania e 
Desenvolvimento, enquanto área de trabalho (…), com vista ao exercício da 
cidadania ativa, de participação democrática, em contextos interculturais de 
partilha e colaboração e de confronto de ideias sobre matérias da atualidade”, 
sendo criada uma disciplina específica no 2.º e 3.º ciclos, e conferindo a 
possibilidade de, no ensino secundário, optar, entre outras opções, pela 
“oferta como disciplina autónoma”.Sendo uma área curricular transversal, 
procura-se que se assuma “como um espaço curricular privilegiado para o 
desenvolvimento de aprendizagens com impacto tridimensional na atitude 
cívica individual, no relacionamento interpessoal e no relacionamento social e 
intercultural” (ENEC), ao longo de toda a escolaridade obrigatória. No caso 
particular dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário, a 
componente de Cidadania e Desenvolvimento veio preencher um espaço na 
componente de formação geral não disciplinar, potenciando a concretização 
do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória.Considerando as várias 
possibilidades de trabalhar a dimensão de Cidadania e Desenvolvimento no 
ensino secundário, compete a cada estabelecimento de ensino, dentro do seu 
projeto educativo, optar pelas opções que considere mais eficazes. A criação 
de uma disciplina autónoma pode ser vista como vantajosa para um trabalho 
mais sistemático dos diferentes domínios, promover para a sua efetiva 
concretização, potenciar a articulação interdisciplinar em torno de projetos 
comuns, e não sobrecarregar as demais disciplinas de formação geral e 
específica, particularmente as sujeitas a avaliação externa e cujo exame releva 
efeitos para ingresso no ensino superior.Este trabalho procura mostrar a 
experiência de quatro anos de um estabelecimento do ensino particular que 
criou a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento nos cursos de ensino 
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secundário, evidenciando as metodologias de trabalho, explorando exemplos 
significativos de práticas pedagógicas e mostrando a importância desta 
disciplina para a formação integral dos cidadãos. 

Decreto Lei n.º 55/2015, de 6 de julho. Diário da República n.º 129/2018 – 
Série I.Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Lisboa: XXI Governo 
Constitucional, 2017.LELEUX, Claudine – Educar para a cidadania. Vila Nova de 
Gaia: Gailivro, 2006.Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
Lisboa: Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação, 2017. 

Palavras chave: Cidadania, Ensino Secundário, Formação integral 

IV CICSE-38874 - Estudantes de origem brasileira no ensino básico e 
secundário em Portugal: padrões e desafios 

- Sandra Mateus - Cies-Iscte, Iscte-Instituto Universitário de Lisboa 
- Teresa Seabra - Cies-Iscte, Iscte-Instituto Universitário de Lisboa 

A educação representa uma instituição chave no processo de integração dos 
filhos dos imigrantes (e refugiados) e das suas famílias. Portugal não é exceção, 
e a integração de um número crescente de crianças e jovens provenientes de 
movimentos migratórios no seu sistema educativo tem sido uma das muitas, e 
profundas, mudanças experimentadas ao longo das últimas décadas. Nos 
últimos anos, um grupo em particular assumiu uma presença notória nas 
escolas portuguesas, apesar de pouco estudada na sociologia portuguesa: os 
descendentes de imigrantes brasileiros. Os brasileiros eram, em 2017, o grupo 
de imigrantes com o maior contingente em Portugal, representando 20,3 por 
cento do total de imigrantes (SEF, 2017). A população escolar tem refletido 
esta evolução. Embora tenham uma presença significativa nas escolas 
portuguesas, pouco se sabe sobre as suas experiências e desafios educativos 
específicos. A educação representa uma instituição chave no processo de 
integração dos filhos dos imigrantes e das suas famílias. Estes enfrentam uma 
série de desafios que podem afetar a sua aprendizagem e desenvolvimento. 
Segundo Dorsi e Petit (2018), "os migrantes enfrentam várias barreiras legais, 
administrativas e práticas no gozo do seu direito a uma educação de 
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qualidade, e isto mesmo quando existem leis inclusivas e protetoras". Estudos 
anteriores realizados em Portugal demonstraram a existência destas barreiras, 
tal como demonstraram como o sucesso académico é limitado por 
desigualdades e princípios de diferenciação social e cultural, como a origem 
estrangeira, a classe social, a etnia ou o género (Mateus, 2021; Seabra & 
Mateus, 2020; Seabra e outros 2016; Seabra, 2010). Nesta literatura, tem sido 
dada pouca atenção aos contextos, condições e percursos académicos 
específicos dos estudantes com origem brasileira. A apresentação centrar-se-á 
na presença e integração destes estudantes no ensino básico e secundário. A 
discussão baseia-se na análise dos microdados fornecidos pela DGEEC - 
Direção Geral de Estatística da Educação e Ciência relativamente à frequência, 
aprovação e percurso escolar dos estudantes estrangeiros nos anos letivos de 
2011/12 a 2018/19. As tendências serão exploradas através da comparação de 
crianças e jovens de origem brasileira com os seus pares estrangeiros e 
nativos, tendo também em consideração as condições sociais dos estudantes. 

Dorsi, D. and F. Petit (2018), The status of the right to education of migrants: 
International legal framework, remaining barriers at national level and good 
examples of states’ implementation. Paper commissioned for the 2019 Global 
Education Monitoring Report, Migration, displacement and education: Building 
bridges, not walls. Paris: UNESCO.Mateus, S. (2021), Futuros desiguais? 
Perspetivas sociológicas sobre as orientações de futuro dos filhos de 
imigrantes em Portugal, Lisboa, Mundos Sociais.Seabra, T. (2010), Adaptação e 
Adversidade - O Desempenho Escolar dos Alunos de Origem Indiana e Cabo-
Verdiana no Ensino Básico, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.Seabra, T. e S. 
Mateus (2020), “Migrant children in the Portuguese schools: the case of 
Brazilian pupils”, in Gaitán, Lourdes, Yannis Pechtelidis, Catarina Tomás, Natália 
Fernandes e Maria Teresa Tagliaventi (ed.), Children’s Lives in Southern Europe: 
Contemporary Challenges and Risks, Cheltenham, Gloucestershire, Edward 
Elgar Publishing Ltd, pp. 196-212.Seabra, T., C. Roldão, S. Mateus e A. 
Albuquerque (2016), Caminhos Escolares de Jovens Africanos (PALOP) que 
acedem ao Ensino Superior, Lisboa, Alto-Comissariado para as Migrações I.P. 
(ACM, I.P.). 
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Palavras chave: Descendentes de imigrantes, educação, integração, Brasil 

IV CICSE-39874 - A Democracia como bem público: o que pode a educação 
escolar fazer? 

- Gonçalo Moura Coimbra - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra 
- Maria Helena Damião - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra 

Numa era de neoliberalismo económico refinado, cresce a ameaça anti-
democrática. O relatório da Freedom House (2021) mostra que entre, 2005 e 
2020, o número de democracias tem vindo a diminuir no mundo; segundo o 
Global Satisfaction with Democracy 2020, os níveis de insatisfação com a 
democracia atingiram níveis históricos, de 47,9% nos anos 90 para 57,5% em 
2019; o Youth and Satisfaction with Democracy (2020), indica o mesmo sentido 
entre os jovens, em números absolutos e por comparação com gerações 
anteriores. A resposta a este problema, com vista à preservação da 
democracia, deve marcar a agenda do debate público. De facto, mais do que 
uma forma de governo, a democracia é um esquema de pensamento (Dunn, 
2016), um modo de vida em comunidade (Dewey, 1915), enraizado no 
interesse comum (Camps, 1990). Também é importante sublinhar que a 
democracia não é um projecto acabado, é uma construção, cuja obra depende 
da educação. Para Dewey (1915), que declarou educação e democracia como 
conceitos indissociáveis, o sucesso de um regime democrático depende 
directamente da educação dos seus cidadãos, pelo que deve ser imputada à 
escola a formação da vontade e do interesse democrático (Cenci, 2019). Nesta 
linha, a edificação do projeto democrático global, que está na primeira linha 
dos discursos educativos, requer uma efectiva aprendizagem da democracia, 
consubstanciada em conhecimento, nomeadamente o que remete para 
valores éticos, e em capacidades, entre as quais se destaca o pensamento 
crítico (Reference Framework for Competences of Democratic Culture, 
Conselho Europeu). A arte de pensar e de deliberar através do diálogo, da 
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argumentação é uma tarefa primordial da escola (Biesta, 2006), mas sempre 
guiada por princípios humanistas. Afastando-nos de perspetivas simplitas e 
lineares, traduzidas na ideia de que, uma vez entregue essa tarefa à escola, os 
resultados serão evidentes e imediatos, na presente comunicação discutimos o 
contributo da educação na preservação do bem público que é a democracia. 
Isto num mundo que, não parecendo seguir esse sentido, tende a anular os 
efeitos da educação, já de si confrontada com as suas próprias limitações 
conceptuais e didáticas numa matéria tão complexa como esta. 

Arendt, H. (2006). A crise na educação. In H. Arendt. Entre o passado e o futuro 
(pp.183-206). Lisboa: Relógio D’Água.Biesta, G. & Lawy, R. (2006). From 
teaching citizenship to learning democracy: overcoming individualism in 
research, policy and practice. Cambridge Journal of Education. Vol. 36, No.1, 
6 3 - 7 9 . h t t p s : / / w w w . t a n d f o n l i n e . c o m / d o i / p d f /
10.1080/03057640500490981Barata, A. (2019). E se parássemos de 
sobreviver? Pequeno livro para pensar e agir contra a ditadura do tempo. 
Documenta.Camps, V. (1990). Ética y democracia. Una ética provisional para 
una democracia imperfecta. Revista del Centro de estudios Constitucionales. 
Núm. 6Camps, V. (2015). Creer en la educación. Barcelona: Ediciones 
Península.Cenci, A. V. (2019). A educação, a crise da esfera pública e o desafio 
da formação da vontade       democrática sob a égide do neoliberalismo. 
Espacios en Blanco: Revista de Educación, vol. 2, (núm. 29), 1-15.https://
www.redalyc.org/journal/3845/384556937008/html/Cortina, A. (2007). 
Democracia deliberativa. In J. R. Carrecedo, A. M. Salmerón & M. T. Méndez 
(eds), Ética, Ciudadanía y Democracia (pp.143-161). Colección Monografia 
12.Dewey, J. (2014). Democracy and Education. An introduction to the 
Philosophy of Education. Delhi: Aakar Books.Dunn, J. (2016). A História da 
Democracia: um ensaio sobre a libertação do povo. Editora Unifesp.  Macey, J. 
R. & Miller, G. P. (1992). The End of History and the New World Order: The 
Triumph of Capitalism and the Competition between Liberalism and 
Democracy. Cornell International Law Journal, Vol. 25, 277-303.http://
scholrship.law.cornell.edu/cilj/vol25/iss2/1Moore, R. (2004). Education and 
society. London: Polity Press.Olssen, M.; Codd, J. & O´Neill, A. (2004) Education 
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policy: Globalization, Citizenship & Democracy. London: Sage.Pearse, H. (2021) 
Refurbishing Democracy: More Direct, More Deliberative, and Younger. 
Perspectives on Public Management and Governance, XX (pp.1–5). 
Oxford.https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvab029  Rosenfield, D. L. (2017). O 
que é a Democracia?. Editora Hedra.Santos, B. S. (2018). Populismo, 
democracia e insurgência: Entrevista a Boaventura de Sousa Santos. In C. 
Honório (Ed.), O espetro dos populismos: Ensaios políticos e historiográficos 
(pp. 235-252). Tinta da China.Savater, F. (2006). O valor de educar. Lisboa: 
Dom Quixote.Saviani, D. (1999). Escola e Democracia: Polêmicas do Nosso 
Tempo. Editora Autores Associados. 

Palavras chave: Democracia; educação ; escola; cidadania 

IV CICSE-43642 - Jovens institucionalizados: as suas perceções sobre os seus 
problemas escolares e as relações com os seus pares 

- Ana Rita Monteiro Dias - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Portugal 

Nesta comunicação será apresentado um estudo de caso que pretende 
compreender como é que jovens em acolhimento residencial numa casa do 
distrito de Setúbal vivenciam a escola e a sua relação com os seus pares. Será 
feita uma abordagem ao modo como atualmente se promove a igualdade de 
oportunidades disponíveis para todos os indivíduos, no que diz respeito ao 
seu direito à educação, centrando-se na forma como os jovens em 
acolhimento residencial percecionam a importância de terem um objetivo para 
a sua vida pessoal e profissional. Serão apresentados alguns resultados desse 
estudo, no que diz respeito ao teste sociométrico para verificação do 
relacionamento entre si e uma entrevista sobre os seus interesses escolares. 
Este estudo pretende contribuir para a obtenção de informação relevante para 
futuros estudos a serem desenvolvidos para a resolução dos problemas que 
estes jovens apresentam. 

Brodie, I. (2009). Improving educational outcomes for looked after children and 
young people. London: C4EO.Berridge, D. (2012). Educating young people in 
care: What have we learned?  Children and Youth Services Review, 34, 
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1171-1175. Dell’Aglio, D., & Hutz, C. (2004). Depressão e desempenho escolar 
em crianças e adolescentes institucionalizados. Psicologia: Reflexão e Crítica, 
17, 341-350. Estrela, A. (1994). Teoria e prática de observação de classes: uma 
estratégia de formação de professores. Porto: Porto Editora.Eurochild (2010). 
Children in Alternative Care-National Surveys. Bruxelles: Eurochild 
Publications.Gaspar, J. P., Alcoforado, J. L, &. Santos, E. J. (2015). Respostas 
educativas para menores em risco: estudo de caso duplo da 
institucionalização em lares de infância e juventude. Revista Polêmica, 15, 1-20.  
Martins, D. (2015). Desenvolvimento da identidade vocacional de jovens 
institucionalizados em centros educativos portugueses. (Tese de 
Doutoramento). Instituto de Educação, Universidade de Lisboa. Retirado 
de:http://hdl.handle.net/10451/18259Montserrat, C., Casas, F., & Bertrán, I. 
(2013). Desigualdad de oportunidades educativas entre los adolescentes en 
acogimiento residencial y familiar. Infancia y Aprendizaje, 36(4), 443-453. 
doi:10.1174/021037013808200267Zetlin, A., Weinberg, L., & Kimm, C. (2009). 
Improving Education Outcomes for Children in Foster Care: Intervention by an 
Educational Liaison. Journal of Education for Students Placed at Risk, 9, 
421-429. 

Palavras chave: Estudo de Caso, Sucesso Educativo, Acolhimento Residencial. 

IV CICSE-44107 - A Dignidade Humana Sob A Perspectiva Dos 
Relacionamentos Abusivos Experienciados Por Adolescentes Em Idade Escolar 

- Andre Antonio Martins Brasil - Instituto Politecnico De Bragança - IPB 

Neste trabalho, será apresentado um enfoque sobre a ideia de Dignidade da 
Pessoa Humana dentro da Educação, em suas abordagens gerais. Em seguida, 
será tratado sobre o tema dos relacionamentos abusivos e suas 
peculiaridades, bem como, a possibilidade de consequências avassaladoras 
para quem os experiencia, para como terceiro passo, fazer uma análise da 
literatura que trata sobre o contexto escolar vivenciado por adolescentes que 
experienciam essas violências, o que pode fazer desse espaço de 
aprendizagem um local pouco atrativo para essas adolescentes. Empregou-se 
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o método da investigação qualitativa, através da análise de revisão da 
literatura de bibliografia sobre a temática e legislação pertinente, cujo objetivo 
geral fora realizar uma apreciação da literatura existente sobre os 
relacionamentos abusivos experienciados por adolescentes em idade escolar, 
a reconhecer os possíveis prejuízos dessas violências também na área da 
educação, e estabelecer caminhos a serem seguidos como forma de se 
garantir o acesso efetivo a Educação, enquanto direito humano garantidor da 
dignidade. Objetiva-se ainda, analisar a bibliografia para demonstrar como a 
ausência de dignidade reflete prejudicialmente na aprendizagem ao longo da 
vida dessas adolescentes. Por fim, a investigação bibliográfica buscou analisar 
a existência de políticas públicas sobre o tema, a fim de se encontrar soluções 
garantidoras a esses direitos, através de uma Educação pela positiva, baseada 
no afeto, a trazer para dentro dos estabelecimentos de ensino a temática das 
relações afetivas e a promover o respeito à mulher, a integração escolar e a 
igualdade de gênero. Portanto, o presente trabalho, através de uma revisão 
consistente da literatura, investiga a necessidade de apoio as vítimas de 
violência também em contexto escolar, através de ações educativas acessíveis 
e permanentes que objetivem a informação, a gerar uma cidadania inclusiva e 
contribuir de modo efetivo para uma almejada sociedade livre e igualitária, 
num esforço coletivo na desconstrução de signos culturais que legitimam uma 
dominação social do homem sobre a mulher. 

Crespo, T. P. N., (2016). A importância do Brincar para o desenvolvimento da 
criança. Relatório Final – Prática e Intervenção Supervisionada - Curso de 
Mestrado. Instituto Politécnico de Portalegre. Escola Superior de Educação. 
Portalegre.Camargo, M. N. (2007). O conteúdo Jurídico da Dignidade da 
pessoa humana. In: Camargo, M. N. (org.). Leituras complementares do Direito 
Constitucional: Direitos Fundamentais. Salvador. Juspodivm, 2ª ed, pp. 
113-135. Canotilho, J. J. (2008). Direito constitucional e teoria da constituição. 
Coimbra. Almedina, 7. ed. Faria, A. L. G. de., (2005). Políticas de regulação, 
pesquisa e pedagogia na educação infantil, primeira etapa da educação 
básica. Educação e Sociedade, Campinas, (especial), v. 26, n. 92, p. 
1013-1038.Ferreira, G. R. (2019). A Educação no Brasil e no Mundo. Avanços, 
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Limites e Contradições; v. 2. – Ponta Grossa, PR: Atena Editora.Kendi, I. X. 
(2019). How to be an antirracist. London: Bodley Head.Oliveira, D. E., (2007). 
Filosofia da ancestralidade: corpo e mito na filosofia da educação 
brasileira.Curitiba: Editora Gráfica PopularPortugal. (1976). Constituição da 
República Portuguesa. Decreto de aprovação da Constituição. Diário da 
República n.º 86/1976, Série I de 1976-04-10.Reis, Deyse Almeida, (2012). Uma 
reflexão sobre o racismo no âmbito escolar. Monografia (Especialização). 
Programa de Pós-Graduação em Educação para a Diversidade da 
Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e Sociais - 
UFOP.Rodrigues e Melchiori, (2014). Aspectos do desenvolvimento na idade 
escolar e na adolescência. UNESP, São Paulo. http://acervodigital.unesp.br/
handle/unesp/155338Rodrigues, P. C. R., (2013). Multiculturalismo –A 
diversidade cultural na Escola. Escola Superior de Educação João de Deus. 
Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. Lisboa.Rutherford, A. 
(2020). How to argue with a racist: History, science, race and reality. London: 
W&N.Sanchez, G. R., (2018). Como educar crianças para um mundo com 
igualdade de gênero. Nova York. https://believe.earth/pt-br/como-educar-
criancas-para-ummundo-com-igualdade-de-genero/.Santiago, F., (2015). 
Gritos sem palavras: resistências das crianças pequenininhas negras frente ao 
racismo. Educ. rev. 31 https://doi.org/10.1590/0102-4698132765Sarlet, I. W. 
(2012). A eficácia dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 
Porto Alegre. Livraria do Advogado, 11 ed. Sarmento, D. (2016). Dignidade da 
pessoa humana:conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte. Fórum, 1º 
ed., 1° reimpressão, p. 189-239.Vala, Jorge (2015a). Prefácio à 2.ª edição. In J. 
Vala, R. Brito e D. Lopes, Expressões dos racismos em Portugal, 2.ª ed. (pp. 
17-21). Lisboa: ICS. 

Palavras chave: Genero - Relacionamentos abusivos - Educação - Dignidade 
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IV CICSE-48297 - A Ação Afirmativa No Ensino Superior Enquanto Política 
Pública Educacional 

- Marcos André Ferreira Estácio - Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

As Instituições de Ensino Superior no Brasil, em especial as Universidades 
Públicas, estão vivenciando processos de desmontes e ações de ataque que 
buscam desregular/desmantelar sua função social. Eles têm por fundamento 
um modelo de organização produtiva de acumulação flexível e a reforma do 
Estado com bases liberais. É nesse contexto que surgem na seara brasileira, 
discussões acerca de políticas de ação afirmativa, as quais podem ser 
entendidas, na contemporaneidade, enquanto ações públicas - ou privadas - 
que buscam combater as discriminações - seja racial, de origem nacional, de 
gênero, étnica, por deficiência... - e, ainda, mitigar ou corrigir efeitos 
persistentes das discriminações praticadas outrora. O presente estudo visa 
problematizar a ação afirmativa de reserva de vagas no ensino superior 
brasileiro, como uma política pública de garantia do direito a educação, 
segundo disposto na Constituição Federal de 1988. A metodologia utilizada 
foi de natureza qualitativa e a pesquisa do tipo documental e bibliográfica. 
Parte-se da compreensão de que as ações afirmativas, enquanto política 
pública, necessitam instaurar/implementar um conjunto de práticas/ações 
complementares e interdependentes, as quais evidenciem e incorporem as 
vivências e as experiências sociais, políticas, educacionais, culturais... dos 
atores envolvidos. As ações afirmativas almejam também a implantação de 
diversidades e de representatividades de grupos minoritários e excluídos de 
espaços-tempos públicos e privados. Nesse sentido, um dos efeitos mais 
visíveis das ações afirmativas, é o estabelecimento das diversidades e das 
representatividades, mas, sobretudo, a eliminação de barreiras visíveis e 
invisíveis, as quais impedem o ingresso e o avanço de negros, mulheres, 
pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas..., independentemente, da 
existência - ou não - de práticas e políticas oficiais e oficiosas que pretendem 
subalternizá-los, excluí-los ou discriminá-los. Elas têm ainda, o condão de 
promover um pluralismo étnico-político, bem como fomentar discussões em 
instituições caracterizadas pela meritocracia, pois a sua instauração pode, 
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inegavelmente, oportunizar a criação de espaços interculturais-decoloniais nos 
centros de saberes meritocráticos, os quais insistem ou mesmo negam, a cada 
dia, a existência e a necessidade da interculturalidade e da decolonialidade. 
Por fim, compreende-se que agir afirmativamente é um modo de 
problematizar e desvelar as exclusões e as discriminações étnicas e raciais. 

AZEVEDO, Janete M. Lins de. A Educação como Política Pública. 2ª ed. 
Campinas: Autores Associados, 2001. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo). 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado 
Federal, Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 30 jan. 2022.BRASIL. Lei 
nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – 
PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, ano CLI, n. 120-
A, p. 1-7, 26 jun. 2014. Edição Extra.BRASIL. Lei nº 12.711, 29 de agosto de 
2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições 
federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, ano CXLIX, n. 169, p. 1-2, 30 ago. 2012. Seção 
1.BRASIL. Lei nº 12.089, 11 de novembro de 2009. Proíbe que uma mesma 
pessoa ocupe 2 (duas) vagas simultaneamente em instituições públicas de 
ensino superior. Diário Oficial da União, Brasília, ano CXLVI, n. 216, p. 6-7, 12 
dez. 2009. Seção 1. BRASIL. Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009. Altera o art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a finalidade de 
discriminar as categorias de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação. Diário Oficial da União, Brasília, ano CXLVI, n. 150, 
p. 1, 7 ago. 2009. Seção 1. BRASIL. Lei nº 10.558, de 13 de novembro de 2002. 
Cria o Programa Diversidade na Universidade, e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, ano CXXXIX, n. 221, p. 6, 14 nov. 2002. Seção 1. 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, ano CXXXIV, n. 
248, p. 27.833-41, 23 dez. 1996. Seção 1.BRASIL. Decreto nº 19.482, de 12 de 
dezembro de 1930. Estabelece um mínimo de 2/3 de trabalhadores nacionais 
no conjunto de trabalhadores de cada empresa. Diário Oficial, Rio de Janeiro, 
ano LXIX, n. 298, p. 1, 15 dez. 1930. Seção I.CHAUÍ, Marilena. A universidade 
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operacional. Revista Adunicamp, n. 1. São Paulo: 1999.GOMES, Joaquim B. 
Barbosa. A recepção do instituto da ação afirmativa pelo direito constitucional 
brasileiro. In: SANTOS, Sales Augusto. (Org.). Ações afirmativas e combate ao 
racismo nas Américas. Brasília: MEC/SECAD, 2005. p. 45-80.HERINGER, 
Rosana. Addressing race inequalities in Brazil: lessons from the US – Working 
Paper Series nº 237. Washington, DC: Latin American Program Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, 1999.JUNQUEIRA, Rogério D. 
Prefácio, In: LOPES, Maria Auxiliadora, BRAGA, Maria Lúcia de Santana. (Orgs.). 
Acesso e Permanência da população negra no ensino superior. Brasília: 
Ministério da Educação/Secretaria de educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade/UNESCO, 2007.LENIN, Vladimir Ilitch. O imperialismo, fase 
superior do capitalismo. Brasília: Editora Nova Palavra, 2007.MELO, Adriana 
Almeida Sales de. A mundialização da educação. Maceió: EDUFAL, 
2004.MELLO, Marco Aurélio. Comunicação apresentada ao seminário 
Discriminação e Sistema Legal Brasileiro. Brasília: Superior Tribunal do 
Trabalho, 20 nov. 2001.MENEZES, Paulo Lucena de. A ação afirmativa 
(affirmative action) no direito norte-americano. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001.MORIN, Edgard. A inteligência da complexidade. Trad. Nurimar 
Maria Falci. São Paulo: Petrópolis, 2003. (Série nova consciência).MULLER, 
Pierre; SUREL, Yves. A análise das Políticas Públicas. 2ª ed. Trad. Agemir 
Bavaresco e Alceu R. Ferraro. Pelotas: EDUCAT, 2004. (Coleção 
Desenvolvimento Social, v. 3).MUNANGA, Kabengele. Políticas de Ação 
Afirmativa em benefício da população negra no Brasil – Um ponto de vista em 
defesa de cotas. In: GOMES, Nilma Lino; MARTINS, Aracy Alves. (orgs.) 
Afirmando direitos: acesso e permanência de jovens negros na universidade. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2004. (Cultura negra e identidades).ROCHA, 
Carmen Lúcia Antunes. Ação Afirmativa: o conteúdo democrático do princípio 
da igualdade jurídica. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 33, n. 131, 
p. 283-295, jul.-set. 1996. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/
bitstream/handle/id/176462/000512670.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 
Acesso em: 14 fev. 2022. 

Palavras chave: Educação, Ensino Superior, Ação Afirmativa, Política Pública. 
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IV CICSE-50030 - A formação superior como instrumento de mobilidade 
social em Angola: estudo de casos de jovens na província de Benguela 

- Isaac Simão Santo - ISCED Benguela (Angola) 
- Leonor Torres - CIEd - IE – UMINHO (Portugal) 

A proposta de comunicação resulta de uma investigação desenvolvida no 
âmbito da dissertação de mestrado em Ciências da Educação, especialização 
em Sociologia da Educação e Políticas Educativas, recentemente concluída no 
Instituto de Educação da Universidade do Minho. Inserida nos eixos temáticos 
"Estudos sobre o ensino superior e transição para o mercado de trabalho” e 
“Estudo das políticas públicas de educação e desigualdades sociais”, o 
presente estudo teve como objetivo central analisar a influência da formação 
superior na mobilidade social de jovens na província de Benguela (Angola). 
Do ponto de vista teórico-conceptual, privilegiou-se uma tripla abordagem 
focada: i) nas conceções de Estado, mercado e formação superior; ii) na 
construção histórica do sistema de educação e ensino e formação de elites em 
Angola; iii) na formação superior e mobilidade social em Benguela. No plano 
metodológico, recorreu-se ao método intensivo ou estudo de caso (na variante 
casos múltiplos), apoiado em quatro técnicas de pesquisa: a análise 
documental, as entrevistas semidiretivas realizadas a quatro gestores e os 
inquéritos por questionário administrados a 51 estudantes de quatro IES (uma 
pública e três privadas), entre setembro e dezembro de 2021. A análise e 
discussão dos dados possibilitou clarificar o papel do Estado, do mercado e 
do ensino superior na mobilidade social, no contexto mais amplo de África e 
mais específico de Angola. Os resultados obtidos permitiram considerar que, 
não obstante alguns condicionamentos culturais e educacionais, a formação 
superior é um importante instrumento de mobilidade social de jovens na 
província de Benguela. 

Bourdieu, P. e Passeron, J. C. (1996). La Reproducción. Elementos para una 
teoria del sistema de enseñanza. Consultado em: https://www.academia.edu/
1 4 6 0 0 5 1 0 /
La_reproducci%C3%B3n_Elementos_para_una_teor%C3%ADa_del_sistema_d
e_ense%C3%B1anza. Data de acesso: 25.02.2020Casanova, J. L. (2003). Status 
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e expectativas de status. In João Ferreira de Almeida, Patrícia Ávila, Fernando 
Luís Machado, Suzana da Cruz Martins e Rosário Mauritti, Diversidade na 
universidade. Um inquérito aos estudantes de licenciatura. Oeiras: Celta 
EditoraDurkheim, É. (2011). Educação e Sociologia. Trad.: Stephania Matousek. 
Petropolis: VozesPereira, C. L. B. (1973). Mobilidade social: Uma avaliação 
comparativa. Consultado em: https://www.scielo.br/pdf/rae/v13n4/
v13n4a02.pdf. Data de acesso: 31.03.2021Zau, F. (2002). Angola: trilhos para o 
desenvolvimento. Lisboa: Universidade Aberta 

Palavras chave: Políticas Públicas (de Educação); formação superior; 
mobilidade social; desigualdade social e desenvolvimento 

IV CICSE-54667 -Retomada Da Meritocracia Nos Discursos Curriculares: 
desigualdades, equidade, democracia 

- Bárbara de Carvalho Ortega - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) 
- Fabiany de Cássia Tavares Silva - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) 

Mobilizado no contexto das reformas neoliberais, a partir da década de 1990, 
o discurso, particularmente o curricular, defende que o “público” se torna 
incapaz de democratizar os “bens comuns”, impondo a necessidade de 
recorrer ao “privado”, que hipotetizamos privilegiar os interesses particulares. 
Tal hipótese se alimenta da reorganização do Estado assentada na proposição 
de políticas públicas educacionais, pelas quais grupos privados defendem 
interesses projetados como globais, por meio de uma educação “gerencial”, 
que reorganiza os princípios da desigualdade, equidade e da democracia, 
reapresentados na retomada da perspectiva meritocrática, que é travestida 
como bem econômico e individual, aproximada do empreendedorismo 
individual (LAVAL; DARDOT, 2019). Neste contexto, tomamos a Base Nacional 
Comum Curricular (2017) como objeto e fonte de análise, de um lado, pela 
promessa de justiça social, fundada em um currículo comum que democratiza 
o acesso ao sucesso e; de outro pela representação dos interesses dos 
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mercados (sobre os governos), ao mesmo tempo, portadora de incentivos 
econômicos (sobre normas sociais ou culturais). Isto posto, o documento 
reconhece a necessidade de suprimir as diferentes desigualdades 
(econômicas, educacionais etc.) inegáveis no contexto brasileiro, fundada na 
oferta histórica da igualdade individual de oportunidades, agora traduzida no 
respeito coletivo da diversidade. O sentido de justiça, dessa forma, se 
aproxima do modelo de igualdade de oportunidades (DUBET, 2011), onde 
busca-se tornar menos desigual a competição pelas posições, privilegiando o 
princípio do mérito. A construção deste privilégio nos parece “a” contribuição 
do Movimento pela Base, grupo criado em 2013 que insatisfeito com a 
educação pública estatal, propõe reformas orientadas por projeto de 
desmonte do estado social. Agregamos para a análise, os mercados 
simbólicos presentes na luta pela hegemonia no campo educativo, a partir dos 
referentes teóricos de Pierre Bourdieu (1998), compreendendo que a 
produção de discursos curriculares insere-se no campo do poder, ancorado 
em fenômenos que ameaçam a educação como direito social: os princípios 
neoliberais, a financeirização do acesso ao conhecimento e sua legitimação. 
Em conclusão inicial, a defesa por uma escola justa parece desrespeitar o 
princípio básico da democracia (igualdade), por meio de um discurso 
curricular que responsabiliza o individual por questões estruturais. 

BOURDIEU, P. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo, Ed. Perspectiva, 
1998. BRASIL.  Ministério da Educação. Resolução Conselho Nacional de 
Educação, Conselho Pleno n. 2. Base Nacional Comum Curricular, 
2017.DARDOT, P.; LAVAL, C. A nova razão do mundo: ensaio sobre a 
sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016. DUBET, F. Repensar la 
justicia social: contra el mito de la igualdad de oportunidades. Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores, 2011. LAVAL, C.; DARDOT, P. O comum deve fundar a 
democracia social. In: CHAUI, M.; MAZZEO, A. C.; FONTES, V.; MIGUEL, L. F. 
Democracia em colapso? Curso: A democracia pode ser assim: História, 
formas e possibilidades. São Paulo: Boitempo; Sesc, 2019. 

Palavras chave: Desigualdades; Equidade; Meritocracia; Base Nacional 
Comum Curricular 
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IV CICSE-57081 - Agenda pró-europeia na educação para a cidadania em 
Portugal: políticas e controvérsias 

- Gonçalo Moura Coimbra - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra 
- Maria Helena Damião - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra 

A presente comunicação assenta na análise de documentação curricular 
portuguesa disponível, na plataforma online da DGE-MEC, relativa à educação 
para a cidadania, a qual contempla, entre os seus vários eixos temáticos, a 
dimensão europeia da educação: Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania; Referencial Dimensão Europeia da Educação; Aprendizagens 
Essenciais das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, História e 
Geografia. Nessa análise o projecto europeu sobressai como consensual bem 
como as instituições e medidas que o concretizam, sendo possível concluir 
pela existência de uma agenda educativa pró-europeia. Acontece que a União 
Europeia não é, de todo, um projecto consensual. Lembramos que, na sua 
matriz económica, é sobretudo um projecto político. Assim, qualquer 
abordagem educativa ao tema “União Europeia” que não seja de essência 
crítica, corre o sério risco de se transformar numa orientação política e 
ideológica. O que, à luz da Constituição da República Portuguesa, não pode 
deixar de ser questionável porquanto se diz no segundo ponto do seu artigo 
43.º que “o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo 
quaisquer diretrizes (…) políticas, ideológicas (…)”. Sendo um erro atribuir à 
escola o ónus da resolução dos problemas da sociedade, não devemos 
esquecer o compromisso inviolável que a escola tem para com o 
conhecimento e a verdade, estando a compreensão crítica da realidade 
destacada nos supra mencionados documentos de educação para a 
cidadania. É precisamente nesta questão dilemática que nos detemos na 
presente comunicação, convocado para o debate sobretudo contributos de 
ordem ética. 

Biesta, G. & Lawy, R. (2006). From teaching citizenship to learning democracy: 
overcoming individualism in research, policy and practice. Cambridge Journal 
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of Education. Vol. 36, No.1, 63-79.https://www.tandfonline.com/doi/pdf/
10.1080/03057640500490981Camps, V. (1990). Ética y democracia. Una ética 
provisional para una democracia imperfecta. Revista del Centro de estudios 
Constitucionales. Núm. 6Cardoso, T. (2021, Abril 4). A UE e a Turquia e a 
incongruência na defesa dos direitos dos requerentes de asilo. Observador. 
https://observador.pt/opiniao/a-ue-e-a-turquia-e-a-incongruencia-na-defesa-
dos-direitos-dos-requerentes-de-asilo/Follesdal, A. & Hix, S. (2006). Why There 
is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik”, 
Journal of Common Market Studies. Vol. XLIV (44), III, 533–62.https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-5965.2006.00650.xHuman 
Rights Watch. (2021, Junho 23). Frontex Failing to Protect People at EU Borders. 
https://www.hrw.org/news/2021/06/23/frontex-failing-protect-people-eu-
bordersPureza, J. M. As migrações como ameaça: Neopopulismo e arquitetura 
global de contenção. In C. Honório (Ed.), O espetro dos populismos: Ensaios 
políticos e historiográficos (pp. 153-170). Tinta da China.Santos, B. S. (2018). 
Populismo, democracia e insurgência: Entrevista a Boaventura de Sousa 
Santos. In C. Honório (Ed.), O espetro dos populismos: Ensaios políticos e 
historiográficos (pp. 235-252). Tinta da China.Silva, D. M. da & Damião, M. H. 
(2020). A ética como base da educação escolar: um desafio na 
contemporaneidade. In S. Trindade, A. Cordeiro, M.I. Festas & L. Alcoforado 
(Ed). Políticas e Dinâmicas Educativas (pp. 11-25). Coimbra: Imprensa da 
Universidade de CoimbraSoares, A. G. (1997). O défice democrático da União 
Europeia: alguns problemas conexos. Análise Social, vol. xxxii (142), 627-648. 
h t t p : / / a n a l i s e s o c i a l . i c s . u l . p t / d o c u m e n t o s /
1221841845G5gDO5wm9Pn41ZK7.pdfSobral, J. M. (2018). Identidades 
nacionais, nacionalismo e processos de globalização na conjuntura presente. 
In C. Honório (Ed.), O espetro dos populismos: Ensaios políticos e 
historiográficos (pp. 121-152). Tinta da China.Young, M. (2007). Para que serve 
a Escola? Educação & Sociedade, 28 (101), 1287-1302. 

Palavras chave: União Europeia; Currículo; Cidadania; Escola 
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IV CICSE-68549 - A Saga Do Analfabetismo E A Pandemia Covid-19: História 
Triste Em Momento Atual Triste 

Hercules Guimarães Honorato - Instituto Naval de Pós-Graduação 

O objetivo deste artigo é apresentar a relação professor e aluno, sendo este 
um indivíduo analfabeto, na visão de docentes em atividade na educação de 
jovens e adultos (EJA) no Brasil. Este estudo se torna relevante por apresentar 
um tema importante e muito pouco discutido na atual conjuntura de nossas 
sociedades tecnológicas e globais, além do que há poucas investigações que 
procuram apresentar o analfabetismo e o seu legado de invisibilidade da 
pessoa. Importante ratificar que este tema tem seu caminho no atual estado de 
pandemia com o fechamento das escolas. A questão de pesquisa, 
encaminhada a doze docentes da EJA, foi: como está desenvolvendo-se a 
relação professor e aluno - jovem e adulto em alfabetização - nesse período de 
fechamento das escolas devido à pandemia COVID-19? A abordagem 
metodológica foi qualitativa e o estudo contou com pesquisas documental e 
bibliográfica como técnicas exploratórias. O analfabetismo no Brasil é histórico 
e foi construído pela classe dominante, desde a colônia até os dias atuais, o 
que pode ser comprovado pelo número excessivo de pessoas analfabetas 
ainda neste século. Um ponto prejudicado com o fechamento das escolas é a 
relação direta professor e aluno. Importante aspecto dessa relação é que a 
conduta do professor exerce influência direta sobre a motivação e a dedicação 
dos seus alunos ao aprendizado.  A pessoa que procura o caminho da volta 
aos bancos escolares crê que a educação, como prevista na Constituição 
brasileira, é um direito de todos e um dever do Estado e da família, com o 
apoio da sociedade, e que assim deixarão de ser invisíveis como cidadãos, 
qualificando-se melhor para o trabalho e melhoria social. Devemos ter, 
enquanto sociedade, condições de reforçar a busca constante por uma 
educação de qualidade, com aprendizagem verdadeira e significativa. O 
analfabetismo é consequência da negação de um direito e não será eliminado 
sem a mobilização da sociedade. O trabalho docente deve ser respaldado 
com elementos do direito à cidadania e à formação humana, apresentando 

                                                                                                          93



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

sempre que por intermédio da educação, mesmo que na atualidade, 
acarretará uma mudança social tão desejada por qualquer cidadão. 

AÇÃO EDUCATIVA. INSTITUTO PAULO MONTENEGRO. Indicador de 
Alfabetismo Funcional (Inaf): resultados preliminares. São Paulo: Ação 
Educativa; IPM, 2018. Disponível em: https://acaoeducativa.org.br. Acesso em 
13 nov. 2020.ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O Método nas 
ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. São Paulo: 
Pioneiras, 1999. ANDRADE, A. C.; MOREIRA, M. S. Reconhecimento e 
cidadania dos analfabetos no Brasil: uma questão histórica e política. Revista 
FIDES, Natal, vol. 10, n. 2, p. 128-139. jul./nov. 2019. BARBOSA, E. A.; 
DELAGUETTI, S. Eu sou analfabeto, e você? Considerações sobre a leitura e 
compreensão de uma invisibilidade brasileira. In: Novas fronteiras da 
Psicologia Social: o que nos aprisiona e o que nos liberta. 2016.BAUMAN, Z. 
Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1999.BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República 
Federativa do Brasil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 5 out. 
1988. Publicação original. BRASIL. Lei no 13.005 de 25 de junho de 2014. 
Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Diário 
Oficial da União: seção 1, edição extra, Brasília, DF, p.1, 26 jun. 2014. 
Publicação original. COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA 
[CEPAL]. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: Efectos 
económicos y sociales”. Informe Especial COVID-19, n.1, 2020. Disponível em: 
https://www.cepal.org. Acesso em: 20 abr. 2020.COSTA, C. K. V.; BRESOLIN, F. 
Educação de jovens e adultos no período ditatorial e pós-ditatorial no Brasil: 
uma breve análise dos programas de alfabetização e letramento. Caderno 
Intersaberes, v. 8 n. 14, p.91-105, 2019. FAUSTO, B. História do Brasil. 12 ed. 1. 
reimpr. São Paulo: EdUSP, 2006. (Didática, 1).FERRARO, A. R. Analfabetismo e 
níveis de letramento no Brasil: o que dizem os censos?. Revista Educ. Soc., 
Campinas, SP, v. 23, n. 81, p. 21-47, dez. 2002. Disponível em: http://
www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 21 maio 2020.FERRARO, A. R. 
Analfabetismo no Brasil: desconceitos e políticas de exclusão. Revista 
Perspectiva, Florianópolis, vol. 22, n. 01, p. 111-126, jan./jun. 2004.  Disponível 
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em: http://ced.ufsc.br. Acesso em: 21 maio 2020.FERRARO, A. R. História 
inacabada do analfabetismo no Brasil. São Paulo: Cortez, 2012. (Biblioteca 
Básica da História da Educação Brasileira).FREIRE, P. Ação cultural para a 
liberdade. 5. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.FREIRE, P. A importância do 
ato de ler: em três artigos que se completam. 21. ed. São Paulo: Editora Cortez, 
1982. (Coleção Polêmicas do nosso Tempo).FREIRE, P. Pedagogia da 
autonomia: saberes necessários à prática educative. São Paulo: Paz e Terra, 
2008. (Coleção Leitura).FREITAG, B. Escola, Estado & Sociedade. 4. ed. rev. São 
Paulo: Moraes, 1984.  GADOTTI, M. MOVA, por um Brasil alfabetizado. São 
Paulo: Instituto Paulo Freire, 2008 – (Série Educação de Adultos; 1). ISBN: 
978-85-60867-05-9.HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 
Tradução de Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro, 10. ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2005.INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
[IBGE]. Conheça o Brasil – População: Educação. 2019. Disponível em: https://
educa.ibge.gov.br. Acesso em: 5 ago. 2020.LEÃO, M. de. Lei Saraiva (1881): se 
o analfabetismo é um problema, exclui-se o problema. Revista Aedos, v. 4, 
n.11, p. 602-615, set. 2012.LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 
1994.PAINI, L. D. et al. Retratos do analfabetismo: algumas considerações 
sobre a educação no Brasil. Revista Acta Sci. Human Soc. Sci. Maringá, PR, v. 27, 
n. 2, p. 223-230, 2005.REDE COMUNICA EDUCAÇÃO. 10 princípios em defesa 
da educação pública nas eleições 2020.  2020. Disponível em: https://
www.anfope.org.br. Acesso em: 11 nov. 2020.SOUZA, J. (Org.). A invisibilidade 
da desigualdade brasileira. Belo Horizonte: EdUFMG, 2006.OLIVEIRA, A. Tudo 
sobre EJA: o que é e como funciona? 2020. Disponível em: https://
www.educamaisbrasil.com.br. Acesso em: 10 nov. 2020.ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. 
Disponível em: https://www.ohchr.org. Acesso em: 10 nov. 2020.______. 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em:  https://
brasil.un.org. Acesso em: 11 nov. 2020.VILAS BOAS, G. B.; HOLANDA, M. J. B. 
de; CASTRO, A. C. Tendências e perspectivas para erradicação do 
analfabetismo na EJA.  Revista Projeção e Docência, v.10, n.1, p.142-153, 2019. 
WINCK, F. Analfabetismo funcional entre vestibulandos dos cursos de 
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graduação em Letras, História e Jornalismo. Dissertação (Mestrado em Letras) - 
Santa Cruz do Sul, RS, UNISC: 2019. 

Palavras chave: Analfabetismo. Pandemia Covid-19. Relação Professor-Aluno 

IV CICSE-69156 - Reprodução das desigualdades sociais por via da escola: 
reflexões acerca do contexto português 

- Inês Tavares - Observatório das Desigualdades, ISCTE-IUL 

Na presente comunicação propõem-se analisar algumas das componentes das 
desigualdades sociais nos resultados escolares, de forma a melhor refletir 
acerca da sua reprodução. Esta análise é alicerçada numa tese de 
doutoramento ainda em curso, que aborda a influencia da organização escolar 
na reprodução de desigualdades sociais na escola, tentando compreender 
como é que o modo como a escola se organiza afeta as desigualdades 
escolares e a reprodução social. Partindo do pressuposto que a escola 
contribui para a reprodução das classes sociais, transformando ciclicamente 
desigualdades sociais em desigualdades escolares, pretende-se compreender 
como diferentes variáveis das desigualdades sociais também influenciam os 
resultados e as trajetórias escolares dos alunos e qual a sua relevância.A 
análise baseia-se numa base de dados com informações de todos os alunos 
inscritos no sistema de ensino público de Portugal continental no ano letivo 
2018/19, desde o 1º ao 12º ano, permitindo analisar o sistema de ensino e as 
desigualdades sociais mais presentes.Assim, e com recurso aos dados 
empíricos expostos, serão desenvolvidas um conjunto de reflexões acerca da 
reprodução das desigualdades sociais por via da escola, nomeadamente 
focando as questões de género, de classe social, de capitais económicos, de 
estatuto socio-profissional e de descendentes de imigrantes, entre outros. 

- Abrantes, P. (2010). Tendências e Controvérsias em Sociologia da Educação. 
Lisboa: Mundos Sociais- Abrantes, P., & Sebastião, J. (2010). Portões que se 
abrem e se fecham. Processos de inclusão e de segregação nas escolas 
públicas portuguesas. Em A. Dornelas, L. Oliveira, L. Veloso, & M. Guerreiro, 
Portugal Invisível. Lisboa: Mundos Sociais.- Almeida, A. (2005). O que as 

                                                                                                          96



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

famílias fazem à escola... Pistas para um debate. Análise Social, Vol XL (176), 
579-593.- Benavente, A., Firmino da Costa, A., Machado, F. L., & Neves, M. C. 
(1987). Do Outro Lado da Escola. Lisboa: Edições Teorema.- Bernstein, B. 
(1971). Class, codes and control, Theoretical Studies Towards a Sociology of 
Language (Volume I). Londres: Routledge.- Bourdieu, P. (2010 [1979]). A 
Distinção - Uma Crítica Social da Faculdade do Juízo. Lisboa: Edições 70.- 
Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1978). A Reprodução: Elementos para uma 
Teoria do Sistema de Ensino. Lisboa: Editorial Vega.- Coleman, J. (1966). 
Equality of Educational Opportunity. Washington: U.S. Government Printing 
Office.- Lahire, B. (2003). Crenças colectivas e desigualdades culturais. 
Educação e Sociedade, 24 (84).- Machado, F., Matias, A., & Leal, S. (2005). 
Desigualdades sociais e diferenças culturais: os resultados escolares dos filhos 
de imigrantes africanos. Análise Social, XL (176), 695-714.- Pereira, M. (2012). 
Fazendo Género no Recreio: uma Etnografia da Negociação do Género na 
Escola. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.- Reis, H. (2015). Determinantes 
da desigualdade no desempenho escolar em países da OCDE. Em L. C. Nunes, 
A Escola e o desempenho dos alunos (pp. 13-71). Lisboa: Fundação Francisco 
Manuel dos Santos.- Rodrigues, M. d., Sebastião, J., Mata, J. T., Capucha, L., 
Araújo, L., Silva, M. V., & Lemos, V. (2014). A constituição do sistema 
democrático de ensino. Em M. d. Rodrigues, 40 Anos de Políticas de Educação 
em Portugal: A construção do sistema democrático de ensino. Coimbra: 
Edições Almedina.- Roldão, C. (2015). Fatores e Perfis de Sucesso Escolar 
“Inesperado”. Trajetos de Contratendência de Jovens das Classes Populares e 
de Origem Africana . Lisboa: ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.- Seabra, 
T. (2008). Desempenho Escolar, Desigualdades Sociais e Etnicidade. Os 
descendentes de imigrantes indianos e cabo-verdianos no ensino básico em 
Portugal. Lisboa: Iscte - Instituto Universitário de Lisboa.- Seabra, T. (2009). 
Desigualdade Escolar e Desigualdades Sociais. Sociologia, Problemas e 
Práticas, 59, 75-106. 

Palavras chave: Educação, desigualdades sociais, reprodução social 
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IV CICSE-71173 - Desafios e limites na construção de uma Pedagogia 
Antirracista para os bebês a partir dos aportes teóricos da sociologia da 
infância. 

- Cintra cardoso - Universidade Federal do Paraná- UFPR- Brasil 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar os percursos de uma pesquisa 
de doutoramento em contexto brasileiro, que visa indagar como o debate 
étnico-racial está posicionado no campo da sociologia da infância, com foco 
na categoria raça e suas influências neste campo. Intenta-nos pensar uma 
pedagogia antirracista desde os bebês, a partir do aporte teórico da 
sociologia da infância, como um campo que se compromete em movimentar 
agendas em defesa das vidas das crianças, entrelaçadas às políticas públicas. 
Isso nos leva a acreditar que o campo da sociologia da infância pode apontar 
respostas para as desigualdades raciais desde os bebês, o que suscita o 
diálogo com diferentes áreas do conhecimento. A utilização do conceito de 
raça é emprega com significado político, construída nas tensas relações sociais 
entre os grupos e se estabelecendo com realidade social plena, que acarretam 
na complexidade das sociedades contemporâneas, desde o sistema de 
colonização mundial que se utilizou do sistema de classificação hierárquica 
para a dominação da humanidade. Portanto o enfrentamento ao 
comportamento social que ele enseja, impacta as vidas das crianças desde a 
tenra idade. Sendo a infância consolidada como como uma variável da análise 
social, não separada de outras como classe, gênero, etnia e de análises 
comparativas e intracultural, nos leva a investir num alargamento sobre os 
entendimentos sobre a raça. A categoria raça como construção social é uma 
problemática ainda num limbo analítico na sociologia da infância, porém como 
marcador social que constitui a infância, não está por completo afastada nos 
debates do campo, todavia ainda de maneira incipiente e sem a devida 
complexidade e entendimento. No cenário brasileiro e internacional, há 
poucos estudos que colocam conceitos basilares e categorias importantes 
desses campos em diálogo, no entanto tem sido problematizada em países 
europeus por autoras da vertente crítica da sociologia da infância. 
Considerando os diferentes territórios em que o racismo tem características 
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distintas do brasileiro, mas também em comum, a operacionalidade da raça na 
cultura e na vida social não se restringe ao Brasil. Intenta-nos analisar os 
principais apontamentos de autoras e autores que nos permitam apontar 
caminhos para a problemática -raça, infância, bebês-. 

ABRAMOVWICZ, A. Estudos de bebês e diálogos com a sociologia. Prefácio. 
In: TEBET, G. Estudos de bebês e diálogos com a sociologia. São Carlos: Pedro 
& João Editores, 2019. Introd.p. 9-13.ALVES, Luciana. Significados de ser 
branco – a brancura no corpo e para além dele. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, 2010.AKOTIRENE, 
C. O que é Interseccionalidade. Coordenação Djamila Ribeiro. Belo 
Horizon¬te: Letramento, 2018.BARRETO, Paula Cristina da Silva; RIOS, Flávia; 
NEVES, Paulo Sérgio da Costa; SANTOS, Dyane Brito Reis. A produção das 
ciências sociais sobre as relações raciais no Brasil entre 2012 e 2019. Revista 
Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n. 94, 2021, p. 
1−35.BENTO, M. A. S. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, I; 
BENTO, M. A. S. (Orgs). Psicologia social do racismo: estudos sobre 
branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2014.ROSEMBERG, 
Fulvia. A criança pequena e o direito à creche no contexto dos debates sobre 
infância. In: Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos 
políticos, jurídicos, conceituais. Maria Aparecida Silva Bento, organizadora. -- 
São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - 
CEERT, 2012. p. 11-47.CARDOSO, L. O branco “invisível”: um estudo sobre a 
emergência da branquitude nas pesquisas sobre as relações raciais no Brasil 
(período: 1957-2007). Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia e Centro de Estudos 
Sociais. Coimbra, 2008.CARDOSO, L. O Branco ante a rebeldia do desejo: um 
estudo sobre a branquitude no Brasil. 2014. 290 f. Tese (Doutorado em 
Ciências Sociais) - Universidade Estadual Paulistana, Araraquara, 
2014.CARDOSO, C. Branquitude na Educação Infantil: Um Estudo sobre a 
Educação das Relações Étnico-Raciais em uma Unidade Educativa do 
Município de Florianópolis. 2018. 190 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018.COUTINHO, A. M. S. O estudo 
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das relações sociais dos bebês na creche: uma abordagem interdisciplinar. 
Zero-a-Seis. Revista eletrônica. Núcleo de estudos e pesquisa de educação na 
primeira infância/UFSC. Florianópolis, n.12, p.19-33, jul./dez. 2005. Disponível 
em http://www.periodicos.ufsc.br/index. php/zeroseis/issue/view/97 Acesso 
em julho/2019.CRUZ, A. C. J. O debate contemporâneo do antirracismo: 
implicações teóricas e políticas para a educação. REVISTA DE EDUCAÇÃO 
PUC-CAMPINAS. v. 21, p. 335.FRANKENBERG, R. A miragem de uma 
Branquitude não marcada. In V.Ware(Org.), Branquidade, identidade branca e 
multiculturalismo. trad. V. Ribeiro, Rio de Janeiro: Garamond,2004. p. 
307-338.MBEMBE, A. Crítica da Razão Negra. Lisboa Portugal, Antígona, 2014.  
p. 25−74.NUNES, M. D. F.  Sociologia da infância, raça e etnografia: 
intersecções possíveis para o estudo das infâncias brasileiras. REVEDUC, 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São 
Carlos, UFSCar, v. 9, n. 2, 2015. Disponível em: <http://www.reveduc.ufscar.br/
index.php/reveduc/article/viewFile/1115/417>. Acesso em: 11. jun. 
2019.PARAÍSO, M. Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação e 
currículo: trajetórias, pressupostos, procedimentos e estratégias analíticas. In: 
MEYER, Dagmar; PARAÍSO, Marlucy. Metodologias de pesquisas pós-críticas 
em educação. Belo Horizonte: Mazza, 2014. p. 25-47.QVORTRUP, J. Nove teses 
sobre a infância como um fenômeno social. In: Pro-posições. Campinas, vol. 
22, nº. 01 (64), jan./abr, 2011.SARMENTO, M. J. Gerações e alteridade: 
interrogações a partir da sociologia da infância. Educação & Sociedade. 
Campinas, São Paulo, v. 26, n. 91, mai./ago. 2005, p. 361-378.SILVA, Paulo 
Vinincius; RÉGIS, Katia; MIRANDA, Shirley Ap. (Org.). Percursos de pesquisas 
em Educação e Relações Étnico−Raciais Relações étnico−raciais: o estado da 
arte. Curitiba: NEABƒUFPR e ABPN, 2018.VEIGA-N. A. Paradigmas? Cuidado 
com eles! In: COSTA, V.    M.  (Org.). Caminhos investigativos II.  Rio de Janeiro: 
Lamparina editora, 2007. p.35-47. 

Palavras chave: Pedagogia antirracista. bebês. sociologia da infância. educação 
infantil 
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IV CICSE-73804 - Análise Da Trajetória Política De Educação Especial E 
Inclusiva No Brasil: Em Busca De Justiça Social 

- Ana Paula Silva Cantarelli Branco - UFSCar 
- Eniceia Gonçalves Mendes - UFSCar 
- Vivian Santos - UFSCar 
- Bruna Raffaini - UFSCar 

Este estudo analisou a trajetória política brasileira de educação especial e 
inclusiva de 2007 a 2021. Fundamentado na Abordagem do Ciclo de Políticas 
(Policy Cicle Approach) os discursos nos textos políticos emergiram de vários 
aparelhos da sociedade que exercem dispositivos de poder em suas esferas 
públicas e/ou privadas. Pautado na abordagem da trajetória interpretou-se a 
evolução, modificação e declínio das políticas.  Resultou na democratização 
pelo governo Lula/Dilma ao enfraquecimento e desregulamentação da 
educação inclusiva, no governo Bolsonaro. No segundo mandato do governo 
Lula (2007-2010) a intensificação do discurso sobre inclusão nos espaços 
escolares e a redefinição do AEE como dispositivo de efetivação da 
perspectiva inclusiva. Enfocou que as mudanças ocorreram em meio a 
disputas, entraves, reflexões, dúvidas e resistências dos atores políticos em 
prol da radicalização da política de escolarização compulsória em classe 
comum pela via do movimento Todos pela Educação. Por outro lado,  no final 
do segundo mantado do presidente Lula, observou-se dispositivos legais que 
reproduziram textos políticos em prol da manutenção de convênios para o 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), complementar ou suplementar 
à escolarização, embora com o caráter pedagógico, entretanto, sem prejuízo 
de outras parcerias, efetivadas entre as instituições especializadas que 
mantinham os Centros de AEE e os demais órgãos públicos da saúde, 
trabalho, assistência para atender demandas de serviços clínicos, terapêuticos, 
dentre outros. No final do mandato da presidenta Dilma (2011-2015) houve 
militância em defesa da igualdade de oportunidades em prol das minorias, 
empoderamento do povo e defesa do Estado como responsável em atingir 
metas. Com o impeachment do governo petista o Brasil é governado por 
Temer (2016-2019), deparando-se com a era da polarização, sendo reafirmado 
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com o advento do governo Bolsonaro (2019-2021) momento em que a direita 
reproduziu o conservadorismo do discurso aversivo ao Partido dos 
Trabalhadores (PT). Os reflexos do governo atual enfatizam uma 
reinterpretação da política representada por uma parcela populacional 
autoritária, a qual desconsidera os avanços históricos, alcançados pela política 
inaugurada no governo anterior. O atual governo reforça, ainda, que leitores e 
beneficiários da política reproduzam discursos ingênuos, despidos de sentido 
ao passo de negar a opressão, mas sobretudo, as desigualdades sociais 
vivenciadas. 

BALL, S. J. Politics and policy making in education. London: Routledge. 1990. 
248p.BALL, S. J. Mercados educacionais, escolha e classe social: o mercado 
como umaestratégia de classe. Pedagogia da exclusão: crítica ao 
neoliberalismo em educação.Petrópolis: Vozes, 1995.BALL, S. J. Social class, 
families and the politics of educational advantage: the work ofDennis Marsden, 
Journal of Sociology of Education, v. 6, n. 32, p. 957-965, 2011.Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2011.614755>. Acesso em: 03 
jan.2018.BALL, S. J. The education detabe. 2ª ed. Bristol: The Policy Press, 
2013.BALL, S. J. Política Educacional Global: reforma e lucro. Revista de 
EstudiosTeóricos y Epistemológicos en Política Educativa, v. 3, p. 1-15, 
2018.BALL, S. J.; BOWE, R. Parents, privilege and the education market-place. 
Researchpapers in educat ion , v. 9 , n .1 , p. 3 -29 , 2006. DOI : 
10.1080/0267152940090102. BOWE, R.; BALL, S. J.; GOLD, A. Reforming 
education & changing schools: casestudies in policy sociology. London: 
Routledge, 1992. _______. Ministério da Educação. Política Nacional de 
Educação Especial naPerspectiva da Educação Inclusiva. Secretaria de 
Educação Especial. Brasília, 2008a._______. Decreto 6.571, de 17 de setembro 
de 2008. Dispõe sobre o atendimentoeducacional especializado, regulamenta 
o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, de20 de dezembro de 1996, e 
acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 denovembro de 2007. 
Presidência da República. Brasília, DF, 2008b. _______. Ministério da Educação. 
Resolução CNE/CEB, nº 4 de 2009, de 2 de outubrode 2009. Institui diretrizes 
operacionais para o atendimento educacional especializadona educação 
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básica, modalidade educação especial. Brasília. 2009a._______. Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 6.949, de 25 deagosto de 2009. 
Promulga a Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas 
comdeficiências e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 30 
de março de2007. Brasília, 2009b._______. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 
2009. Dispõe sobre o atendimento daalimentação escolar e do Programa 
Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educaçãobásica; altera as Leis nos 
10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de2006, 11.507, de 
20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisóriano 2.178-36, de 
24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dáoutras 
providências. Brasília, DF, 2009c.________. Ministério da Educação. Decreto nº 
7.611, de 17 de novembro de 2011.Dispõe sobre a educação especial, o 
atendimento educacional especializado e dá outrasprovidências. Presidência 
da República. Casa Civil. Brasília: 2011c._______. Decreto nº 7.612, de 17 de 
novembro de 2011. Institui o Plano nacional dosdireitos da pessoa com 
deficiência-plano viver sem limite. Brasília, 2011d. Disponícelem: <http://
w w w. p l a n a l t o . g o v. b r / c c i v i l _ 0 3 / _ a t o 2 0 1 1 - 2 0 1 4 / 2 0 1 1 / d e c r e t o /
d7612.htm>Acesso em: 27 mar. 2021.________. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,Diversidade e Inclusão. 
Nota Técnica nº 04, de 23 de janeiro de 2014. Assunto:Orientação quanto a 
documentos comprobatórios de alunos com deficiência, transtornosglobais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no Censo Escolar.Brasília, 
DF, 2014b.________. Lei n° 13.005/2014 - Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dáoutras providências. Brasília, 2014c. Disponível em: 
<http://pne.mec.gov.br/18-planossubnacionais-de-educacao/543-plano-
nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014> Acessoem: 27 mar. 2021._______. 
Minis tér io da Educação. Secretar ia de Educação Cont inuada, 
Alfabetização,Diversidade e Inclusão. Nota Técnica nº 73, de 18 de novembro 
de 2014. Assunto:Atualização dos indicadores da educação especial na 
perspectiva inclusiva. Brasília, Df,2014d.________. Decreto nº 8.368, de 2 de 
dezembro de 2014. Regulamenta a Lei nº 12.764,de 27 de dezembro de 2012, 
que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos daPessoa com 
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Transtorno do Espectro Autista. Presidência da República. Casa Civil.Subchefia 
para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 2014e. Disponível em:<http://
w w w. p l a n a l t o . g o v. b r / c c i v i l _ 0 3 / _ a t o 2 0 1 1 - 2 0 1 4 / 2 0 1 4 / d e c r e t o /
d8368.htm>Acesso em: 27 mar. 2021.________. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,Diversidade e Inclusão. 
Orientações para implementação da Política de EducaçãoEspecial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Documento subsidiário. Brasília, 
DF,2015a.________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização,Diversidade e Inclusão. Nota Técnica nº 15, de 3 de 
março de 2015. Assunto:Avaliação técnica do indicador relativa ao 
cumprimento da Meta 4 prevista no PlanoNacional de Educação (PNE), 
instituído pela Lei n° 13005/2014. Brasília, DF, 2015a.________. Lei 13.146, de 6 
de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão dasPessoas com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Presidência daRepública. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF, 2015b. Disponível em:<http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm> 
Acessoem: 27 mar. 2021.________. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira.Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: 
Linha de Base. Brasília, DF: Inep,2015c.______. A Consolidação da Inclusão 
Escolar no Brasil: 2003 a 2016. Ministério daEducação, SECADI, DPEE. Brasília, 
DF, 2016a. Disponível em:<http://feapaesp.org.br/material_download/
571_Orienta%C3%A7%C3%B5es%20para%20implementa%C3%A7%C3%A3o
%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Especial%20na%20Perspectiva%20d
a%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Inclusiva.pdf>Acesso em: 16 jan. 
2020.191________. Portaria nº 243, de 15 de abril de 2016. Estabelece os 
critérios para ofuncionamento, a avaliação e a supervisão de instituições 
públicas e privadas queprestam atendimento educacional a alunos com 
deficiência, transtornos globais dodesenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. Diário Oficial da União, 16 de abrilde 2016. Brasília, DF, 
2016b.________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização,Diversidade e Inclusão. Nota Técnica nº 35, de 15 de abril de 
2016. Informe sobre aportaria nº 243, de 15 de abril de 2016. Brasília, DF, 
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2016c._______. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. 
Altera o Ato dasDisposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo 
Regime Fiscal, e dáoutras providências. Presidência da República. Diário 
Oficial da União. Brasília, DF,2016d._______. Decreto nº 9.296, de 1 de março 
de 2018. Regulamenta o art. 45 da Lei nº13.146, de 6 de julho de 2015 , que 
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa comDeficiência - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência. Secretaria Geral. Subchefia paraAssuntos Jurídicos. 
Brasília, DF, 2018b.________. Decreto nº 9.784, de 7 de maio de 2019. Declara 
a revogação, para fins dodisposto no art. 16 da Lei complementar nº 05 de 26 
de fevereiro de 1998, e no art. 9ºdo Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, 
de decretos normativos. Presidência daRepública. Secretaria Geral. Subchefia 
para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 2019a.________. Decreto nº 10.502, de 30 
de setembro de 2020. Institui a Política Nacionalde Educação Especial: 
Equitativa Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.Secretaria Geral. 
Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 2020a. BRUGNAGO, F.; CHAIA, 
V. A nova polarização política nas eleições de 2014:radicalização ideológica da 
direita no mundo contemporâneo do Facebook. Aurora:revista de arte, mídia e 
política v. 7, n. 21, p. 99–129, 2015.CAPELLINI, V. L. M. F.; MENDES, E. G. 
História da educação especial: em buscade um espaço na história da 
educação brasileira. Bauru: UNESP, 1995.CAVALCANTE, M. Inclusão escolar: a 
revolução de 2003 a 2016 que vamos lutarpara defender. INCLUSAO JÁ, 
12/05/2016, 2016. Disponível em:<https://inclusaoja.com.br/tag/dilma-
rousseff/> Acesso em: 13 mar. 2021.GEWIRTZ, S.; CRIBB, A. O que fazer a 
respeito de valores na pesquisa social: o casoda reflexividade ética na 
Sociologia da Educação In: BALL, S. J.; MAINARDES, J.(Orgs.). Políticas 
educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011.GLAT, R.; PLETSCH, 
M. D. Inclusão escolar de alunos com necessidadeseducacionais especiais. 
(Série Pesquisa em Educação). Rio de Janeiro: EditoraEduERJ, 2011.KASSAR, 
M. D. C. M., REBELO, A. S.; OLIVEIRA, R. T. C. D. Embates e disputasna política 
nacional de Educação Especial brasileira. Educação e Pesquisa, v. 45. P. 1-19, 
2019. LACERDA, C. B. F de; KASSAR, M. de C. M. Educação Especial/Inclusiva. 
In:OLIVEIRA, J. F. de.; GOUVEIA, A. B.; ARAÚJO, H. Caderno de avaliação 
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dasmetas do Plano Nacional de Educação: PNE 2014-2024. [Livro Eletrônico]. –
Brasília: ANPAE, 2018, p. 19-21. Disponível em: <http://fnpe.com.br/
wpcontent/uploads/2017/08/CadernoAnlisePNE.pdf> Acesso em: 27 mar. 
2021.MAINARDES, J. A abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição 
para a análise depolíticas educacionais. Revista Educação e Sociedade, v.27, 
n.94, p. 47-69, 2006. MENDES, E. G. A radicalização do debate sobre a inclusão 
escolar no Brasil. RevistaBrasileira de Educação, Campinas, v. 11, p. 387-405. 
2006. __________. Breve histórico da Educação Especial no Brasil. Revista 
Educación yPedagogía, v. 22, p. 93-110, 2010. _______. A política de educação 
inclusiva e o futuro das instituições especializadas noBrasil. Arquivos analíticos 
de políticas educativas - dossiê especial, Políticas deInclusão e Extensão da 
Obrigatoriedade Escolar, v.27, n. 22, p. 1-27, 2019. Disponívelem: <https://
epaa.asu.edu/ojs/article/view/3167> Acesso em: 10 dez. 2019.PLETSCH, M. D. 
et al. Revista Brasileira de Educação Especial: 25 anos dehistória1. Revista 
Brasileira de Educação Especial, v. 24, n. SPE, p. 1-8, 2018.SÁ, N. L. N. Governo 
deve publicar nova Política de Educação Especial. AgênciaBrasil. 01/12/2019, 
2019 Disponível em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/
2019-12/governo-deve-publicarnova-politica-de-educacao-especial>. Acesso 
em: 23 de jan. 2020. 

Palavras chave: Análise de Políticas Nacionais. Abordagem do Ciclo de 
Políticas. Educação Especial. Filantropia. Justiça Social. 

IV CICSE-80761 - Educação e igualdade de género na União Europeia 

- Liliana Maria Gonçalves Rodrigues de Góis - Universidade do Minho 

A igualdade de género é um valor fundamental e uma tendência educativa em 
toda a União Europeia (UE). Entende-se o direito à igualdade de tratamento e 
à não discriminação como direitos fundamentais consagrados nos Tratados, 
devendo os Estados-Membros transpor as orientações para as legislações 
nacionais, com planos locais de implementação, e com a garantia de impacto 
na vida real.São diversas as medidas necessárias para avançar e proteger o 
direito das mulheres a viver sem violência, seja publicamente seja n vida 
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privada. Como fazer as mulheres falarem de forma que possam receber o 
apoio necessário, estando informadas acerca dos seus direitos?Que políticas 
podem contemplar medidas legislativas e não legislativas que promovam, em 
concreto, ações a nível das infraestruturas, dos domínios jurídico, judicial, 
social, cultural, educativo, social, sanitário? Qual o papel da Convenção de 
Istambul nas escolas e universidades portuguesas? Que cooperação tem sido 
desenvolvida com a sociedade civil? Estre trabalho pretende ser uma reflexão 
do meu trabalho na Comissão das Mulheres e da Igualdade de Género 
enquanto deputada do Parlamento Europeu entre os anos de 2014 a 2019 e, 
em simultâneo, enquanto investigadora do Centro de Investigação em 
educação da UMa. 

Palavras chave: Palavras-chave: igualdade, género, educação, tendência, União 
Europeia 

IV CICSE-84109 - A influência da pandemia Covid-19 nas desigualdades em 
educação 

- Inês Tavares - Observatório das Desigualdades, ISCTE-IUL 

A pandemia gerada pela Covid-19 teve impacto em diversas áreas, 
desocultando e intensificando as desigualdades sociais. A presente 
comunicação tem por objeto a influência da pandemia na reprodução de 
desigualdades sociais na educação. Partindo do reconhecimento do efeito 
cíclico que a escola assume na reprodução de desigualdades e tendo 
presente a relação entre os recursos expressos através dos diversos tipos de 
capitais (económico, social, simbólico e cultural - Bourdieu, 2010 [1979]) e o 
desempenho escolar, pretende-se compreender como a pandemia potenciou 
essa reprodução de desigualdades, tendo em foco sobretudo Portugal.A 
relação entre as desigualdades sociais e desigualdades escolares são prévias à 
pandemia e têm sido objeto da análise sociológica e das ciências sociais há 
várias décadas, na senda de estudos como os de Bourdieu, Passeron, Coleman 
e Bernstein. Num contexto de passagem massificada das aulas presenciais 
para o ensino à distância, ainda que num plano forçado e conciso no tempo, 
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importa pensar nas consequências, a curto e médio prazo, que estas 
transformações trazem à educação. Sabendo que as desigualdades se apuram 
também numa perspetiva macro, na medida em que as diferentes 
desigualdades estão interligadas entre si e que a carência de diferentes 
capitais tem impacto em várias áreas, das quais a educação não se exclui, 
existe um conjunto relevante de questões que se impõem e em torno das 
quais a presente comunicação pretende lançar pistas de reflexão: quais são os 
alunos mais penalizados com a pandemia? Que desigualdades são mais 
tangíveis? Como irão previsivelmente evoluir estas desigualdades? 

- Abrantes, Pedro; e João Sebastião (2010), "Portões que se abrem e que se 
fecham: processos de inclusão e de segregação na escola pública 
portuguesa", em António Dornelas, Luísa Oliveira, Luísa Veloso e Maria das 
Dores Guerreiro, Portugal Invisível, Lisboa, Editora Mundos Sociais.- Abrantes, 
Pedro (2011), “Revisitando a teoria da reprodução: debate teórico e aplicações 
ao caso português”, Análise Social, XLVI (199), pp. 261-281.- Albuquerque, 
Adriana (2016), Avaliação Externa das Aprendizagens e Desigualdades 
Educativas: Estudo de Caso numa Escola da Grande Lisboa, Lisboa, Iscte-IUL 
(dissertação de mestrado).- Almeida, Ana Nunes de; Nuno Almeida Alves; e 
Ana Delicado (2011), "As crianças e a internet em Portugal: perfis de uso", 
Sociologia, Problemas e Práticas, 65, pp. 9-30.- Bernstein, Basil (1971), Class, 
Codes and Control: Theoretical Studies Towards a Sociology of Language 
(Volume I), Londres, Routledge.- Bourdieu, Pierre (2010 [1979]), A Distinção: 
Uma Crítica da Faculdade do Juízo, Lisboa, Edições 70.- Bourdieu, Pierre; e 
Jean-Claude Passeron (1980 [1970]), A Reprodução: Elementos para uma 
Teoria do Sistema de Ensino, Lisboa, Editora Vega.- CNE [Conselho Nacional 
de Educação] (2021), Educação Em Tempo De Pandemia: Problemas, 
respostas e desafios das escolas, Lisboa, CNE.- CNE [Conselho Nacional de 
Educação] (2015), Retenção Escolar nos Ensinos Básico e Secundário: 
Relatório Técnico, Lisboa, CNE.- Capucha, Luís; Belmiro Cabrita; Helena 
Carvalho; João Sebastião; Susana da Cruz Martins; Ana Rita Capucha; Cristina 
Roldão; Inês Tavares; e Pedro Mucharreira (2017), A Dimensão das Turmas no 
Sistema Educativo Português: Relatório Final, CIES-IUL e Ministério da 
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Educação.- Carmo, Renato Miguel do; Inês Tavares; e Ana Filipa Cândido 
(2020), Um Olhar Sociológico sobre a Crise Covid-19 em Livro, Lisboa, 
Observatório das Desigualdades, CIES-Iscte.- Coleman, James S.; Ernest 
Campbell; Carol Hobson; James McPartland; Alexander M. Mood; Frederick 
Weinfeld; e Robert York (1966), Equality of Educational Opportunity, 
Washington, Government Printing Office.- Costa, António Firmino da (2020), 
"Desigualdades sociais e pandemia", em Renato Miguel do Carmo; Inês 
Tavares; e Ana Filipa Cândido (orgs.) (2020), Um Olhar Sociológico sobre a 
Crise Covid-19 em Livro, Lisboa, Observatório das Desigualdades, CIES-Iscte, 
pp. 4-16.- Costa, António Firmino da; Fernando Luís Machado; e João Ferreira 
de Almeida (2007), “Classes sociais e recursos educativos: uma análise 
transnacional”, em António Firmino da Costa, Fernando Luís Machado e Patrícia 
Ávila (orgs.), Sociedade e Conhecimento (Portugal no Contexto Europeu, vol. 
II), Oeiras, Celta, pp. 5-20.- DGEEC [Direção-Geral de Estatísticas da Educação 
e Ciência] (2016a), Desigualdades Socioeconómicas e Resultados Escolares: 
3.o Ciclo do Ensino Público Geral, Lisboa, DGEEC.- DGEEC [Direção-Geral de 
Estatísticas da Educação e Ciência] (2016b), Desigualdades Socioeconómicas 
e Resultados Escolares II: 2.o Ciclo do Ensino Público Geral, Lisboa, DGEEC.- 
Di Pietro, Giorgio; Frederico Biagi; Patricia D. Costa; Zbigniew Karpinski; e 
Jacopo Mazza (2020), The Likely Impact of Covid-19 on Education: Reflections 
Based on the Existing Literature and Recent International Datasets, Publications 
Office of the European Union.- Félix, Paula; Rute Perdigão; e Vanda Lourenço 
(2020), Desempenho e Equidade: Uma Análise Comparada a Partir dos 
Estudos Internacionais TIMSS e PIRLS, Lisboa, CNE [Conselho Nacional de 
Educação].- Garbe, Amber; Uzeyir Ogurlu; Nikki Logan; e Perry Cook (2020), 
"Parents experiences with remote education during COVID-19 school 
closures", American Journal of Qualitative Research, 4(3), pp. 45-65.- Goffman, 
Erving (1993), A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias, Lisboa, Relógio 
d’Água.- Gouveia, Andreia dos Santos (2017), Exames Nacionais, Apoios 
Pedagógicos e Explicações: A Complexa Construção dos Resultados Escolares 
em Portugal, Aveiro, Universidade de Aveiro (tese de doutoramento).- Hanafi, 
Sari (2020), Post CoVid Sociology, ISA Digital Worlds, Global Sociology and the 
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Coronavirus.- Hebebci, Mustafa T.; Yasemin Bertiz; e Selahattin Alan (2020), 
"Investigation of views of students and teachers on distance education 
practices during the coronavirus (COVID-19) pandemic", International Journal 
of Technology in Education and Science, 4(4), pp. 267-282.- Holmes, C. 
Thomas; e Kenneth M. Matthews (1984), "The effects of nonpromotion on 
elementary and junior high school pupils: a meta- analysis", Review of 
Educational Research, 54 (2), pp. 225-236.- Lopes, João Teixeira (2020), "Elogio 
da co-presença no ensino superior: breves notas", em Renato Miguel do 
Carmo; Inês Tavares; e Ana Filipa Cândido (orgs.) (2020), Um Olhar 
Sociológico sobre a Crise Covid-19 em Livro, Lisboa, Observatório das 
Desigualdades, CIES-Iscte, pp. 78-82.- Martins, Susana da Cruz (2020), "A 
educação e a covid-19: desigualdades, experiências e impactos de uma 
pandemia não anunciada", em Renato Miguel do Carmo, Inês Tavares e Ana 
Filipa Cândido (orgs.) (2020), Um Olhar Sociológico sobre a Crise Covid-19 em 
Livro, Lisboa, Observatório das Desigualdades, CIES-Iscte, pp.37-55.- Martins, 
Susana da Cruz (2012), Escolas e Estudantes da Europa: Estruturas, Recursos e 
Políticas de Educação, Lisboa, Mundos Sociais.- Mata, João José Trocado da 
(2015), A Igualdade e a Desigualdade na Educação em Portugal, Lisboa, Iscte-
IUL (tese de doutoramento).- Matias, Ana Raquel (2020), "O impacto da crise 
da covid-19 nas desigualdades sociolinguísticas e étnico-raciais", em Renato 
Miguel do Carmo, Inês Tavares e Ana Filipa Cândido (orgs.) (2020), Um Olhar 
Sociológico sobre a Crise Covid-19 em Livro, Lisboa, Observatório das 
Desigualdades, CIES-Iscte, pp. 56-77.- Melo, Benedita Portugal e; e João 
Teixeira Lopes (2021), "Metamorfoses de A Reprodução: um olhar atualizado a 
partir da realidade portuguesa", Sociologia, Problemas e Práticas, no 97, pp. 
87-105.- Muchacho, Luana; Carla Vilhena; e Sandra T. Valadas (2021), 
"Covid-19 e desigualdades escolares: uma análise da investigação sobre os 
efeitos do encerramento das escolas no processo de ensino e aprendizagem", 
Educação, Sociedade & Culturas, no59, pre-print.- Lahire, Bernard (2003), 
“Crenças colectivas e desigualdades culturais”, Educação e Sociedade, 24 
(84).- Leif, Joseph (1976), Vocabulário Técnico e Crítico da Pedagogia e das 
Ciências da Educação, Lisboa, Editorial Notícias.- OCDE (2019a), PISA 2018 
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Results (Volume I): What Students Know and Can Do, Paris, OCDE.- OCDE 
(2019b), PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, Paris, 
OCDE.- ONU [United Nations] (2020), Shared Responsibility, Global Solidarity: 
Responding to the Socio-economic Impacts of COVID-19, New York, UN.- Peck, 
Stephen; Robert Roeser; Nicole Zarrett; e Jacquelynne Eccles (2008), 
“Exploring the roles of extracurricular activity quantity and quality in the 
educational resilience of vulnerable adolescents: variable - and pattern - 
centered approaches”, Journal of Social Issues, 64(1), pp.135-155.- Pinto, Paula 
Campos; e Patrícia Neca (2020), Deficiência e Covid-19 em Portugal: 
Resultados de um Estudo Realizado com Pessoas com Deficiência e 
Cuidadoras/es, Lisboa, Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, 
ISCSP.- Reimers, Fernando; e Andreas Schleicher (2020), A Framework to Guide 
an Education Response to the COVID-19 Pandemic of 2020, Paris, OCDE.- 
Ribeiro, Cristiana; Ana Cláudia Loureiro; Cristina Mesquita; e Rui Lopes (2020), 
O Impacto da COVID-19 em Educação Pré-escolar: Análise das Estratégias 
Desenvolvidas, Valência, Atas da INNODOCT 2020.- Roldão, Cristina (2015), 
Fatores e Perfis de Sucesso Escolar “Inesperado”: Trajetos de Contratendência 
de Jovens das Classes Populares e de Origem Africana, Lisboa, CIES/Iscte-IUL 
(tese de doutoramento).- Sari, Tamer; e Funda Nayir (2020), "Challenges in 
distance education during the (covid-19) pandemic period", Qualitative 
Research in Education, 9(3), pp. 328-360.- Seabra, Teresa (2009), 
“Desigualdades escolares e desigualdades sociais”, Sociologia Problemas e 
Práticas, no 59, pp. 75-106.- Seabra, Teresa; Sandra Mateus; Elisabete 
Rodrigues; e Magda Nico (2011), Projetos e Trajetos de Jovens Descendentes 
de Imigrantes à Saída da Escolaridade Básica, Coleção Estudos e Documentos 
do Observatório da Imigração no 47, Lisboa, ACIDI.- Seabra, Teresa; Cristina 
Roldão; Sandra Mateus; e Adriana Albuquerque (2016), Caminhos Escolares 
de Jovens Africanos (PALOP) Que Acedem ao Ensino Superior, Lisboa, Alto 
Comissariado para as Migrações.- Seabra, Teresa; Sandra Mateus; Ana Raquel 
Matias; e Cristina Roldão (2018), "Imigração e escolaridade: trajetos e 
condições de integração", em Renato Miguel do Carmo, João Sebastião, Joana 
Azevedo, Susana da Cruz Martinse António Firmino da Costa (orgs.), 
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Desigualdades Sociais: Portugal e a Europa, Lisboa, Mundos Sociais, pp. 
301-314.Sebastião, João (2009), Democratização do Ensino, Desigualdades 
Sociais e Trajectórias Escolares, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.- 
Tavares, Inês (2016), A Relação entre Atividades Extracurriculares de Teatro e o 
Desempenho Escolar, Lisboa, Iscte-IUL (tese de mestrado).- UNESCO (2020), 
Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education - All Means All, 
UNESCO. 

Palavras chave: Educação, desigualdades sociais, reprodução social, pandemia 
Covid-19 

IV CICSE-89884 - Desigualdades, Resistências E Protagonismo De Mulheres 
Indígenas Brasileras Apinayé No Ensino Superior 

- Raimundo Nonato De Pádua Câncio - Universidade Federal do Norte do 
Tocantins - UFNT 
- Andressa Irembete Pereira Da Silva Apinagé - Universidade Federal do 
Tocantins - UFT 

O objetivo deste estudo que investigou desigualdades, práticas de resistência 
e protagonismo de mulheres indígenas brasileiras Apinayé (Macro-Jê) foi 
verificar como as mulheres indígenas Apinayé expressam poder e resistência 
no processo de escolarização e no ensino superior. Para tanto, foi necessário 
caracterizar a condição social e política da mulher indígena Apinayé; 
identificar os embates sociais vivenciados por elas nas relações com a 
sociedade não indígena diante das lutas pela garantia de direitos; e identificar 
os principais desafios vivenciados no processo de escolarização e no ensino 
superior. Metodologicamente, caracteriza-se como um Estudo de Caso do 
Tipo Etnográfico, cuja abordagem é qualitativa, realizado com quatro mulheres 
indígenas Apinayé das aldeias Aldeinha, Botica e Cipozal, localizadas na Terra 
Indígena Apinayé, no Norte do estado do Tocantins - Brasil. Utilizou-se como 
instrumentos de coleta de dados entrevista semiestruturada e questionário. O 
estudo apresenta como base teórica crítica de reflexão a perspectiva 
Decolonial e faz aproximações com o Feminismo Decolonial. Os resultados do 
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estudo evidenciam que muitas questões mudaram a partir da aceitação das 
vozes das mulheres Apinayé nas aldeias. Elas estão cada vez mais cientes de 
sua força e representação e têm ocupado um lugar de destaque nas decisões 
que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida de seu povo. Os 
principais desafios vivenciados no processo de escolarização e no ensino 
superior foram o deslocamento para as cidades, as fronteiras linguísticas, o 
preconceito e a discriminação da sociedade não indígena e as dificuldades 
para associar os estudos com as atribuições de mulher indígena. 

ALBUQUERQUE, F. E (org.). A Educação escolar Apinayé na perspectiva 
bilíngue e intercultural. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2011.ALMEIDA, S. A. de. A 
Educação Escolar Apinayé Bilíngue e Intercultural: Um Estudo Sociolinguístico 
das Aldeias São José e Mariazinha. Anais do SILEL. Volume 3, Número 1. 
Uberlândia: EDUFU, 2013.AMARAL, W. R. As trajetórias dos estudantes 
indígenas nas universidades estaduais do Paraná: sujeitos e pertencimentos. 
2010. 591 f. Tese (Doutorado em Educação) - Setor de Educação, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2010.ANDRÉ, M. E. D. A. de. Estudo de caso em 
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Direitos humanos, Cosmopolitismo e perspetivas pós-
coloniais em educação 

IV CICSE-10517 - Os imigrantes matriculados na rede municipal de ensino de 
São Paulo (2010-2020) 

- Lucy Gabrielli Bonifácio da Silva - Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo - FEUSP 

A pesquisa em desenvolvimento no âmbito do doutoramento objectiva 
apreender e analisar os impactos dos processos educativos sobre o processo 
migratório de haitianos (as) inseridos na cidade de São Paulo a partir de 2010. 
No entanto, em um contexto marcado pelo aumento do número de imigrantes 
matriculados na rede pública municipal de ensino e a diversidade de origens 
nacionais, o presente trabalho apresenta a análise do conjunto de dados 
quantitativos no que se refere a presença dos alunos e alunas imigrantes 
inscritos nas escolas municipais paulistanas entre os anos de 2010 e 2020. 
Combinando diferentes variáveis durante o estudo destes dados 
disponibilizados pela iniciativa Pátio Digital da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo, que, em atendimento à Lei de Acesso à Informação nº 
12.527 de 18/11/11, garante o acesso à informação pública, foi possível obter 
um panorama no que se refere a origem nacional, modalidade de ensino 
frequentada, territórios da cidade em que estão as unidades escolares 
receptoras das matrículas, inclusive raça e sexo dos educandos (terminologia 
empregada nos documentos consultados), que proporcionam um ponto de 
partida para pensarmos a diversidade de origem migratória que compõe a 
rede e em seu encalço a necessidade constante de políticas públicas 
educacionais que garantam o atendimento qualificado desses sujeitos, que 
chegam ao Brasil em diferentes situações legais e conjunturas sócio-
económicas-culturais. 
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IV CICSE-12710 - Ubuntu & Direitos Humanos: contributos de uma filosofia 
indígena para a formação dos assistentes sociais 

- Antonela Jesus 

O Serviço Social (SS) tem-se visto confrontado com a necessidade de rever e 
repensar a sua intervenção, adaptando-a aos diferentes contextos sociais, 
políticos, económicos, culturais e à multiplicidade de vozes neles presente.A 
própria definição internacional da profissão que hoje conhecemos, ao ser 
instituída mediante as realidades do século XXI, mantém pressupostos centrais 
da definição anterior – promoção da mudança social, reforço da emancipação 
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das pessoas –, mas introduz outros que merecem igual destaque: além de o 
Serviço Social ser enunciado como disciplina académica, com teorias próprias, 
sustentadas nas ciências sociais, é também reforçado que esse saber se 
fortalece nos conhecimentos indígenas, abrindo espaço ao seu 
reconhecimento e à necessidade da sua integração como fonte de 
conhecimento.Com efeito, a filosofia indígena Ubuntu – “Eu sou porque nós 
somos” assume-se como primeiro tema da Agenda Global para o SS e 
Desenvolvimento Social para 2020-2030. Num momento em que a política 
global tem demonstrado um crescimento de governos com ideologias 
nacionalistas e opressivas, Ubuntu destaca a interdependência de todas as 
pessoas e o seu potencial na coconstrução de realidades sociais mais justas e 
dignas.Metodologicamente seguimos uma abordagem qualitativa, com 
realização de grupos focais e pesquisa bibliográfica. Assim, pretendemos, 
demonstrar (i) as origens e os fundamentos de Ubuntu, (ii) o seu alinhamento 
com valores centrais ao Serviço Social – Direitos Humanos, Justiça Social e 
Solidariedade Social, (iii) o entendimento de atuais estudantes da licenciatura 
e recém- licenciados em SS sobre os conhecimentos indígenas, intersetando 
com a sua própria definição e com o que aprendem(ram) na formação; (iv) a 
integração desses significados ns leituras da realidade social, os contributos e 
os limites associados a tal filosofia; por fim, (v) problematizar os múltiplos 
níveis de opressão, estimulando a reflexão dos participantes em torno da 
influência que as estruturas sociais associadas ao imperialismo trazem às 
trajetórias de vida pessoal e cultural de cada um(a) de nós.Espera-se que os 
resultados do estudo lancem pistas para o futuro da formação nas CS em 
geral, e no SS em particular. 

Palavras chave: Ubuntu, Indigenização, Direitos Humanos, Serviço Social, 
Ciências Sociais 
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IV CICSE-28480 - Educar Na Infância Para Os Direitos Humanos? Diálogos 
Com Hannah Arendt 

- Alana Doutorado Portes - Universidade Federal do Espírito Santo 
- Franceila Auer - Universidade Federal do Espírito Santo 
- Heloisa Ivone da Silva de Carvalho - Universidade Federal do Espírito Santo 

Este estudo, em andamento, tem como objetivo problematizar se a educação 
voltada para os direitos humanos na educação infantil constitui-se um caminho 
para a construção de uma sociedade mais democrática. Para tanto, realiza uma 
análise crítica de abordagem qualitativa das normativas jurídicas educacionais 
no Brasil em articulação com tirinhas da personagem Mafalda, por ser uma 
menina de seis anos de idade, portanto, em idade escolar, que demonstra alta 
capacidade reflexiva por temas afeitos às violações de direitos humanos. A 
partir do diálogo com as tirinhas de Mafalda e com base nas elucidações 
arendtianas a respeito da banalidade do mal (ARENDT, 1999) é pertinente a 
reflexão acerca da categoria “bandido” no Brasil, assim, precisamos 
problematizar: o que entendemos por bandidos? Quem são os bons e os 
maus na sociedade brasileira? O que nossas concepções de dignidade 
humana têm a ver com a personagem Mafalda? Como essas questões 
relacionam-se a Educação em Direitos Humanos na infância? É importante 
considerar as situações vivenciadas pelas crianças, sobretudo as negras e 
periféricas: as vozes silenciadas, os corpos torturados, as línguas rompidas, os 
territórios violentados, os discursos impedidos, “as balas perdidas” 
(ABRAMOVICZ, 2021), a rua como espaço “privado” e o corpo como espaço 
“público”. Quem tem “direito a ter direitos” (ARENDT, 1989) nesse país?  É 
preciso que as crianças falem com suas próprias vozes ou mais importante 
ainda, é necessário romper com o fato de apenas algumas crianças terem suas 
falas consideradas nas cenas sociais, pois, todas deveriam ser reconhecidas na 
dinâmica societária como sujeitos de direitos. A análise das normativas 
jurídicas evidenciam que Direitos Humanos devem ser preconizados não 
apenas no âmbito legal, mas sobretudo vistos e praticados na ação e nas 
relações nestes ambientes de formação, como por exemplo, a educação 
infantil, a fim de permitir que vivenciem uma educação em/para/com Direitos 
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Humanos. A nosso ver, ações com professoras/es, com foco na atividade de 
pensar, no hábito de examinar e no refletir sobre os acontecimentos da 
comunidade, seria um caminho, entendendo a educação como uma aposta 
ético-política que estamos fazendo nas crianças e na continuação do mundo 
que coabitamos. 

ABRAMOVICZ, Anete. Crianças e guerra: as balas perdidas! Childhood & 
Philosophy, Rio de Janeiro, v. 16, p. 1 - 14, maio de 2020. ARENDT, Hannah. 
Origens do totalitarismo.  São Paulo: Companhia das Letras, 1989. ARENDT, 
Hannah. Eichmann em Jerusalém. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

Palavras chave: Direitos humanos. Educação infantil. Direito e Hannah Arendt. 

IV CICSE-30446 - Perspectivas pós-coloniais/de(s)coloniais no campo da 
pesquisa em educação: a contribuição brasileira e portuguesa 

- Rovênia Amorim Borges - Universidade Estadual de Londrina 
- Almerindo Janela Afonso - Universidade do Minho 

Para esta comunicação, a nossa proposta é apresentar alguns resultados de 
uma análise ainda exploratória de artigos académicos da área de educação 
publicados no Brasil e Portugal, orientados pelas perspectivas críticas pós-
coloniais/de(s)coloniais. Entendemos que as políticas e as práticas educativas 
voltadas para o enfrentamento das prementes questões globais com vistas a 
um “mundo verdadeiramente cosmopolita” (Mignolo, 2017) passam 
necessariamente pelo despertar descolonial. Com isto, estamos a afirmar que 
a educação, enquanto bem público e bem-comum, deve ser percebida e 
valorizada como espaço para reflexões críticas mais alargadas e aprofundadas, 
nomeadamente, sobre as diferentes expressões das desigualdades, em 
grande parte causadas e/ou ampliadas pela colonialidade do saber e do 
poder. Para isso, é preciso potencializar e dar maior visibilidade a outras 
abordagens epistemológicas e metodológicas. Uma parte da análise refere-se 
a 32 artigos de revistas brasileiras indexados na base Scopus, publicados entre 
2016 e 2021, e disponíveis para leitura na plataforma SciElo Brasil. Na 
abrangência (trans)disciplinar das temáticas em educação trazidas pelas 
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publicações do Brasil, observamos uma preferência pelos contributos 
conceituais de pensadores latino-americanos, entre os quais Walter Mignolo 
(2017), Enrique Dussel (2012) e Aníbal Quijano (2010). Mas há também vários 
textos de (re)leitura das obras de Paulo Freire e um esforço para projetar a 
produção contra-hegemónica de intelectuais e ativistas negros, feministas e 
indígenas, nomeadamente quando foca as expressões de colonialidade 
engendradas na educação escolar brasileira. Relativamente a Portugal, 
efetuámos também uma quick scoping review direcionada para artigos 
publicados nas principais revistas portuguesas de sociologia e de educação/
ciências da educação, bem como em algumas revistas estrangeiras com 
artigos sobre educação nas perspetivas que pretendíamos. Embora de 
natureza exploratória e, por isso, não exaustiva, a pesquisa permitiu obter 
indicações suficientes para podermos afirmar que, até ao momento, ainda 
parece ser muito escassa a presença de abordagens pós-coloniais/
de(s)coloniais na análise de problemáticas do campo da educação em 
Portugal, acontecendo o contrário na pesquisa relativa a publicações 
brasileiras, em que as abordagens pós-coloniais/de(s)coloniais estão já 
bastante presentes em textos sobre educação, ainda que sejam muito 
desiguais quando considerada a consistência teórico-conceptual e 
metodológica. 

Dussel, E. (2012). 1942, El incubrimiento del otro. (Hacia el origen del "mito de 
la modernidad"). Buenos Aires: Docencia.Mignolo, W. D. (2017). Colonialidade: 
O lado mais escuro da modernidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
32(94). https://doi.org/10.17666/329402/2017Quijano, A. (2010). 
Colonialidade de poder e classificação social. In B. S. Santos, & M. P. Meneses 
(Eds.), Epistemologias do Sul (pp. 84-130). São Paulo: Cortez. 

Palavras chave: Literatura académica; educação; pós-colonial; Brasil e Portugal 

IV CICSE-31785 - O desenvolvimento como “causa”: da solidariedade com o 
Terceiro Mundo ao desenvolvimento sustentável 

- Tânia Santos - Instituto Piaget de Almada 
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No âmbito da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania e o 
Desenvolvimento (2017) reconhece-se a existência de problemas “globais” 
como as alterações climáticas, os extremismos, a desigualdade e as crises 
humanitárias, que requerem a união de “esforços para encontrar soluções para 
os desafios que ameaçam a humanidade”. Este conjunto de “causas” em torno 
das quais se propõe o exercício de uma cidadania ativa e articulada além-
fronteiras constitui parte importante da política externa portuguesa e o espaço 
de intervenção das organizações não-governamentais “de desenvolvimento” 
(ONGD). A ideia de desenvolvimento e as políticas internacionais que visam a 
sua promoção são permeadas por debates sobre o conceito, mapeando as 
suas origens no período colonial e nas suas reconfigurações após as 
independências, as relações históricas e de poder entre países 
“desenvolvidos” e em “desenvolvimento” e os discursos de legitimação da 
chamada “ajuda ao desenvolvimento”. No caso português, o debate sobre as 
relações de cooperação no período pós-colonial é ainda limitado, 
apresentando-se, o “desenvolvimento” ou a “ajuda humanitária” como “boas 
causas”, alicerçadas em “valores universais”. Importa, contudo, problematizar 
este conjunto de conceitos e práticas situando-os historicamente, nas disputas 
e consensos sobre o fim do colonialismo e a construção da cooperação no 
período pós-colonial. Neste sentido, através da análise da emergência e 
institucionalização de um espaço político e de militância pela “cooperação 
para o desenvolvimento”, procurar-se-á demonstrar o modo como ao longo 
daquele processo, se teceram disputas e consensos em torno da 
descolonização, do passado colonial e das relações pós-coloniais- da 
“solidariedade com o Terceiro Mundo” no final da década de 1970 e início dos 
anos 1980, ao humanitarismo, à defesa da língua portuguesa e à 
“profissionalização da solidariedade” nas décadas de 1990 e 2000. Neste 
sentido, propõe-se a problematização dos conceitos e das práticas de 
“cooperação” e de “desenvolvimento” e das relações coloniais e pós-coloniais 
com o objetivo de contribuir para uma educação para a cidadania e o 
desenvolvimento, humanista, crítica e emancipatória. 
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IV CICSE-51226 - Conceções de estudantes do ensino superior sobre os 
direitos humanos e a discriminação 

- Isabel Maria Esteves da Silva Ferreira - Instituto Politécnico de Portalegre 
- Luísa Maria Serrano de Carvalho - Instituto Politécnico de Portalegre/CIEP-UE 
- Amélia de Jesus Gandum Marchão - Instituto Politécnico de Portalegre/
VALORIZA 

A educação para o desenvolvimento (ED) tem, entre outras preocupações, o 
respeito pelos Direitos Humanos face a acontecimentos que colocam em 
causa o direito à liberdade, à justiça e à paz no mundo, como sejam, formas de 
discriminação ou intolerância face ao outro. A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, com mais de 70 anos, continua a ser vista como um ideal a 
alcançar por todos os povos e nações (Conselho Nacional de Educação, 
2021).Acredita-se que as instituições de ensino superior (IES) devem promover 
a educação para a cidadania global, com o desenvolvimento de competências 
ao nível dos princípios e valores consagrados na Declaração, orientados para 
um mundo melhor, tal como preconizado na Agenda das Nações Unidas 
(2030) para o desenvolvimento sustentável (Rozas, 2022). No âmbito da 
Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, realizou-se um 
estudo com o objetivo de identificar as conceções de estudantes sobre 
diversas temáticas de ED. Para o efeito foi construído um questionário com 
questões abertas e fechadas, sendo os dados objeto de análise quantitativa 
(Programa Statistical Package for the Social Sciences) e qualitativa (análise de 
conteúdo).Na comunicação, pretende-se apresentar os resultados referentes 
às conceções no âmbito das temáticas “direitos humanos” e “discriminação”, 
assumindo-se como objetivos: identificar conceções dos estudantes sobre as 
referidas temáticas; saber se, de entre diferentes temáticas de ED, estas eram 
aquelas com que mais se identificavam; identificar meios/contextos onde os 
estudantes já haviam ouvido falar sobre as temáticas em análise.Apesar de os 
dados de natureza qualitativa ainda se encontrarem sob análise, os resultados 
da análise quantitativa já permitem constatar que a maioria dos participantes 
considerou identificar-se com as duas temáticas em estudo, referenciando 
contextos formais e não formais, nos quais tomaram contacto com as mesmas. 
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Os resultados levam à reflexão sobre a responsabilidade de todos na defesa e 
na vivência dos seus direitos e deveres enquanto seres humanos, sendo 
crucial, problematizar e debater sobre a educação para os direitos humanos, 
sobre a tolerância em torno da diferença, no sentido da não discriminação. 

Conselho Nacional de Educação (2021). Os direitos humanos hoje: 70 anos da 
declaração universal. CNE.Fernandes, N. (2009). Infância, direitos e 
p a r t i c i p a ç ã o . R e p r e s e n t a ç õ e s , p r á t i c a s e p o d e r e s . E d i ç õ e s 
Afrontamento.Mesquita, E., Bergano, S., Martins, M. C., Sanches, A., & Ribeiro, I. 
(2017). Olhares sobre a (in)definição conceptual de educação para o 
desenvolvimento. Revista EDUSER: revista de educação, 9(2), 77-91. https://
www.eduser.ipb.pt/index.php/eduser/article/view/103/94Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 94/2018, Diário da República, 1.ª série — N.º 135 — 
16 de julho de 2018.Rozas, X. (2022). Altruismo eficaz y aplicación de 
princípios éticos: una oportunidade para la educacion para la cuidadania 
global en la universidade. Papeles de Filosofia, 41(1), 1-12.Sanches, A., 
Mesquita, E., Freire-Ribeiro, I., & Bergano, S. (2015). Palavras que viajam com a 
cidadania: promoção da educação para o desenvolvimento. Revista de 
Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 0(06), 22-26. doi:http://
dx.doi.org/10.17979/reipe.2015.0.06.120 

Palavras chave: educação para o desenvolvimento; direitos humanos; 
discriminação; formação de educadores/professores. 

IV CICSE-51682 - O Pensamento De Paulo Freire E A Educação No Contexto 
Prisional: Ressocialização Com Emancipação 

- Hercules Guimarães Honorato - Instituto Naval de Pós-Graduação 

O objetivo deste artigo é apresentar um diálogo entre a educação no contexto 
prisional e o pensamento de Paulo Freire, com fulcro em sua efetividade na 
ressocialização com emancipação da pessoa privada de liberdade. Estipulou-
se como problema de pesquisa: em que medida a educação contribui para a 
sua ressocialização das pessoas em privação de liberdade? Este estudo é de 
abrangência qualitativa, ou seja, o objeto desta pesquisa transita na relação 
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que se deseja entre o(a) apenado(a) e a educação, sendo que esta visa 
proporcionar que ao término do período intramuros, aquele esteja preparado 
para o seu retorno ao ambiente social, sem qualquer distinção em relação aos 
direitos e deveres do pleno exercício da cidadania. O quadro teórico caminha 
pelo fio condutor que liga o apenado a sua condição de pessoa com direito à 
educação, alicerçada na bibliografia de Paulo Freire, em especial nos seguintes 
livros: Conscientização (1979), Pedagogia da Indignação (2000), Educação 
como prática da liberdade (1967), Que fazer: teoria e prática em Educação 
Popular (1993), Alfabetização (2011), Pedagogia do Oprimido (2005) e 
Pedagogia da Autonomia (2008). A população carcerária no Brasil caiu em 
números pela primeira vez desde 2020, quando crescia em progressão. A Lei 
de Execuções Penais (LEP) (Lei n. 7.210, 1984), em seus artigos 17 ao 21 tratam 
da Assistência Educacional, que compreende a instrução escolar e a formação 
profissional do preso e do internado. Um dos pontos relevantes levantados 
pelos autores, que estudam o Sistema Prisional com foco na educação dos 
sujeitos privados de liberdade, foi que os seus alunos, que vivem na condição 
de reeducandos, necessitam resgatar a sua cidadania plena no sentido claro 
de compreenderem que têm direitos e deveres com a sociedade em que 
vivem. O caminho a ser transposto para a ressocialização de direito transita por 
intermédio de uma educação transformadora e, segundo a pedagogia 
freireana, na efetivação do aluno-apenado como sujeito da sua própria 
reconstrução, considerando a sua experiência de vida e o seu contexto sócio-
histórico-cultural, transformando-o em agente político, em prol do seu 
reconhecimento como cidadão crítico e de direito pleno, sujeito e não objeto 
de sua própria história futura. 

ARAÚJO, A. C. de; NASCIMENTO, E. M.; SILVA, F. R. A perspectiva da formação 
humana integral de Paulo Freire e suas contribuições para a educação de 
jovens e adultos. Revista @rquivo Brasileiro de Educação, Belo Horizonte, v. 5, 
n.10, p. 65-84, jan./abr., 2017. Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/
i n d e x . p h p / a r q u i v o b r a s i l e i r o e d u c a c a o / a r t i c l e / v i e w /
P.2318-7344.2017v5n10p65. Acesso em: 10 jul. 2021.BOBBIO, N. A era dos 
direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.BRASIL. [Constituição (1988)]. 
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Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988.BRASIL. Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, institui a 
Lei de Execução Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 13 jul. 
1984, p. 10227 (Publicação Original). Coleção de Leis do Brasil - 1984, p. 68, v. 
5 (Publicação Original).BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: 
seção 1, Brasília, DF, p.27833, 23 dez. 1996. Publicação original.BRASIL. Lei no 
13.005 de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e 
dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, edição extra, Brasília, 
DF, p.1, 26 jun. 2014. Publicação original. CACICEDO, P. Desafios para a 
educação nas prisões na era do grande encarceramento.  ARACÊ – Direitos 
Humanos em Revista. Ano 3. n. 4, p.122-138. fev. 2016. Disponível em: https://
arace.emnuvens.com.br/arace/article/view/105. Acesso em: 7 jul. 
2021.CORREIA, G. V. C. Remição da pena pela leitura: a importância da 
biblioteca prisional. 2019, 94f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão 
da Informação) - Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC). 
Florianópolis, 2019. Disponível em: https://www.udesc.br/arquivos/faed/
i d _ c p m e n u / 1 4 3 8 /
Gabriella_Viroli_Cavalcanti_Correia_15791076199062_1438.pdf. Acesso em: 
21 maio 2021.DELFINO, D. L.; CORRÊA, T. A Educação de Jovens e Adultos no 
sistema penitenciário de segurança máxima: olhares de professores e da 
supervisora de ensino.  Revista Multidisciplinar da Faculdade Municipal de 
Palhoça. Palhoça, SC, p.42-56. nov. 2020. Disponível em: http://fmpsc.edu.br/
wp-content/uploads/2020/11/20202.pdf . Acesso em: 21 maio 
2021.DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN. Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen. Brasília, DF, 2020a. 
Disponível em: <http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/
relatorios-analiticos>. Acesso em: 11 jun. 2021. DEPARTAMENTO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN. Ministério da Justiça e Segurança 
Pública. Nota Técnica no 14/2020/COECE/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ. Brasília, 
D F, 2 0 2 0 b . D i s p o n í v e l e m : < h t t p : / / d e p e n . g o v . b r / D E P E N /
copy_of_SEI_MJ11824750NotaTcnica79.pdf>. Acesso em: 26 de jun. de 2020. 
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FLICK, U. Introdução à Pesquisa Qualitativa. Tradução Joice Elias Costa. 3. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2009.FOUCAULT, M. Vigiar e punir: história da violência 
nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1987.FRANÇA, R. de F. C.; FELIX, A. S.; FEITOSA, 
D. F. da S. A EJA e as diferenças de aprendizagem dos alunos: implicações 
encontradas no sistema prisional. Revista Humanidades e Inovação, v.7, n.15, 
p.383-392, 2020. Disponível em:  https://revista.unitins.br/index.php/
humanidadeseinovacao/article/view/2965. Acesso em: 21 maio 2021.FREIRE, 
P. Educação Como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1967.FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução 
ao pensamento de Paulo Freire. Tradução de Kátia de Mello e Silva. São Paulo: 
Cortez & Moraes, 1979.FREIRE, P. Pedagogia da Indignação: cartas 
pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora UNESP, 2000.FREIRE, P. 
Pedagogia do Oprimido. 48. reimp. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.FREIRE, P. 
Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 37. ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2008.FREIRE, P.; NOGUEIRA, A. Que fazer: teoria e 
prática em Educação Popular. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.FREIRE, P.; 
MACEDO, D. Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra. Tradução 
Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. GIL, A. C. Como 
elaborar projetos de pesquisa. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.GOFFMAN, E. 
Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1974.HONORATO, 
H. G. Educação de Jovens e Adultos no contexto prisional: desafios, limites e 
possibilidades. 2021. No prelo. IRELAND, T. D. Educação em prisões no Brasil: 
direitos, contradições e desafios. Em aberto. Brasília, DF, v.24, n.86, p.19-39, 
nov. 2011. Disponível em: http://emaberto.inep.gov.br/ojs3/index.php/
emaberto/article/view/2714. Acesso em: 21 maio 2021.LEAL, J. R. V. R. J. 
Remição de pena pela leitura: análise do projeto “ler liberta”. 2019, 39f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Direito) - Faculdade de Direito 
de Vitória. Vitória, 2019. Disponível em: http://repositorio.fdv.br:8080/handle/
fdv/725. Acesso em: 21 maio 2021.MACIEL, K. de. F. O pensamento de Paulo 
Freire na trajetória da educação popular. Educação em Perspectiva, Viçosa, 
MG, v. 2, n. 2, p. 326-344, jul./dez. 2011. Disponível em: https://
periodicos.ufv.br/educacaoemperspectiva/article/view/6519. Acesso em: 21 
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maio 2021.MARTINS, E. S.; SILVEIRA, A. L. N. da; COSTA, E. A. da S. Educação 
de jovens e adultos no contexto prisional: limites e possibilidades no maciço 
de Baturité/CE. Rev. Expr. Catól.; v. 8, n. 1; Jan./Jun. 2019; ISSN: 2357-8483. 
Disponível em: http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/
index.php/rec/article/view/3260. Acesso em: 21 maio 2021.ONOFRE, E. M. C. 
Escola da prisão: espaço de construção da identidade do homem 
aprisionado? In: 29ª REUNIÃO ANUAL DA ANPED. Anais eletrônico... 
Caxambú, MG, no período de 15 a 18 de outubro de 2006. Disponível em: 
https://www.anped.org.br/biblioteca/item/escola-da-prisao-espaco-de-
construcao-da-identidade-do-homem-aprisionado. Disponível: 15 ago. 
2021.ONOFRE, E. M.; JULIÃO, E. F. A educação na prisão como Política Pública: 
entre desafios e tarefas. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 38, n. 1, p. 
51-69, jan./mar. 2013. Disponível em: http://www.ufrgs.br/edu_realidade. 
Acesso em: 11 jun. 2021.PARO, V. H. Educação como exercício do poder: 
crítica ao senso comum em educação. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2010. (Coleção 
questões da nossa época; v. 4).RODRIGUES, V. E. R. A educação nas 
penitenciárias: as relações entre a estrutura física e a prática pedagógica nas 
unidades penais do Paraná. 2018. 228f. Tese (Doutorado em Educação) – 
Universidade Federal de Ponta Grossa, PR. 2018. Disponível em: https://
tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/2725. Acesso em: 25 jul. 2021.RODRIGUES, 
V. E. R.; OLIVEIRA, R. de C. da S. A educação escolar nos contextos prisionais: 
breve reflexão sobre as possibilidades de educação em Direitos Humanos. In: 
OLIVEIRA, R. de C. da S.; SILVA, F. O. A. de. Cadernos de Pesquisa. Grupo de 
Pesquisas em Políticas Públicas, educação permanente e práticas educacionais 
de jovens, adultos e idosos [GEJAI]. Ponta Grossa, PR, 2020. ISBN: 
978-65-00-10441-7 SANTOS, B. de S. A cruel pedagogia do vírus. Biblioteca 
Massa Crítica. E-book. Clacso, 2020.SILVA, M. da C. V. da. Paulo Freire e EJA 
aprisionados: uma relação necessária. 2004. Disponível em: http://
www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/handle/7891/3862. Acesso em: 10 jul. 
2021.THOMPSON, A. A questão da penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. TORRES, E. N. da S.; IRELAND, T. D.; ALMEIDA, S. I. de. 
Diagnóstico da política de educação em prisões no Brasil (2020): o desafio da 
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universalização. Revista Eletrônica de Educação, v.15, p.1-18, jan./dez. 2021. 
DOI: http://dx.doi.org/10.14244/198271994696|. 

Palavras chave: Educação Prisional. Paulo Freire. Pessoas privadas de 
liberdade. Ressocialização. 
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Educação e Cidadania digital 

IV CICSE-14482 - A Educação Digital nos contextos das Instituições de Ensino 
Superior de Portugal e Brasil - os maiores desafios diante da implementação 

- Ana Maria Carvalho - Universidade de Lisboa – Universidade Estácio de Sá - 
Universidade Veiga de Almeida 
- Luísa Cerdeira - Universidade de Lisboa 
- Tomás Patrocínio - Universidade de Lisboa 

O objetivo desta Comunicação é promover uma reflexão sobre a Educação 
Digital nos contextos das Instituições de Ensino Superior de Portugal e Brasil, 
principalmente em relação aos maiores desafios encontrados, quando de sua 
implementação, por ocasião do ensino remoto adotado durante o isolamento 
social imposto pela pandemia do novo corona vírus.Acredita-se que, a partir 
deste estudo, bem como da análise dos desafios encontrados pelas 
instituições de ensino superior pesquisadas, uma maior e melhor troca de 
experiências em termos das propostas metodológicas face a Educação e 
Cidadania Digital, poderá ser um grande diferencial positivo. E ainda, as 
diferentes formas de enfrentamento aos diversos desafios aos quais as 
instituições pesquisadas foram e estão sendo submetidas, tende a promover e 
provocar valiosas contribuições, cooperações entre as instituições 
pesquisadas, promovendo um verdadeiro legado positivo, face as 
adversidades encontradas.Certamente, na Educação Superior, observa-se a 
Educação Digital como tendência de educação, como também de cidadania. 
O que vem inclusive reforçar, a agenda 2030 da ONU, Organizção das Nações 
Unidas, em seus ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para um 
mundo mais inclusivo, de fato. A Educação Digital, para algumas instituições 
de ensino superior, antes era adotada de forma iniciante, porém, hoje, é vista 
como uma tendência que veio para ficar, permitindo amplo acesso ao ensino 
superior, ampliando a noção de cidadania.Certamente, os desafios são 
inúmeros e precisam ser ultrapassados, principalmente pelo ineditismo do 
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contexto que estamos vivendo. E, por não estarmos numa situação controlada, 
nem em relação ao vírus, condições tecnológicas, nem tão pouco, 
comportamentais, psicológicas, os esforços devem ser dimensionados de 
modo a tornar a cooperação entre instituições, o verdadeiro legado desta 
situação inédita.Desta forma, acredita-se que a Educação Digital estará 
cumprindo cada vez melhor, o seu papel de promover uma sociedade mais 
inclusiva. 

CARVALHO, Ana Maria. Liderança Autêntica, Capital Psicológico Positivo e 
Criatividade dos Gestores Empresariais das Cidades do Rio de Janeiro e São 
Paulo. Tese de Doutorado apresentada à Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto D’ Ouro – Vila Real, Portugal, 2014.CARVALHO, Ana Maria. Resiliência e 
Liderança – Administrando diante da adversidade. Ed. Publit, Rio de Janeiro, 
2007.CARVALHO, Ana Maria. Mudanças na Prática Docente face à 
implementação do laboratório de informática. Dissertação de Mestrado 
apresentada à Universidade Estácio de Sá. Rio de Janeiro, 2005.COLL, C. 
Psicologia e currículo: uma aproximação psicopedagógica à elaboração do 
currículo escolar. São Paulo: Ática; 2000.KENSKI, Vani. Tecnologia educacional: 
uma nova cultura de ensino e aprendizagem na universidade. In: SPELLER, P., 
ROBL, F.; MENEGHEL, S. M. (Org.). Desafios e perspectivas da educação 
superior brasileira para próxima década. 2011-2020. Brasília: UNESCO / CNE-
MEC, 2012.MACEDO, L.; PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. Os jogos e o lúdico na 
aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007.MORAN, J. Metodologias 
ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, L.; MORAN, J. 
Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-
prática. Porto Alegre: Penso, 2018.ROSADO, L. A. S.; FERREIRA, G. M. S.; 
CARVALHO, J. S. Educação e Tecnologiana literatura acadêmica online em 
português. In: FERREIRA, G. M. S.; ROSADO, L.A. S.; CARVALHO, J. S. (Org.) 
Educação e Tecnologia: abordagens críticas. Rio de Janeiro: SESES/UNESA, 
2017.VALENTE, J. A. Blended learning e as mudanças no ensino superior: a 
proposta da sala da aula invertida. In: Educar em Revista, ed. especial, n. 4, p. 
79-97, 2014. 

Palavras chave: Educação Digital, Ensino Superior, Desafios, Cidadania Digital 
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IV CICSE-16615 - Fostering 21St-Century Learners Through Skype In The 
Classroom 

- Luís Filipe Torres Moreira - Colégio Casa Mãe 

Technology helps students learn anytime and anywhere. Skype connections 
bring the world into the 21stcentury classroom through social networking and 
video conferencing. It is possible to inspire the nextgeneration of global 
citizens through transformative learning over Skype. Through video 
conferencing, it ispossible to engage classrooms and watch students of one 
class interact with students of other class.Classroom to classroom and school 
to school interactions bring a new chal lenge to 21st century 
students,encouraging them to actively participate in live discussions.This study 
aims to show the impact of Skype as a tool for effective and significant learning 
and teaching inreal classrooms, within a sample of 32 students from middle to 
secondary school level, that went throughskype sessions, from september 
2019 to december 2019, at Natural Sciences and Biology subjects. 
Asresearching methods it was implemented a mixed-aproach, both 
quantitative and qualitative, with (i) pre andpos questionnaires, built upon a 
lickert scale; (ii) semi■structured interviews, pre and pos skype sessions, 
torandomed selected students and teachers and (iii) an observation scale 
instrument within each skypesession. The first results show that teachers: (i) 
battle to hold students’ short attention spans; (ii) consider thatskype 
experience brings the curriculum to life in ways never before possible, causing 
intrigue and curiosity tostudents and (iii) state that Skype created a whole new 
world of learning for their students, by bringing themmeaningful, real-world 
experiences. On the other side, students: (i) prefer the Virtual Field Trips, 
visitinglaboratorys, museums, national parks and (ii) refer that it is important 
the opportunity to invite scientists fromany point of the globe, sharing their 
expertise and project. Finnaly, teachers however say that Skype canhave some 
limitations, as being dependent of a good Internet connectivity, or difficulties 
combining differentTime and World Time Zones. 

Jillian Terry, (2011) Awesome Ways to Use Skype in the Classroom, 
www.teachingdegree.org 
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Palavras chave: Technology, Skype, Classroom, Learning 

IV CICSE-16820 - Tecendo Diálogos Em Mídia: O Fenômeno Da 
Interculturalidade Sateré-Mawé No Instagram 

- Bruna Pollyana Almeida daCosta - Universidade do Estado do Amazonas 
- Marcos André Ferreira Estácio - Universidade do Estado do Amazonas 

O pensamento Intercultural na América Latina ainda precisa ser debatido e 
ampliado com mais veemência pela comunidade escolar, pois, foi ela quem o 
“pariu”. Este trabalho objetiva debater sobre o fenômeno do multiculturalismo 
e seus possíveis desdobramentos interculturais nas representações de 
mulheres indígenas da etnia Sateré-Mawé na rede social Instagram. As 
representações analisadas são observadas através da perspectiva da educação 
intercultural e utiliza como corpus as publicações da Associação de Mulheres 
Indígenas Sateré-Mawé - (AMISM) da cidade de Manaus (AM). As 
representações sociais que essas mulheres constroem na internet expõem 
inúmeras práticas sociais representativas e, como efeito, podem evidenciar 
vieses identitários bem como práticas simbólicas representadas nas imagens e 
textos. A dinâmica que envolve a construção das práticas discursivas por esse 
grupo de mulheres indígenas reverberam em uma construção linguística de 
significados próprios de seu povos bem como representativos para outros 
povos indígenas de seu contexto social. Esses discursos, seja através de 
imagens ou de textos verbais expressam suas lutas e resistências, são 
compartilhadas por elas na rede social da Associação – AMISM e disseminadas 
na Internet de modo que constrói um modelo multicultural de representação 
de suas identidades étnicas. Assim, a apresentação de um viés sociossemiótico 
que represente significados na esfera social das associadas AMISM constituem 
a formação das representações sociais das mulheres indígenas Sateré-Mawé 
de Manaus constitue o fenômeno que denomina-se de multiculturalismo e os 
conceitos que remetem à interculturalidade ou o pluriculturalismo 
fundamentados em Walsh (2006) e Candau (2012, 2015) cuja referência nos 
guia nesse processo por enquadrar-se em um modelo epistêmico de 
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dimensão crítica e que se configura em modelos teóricos à luz de conceitos da 
decolonialidade. Também fundamentamos a presente pesquisa nos conceitos 
contemporâneos de cultura em Wagner (2010) e cultura e identidade em Hall 
(2003, 2005) tendo em vista que tais conceitos são fundamentais a quem 
pretende estudar as relações de poder na contemporaneidade. 

CANDAU, Vera Maria. Diferenças culturais, cotidiano escolar e práticas 
pedagógicas. In: CANDAU, Vera Maria. Didática crítica intercultural: 
aproximações. Petrópolis: Vozes, 2012.CANDAU, Vera Maria. Escola, didática e 
interculturalidade: desafios atuais. In: CANDAU, Vera Maria. Didática crítica 
intercultural: aproximações. Petrópolis: Vozes, 2012.CANDAU, Vera Maria. 
Interculturalidade na América Latina: construindo processos educativos. In: 
CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana Beatriz. Educação: temas em debate. 
Rio de Janeiro: 7 Letras, 2015.HALL, Stuart. A centralidade da cultura: notas 
sobre as revoluções culturais do nosso tempo. Educação e Realidade, Porto 
Alegre. 1997._______. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 2003.WAGNER, Roy. A Invenção da Cultura. São 
Paulo: Cosac Naify, 2010WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e 
Pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In CANDAU, Vera Maria 
(Org.) Educação Intercultural na América latina: entre concepções, tensões e 
propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009._______, Catherine. Notas 
pedagógicas a partir das brechas decoloniais. In: CANDAU, Vera Maria. 
Interculturalizar, Decolonizar, Democratizar: uma educação “outra”?. Rio de 
Janeiro: 7 Letras, 2016. 

Palavras chave: Interculturalidade, Mulheres Indígenas, Sateré-Mawé, Mídia 

IV CICSE-17362 - Educomunicação e Publicidade: oficina para o 
desenvolvimento da cidadania a partir da sala de aula 

- Thiago de Freitas Toledo - Universidade Federal de Mato Grosso 

Este trabalho tem por objetivo fomentar habilidades de literacia publicitária de 
alunos do Ensino Fundamental II, a fim de investigar possibilidades de uso da 
publicidade como suporte pedagógico para a construção de sujeitos críticos 
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(HOFF, 2007) e cidadãos letrados para a participação consciente no ambiente 
digital. Ao considerar, portanto, a Educomunicação como campo de 
intervenção social por meio da utilização da crítica, linguagem e formatos de 
veículos comunicativos a favor da produção e transmissão de conteúdos 
educativos (SOARES, 2011); e a publicidade como prática social, indissociável 
do cotidiano (SOUSA, 1999), o que se apresenta é uma proposta de roteiro de 
oficina a ser trabalhada em sala de aula, que problematize a comunicação 
publicitária e possibilite uma formação autônoma e cidadã. Para tanto, o 
trabalho assume os pressupostos da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2003) e da 
educomunicação (SOARES, 2011). 

HOFF, T. M. O texto publicitário como suporte pedagógico para a construção 
de um sujeito crítico. Comunicação & Educação, v. 12, n. 2, p. 29-38, 30 ago. 
2007.SOARES, I. O. Educomunicação: o conceito, o profissional e a aplicação. 
São Paulo: Paulinas, 2011.SOUSA, Mauro W. Práticas de recepção mediática 
como práticas de pertencimento público. Novos Olhares - Revista de Estudos 
sobre Práticas de Recepção a Produtos Mediáticos ECA/USP. São Paulo, ano 2, 
n.3, 1999THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 12. ed. São 
Paulo: Cortez, 2003. 

Palavras chave: Educomunicação; Educação; Comunicação; Publicidade. 

IV CICSE-20632 - Cidadania digital em saúde: contributos sociológicos à 
análise de tendências e desafios sociotécnicos emergentes 

- Bruno Rodrigues Alves - IS-UP 
- Alexandra Lopes Gunes - FLUP 

O universo digital tem-se constituído como facilitador e produtor de novas 
modalidades de participação e de cidadania em vários domínios, incluindo o 
da saúde (Petrakaki, Hilberg e Waring, 2021). São inúmeros os programas 
institucionais pluriescalares (nacionais, regionais e internacionais) que apelam 
à necessidade de uma sociedade da informação para todos. No plano interno, 
o MUDA, o Programa EUSOUDIGITAL, ou a Estrutura de Missão Portugal 
Digital, que têm como objetivos basilares a capacitação e inclusão digitais 
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(tidas como pré-condição à cidadania digital), e que personificam uma 
educação digital orientada para a justiça social (Buchholz, DeHart e Moorman, 
2020), são exemplos destacados. Não obstante a COVID-19 ter acelerado, 
abrupta, mas significativamente, a integração digital, subsistem assimetrias 
online, ao nível do acesso, mas igualmente da participação, que são, em si, 
reprodutoras e amplificadoras de desigualdades sociais offline. Na “sociedade 
das plataformas” (van Dijck, Poell  e De Waal, 2018) assumem especial 
relevância as literacias digital e crítica para os media, que atenuarão o 
persistente “fosso digital” e a divisão digital em saúde, nas suas várias 
dimensões.Crescentemente percecionado como esfera pública, o digital é 
arena de movimentos sociais em saúde, ativismo e ação coletiva, gerador de 
capital social, que reconfiguram a cidadania e enformam uma “cidadania bio-
digital” (Petersen, Schermuly e Anderson, 2019), com possibilidades de 
aprofundamento democrático, não isentas de controvérsias, marcadas por 
tensões e contradições, como as que circundam alguns dos recentes 
direcionamentos da cidadania digital, de que o das aplicações de 
rastreamento é ilustrativo. Por outro lado, questões como as da sobrecarga 
informativa, desinformação, notícias falsas, interpelam a uma “ética da 
informação digital” (Floridi, 2002) na prossecução de ecossistemas digitais 
mais igualitários, visando a redução da exposição entrópica dos digitalmente 
menos habilitados e a atenuação de assimetrias de "estatuto digital" (Meier, 
2015). Na era dos "ambientes VUCA", por contágio também informacionais 
(Stein, 2021), é de importância crítica a criação de ambientes digitalmente 
amigáveis, “para não deixar ninguém para trás”. Estas são questões que 
extravasam a educação para as tecnologias e que requerem abordagens 
matizadas. 

Petrakaki, D.; E, Hilberg; J., Waring (2021); “The cultivation of digital health 
citizenship.”, Social Science & Medicine, 270, 113675.Buchholz, Beth A.; 
DeHart, Jason; Moorman, Gary (2020); "Digital citizenship during a global 
pandemic: Moving beyond digital literacy.", Journal of Adolescent & Adult 
Literacy, 64.1: 11-17.Van Dijck, José; Poell, Thomas; De Waal, Martijn (2018); 
The platform society: Public values in a connective world. Oxford University 
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Press.Petersen, Alan; Schermuly, Allegra Clare; Anderson, Alison (2019); "The 
shifting politics of patient activism: From bio-sociality to bio-digital 
citizenship.", Health, 23.4: 478-494.Floridi, Luciano (2002); "Information ethics: 
An Environmental Approach to the Digital Divide", Philosophy in the 
Contemporary World, 9(1): 39-45.Meier, Ellen (2015); "Beyond a digital status 
quo: Re-conceptualizing online learning opportunities.", Occasional Paper 
Series, 34: 2.Stein, Sharon (2021); "Reimagining global citizenship education 
for a volatile, uncertain, complex, and ambiguous (VUCA) world.", 
Globalisation, Societies and Education, 19.4: 482-495. 

Palavras chave: Cidadania digital em saúde; desigualdades digitais em saúde; 
capital digital em saúde; determinantes digitais da saúde 

IV CICSE-27273 - Políticas Públicas De Universalização Do Acesso Às Tdics No 
Contexto Educacional Brasileiro: Tdics No Norte E No Sul 

- Kátia De Oliveira Lima - Universidade Federal Do Amazonas 
- Fabiane Maia Garcia - Universidade Federal Do Amazonas 

RESUMO: Neste estudo apresentaremos alguns projetos e políticas 
implementadas sob a égide da universalização de expansão de Banda Larga 
no Brasil. Apontaremos como se desdobrou o Projeto Nacional de Banda 
Larga (PNLB) 2010-2016, identificando as diferenças entre sua implementação 
no Sul e no Norte do país. Considerando que o acesso à internet, para 
estudantes de escolas públicas, está intrinsicamente relacionado aos projetos 
para o uso das demais TDICs, avaliaremos os objetivos de projetos 
implementados visando responder ao seguinte questionamento: como está 
sendo proposta à inclusão digital nos projetos e programas analisados?  O 
estudo terá como marco temporal 1997 a 2021. A pesquisa terá caráter 
bibliográfico e documental com uma análise discursiva foucaultiana. Esse 
estudo evidenciou que as políticas de expansão da internet banda larga no 
Brasil sofreram uma interrupção significativa entre os anos de 2016 e 2020 e 
que a maior prejudicada foi a Região Norte, onde se concentra maior parte da 
Amazônia brasileira. Aponta que a inclusão digital, nos projetos avaliados, se 
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configura basicamente pelo uso e acesso às TDICs. Dessa maneira, tende a 
responder mais ao processo de mundialização do que as reivindicações das 
organizações da sociedade civil por inclusão digital. Ademais, o estudo aponta 
que a exclusão/inclusão digital no contexto educacional é uma dimensão da 
desigualdade social. 

AGÊNCIA BRASIL. Governo quer levar internet rápida para escolas públicas. 
2016.  Disponível em: < https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/
2016-04/governo-quer-levar-internet-rapida-para-escolas-publicas> Acesso 
em 15 de janeiro de 2022.__________. Programa Banda Larga nas Escolas – 
PBLE. 2021. Disponível em: < https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/
universalizacao/plano-banda-larga-nas-escolas > Acesso em: 19 de janeiro de 
2022.ANGST, Flávia Holz; BOGLER, Carolina Marcelli. Fake news: a influência 
nas eleições norte-americanas e as medidas preventivas norteadoras das 
eleições brasileiras de 2018. (Re) pensando Direito. Santo Ângelo/RS, v. 9, n. 
17, p. 259-274, 2019.BAPTISTA, Maria Luiza Cardinale. “Amar la trama más que 
el desenlace!”: Reflexões sobre as proposições Trama Ecossistêmica da 
Ciência, Cartografia dos Saberes e Matrizes Rizomáticas, na pesquisa em 
Turismo. Revista de Turismo Contemporâneo, v. 8, n. 1, p. 41-64, 2020. 
Disponível em: < https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo/article/
view/18989/12720> Acesso em: 20 de janeiro de 2022.BRASIL. Casa Civil. 
Programas Norte e Nordeste Conectado levam internet a 24 milhões de 
brasileiros. 2021. Disponível em https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/
noticias/2021/dezembro/programas-norte-e-nordeste-conectados-levam-
internet-a-24-milhoes-de-brasileiros Acesso em: 18 de janeiro de 
2021._________. Decreto nº 6.300 de 12 de dezembro de 2007. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/
d6300.htm> Acesso em: 19 de janeiro de 2022._________.  Decreto 7.175 de 
maio de 2010. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7175.htm> Acesso em: 11 de janeiro de 
2022._________. Decreto 8.776 de maio de 2016. Disponível em: < https://
w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ?
q=brasil+inteligente+gov&oq=brasil+&aqs=chrome.1.69i59l3j69i61j69i60l2j6
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9i65l2.2564j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Acesso em: 15 de janeiro de 
2022._________. Decreto 9.612 de 17 de Dezembro de 2018. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/
D9612.htm#art14> Acesso em 15 de janeiro de 2022_________. Ministério das 
Comunicações. Instrumento de termo de compromisso que celebram entre si 
o Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações e a 
Telemar Norte Leste S.A., TNLPCS S.A., Brasil TELECOM S.A, com a finalidade 
de aderir aos objetivos do plano nacional de banda larga. 2011. Disponível 
em: < https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/universalizacao/plano-
nacional-de-banda-larga> Acesso em: 11 de janeiro de 2022._________. 
Ministério da Defesa. Amazônia Conectada leva acesso à saúde e à educação 
para comunidades isoladas. 2020. Disponível em: < https://www.gov.br/
defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/amazonia-conectada-leva-acesso-
a-saude-e-a-educacao-para-comunidades-isoladas> Acesso em: 18 de janeiro 
de 2022. __________. Ministério da Defesa. Projeto Amazônia conectada é 
lançado no município de São Gabriel da Cachoeira (Am). 2021a. Disponível 
em: < http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-/
asset_publisher/znUQcGfQ6N3x/content/id/14316254> Acesso em 18 de 
janeiro de 2022.__________. Plano Nacional de Banda Larga. 2010. Disponível 
em: < https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/universalizacao/plano-
nacional-de-banda-larga> Acesso em: 11 de janeiro de 2022.__________. 
Ministério da Educação. Programa Banda Larga nas Escolas.  S.d Disponível 
em: < http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=15808> Acesso 
em: 20 de janeiro de 2022.__________. Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997. 
Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/
me001167.pdf> Acesso em: 19 de janeiro de 2022.BROWN, Wendy. Nas 
ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente. 
São Paulo. Editora Politeia, 2020.CANAN, Silvia Regina. Influência dos 
organismos internacionais nas políticas educacionais: só há intervenção 
quando há consentimento. Campinas: Mercado das Letras, 2016.DARDOT, 
Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo. Boitempo editorial, 2020.DA 
SILVEIRA, Sérgio Amadeu. Inclusão digital, software livre e globalização contra-
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hegemônica. Software Livre e Inclusao Digital-Organizadores: Sergio Amadeu 
de Silveira e Joao Cassino, v. 7, p. 11, 2003.DOURADO, Tatiana Maria Silva 
Galvão. Fake News na eleição presidencial de 2018 no Brasil. Tese (Doutorado 
em Comunicação e Cultura Contemporâneas) Faculdade de Comunicação. 
Universidade Federal da Bahia, 2020. FOUCAULT, Michel. Ordem do discurso 
(A). Edições Loyola, 2021.GARCIA, Fabiane Maia. Processos socioculturais da 
implementação de programas de informatização em escolas públicas: o caso 
do PROINFO-MEC em Manaus, 1998-2004. Dissertação (Mestrado Sociedade 
e Cultura na Amazônia). Instituto de Ciências Humanas e Letras. UFAM. 
Manaus, Am, 2006. LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da 
Costa. 3ª ed. Reimpressão. São Paulo: Editora 34, 2018.MORIN, Edgar. A 
cabeça bem-feita. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2011MORIN, Edgar; LISBOA, 
Eliane. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 2015.POTT, 
Francielle Priscyla; REAL, Giselle Cristina Martins; DE SOUZA, Marianne Pereira. 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE NORTE A SUL DO BRASIL: ilações entre 
expansão, qualidade e inovação. Revista Revelli, Inhumas-GO, v. 13,  p. 01-20, 
2021. Disponível em: < https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-
BR&as_sdt=0%2C5&q=EDUCA%C3%87%C3%83O+A+DIST%C3%82NCIA+D
E+NORTE+A+SUL+DO+BRASIL%3A+ila%C3%A7%C3%B5es+entre+expans%
C3%A3o%2C+qualidade+e+inova%C3%A7%C3%A3o&btnG=> Acesso em 16 
de janeiro de 2022.SANTOS, Boaventura de Souza. Renovar a teoria crítica e 
reinventar a emancipação social. São Paulo: Boitempo, 2007.SANTOS, Milton. 
Por uma outra globalização. Rio de janeiro: Record. 2006.SILVERMAN, C. This 
Analysis Shows How Viral Fake Election News Stories Outperformed Real News 
O n Fa c e b o o k . B u z z Fe e d , E U A . D i s p o n í v e l e m : < h t t p s : / /
www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/viral-fake-election-news-
outperformed-real-news-on-facebook> Acesso em 18 de janeiro de 2022. 

Palavras chave: Banda Larga. TDICs. Políticas públicas. 
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IV CICSE-28806 -Laboratório Interativo da Transição Democrática Portuguesa: 
O projeto 25AprilPTLab 

- Pedro Réquio - Universidade de Coimbra 

Esta comunicação procura apresentar o projeto 25AprilPTLab. Este consiste no 
desenvolvimento de uma plataforma online sobre a história do período de 
transição para a democracia portuguesa (antecedentes da "Revolução dos 
Cravos", sequência e evolução do processo de criação e de afirmação 
institucional da democracia portuguesa), direcionada principalmente à 
comunidade educativa, mas aberta também ao público em geral. A plataforma 
é composta por um repositório de conteúdos digitais tratados pela equipa de 
investigação, com a validade documental e o rigor histórico necessário para 
serem usados em projetos educativos.Através desta comunicação serão 
apresentadas as principais características da plataforma, os momentos cruciais 
do seu processo de construção e, sobretudo, a forma de como a mesma 
servirá para auxiliar professores e alunos no estudo e ensino de temáticas 
relacionadas com o período em questão, bem como o potencial que a mesma 
tem para contribuir para uma formação mais rica do conhecimento histórico e 
da cidadania. 

CARVALHO, Otelo Saraiva de (1977) – Alvorada Em Abril, Amadora: Livraria 
Bertrand. 650 p.CARVALHO, Miguel (2017) – Quando Portugal Ardeu. 
Alfragide: Oficina do Livro. 556 p. CERRI, Luís Fernando ((2009) – “Ensino de 
História e concepções historiográficas”. Espaço Plural. N.º 20. p. 
149-154.CRUZEIRO, Maria Manuela (2011) – “Revolução e Revisionismo 
Historiográfico. O 25 de Abril visto da História”. In CUNHA MARTINS, Rui – 
Portugal 1974. Transição Política em Perspectiva Histórica. Coimbra: Imprensa 
da Universidade de Coimbra. p. 97-134. DIREÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO 
(2018) – Aprendizagens Essenciais. 6.º Ano. História e Geogra-fia de Portugal. 
Direção Geral da Educação. DIREÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO (2018) – 
Aprendizagens Essenciais. 9.º Ano. História. Direção Geral da Educação. 
DIREÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO (2018) – Aprendizagens Essenciais. 12.º Ano. 
História. Direção Geral da Educação. FERREIRA, José Medeiros (1993) – 
História de Portugal: Oitavo volume. Portugal em transe (1974-1985). Lisboa: 
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Círculo de Leitores. 518 p.MARTINS, Rui Cunha (2011) – Portugal 1974. 
Transição Política em Perspectiva Histórica. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra. 271 p.MENDES, C. (Coord.); SILVEIRA, C.; BRUM, M. 
(2002) – Programa de História A. 10.º, 11.º e 12.º 160Anos. Curso científico-
humanístico de ciências sociais e humanas. Formação específica. Lisboa: 
Ministério da Educação. MENDES, C. (Coord.); VIEIRA, B.; SILVEIRA, C.; BRUM, 
M. (2002) – Programa de História B. 11.º Ano. Curso científico-humanístico de 
ciências sócio-económicas. Lisboa: Ministério da Educação. MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO (1991) – Programa História e Geografia de Portugal. Plano de 
Organização do Ensino-Aprendizagem. Ensino Básico, 2.º Ciclo. Volume II. 
Lisboa: Direção Geral dos Ensinos Básico e Secundário. MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO (1999) – Programa História. Plano de Organização do Ensino--
Aprendizagem. Ensino Básico, 3.º Ciclo. Volume II. Lisboa: Direção Geral dos 
Ensinos Básico e Secundário. NUNES, J. P. A.; RIBEIRO, A. I. S. (2007) – “A 
Didática da História e o perfil do professor de His-tória”. Revista Portuguesa de 
História. N.º 39. p. 87-105.PEREIRA, João Martins (1983) – No reino dos falsos 
avestruzes: Um olhar sobre a política. Lisboa: A regra do jogo. 165 p. POLLAK, 
Michael (1989) – “Memória, Esquecimento, Silêncio”. Estudos Históricos. 
Volume 2, n.º 3. p. 3-15. RICOEUR, Paul (2012) – A memória, a história, o 
esquecimento. São Paulo: Editora da Unicamp. 535 p. RODRIGUES, Avelino; 
BORGA, Cesário; CARDOSO, Mário (1979) – Abril nos Quartéis de Novem-bro. 
Amadora: Livraria Bertrand. 483 p. REIS, António (1994) – Portugal 20 anos de 
democracia. Lisboa: Círculo de Leitores. 519 p.ROSAS, Fernando (1993) – 
História de Portugal: Sétimo Volume. Lisboa: Estampa. 587 p. SANTOS, 
Boaventura de Sousa (2002) – “Para uma sociologia das ausências e uma 
sociologia das emergências”. Revista Crítica de Ciências Sociais. N.º 63. p. 
237-280. SCHMITTER, Philippe (1999) – Portugal: do Autoritarismo à 
Democracia. Lisboa: Imprensa de Ciên-cias Sociais. 498 p. TRAVERSO, Enzo 
(2012) – O passado, modos de usar. História, memória e política. 2.ª ed. Lisboa: 
Unipop. 194 p. TROUILLOT, Michel-Rolph (1995) – Silencing the Past. Power 
and the Production of History. Boston: Beacon Press. 191 

Palavras chave: História; Ditadura; Democracia; Humanidades digitais 
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IV CICSE-30135 - Mediação parental e competências digitais: que relação? 

- Margarida Garcia - NOVA FCSH 
- Susana Batista - CICS.NOVA, NOVA FCSH 
- Teresa Castro - ICNOVA, NOVA University Lisbon 

Face à rápida disseminação da internet e dos meios digitais, hoje ao alcance 
de muitos jovens, tornou-se clara a importância de promover literacias 
mediáticas e competências digitais. Esta importância diz respeito quer à 
possibilidade de usufruir de oportunidades e lidar com riscos (Livingstone et 
al, 2015), quer de garantir os “direitos” desta geração à participação online 
(Livingstone et al, 2018). Reconhecendo a internet tanto como ferramenta de 
trabalho escolar como meio lúdico (Almeida, Alves & Delicado, 2011), as 
famílias reconfiguraram as suas relações com as tecnologias e os pais 
desenvolvem práticas diversificadas de gestão dos acessos e usos dos meios 
digitais por parte dos filhos. A investigação tem identificado diferentes tipos 
de mediação por parte dos pais, das quais destacamos a mediação restritiva — 
quer de tempo, quer de atividades e conteúdos consumidos (Mascheroni et al, 
2021) —, de monitorização — através da verificação da atividade online 
(Livingstone e Helsper, 2008) —  e  a capacitante  (Livingstone et al, 2017; Ponte 
et al, 2019), aquela que maximiza oportunidades e minimiza riscos, com base 
num acompanhamento e co-aprendizagem entre pais e filhos onde ambos 
adquirem competências.  Sabendo que persistem desigualdades entre jovens 
nos seus usos da internet (Mascheroni & Ólafsson, 2015) e variações nas suas 
competências digitais em função da idade e do género (Haddon et al, 2020), 
qual o papel do tipo de mediação parental exercido no nível e perfil de 
competências digitais dos jovens adolescentes? Com o intuito de responder a 
esta questão, esta comunicação parte da análise dos dados recolhidos por 
questionário junto de 1017 adolescentes portugueses no âmbito do projeto 
ySKILLS. A elaboração de perfis de competências digitais — considerando 
dimensões funcionais e críticas em questões técnicas e operacionais, 
comunicação e interação, criação e produção de conteúdo e navegação e 
procura de informação (Helsper et al., 2020) —, permite-nos um retrato geral da 
amostra. Seguidamente, analisa-se a relação entre diferentes tipos de 
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mediação parental e os perfis de competências auto-reportadas. Os resultados 
permitir-nos-ão discutir o papel de diferentes tipos de mediação parental em 
diferentes competências, tendo em conta o género e idade dos inquiridos. 

Almeida, A. Almeida, N. & Delicado, A. (2011). As crianças e a internet em 
Portugal - Perfis de uso. Sociologia, Problemas e Práticas, 65, 9-30.Haddon, L., 
Cino, D., Doyle, M - A., Livingstone, S., Mascheroni, G., & Stoilova, M. (2020). 
Children's and young people's digital skills: a systematic evidence review. KU 
Leuven, Leuven: ySKILLS.Helsper, E.J., Schneider, L.S., van Deursen , A.J.A.M., 
& van Laar , E. (2020). The youth Digital Skills Indicator: Report on the 
conceptualisation and development of the ySKILLS digital skills measure. KU 
Leuven, Leuven: ySKILLS.Livingstone, S., Giovanna Mascheroni, e Elisabeth 
Staksrud (2018). European research on children’s internet use: assessing the 
past and anticipating the future. New Media & Society, 20 (3), pp. 
1103-1122.Livingstone, S., Mascheroni, G., Dreier, M., Chaudron, S. Lagae, K. 
(2015). How parents of young children manage digital devices at home: The 
role of income, education and parental style. London: EU Kids Online, 
LSE.Livingstone, S., Ólafsson, K., Helsper, E., Lupiáñez-Villanueva, F., Veltri, G. & 
Folkvord, F. (2017). Maximizing opportunities and minimizing risks for children 
online: the role of digital skills in emerging strategies of parental mediation. 
Journal of Communication, DOI: 10.1111/jcom.12277.Mascheroni, G. Cino, D. 
Mikuška, J. Lacko, D. Smahel, D. (2021). Digital skills, risks and wellbeing 
among European children: Report on (f)actors that explain online acquisition, 
cognitive, physical, psychological and social wellbeing, and the online 
resi l ience of chi ldren and young people. KU Leuven, Leuven: 
ySKILLS.Mascheroni G. & Ólafsson, K. (2015). The mobile internet: access, use, 
opportunities and divides among European children. New Media & Society, 18 
(8), pp. 1657-1679. Ponte, C., Simões, J.A., Batista, S. & Castro, T.S. (2019). 
Implicados, intermitentes, desengajados? Estilos de mediação de pais de 
crianças de 3-8 anos que usam a internet, Sociologia, Problemas e Práticas, 91, 
39-58. 

Palavras chave: Jovens, Internet, Mediação Parental, Competências Digitais 
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IV CICSE-43343 - Professores da educação básica como facilitadores da 
cidadania digital em escolas públicas de Manaus, Amazonas, Brasil 

- Lana Cristina Pinto Barbosa - Secretaria Municipal de Educação de Manaus 
- Jhonatan  Luan de Almeida Xavier - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas 

A cidadania digital tem um viés de transformação que ainda precisa ser 
trabalhada com os professores para que os mesmos sejam facilitadores da 
inclusão digital e social, especialmente nas escolas públicas. No presente 
resumo apresentaremos os resultados de um processo formativo com 
professores da rede pública de ensino com vistas a torná-los facilitadores no 
processo de inclusão digital dos estudantes da cidade de Manaus, o processo 
trabalhou o uso de ferramentas Google e metodologias ativas como a 
gamificação, storytelling e pensamento computacional (BRACKMANN, 2020). 
A partir das oficinas, os professores compartilhavam os conhecimentos 
tecnológicos com outros colegas de profissão e com os estudantes. A 
metodologia utilizou de abordagem qualitativa, além de registros fotográficos, 
anotações em caderno de campo e questionários de avaliação que os 
professores respondiam após as oficinas para avaliar os conhecimentos. De 
acordo com Flick (2009) “a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao 
estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas da vida” e que 
essa pesquisa não se refere apenas em aplicar técnicas, mas também em ter 
uma pesquisa específica. O projeto foi desenvolvido em 09 módulos mensais, 
30 oficinas formativas, 60 oficinas pontuais sobre recursos do Google 
Workspace, elaboração de planos, estratégias de ensino  e apresentação de 
produtos finais. Demonstrando assim resultados positivos. Ressaltamos que o 
projeto formativo durou todo o ano de 2021 e atendeu cerca de  1.443 
profissionais, sendo, impactando em torno de 115.440 estudantes. (DDPM, 
2021). Ao fim da formação os professores participaram de um evento de 
socialização, onde, reunidos, apresentaram os resultados de planos de ensino 
trabalhados em sala de aula, com uso de recursos tecnológicos, foi um 
momento de aprendizado e troca de experiências que envolveu profissionais 
de toda a capital. Nesse contexto, pensamos que o projeto foi importante para 
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que muitos estudantes tivessem acesso a tecnologias educacionais, bem como 
outros professores pudessem ter alcance de atualização de conhecimentos 
para o trabalho com metodologias ativas e tecnológicas. Desta forma, o 
trabalho desenvolvido apresentou possibilidades de democratizar os 
conhecimentos, para que a cidadania digital esteja presente nas comunidades 
escolares ao redor mundo. 

BRACKMANN, C. Desenvolvimento do Pensamento Computacional Através de 
Atividades Desplugadas na Educação Básica. 226 p. - Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), 2017. Disponível em: http://hdl.handle.net/
10183/172208. Acesso em: 10 fev. 2020.FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa 
qualitativa / Uwe Flick; tradução Joice Elias Costa. 3. ed. - Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 405p. ; 25 cmALVES, Lynn Rosalina et al. Gamificação: diálogos 
com a educação. In: FADEL, Luciane Maria et al (Org.). Gamificação na 
educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014 [e-book].DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. Projeto Formativo CTE 
Diurno. 2021. 

Palavras chave: Educação; Cidadania; Formação de professores; Recursos 
tecnológicos 

IV CICSE-56586 - Pedagogia Na Modalidade Ead No Estado Do Tocantins: 
Percepção dos estudantes quanto aos avanços e limites na formação de 
professores 

- Vâner Lima Silva - Universidade Cidade de São Paulo - Unicid 
- Angela Maria Martins - Universidade Cidade de São Paulo - Unicid / Fundação 
Carlos Chagas - FCC 

Este trabalho integra investigação maior que tem como propósito analisar os 
motivos que levaram estudantes a cursar licenciatura em pedagogia na 
modalidade EaD (Educação a Distância), e quais suas percepções sobre a 
formação no referido curso. Trata-se de estudo qualitativo e exploratório 
realizado no município de Tocantinópolis, estado do Tocantins/Brasil. Foram 
analisadas fontes documentais e, na sequência, realizou-se um grupo focal, 
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envolvendo estudantes de uma universidade privada. O recorte temporal da 
análise documental do estudo em pauta inicia-se a partir da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBN), aprovada em 1996 pelo governo 
brasileiro, até os instrumentos legais vigentes em 2022 que regulamentam os 
cursos de pedagogia. A pesquisa tem como referencial teórico GATTI (2005), 
SANTOS (2004) e SAVIANI (2017). A análise documental permite identificar 
que a legislação destaca a necessidade de profissionais altamente qualificados 
e o uso de tecnologias e outros recursos para a oferta de cursos de graduação 
na modalidade EaD, porém, não especifica itens essenciais para que a oferta 
tenha padrões e referenciais mínimos de qualidade, tais como a quantidade 
de alunos por professor e tutor, o que pode dificultar a oferta qualificada de 
cursos na modalidade a distância. Os recursos tecnológicos são ferramentas 
essenciais no cenário contemporâneo, sobretudo quando utilizadas nos 
processos educacionais da EaD. Contudo, há necessidade de investimentos na 
ampliação da infraestrutura e do acesso às tecnologias nas escolas da 
educação básica, assim como na oferta de formação continuada. Destaque-se 
que a legislação deve ser modificada para a definição de parâmetros claros de 
qualidade para a oferta da licenciatura em Pedagogia, na modalidade EaD. Por 
sua vez, os estudantes evidenciam que, cursar uma licenciatura nessa 
modalidade significa uma conquista, pois são oriundos de famílias 
pertencentes aos segmentos mais vulneráveis da população. Assim, frequentar 
um curso superior representa um elemento relevante. As falas também 
indicam fragilidades conceituais e metodológicas no curso examinado. 

ANFOPE, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 
(ANFOPE et. al. 2019). Contra a descaracterização da Formação de Professores 
- Nota das entidades nacionais em defesa da Res. 02/2015, 2019. Disponível 
em: https://anped.org.br/news/contra-descaracterizacao-da-formacao-de-
professores-nota-das-entidades-nacionais-em-defesa-da. Acesso em: 25 out. 
2021.ANFOPE, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 
Educação – ANFOP; ForumDir, Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, 
Centros de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras. 
Nota Conjunta. 2021. Disponível em: http://www.anfope.org.br/wp-content/
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uploads/2021/06/Carta-ANFOPE-FORUMDIR-jun-2021-finall.pdf. Acesso em: 
21 set. 2021.ANPEd, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa Em 
Educação (ANPEd et. al., 2018). Nota sobre a Base Nacional Comum para 
Formação de Professores. 21/12/2018. 2018. Disponível em: http://
www.anped.org.br/news/nota-sobre-base-nacional-comum-para-formacao-de-
professores. Acesso em: 25 out. 2021.BARRETO, Elba, S. de Sá; PAHIM, Regina; 
MARTINS, Angela M. Formação de docentes a distância: reflexões sobre um 
Programa. Cadernos de Pesquisa, n. 106, p. 81-115, março, 1999.BELLONI, 
Maria Luiza. Educação a Distância. 7. ed. – Campinas, SP: Autores Associados, 
2015. – (Coleção Educação Contemporânea).BOURDIEU, Pierre. O poder 
simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso 
em: 14 jun. 2021.BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 2.494, de 10 de 
fevereiro de 1998. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/d2494.htm. Acesso em: 20 jun. 2021. BRASIL. Decreto n. 
5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional . Disponível em: http://www.planal to.gov.br/cc iv i l_03/
_ato2004-2006/2005/decreto/d5622.htm. Acesso em: 20 jun. 2021.BRASIL. 
Resolução CNE/CP n. 1, de 2006. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf. Acesso em: 18 set. 
2021.BRASIL. Lei n. 13.005, 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dá outras providências. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm . Acesso 
em: 14 jun. 2021.   BRASIL. Decreto n. 9.057, de 25 maio de 2017. 
Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9057.htm. 
Acesso em: 19 jun. 2021. BRASIL Lei n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 
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Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que 
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o 
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 
de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Disponível em: http://
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em: 10 out. 2021.BRASIL. Lei n. 14.040, de 18 de agosto de 2020. Estabelece 
normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Disponível 
em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/. Acesso em: 19 jun. 2021. BRASIL. 
Medida Provisória n. 934, de 01 de abril de 2020. Estabelece normas 
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/. Acesso em: 19 jun. 2021. 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação – economia, 
sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999.CAZELOTO, Edilson. 
Apontamentos sobre a noção de “Democratização da Internet”. In: TRIVINHO, 
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formacion et Transparence Administrative, Paris: Presses Universitaires de 
France (PUF), 1988.COSTA, Antônio Luiz M.  C. Cercas no Ciberespaço: a 
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IV CICSE-66334 - “Atenta às diferenças”, o podcast em ambiente escolar 

- Débora Amorim Radanovitsck - Universidade Lusófona do Porto 

Com o aumento do consumo e produção dos programas de áudio - podcasts 
na rotina de grande parte dos cidadãos, entre eles pais, alunos e docentes, se 
torna importante a literacia para o uso desta mídia. Segundo o relatório da 
Reuters Portugal de 2020, o consumo de podcasts tem aumentado no país, 
tendo destaque programas com temas especializados, como científicos e 
tecnológicos. A chegada da quarentena imposta pelo enfrentamento da 
pandemia da Covid-19, abalou imenso o fazer docente, trazendo um imediato 
uso de diferentes mídias e tecnologias. Neste paper é apresentado um estudo 
de caso de utilização da mídia podcast em projeto interdisciplinar chamado 
“Ouvindo as diferenças”, desenvolvido em escola básica situada em São Paulo/
SP, Brasil, no segundo semestre de 2021, com alunos de 8º ano do 3º ciclo, no 
qual a autora atuou como consultora e orientadora tanto de docentes 
envolvidos quanto dos alunos que produziram os programas. Por meio de 
revisão de literatura narrativa e de relato de experiência, este estudo de caso 
demonstra de que forma a utilização da ferramenta podcast pode ser uma 
solução para processos de ensino-aprendizagem, trazendo desta forma como 
conclusão uma reflexão pessoal sobre o projeto desenhado e implementado 
pela autora. Vale ainda frisar que documentos que balizam a educação, entre 
eles  “O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” citam 
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competências associadas às linguagens bem como competências associadas à 
informação e comunicação que dialogam com processos de cidadania digital, 
e consequentemente, literacia dos media, sendo assim, a discussão e relatos 
de experiência atuais se tornam importantes ferramentas para o bem fazer 
docente. 

Cardoso, G., Paisana, M & Pinto. Marinho, A. (2020). Reuters Digital News 
Report 2020. Portugal: Publicações OberCom.Freire, P. (2004). Pedagogia da 
autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro/São Paulo: 
Paz e Terra. 

Palavras chave: podcast, professores, metodologias ativas, literacia dos media, 
cidadania digital 

IV CICSE-72429 - Desinformação e cidadania digital: reflexões a partir de 
workshops com alunos do Ensino Secundário 

- Margarida Maneta - Universidade Lusófona do Porto, CICANT 

Parte das crianças e adolescentes portuguesas/es vive com e a partir de 
dispositivos tecnológicos. Através deles, alcançam formas de consumo de 
informação, de participação em sociedade e de comunicação com os seus 
pares, passando, assim, o mundo digital de “apêndice do mundo físico” para 
“parte fundamental dele” (Le Voci-Sayad, 2019, p.269). A facilidade de acesso 
e destreza sobre os dispositivos eletrónicos por parte de crianças e jovens nos 
últimos anos, não implica, contudo, a preparação para uma conduta que lhes 
permita, conscientemente, identificar e agir sobre os riscos e ameaças a que 
estão expostos, podendo, por isso, o exercício da sua cidadania (digital) 
revelar-se altamente atribulado. A desinformação é um fenómeno que se sabe 
não ser recente, mas cuja (re)configuração a que foi sujeito o torna um 
problema “atual e revigorado, a necessitar de um olhar especial” (Brites, 2018, 
p.94). A sua amplificação online levou alguns autores, como Raúl Magallón 
Rosa, a considerar os avanços tecnológicos de “melhor ferramenta de 
democratização das sociedades” a “ameaça dos sistemas democráticos” (2019, 
p.55). Este poster apresenta uma proposta de combate à desinformação por 
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intermédio da Literacia Mediática junto, especificamente, de alunos que 
frequentam o ensino secundário português. A sua aplicação-piloto ocorreu em 
2022, no decorrer de um workshop com uma turma de vinte e um estudantes. 
Além de um inquérito por questionário, esta atividade foi monitorizada a partir 
da criação de uma nuvem de palavras no início e no fim da sessão. Este 
instrumento permitiu, inicialmente, que fossem os/as alunos/as a dar o mote 
da sessão, bem como, no final, refletissem sobre as competências adquiridas. 
Os resultados preliminares apontam para o debate em torno dos elementos 
essenciais à verificação da informação, destacando-se a imagem e o título 
como os componentes de que a maioria desconfia (n=17). Já as fontes 
utilizadas e a data da publicação são aspetos a que os/as participantes 
atribuem menos relevância no momento de confirmar a veracidade das 
informações (n=3). 

Brites, M. J., Amaral, I., & Catarino, F. (2018). A era das “fake news”: o digital 
storytelling como promotor do pensamento crítico. Journal of Digital Média & 
Interaction 1(1), 85-98. Le Voci Sayad, A. (2019). Educación Mediática y 
pensamiento crítico: Antídotos contra la desinformación. In I. Aguaded, A. 
Vizcaíno-Verdú & Y. Sandoval- Romero (Eds). Competencia mediática y digital: 
del acceso al empoderamento (pp. 265-270). Grupo Comunicar Ediciones. 
Rosa, R.M. (2019). Unfaking news: como combater a desinformação. MediaXXI. 

Palavras chave: Desinformação; literacia mediática; informação; jovens. 

IV CICSE-76518 - As Ferramentas digitais: face aos desafios impostos pelo 
COVID-19 

- Teresa Jesus Correia Paulino Santos - Universidade Lusófona do Porto 

Durante o tempo de isolamento social provocado pelo surto epidemiológico 
Covid-19, as aprendizagens foram desenvolvidas através do ensino não 
presencial, ensino remoto de emergência, com as metodologias adequadas 
aos recursos disponíveis e critérios de avaliação, tendo em conta os contextos 
dos alunos. Os professores verificaram que nem todos os alunos estavam em 
igualdade de circunstâncias de aprender a aprender com as tecnologias, assim 
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como o apoio familiar varia muito de um aluno para outro. Apresentamos os 
resultados de um estudo que pretendeu: 1) compreender a forma como os 
professores da educação pré-escolar operacionalizaram os domínios da Área 
de Expressão e Comunicação durante o ensino remoto de emergência; e 2) 
como monitorizaram as aprendizagens. Os dados foram recolhidos junto a 
professores do pré-escolar (n = 75), através de inquérito por questionário, que 
continha uma questão aberta solicitando aos professores que explicitassem a 
forma como tinham operacionalizado a Área Expressão e Comunicação e o 
feedback das aprendizagens. Utilizamos o software webQDA para a 
interpretação dos dados qualitativos. De acordo com a afinidade semântica, 
elegemos as categorias: educação expressão e comunicação; dificuldades de 
concretização; Educação Física; Encarregados de Educação e professores. Os 
resultados sugerem que os professores recorreram, às plataformas digitais, 
fotos e vídeos, ao correio eletrónico, às sugestões oferecidas pelo Estudo em 
Casa, através da televisão e telefone. Os alunos envolveram-se nas tarefas, no 
visionamento de vídeos, desenhos, pinturas, recortes e colagem, com a 
colaboração dos encarregados de educação, estratégia que permitiu um 
maior envolvimento das famílias. Foram monitorizados com o feedback das 
atividades sugeridas. Apesar destes recursos, alguns professores sentiram 
dificuldades na operacionalização das tarefas para levarem os alunos a 
aprender, pois neste nível as crianças não são autónomas para mexer nos 
dispositivos eletrónicos e não sabem ler. Necessitam sempre da ajuda do 
adulto, o que faz com que o acompanhamento, dependa muito de cada 
contexto familiar. Contudo, a maioria dos professores salientam a colaboração 
entre pares, novas formas de aprender, autonomia e envolvimento com as 
famílias. 

Amaral, M. (2021). Educação em tempos de emergência. Cadernos da 
Pandemia 1 Educação, A Provedoria de Justiça na Salvaguarda dos Direitos 
Humanos. Provedor de Justiça disponível em http://www.provedor-jus.pt/
documentos/educ_c1_2021.pdfBardin, L. (2010). Análise de Conteúdo. Lisboa: 
Edições 70: Edições Loyola, 2010Costa, J. (2020). Entre o caos e a esperança. 
In Alves, J. & Cabral. I. (Eds.), Ensinar e aprender em tempo de COVID 19: 
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Palavras chave: COVID 19; Área de Expressão e Comunicação; Ensino remoto 
de emergência; pré-escolar; webQDA. 

IV CICSE-77889 - A Efetivação Do Direito À Educação No Contexto De 
Pandemia Da Covid -19: Os Desafios Do Ensino Remoto No Brasil 

- Vanusa Meireles de Souza - Universidade Federal do Oeste da Bahia 
- Leriane Silva Cardozo - Universidade Federal do Oeste da Bahia 
- Cacilda Ferreira dos Reis - Universidade Federal do Oeste da Bahia 

A pandemia da Covid-19 provocou mudanças substanciais na educação 
brasileira. A suspensão das aulas presenciais e a adoção do ensino remoto 
apresentaram grandes desafios às instituições de ensino e a todos(as) que 
lidam com processos educacionais. Assim sendo, o objetivo deste estudo é 
discutir as desigualdades no acesso ao ensino remoto, evidenciando as 
dificuldades para a garantia do direito à educação no contexto da crise 
sanitária causada pela pandemia. Trata-se de estudo qualitativo fundamentado 
na revisão da literatura referente ao tema, subsidiada pelo aporte teórico de 
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autores(as), quais sejam: Duarte (2007), Galzerano (2021), Macedo (2021), 
Magalhães (2021), Matijascic et al. (2021), Nascimento et al. (2020), cuja 
discussão destaca a educação como direito, as desigualdades educacionais e 
as dificuldades para a oferta e o acesso à educação no cenário pandêmico. 
Magalhães (2021) ressalta que o ensino remoto tem intensificado uma 
desigualdade histórica e estrutural que marca o acesso à educação no Brasil. A 
pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) demonstra que 99,3% das escolas 
brasileiras suspenderam as atividades presenciais como medida de 
enfrentamento à pandemia no ano de 2020 e que mais de 98% das 
instituições adotaram o ensino não presencial. O estudo do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) estima que, em 2020, mais de 5,5 milhões de 
crianças e adolescentes tiveram seu direito à educação negado. Por sua vez, os 
estudos baseados em levantamentos do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 
Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (CETIC) apontam que as dificuldades em relação à conectividade e 
a equipamentos eletrônicos deixaram parte significativa dos(as) estudantes 
brasileiros(as) à margem do ensino mediado por tecnologias digitais. Desse 
modo, identifica-se que o ensino remoto ocorreu de modo desigual entre 
os(as) estudantes brasileiros(as), com prejuízos especialmente para o público 
que vivencia situação de vulnerabilidade socioeconômica. Destaca-se, ainda, 
que as políticas educacionais emergenciais implementadas neste período no 
país foram insuficientes para a superação das desigualdades existentes nessa 
área e no sentido de concretização da educação como direito de todos(as). 

CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (Brasil). Pesquisa sobre o uso das tecnologias 
de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020. 
Disponível em: https://cetic.br/pt/tics/pesquisa/2020/escolas/CO2/. Acesso 
em: 15 fev. 2022.DUARTE, Clarice Seixas. A educação como um direito 
fundamental de natureza social. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 28, n. 
100 – Especial, out. 2007, p. 691-713. DOI:  https://doi.org/10.1590/
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S0101-73302007000300004. Disponível em: https://www.scielo.br/j /es/a/
Sys3c3j8znnWkyMtNhstLtg/abstract/?lang=pt. Acesso em: 04 nov. 
2021.FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA BRASIL (UNICEF). 
Enfrentamento da cultura do fracasso escolar: Reprovação, abandono e 
distorção idade-série. Brasília, DF: Cenpec Educação, 2021. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/relatorios/enfrentamento-da-cultura-do-fracasso-
escolar. Acesso em: 16 fev. 2022.INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (Brasil). Pesquisa Resposta 
Educacional à Pandemia de COVID-19. Brasília, DF: INEP, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-
indicadores/censo-escolar/pesquisas-suplementares/pesquisa-covid-19. 
Acesso em: 16 fev. 2022.MACEDO, Renata Mourão. Direito ou privilégio? 
Desigualdades digitais, pandemia e os desafios de uma escola pública. 
Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol. 34, n. 73, Maio-Agosto 2021, p.262-280. 
DOI: https://doi.org/10.1590/S2178-149420210203. Disponível em: https://
www.scielo.br/j/eh/a/SGqJ6b5C4m44vh8R5hPV78m/. Acesso em: 04 nov. 
2021.MAGALHÃES, Rodrigo Cesar da Silva. Pandemia de covid-19, ensino 
remoto e a potencialização das desigualdades educacionais. História, Ciências, 
Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/
S0104-59702021005000012. Disponível em: https://www.scielo.br/j/hcsm/a/
PsyyZM3qmWPBQcBMm5zjGQh/? lang=pt . Acesso em: 14 out . 
2021.MATIJASCIC et al. Milkos. Educação. Políticas sociais: acompanhamento 
e análise. BPS n. 28, Brasília, DF: IPEA, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/
bps28/educacao. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/
1 1 0 5 8 / 1 0 8 0 7 / 1 / B P S _ 2 8 _ e d u c a c a o . p d f . A c e s s o e m : 1 4 o u t . 
2021.NASCIMENTO et al. Paulo Meyer. Acesso domiciliar à internet e ensino 
remoto durante a pandemia. Diretoria de Estudos e Políticas Sociais nº 88, 
Brasília, DF: IPEA, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/ntdisoc88. Disponível 
em: http://repositorio.ipea.gov.br /handle/ 11058/10228. Acesso em: 02 fev. 
2022. 

Palavras chave: ensino remoto; desigualdades educacionais; direito à 
educação 
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Educação e Formação ao longo da vida 

IV CICSE-13143 - Avaliação Por Pares Em Contexto De Ensino Híbrido 

- Simone Mura - Universidade Católica de Moçambique 
- Heitor Simão Mafanela Simão - Universidade Católica de Moçambique 

A pesquisa tem como objectivo analisar o impacto da introdução da avaliação 
por pares num curso em modalidade híbrida, no ensino superior, no contexto 
moçambicano. Apresenta-se uma experiencia desenvolvida em duas turmas 
do 3º ano do curso de Licenciatura em Informática da Faculdade de Economia 
e Gestão da Universidade Católica de Moçambique. A disciplina decorreu num 
modelo pedagógico híbrido, a sala de aula invertida, com actividades 
presenciais e online na plataforma MOODLE, com utilização de varias 
ferramentas, entre as quais o “Laboratório de Avaliação”, para a avaliação de 
pares. Esta última foi utilizada no desenvolvimento de um trabalho válido 
como prova final da disciplina. A pesquisa assumiu uma metodologia mista e 
se baseou no estudo de caso. Os dados de pesquisa são provenientes de um 
questionário online e análise estatística inferencial das notas dos estudantes 
por meio de teste ANOVA de medições repetidas. Os resultados do teste 
ANOVA apontam que existe uma diferença estatística significativa entre as 
notas antes e depois da avaliação por pares (F(37,38) = -6.1940, p <0,001). 
Segundo os inquiridos a avaliação por pares melhorou a capacidade de 
análise critica e os comentários dos colegas contribuiu na sua aprendizagem e 
na qualidade do trabalho. Concluiu-se que existe uma grande relevância 
pedagógica na utilização da avaliação por pares. Além disso, observamos que 
os principais factores críticos que se destacam são a dificuldade de avaliar 
imparcialmente os colegas, redigir os feedbacks e o tempo dedicado. 

Bacich, L., & Moran, J. (2018). Metodologias ativas para uma educação 
inovadora: uma abordagem téorico-prática (L. Bacich & J. Moran, eds.). Porto 
Alegre, Brasil: Penso.Barroso da Costa, C. (2017). Autoavaliação e avaliação 
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pelos pares: uma análise de pesquisas internacionais recentes. Revista Diálogo 
E d u c a c i o n a l , 1 7 ( 5 2 ) , 4 3 1 . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.7213/1981-416x.17.052.ds06Conrad, D., & Openo, J. (2019). Estratégias de 
avaliação para a aprendizagem online (1.a ed.). São Paulo, Brasil: Artesanato 
Educacional.Fávero, L. P., & Belfiore, P. (2017). Manual de análise de dados: 
estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®. Rio de 
Janeiro, Brasil: Elsevier Ltd.Hanrahan, S. J., & Isaacs, G. (2001). The self-
evaluation of medical communication skills. Higher Education Research and 
D e v e l o p m e n t , 2 0 ( 1 ) , 7 1 – 7 9 . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1080/07924360120043658Kollar, I., & Fischer, F. (2010). Peer assessment as 
collaborative learning: A cognitive perspective. Learning and Instruction. 
E l s e v i e r , 2 0 ( 4 ) , 3 4 4 – 3 4 8 . h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 /
j.learninstruc.2009.08.005Mattar, J. (2017). Metodologias ativas para a 
educação presencial, blended e a distância (1.a ed.). São Paulo, Brasil: 
Artesanato Educacional.Nicol, D., Thomson, A., & Breslin, C. (2014). Rethinking 
feedback practices in higher education: a peer review perspective. Assessment 
and Evaluation in Higher Education, 39(1), 102–122. https://doi.org/
10.1080/02602938.2013.795518Race, P. (2019). The Lecturer’s Toolkit: A 
practical guide to assessment, learning and teaching (5.a ed.). London, Reino 
Unido: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429060205White, P. J., Larson, 
I., Styles, K., Yuriev, E., Evans, D. R., Rangachari, P. K., … Naidu, S. (2016). 
Adopting an active learning approach to teaching in a research- intensive 
higher education context transformed staff teaching attitudes and behaviours. 
Higher Education Research and Development, 35(3), 619–633. https://doi.org/
10.1080/07294360.2015.1107887 

Palavras chave: metodologias activas, laboratório de avaliação, avaliação por 
pares 

IV CICSE-14992 - Polifonia e narrativas docentes nos processos de formação 
continuada 

- Letícia Queiroz de Carvalho - Instituto Federal do Espírito Santo 
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Neste trabalho, buscamos um diálogo entre alguns pressupostos teóricos do 
pensador alemão Walter Benjamin, atinentes  à narração no processo coletivo 
da socialização das experiências históricas e o conceito de polifonia do 
filósofo russo Mikhail Bakhtin, sob a ótica da equipolência de vozes presentes 
nos diálogos docentes em formações continuadas da área de Literatura e 
Linguagem. Por meio do cotejamento de alguns textos desses autores e as 
propostas metodológicas advindas do campo teórico que sustenta a narrativa 
em educação na perspectiva bakhtiniana, pretendemos destacar a relevância 
das produções narrativas orais ou escritas nos processos de formação 
docente, de modo a valorizar as concepções e os saberes dos professores na 
educação básica, bem como a necessária interlocução entre a sala de aula, a 
pesquisa e a comunidade educativa nos encontros formativos da área de 
Letras. 

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética - A teoria do romance. 
São Paulo: UNESP-HUCITEC, 1993. ______. Estética da criação verbal. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. ______. Problemas da poética de Dostoiévski. 
Trad. Paulo Bezerra. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011.BAKHTIN, 
M. M. / VOLOCHÍNOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: 
HUCITEC, 1997.BENJAMIN, Walter. Experiência e Pobreza. In: Magia e técnica, 
arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio 
Paulo Rouanet; prefácio Jeanne Marie Gagnebin – 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 
1996. ______. O Narrador. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet; prefácio  
Jeanne Marie Gagnebin – 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. ______. Sobre o 
conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura 
e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet; prefácio Jeanne Marie 
Gagnebin – 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. BEZERRA, Paulo. Polifonia. In: 
BRAIT, Beth. Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005.CARVALHO, 
Letícia Queiroz de. A interação dialógica e a pesquisa: caminhos para a 
pesquisa docente no mestrado profissional em letras. In: A leitura na escola: a 
sala de aula como espaço dialógico. Vitória –ES: Edifes, 2017. p.59-76._____. 
Dialogismo e literatura: contribuições para a formação do leitor crítico na 
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educação básica. Percursos Linguísticos (UFES), v. 8, p. 77-90, 2018.JOBIM e 
SOUZA, Solange. Infância e linguagem: Bakhtin,Vygotsky e Benjamin. São 
Paulo: Papirus, 1994. JOBIM E SOUZA, Solange; ALBUQUERQUE, Elaine 
Deccache Porto. A pesquisa em ciências humanas: uma leitura bakhtiniana. 
Bakhtiniana, São Paulo, 7 (2): 109-122, Jul./Dez. 2012KONDER, Leandro.O 
Marxismo da Melancolia. 2. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989. KRAMER, Sônia. 
Por entre as pedras. Arma e sonho na escola. São Paulo: Ática, 2006. NUNES, 
Clarice. Walter Benjamin: os limites da razão. In: FARIA FILHO, L. M. (org.). 
Pensadores sociais e história da educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2005. P.87-98PIRES, Vera Lúcia; ADAMES, Fátima Andréia Tamanini. 
Desenvolvimento do conceito bakhtiniano de polifonia. Estudos semióticos. 
Nov.2010, São Paulo,v.6, nº 2, p.66-76.SELIGMANN-SILVA, Márcio. Walter 
Benjamin: o pensamento nómada. Depoimento [jul. 2015]. Entrevistador: 
Soraia Vilela. Disponível em: https://walterbenjaminblog.wordpress.com/
2015/07/17/entrevistacom-marcio-seligmann-silva/. Acesso em 15 jun. 2019. 

Palavras chave: Formação docente; Narrativas; Polifonia. 

IV CICSE-17119 - Educação, Desigualdade e Políticas de Alfabetização: Um 
ensaio sobre o Programa Brasil Alfabetizado. 

- Thaysa Sonale Almeida Silva - Universidade de Coimbra 

Num mundo cada vez mais globalizado e dependente da informação, a 
alfabetização é condição fundamental para o pleno exercício da cidadania. No 
entanto, apesar de todo o esforço, a nível mundial, para erradicar o 
analfabetismo, o problema ainda se destaca como um dos grandes desafios 
para a sociedade. Dados da Unesco (2009) apontavam que um terço da 
população do globo era analfabeta no final da primeira década do século XXI 
e que em alguns países em desenvolvimento o analfabetismo chega a atingir 
mais da metade da população. No Brasil, de acordo com o relatório do Plano 
Nacional de Educação (PNE) de 2020, onze milhões de pessoas acima de 
quinze anos de idade não sabem ler e escrever; situação que alimenta o clico 
de pobreza e a exclusão social. Dessa forma, este artigo propõe uma reflexão 
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sobre educação e desigualdade, a partir da exposição do Programa Brasil 
Alfabetizado (PBA). Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica que 
alcança teorias sobre educação e desigualdade, além do histórico das 
políticas públicas alfabetizadoras de jovens e adultos no país, desembocando 
no Programa Brasil Alfabetizado. Recorreu-se ainda à coleta de dados oficiais 
que evidencia o cenário do analfabetismo no Brasil. Concluiu-se que o PBA 
apresenta progressos e melhorias na promoção da inclusão social, a despeito 
da passibilidade de melhorias que apontam para a formação de professores, 
para a cobertura do programa e a uma dinâmica assistencialista que considera 
pouco a causa da evasão escolar e a sintonia entre as expectativas dos alinos 
com as metodologias e técnicas de ensino ofertadas. 

ARAÚJO, et al. Alfabetização e letramento na visão de Paulo Freire. FIPED, 
2013. Disponível em < http://www.editorareal ize.com.br/revistas /fiped/trabal 
h o s / T r a b a l h o 
_Comunicacao_oral_idinscrito__0721f167b554939018b948ecd8443cdf.pdf>. 
Acesso em 01 fev. 2017.BARREYRO, Gladys Beatriz. O Programa Alfabetização 
Solidária: Terceirização no contexto da Reforma do Estado. Curitiba, Editora 
UFPR: Educar em Revista. n.38, p.175-191, set./dez. 2010.BELUZO, Maira 
Ferreira; TONIOSSO, José Pedro. O mobral e a alfabetização de adultos: 
Considerações Históricas. Bebedouro-SP: Caderno de Educação: Ensino e 
Sociedade. V.2, p.196-209, 2015.BONAL, Xavier. Sociología de la educación: 
una aproximacíon crítica a las corrientes contemporáneas. Barcelona: Paidós, 
1998.BOURDIEU, Pierre. A escola conservadora: as desigualdades frente à 
escola. In: NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Org.). Escritos de 
educação. 9 ed. Petrópolis: Vozes, 2007a., p. 39-64. BRASIL. Brasil Alfabetizado 
atende 167 mil jovens em todo o Brasil. Portal Brasil. 2016. Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/08/brasil-alfabetizado-atende-167-
mil-jovens-em-todo-o-brasil>. Acesso em 20 fev. 2017.BRASIL – Portal Brasil. 
Brasil Alfabetizado: Saiba como funciona o programa de alfabetização. 
Disponível em < http://www.brasil.gov.br/educacao/2014/04/brasil-
alfabetizado-saiba-como-funciona-o-programa-de-alfabetizacao/view>. Acesso 
em 01 fev. 2017.BRASIL – Presidência da República. Decreto n° 6093 de 24 de 
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abril de 2007. Dispõe sobre a reorganização do Programa Brasil Alfabetizado, 
visando a universalização da alfabetização de jovens e adultos de quinze anos 
ou mais e dá providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6093.htm>. Acesso em 02 fev. 
2017.BRASIL – Presidência da República, Casa Civil. Lei n° 9394 de 20 de dez. 
de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 20 
fev.2017.______. Os três estados do capital cultural. In: NOGUEIRA, Maria 
Alice; CATANI, Afrânio (Org.). Escritos de educação. 9 ed. Petrópolis: Vozes, 
2007b, p. 71-79.DAVID, Costa Hellen; FURLANETTE, R.F.P. Fátima Maria. O 
Programa de Alfabetização Solidária e a erradicação do analfabetismo no 
Brasil. Presidente Prudente: Associação de Leitura do Brasil. Disponível em < 
http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais16/sem01pdf/
sm01ss10_05.pdf>. Acesso em 01 fev. 2017DINIZ, Gleison Mendonça; 
MACHADO, Diego de Queiroz; MOURA, Heber José de. Políticas Públicas de 
combate ao analfabetismo no Brasil: uma investigação sobre a atuação do 
Programa Brasil Alfabetizado em municípios do Ceará. Rio de Janeiro: Revista 
de Administração Pública, n.48 (3), p. 641-666, mai/jun. 2014.FREIRE, Paulo. A 
importância do ato de ler: em três artigos que se completam.50.ed. São Paulo: 
Cortez, 2009. FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 23ª ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1999.GABRIEL, Edilma Moreira; MACHADO, Clarisse 
Drummond Martins; OLIVEIRA, Raquel Loureiro. Focalização de Políticas 
Públicas: O Programa Bolsa Família como política pública focalizada para 
superação da desigualdade e exclusão. United Nations Development 
Programme, Disponível em < http://www.ipc-undp.org/publications/mds/
39M.pdf>. Acesso em 02 fev. 2017.HENRIQUES, Ricardo; BARROS, Ricardo 
Paes de; AZEVEDO, João Pedo ( Orgs). Brasil alfabetizado : caminhos da 
avaliação. 1 ed. Brasília: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade, 2006.IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil 
em Síntese. Disponível em < http://brasilemsintese.ibge.gov.br/educacao/
taxa-de-analfabetismo-das-pessoas-de-15-anos-ou-mais.html>. Acesso em 28 
jan. 2017.IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos conhecer 
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o Brasil. Disponível em < http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/
nosso-povo/ e d u c a cao.html>. Acesso em 03 fev. 2017.INEP – Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em < 
https://www12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2014/03/17/estatisticas-sobre-
o-analfabetismo-no-brasil>. Acesso em 01 mar. 2017.JÚNIOR, Luiz Honorato 
da Silva; SAMPAIO, Yony. Notas sobre Pobreza e Educação no Brasil. Revista 
Problemas del Desarrollo. México, v.163, p. 75 -97, out./dez. 2010.LEÃO, 
Michele. Lei Saraiva (1881): se o analfabetismo é um problema, exclui-se o 
problema. Aedos. Rio Grande do Sul: set 2012. Disponível em < http://
seer.ufrgs. br/i ndex.php/aedos/article/view/30737/20890>. Acesso em 10 fev. 
2017.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Analfabetismo no país cai de 11,5% para 
8,7% nos últimos oito anos. Disponível em < http://portal.mec.gov.br/ 
component /tags /tag /34 167>. Acesso em 12 fev. 2017.MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Resolução 
n°44 de 05 de setembro de 2012. Estabelece orientações, critérios e 
procedimentos para a transferência automática de recursos financeiros do 
Programa Brasil Alfabetizado aos estados e municípios. Disponível em < 
https://www.fnde.gov.br /fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?
acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000044&seq_ato=000&vlr_
ano=2012&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC>. Acesso em 28 jan. 2017. MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO – Programa Brasil Alfabetizado. Disponível em < http://
portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=19002>. 
Acesso em 22 jan. 2017.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade. Princípios, Diretrizes, Estratégias e 
Ações de Apoio ao Programa Brasil Alfabetizado: Elementos para a Formação 
de Coordenadores de Turmas e de Alfabetizadores. Brasília, abril de 2011. 
D i s p o n í v e l e m < h t t p : / / p o r t a l . m e c . g o v . b r / i n d e x . p h p ?
option=com_docman&view=download&alias=10022-diretrizes-principios-
pba-secadi&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 
02 fev. 2017.REIMERS, Fernando M. Educando a los hijos de los pobres. Un 
Movimiento Mundial Paradójico. Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos (México), vol. XLV, núm. 4, 2015, pp. 13-40.RIBEIRO, Rosana; 
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CACCIAMALI, Maria Cristina. Defasagem idade-série a partir de distintas 
perspectivas teóricas. Revista de Economia Política, v. 32, nº 3 (128), p. 
497-512, julho-setembro/2012. ROCHA, Enivaldo Carvalho da; CARMO, 
Erinaldo Ferreira do. A educação como direito universal. In: Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, XVII, n. 123, abr 2014. Disponível em: <http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo _id= 14 
656&revista_caderno=27>. Acesso 30 jan 2017.RUMMERT, Sonia Maria; 
VENTURA, Jaqueline Pereira. Políticas Públicas para educação de jovens e 
adultos no Brasil: A permanente (re)construção da subalternidade – 
considerações sobre os Programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola. 
Curitiba: Editora UFPR,  Educar, n.29, p.29-45, 2007.SANTOS, Ana Cely Duarte 
Barbosa dos. O Programa Brasil Alfabetizado e os Desafios da Formação 
Docente. 2014. 26 p. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Estadual 
da Paraíba, Guarabira – PB.SILVA, Nelson do Valle; HASENBALG, Carlos. 
Tendências da Desigualdade Educacional no Brasil. Revista Dados, Rio de 
Janeiro, v. 43, n. 3, 2000. UNESCO - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. Marco de Ação de Belém. 
Sexta Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFITEA VI). 
Brasília: UNESCO, 2010. Disponível em: <http://www.unesco.org/fileadmin/
MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/working_documents/
Belem%20Framework_Final_ptg.pdf>. Acesso em 20 fev. 2017.UNESCO - 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E A 
CULTURA. O desafio da alfabetização global. Brasílida: UNESCO, 2009. 
D i s p o n í v e l e m : < h t t p : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g / i m a g e s /
0016/001631/163170por.pdf>. Acesso em 20 fev.2017.ZIMMERMANN, 
Clóveis Roberto; ESPÍNOLA, Gepherson Macêdo. Programa Sociais no Brasil: 
Um estudo sobre o Programa Bolsa Família no interior do Nordeste Brasileiro. 
Salvador: Caderno CRH. V.28, n.73, p. 147-164, jan/abr. 2015. 

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos; Programa Brasil Alfabetizado; 
Educação e Desigualdade. 
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IV CICSE-19913 - Developing a continuing Professional Identity as a Teacher 
Educator: Constraints of Portuguese faculty-tutors while supervising Physical 
Education school placements 

- Mariana Amaral da Cunha - CIDESD - Centro de Investigação em Desporto, 
Saúde e Desenvolvimento Humano, Universidade da Maia – ISMAI 

A considerable amount of literature over the last two decades highlights the 
importance of identity in teaching practice and teacher professional learning 
(e.g., Beauchamp & Thomas, 2009; Beijaard et al, 2004; Day et al., 2006; 
Rodgers & Scott, 2008). However, limited related literature falls within the 
development of a professional identity for university-based teacher educators 
(Izadinia, 2014; Pereira et al., 2015; Yamin-Ali, 2017). Teacher educators are an 
occupational group currently experiencing increased scrutiny by international 
policy makers and researchers but extremely difficult to identify and define 
(Tryggvason, 2012; White, 2018). Addressing university-based teacher 
educators’ complex work in current higher education contexts requires 
identifying the issues influencing their professional identity development 
(Hinostroza-Paredes, 2021; Mannes, 2020). Taking Gee’s (2000-2001) four 
p e r s p e c t i v e s i n re c o g n i z i n g a p e r s o n a s ‘a c e r t a i n k i n d o f 
person[teacher]’ (p.99), semi-structured interviews were conducted with 10 
Portuguese faculty-tutors of a Physical Education Teacher Education 
Programme at a private University, to examine the constraints in performing 
supervisory practices of school placements and in developing a professional 
identity as teacher educators. From an inductive thematic analysis, the 
following constraints emerged in developing the notion of a ‘continuing 
identity’ as teacher educators: Discursive –workload and conciliating the 
supervisory practices with other professional roles; professional instability; the 
responsibility in preparing effective teachers for the future; dealing with pre-
service teachers’ non-commitment to their role and tasks, cases of plagiarisms 
in their final reports, and not finishing their school placement experience; 
Institutional –  lack of recognition by the stakeholders of the teacher educator’s 
invaluable role in teacher education; balancing the differences of the 
educational experiences provided by each cooperating school; dealing with 
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non-commitment to teaching in some physical education teachers' groups; the 
supervision of the final reports; Affinity – Lack of time and opportunity to 
establish a meaningful pedagogical relationship with the preservice teachers; 
bearing witness of bad relations between teacher educators; management of 
conflicts between the cooperating teacher and the preservice teachers; and 
achieving an agreement with the cooperating teacher on the pre-service 
teachers’ assessments. No natural notions to identity development were 
reported. 

Beauchamp, C., & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An 
overview of issues in the literature and implications for teacher education. 
Cambridge Journal of Education, 39(2), 175-189.Beijaard, D., Meijer, P., & 
Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers' professional identity. 
Teaching and Teacher Education, 20(2), 107e128. Britzman, D. (2003). Practice 
makes practice: A critical study of learning to teach. Albany, NY: State 
University of New York Press.Day, C., Kington, A., Stobart, G., & Sammons, P. 
(2006). The personal and professional selves of teachers: Stable and unstable 
identities. British Educational Research Journal, 32(4), 601e616.Gee, J. P. 
(2000-2001). Identity as an analytic lens for research in education. Review of 
Research in Education, 25(1), 99-125. Hinostroza-Paredes, Y. (2021). Reflexivity 
and agency in university-based teacher educators: a critical realist analysis. 
Teaching in Higher Education, 1-19. doi:10.1080/13562517.2021.1943651 
Izadinia, M. (2014). Teacher educators’ identity: a review of literature. European 
J o u r n a l o f T e a c h e r E d u c a t i o n , 3 7 ( 4 ) , 4 2 6 - 4 4 1 . 
doi:10.1080/02619768.2014.947025 Mannes, A. (2020). The confused 
professional identity of native and non-native EFL teacher educators: Are they 
teachers or researchers? Athens Journal of Education, 7(4), 385-396. 
doi:10.30958/aje.7-4-4 Pereira, F., Lopes, A., & Marta, M. (2015). Being a 
teacher educator: professional identities and conceptions of professional 
e d u c a t i o n . E d u c a t i o n a l R e s e a r c h , 5 7 ( 4 ) , 4 5 1 - 4 6 9 . 
doi:10.1080/00131881.2015.1078142 Rodgers, C., & Scott, C. (2008). The 
development of the personal self and professional identity in learning to teach. 
In M. Cochran-Smith, S. Feiman-Nemser, D. J. McIntyre, & K. E. Demers (Eds.), 
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Handbook of research on teacher education (pp. 732e755). New York: 
Routledge. Sachs.Tryggvason, M.-T. (2012). Perceptions of identity among 
Finnish university-based subject teacher educators. European Journal of 
Teacher Education, 35(3), 289-303. doi:10.1080/02619768.2011.633998 
White, S. (2018). Teacher educators for new times? Redefining an important 
occupational group. Journal of Education for Teaching, 45(2), 200-213. 
doi:10.1080/02607476.2018.1548174 Yamin-Ali, J. (2017). Tensions in the 
work context of teacher educators in a School of Education in Trinidad and 
Tobago: a case study. European Journal of Teacher Education, 41(1), 66-85. 
doi:10.1080/02619768.2017.1393516 

Palavras chave: university-based teacher educators, identity constraints, school 
placement, physical education 

IV CICSE-20513 - A Formação Continuada de Professores: Um relato sobre a 
retomada das formações presenciais 

- Marta de Almeida Freire - UFAM 
- Rosilei Cardozo Moreira - SEDUC 

Pretende-se neste resumo abordar aspectos teóricos e legais que norteiam a 
Formação Continuada de Professores, além de apresentar a forma como se 
deu a retomada das formações de modo presencial nos municípios do interior 
do estado do Amazonas/Brasil. No segundo semestre do ano de 2021 a rede 
estadual de ensino deu início ao projeto “Trilhas do Saber” que teve por 
objetivo levar encontros formativos a todos os servidores da educação, 
subdivididos em três grupos, Docentes, Equipe Gestora e Não-docentes. Cada 
percurso formativo teve carga horária de 14 horas e foi composto de palestra, 
minicurso e oficina, além de um instante para socialização das atividades 
desenvolvidas. A rede Estadual de ensino não realizava formações presenciais 
no interior do estado desde antes do início da pandemia, a iniciativa foi bem 
recebida pelo público alvo, tendo em vista que os temas abordados eram 
variados e cada cursista pode escolher participar do percurso que tivesse 
maior interesse de acordo com os percursos ofertados. Essas ofertas tiveram 
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temáticas que estão relacionadas com as práticas pedagógicas no espaço 
escolar e também com a vida social dos cursistas. O estado do Amazonas tem 
uma área de 1.571.000 km², constituído por sessenta e dois (62) municípios 
em sua maioria de difícil acesso, por ser uma região cortada por rios e seu 
transporte é por via fluvial, o que torna a formação presencial um desafio para 
a secretaria de educação, porém é uma ação significativa tanto para o 
formador como para os cursistas. A formação tem determinações legais e 
promove resultados positivos de grande relevância que refletem em sala de 
aula e nas políticas públicas educacionais do estado 

BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em http://portal.mec.gov.br/
i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=12907:legislacoes&catid=70:legislaco
es . Acesso em 30 de janeiro de 2022.AMAZONAS. Governo do Estado. 
Disponível em < http://www.amazonas.am.gov.br/> . Acesso em 22 de 
fevereiro de 2022. 

Palavras chave: FORMAÇÃO. RETOMADA. DESAFIO 

IV CICSE-21997 - U.DREAM: um programa de educação não formal em 
liderança comunitária 

- Ana Mouta - Universidade de Salamanca 
- Diogo Cruz - U.DREAM 
- Cristiana Pinho - U.DREAM 

A presente comunicação explora os efeitos intermédios de um programa de 
educação não-formal de promoção de perfis de liderança comunitária 
distribuída em jovens do Ensino Superior. O projeto formativo «U.DREAM», 
que integra as Academias Gulbenkian do Conhecimento, consiste numa 
intervenção de aprendizagem-serviço, guiada por um modelo conceptual de 
desenvolvimento de dimensões psicológicas que concorrem para a liderança 
comunitária e que implica um investimento temporal alargado. Incide sobre 
uma metodologia de projeto que prevê a concretização colaborativa de um 
«sonho» e a sua estruturação modular foca as dimensões do «eu» (identidade), 
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«eu com os outros» (vinculação e modelos de relação com a diferença) e «eu 
na comunidade» (participação social e envolvimento comunitário), num 
sentido progressivo de exploração emocional, questionamento e 
transformação comportamental. A forte componente imersiva do programa 
com experiências sistemáticas de role-taking, a estratégia balanceada de 
reflexão-ação e o modelo de monitorização da qualidade, responsividade e 
fidelidade apresentam-se como aspetos responsáveis pelos resultados 
intermédios e finais observados. Alvo de uma metodologia mista de avaliação, 
a apresentação explora os resultados intermédios obtidos a partir da 
componente qualitativa de avaliação do programa. Através da realização de 
grupos focais, é possível explorar alguns aspetos críticos de desenvolvimento 
atribuídos ao programa, manifestando-se diferentemente no grupo de 
intervenção e no grupo de controlo. No que concerne ao «eu», o grupo de 
intervenção relata efeitos da participação no projeto formativo U.DREAM ao 
nível do desenvolvimento da identidade, do desenvolvimento vocacional e da 
construção de conhecimento narrativo sobre si. Salientam-se aspetos relativos 
à gestão de emoções, à clarificação de valores, interesses e competências e à 
capacidade de projeção no futuro, o que, em alguns casos, levou a uma 
ressignificação e incremento motivacional em relação ao curso de ensino 
superior. No plano do «eu com os outros», os participantes enfatizam os efeitos 
do programa no incremento da qualidade dos relacionamentos interpessoais, 
reportando maior congruência cognitivo-afetivo-comportamental. No que se 
refere ao «eu na comunidade», salienta-se o incremento da capacidade 
mobilizadora, um conhecimento aprofundado e maior orientação para a 
diversidade das problemáticas sociais, maiores níveis de participação social e 
capacidade de influenciar outros no mesmo sentido. Finalmente, evidencia-se 
a intenção de manutenção de uma atitude de cidadania e participação social, 
ao longo da vida, em articulação com outros investimentos pessoais e 
profissionais 

Cayuela, A., & Aramburuzabala, P. (2020). A review of service-learning in 
European Higher Education. European Observatory of ServiceLearning in 
Higher Education. https://www.eoslhe.eu/wp-content/uploads/2020/11/
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RESEARCH-REPORT_web.pdfEvans, S. D. (2012). Community leadership. 
Journal of Community Psychology, 3(3).Guimarães, F., Felicio, J. C. D. S., Bem, 
R. M. D., & Rossi, T. (2016). Liderança distribuída: uma ação estratégica da BU/
UFSC.Hudimova, A. (2021). Adolescents’ involvement in social media: before 
and during COVID-19 Pandemic. International Journal of Innovative 
Technologies in Soc ia l Sc ience . do i :10 .31435/rsg loba l_ i j i t ss /
30032021/7370.Liang, G. & Sandmann, L. (2015). Leadership for community 
engagement-A distributed leadership perspective, 19, 35-64.Meyer, M., 
Neumayr, M., & Rameder, P. (2019). Students’ community service: Self-selection 
and the effects of participation. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 
48(6), 1162-1185.Rebori, M. K. (2019). Millennials: shifting values and 
influences for civic engagement. Journal of Human Sciences and Extension, 
7(3), 231-242.Weidner, J. B., Stone, R. C., Latimer-Cheung, A. E., & Tomasone, J. 
R. (2018). A comparison of the experiences and vocational benefits of service-
learning and community service volunteering in a community-based exercise 
program. Partnerships: A Journal of Service-Learning and Civic Engagement, 
9(2), 66-86. 

Palavras chave: liderança comunitária; educação não-formal; participação 
social 

IV CICSE-22439 - Estudo Da Anatomia Humana No Curso De Fisioterapia: 
Percepções dos discentes sobre o ensino-aprendizagem 

- Ana Vitória Fontinele Benicio - CHRISFAPI 
- Flávia da Silva Cardoso - CHRISFAPI 
- Anne Heracléia de Brito e Silva - CHRISFAPI 

Introdução: A anatomia humana é caracterizada como uma disciplina básica 
que faz parte da graduação do curso de fisioterapia, é uma ciência descritiva, 
composta por uma grande quantidade de conceitos e estruturas que visa 
possibilitar o conhecimento sobre os sistemas e órgãos humanos que são 
fundamentais para a prática clínica futura. Objetivo: Analisar o ensino-
aprendizagem da disciplina de anatomia humana a partir da percepção dos 
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acadêmicos de Fisioterapia. Metodologia: O presente estudo tratou-se de um 
estudo de campo, comparativo, de cunho transversal, descritiva, com 
abordagem qualitativa, onde a coleta de dados se deu por meio de aplicação 
de um questionário através da ferramenta online Google forms, realizado com 
os alunos da disciplina de Anatomia Humana I e II do curso Bacharelado em 
Fisioterapia no turno da tarde que cursaram a disciplina nos  anos de 2019 e 
2020 nas modalidades presencial e remota, a amostra foi com 64 alunos o 
número amostral foi divido em 32 alunos que cursaram a disciplina de 
Anatomia Humana I e II de modo presencial e 32 alunos que cursaram a 
disciplina de Anatomia Humana I e II de maneira remota. Resultados e 
discussão: Diante de novas oportunidades vivenciadas, prova que os alunos 
sentem afinidade aos métodos que envolvem sua participação ativamente, 
distingue-se também que as novas metodologias estando presentes nas aulas, 
o uso de métodos tradicionais são importantes e desempenham um papel 
relevante na formação, tendo sua utilização percebida pelos alunos e 
reconhecidos como válidos no processo de aprendizagem, fazendo com que 
os discentes não renunciem a esta metodologia de ensino. Conclusão: Devido 
à relevância da temática do estudo é preciso que os trabalhos que explorem 
esse tema, seja fonte de conhecimento dos discentes, docentes e das 
instituições de ensino, para que se estabeleça o conhecimento afundo sobre 
essas. 

ANJOS, D.S.G.H. et al. A avaliação somativa através da prova virtual reflete uma 
boa aprendizagem na disciplina de anatomia humana?.O Anatomista. v. IV, p. 
2177-0719, 2020. Disponível em: https://sbanatomia.org.br/wp-content/
uploads/2020/12/O_ANATOMISTA_V.4_2020.pdf. Acesso em: 20 nov. 
2021.ARAÚJO JUNIOR, J. S. et al. O ensino da anatomia humana no contexto 
da educação médica: uma retrospectiva histórica.  Research, Society and 
Development, v. 9, n.7, p. 1-17, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i7.5173. Disponível 
em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5173. Acesso em: 02 
nov. 2020. AYRES, R. M. S. M.; CAVALCANTI, M. F. R. Desenvolvimento de 
Competências e Metodologias Ativas: A Percepção dos Estudantes de 
Graduação em Administração. Administração: Ensino e Pesquisa, v. 21, n. 1, p. 
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52-91, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.13058/raep.2020.v21n1.1668. 
Acesso em: 04.nov. 2020.BACK, R. Por uma concepção filosófica da educação. 
Educ. Pesqui, v. 45, e205293, 2019.  Disponível em: https://doi.org/10.1590/
S1678-4634201945205293. Acesso em: 02.nov.2020.BATISTA, C. S. M, et al. 
Remote teaching in a face-to-face technical course: Reflections of an 
interdisciplinary project in the context of the pandemic. Research, Society and 
Development, [S. l.], v. 10, n. 7, p. e54110716695, 2021. DOI: 10.33448/rsd-
v10i7.16695. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/
16695. Acesso em: 08 nov. 2021.BELEM. R.S. Percepção do aluno de 
administração frente estratégias de aprendizagem ativa como inovação ao 
modelo tradicional de ensino. 2019. Dissertação (mestrado em inovação e 
competitividade) - Faculdade de administração, universidade de Caxias do Sul, 
Caxias do Sul, 2019. Disponível em: https://repositorio.ucs.br/11338/4948. 
Acesso em: 10 nov. 2021.BOTTINO, C.F.S. Percepções sobre a educação em 
anatomia humana, pós-pandemia do COVID-19: Revisão sistemática da 
literatura. Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, Canoas, v. 10, n. 1, 2021. 
Disponível em: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/4849. 
Acesso em: 20 nov. 2021.CARDOSO, K. V.V, FERREIRA B. A, CASTRO S.S. 
Utilização do modelo biopsicossocial no estudo da anatomia humana no curso 
de fisioterapia: relato de experiência. Cad. Edu Saúde e Fis, v. 6, n. 11, p.59-73, 
2019. Disponível em: https://doi.org/10.18310/2358-8306.v6n11.a5. Acesso 
em: 04 nov. 2020.CARNEIRO, L. de A. et al. Use of technologies in Brazilian 
public higher education in times of pandemic COVID-19. Research, Society 
and Development, v. 9, n. 8, p. e267985485. DOI: 10.33448/rsd-v9i8.5485. 
Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5485. Acesso 
em: 28 set. 2020 

Palavras chave: Anatomia Humana. Discentes. Ensino-Aprendizagem. 
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IV CICSE-23372 - Comunidade de Prática em Educação: experiências e 
vivências de quatro Docentes do Ensino Superior 

- Cristina Duarte - Centro de Administração e Políticas Públicas, Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa 

- Tatiana Sanches - UIDEF, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa  
- Mariana Batista - Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias 
- Joana Miranda - Research Institute for Medicines (iMed.ULisboa), Faculty of 
Pharmaceutical Sciences, Universidade de Lisboa  

O presente estudo pretende apresentar as reflexões em volta da construção 
de uma comunidade de prática em educação, constituída por quatro docentes 
do Ensino Superior das áreas do Serviço Social, Educação, Medicina 
Veterinária e Farmácia. A frequência conjunta numa Pós-Graduação em 
Pedagogia do Ensino Superior constitui-se como ponto de partida para a 
formação de uma comunidade de prática em educação. A experiência 
conjunta de partilha e (des)construção de práticas pedagógicas leva-nos a 
concluir da importância destes espaços quer para o desenvolvimento pessoal, 
quer para a (re)definição de práticas pedagógicas que podem ser integradas 
em diferentes áreas de lecionação. Neste sentido, recorreu-se ao estudo de 
caso, que se constituiu como metodologia onde se analisam e compreendem 
as experiências e vivências de cada docente e como elas se tornaram 
determinantes para a definição desta comunidade de prática, onde o foco nas 
ações pedagógicas e a partilha de conhecimento têm consolidado as relações 
interpares e o desenvolvimento profissional e pessoal. 

Alarcão, I., Leitão, A., Roldão. M.C. (2009). Práticas pedagógicas 
supervisionadas e feedback formativo co-construtivo. Revista Brasileira de 
Formação de Professores – RBFP. ISNN 1984-5332 – Vol 1, n.3, p. 02-29, 
Dezembro/2009. )Spelt, E. J., Biemans, H. J., Tobi, H., Luning, P. A., & Mulder, M. 
(2009). Teaching and learning in interdisciplinary higher education: A 
systematic review. Educational Psychology Review, 21(4), 365.Wenger, E.  
(1998). Communities of practice: learning, meaning and identity. Cambridge, 
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UK: Cambridge University.Wenger, E.   (2002). Cultivating communities of 
practice: a quick start-up guide for communities of practice (Retirado de: 
http://wenger-trayner.com/project/community-of-practice-start-up-guide/) 

Palavras chave: Pedagogia; Comunidade de Prática; Interdisciplinaridade: 
Desenvolvimento pessoal e profissional. 

IV CICSE-26833 - A ausência do primeiro dia de aulas no ensino superior 
angolano: A perspetiva dos estudantes 

- Sónia Pereira Dinis - Centro de Investigação em Educação e Psicologia da 
Universidade de Évora 
- Nuno Miranda e Silva - Centro de Investigação em Educação e Psicologia da 
universidade de Évora 

Em Angola é comum que haja muito pouca assiduidade dos estudantes do 
ensino superior nas primeiras semanas de aulas, apesar da importância da 
presença para a motivação dos alunos e professores, diagnóstico e 
desenvolvimento de ligações sociais.Contudo, não existem estudos 
específicos que permitam compreender a situação, e as explicações e teorias 
provenientes de contextos europeus ou anglo-saxónicos podem não ser 
adequadas a Angola, país jovem, que esteve sujeito a colonialismo e com 
pouca investigação sobre o sistema educativo.Assim, o objetivo da 
investigação é compreender a situação de assiduidade dos alunos do ensino 
superior angolano na província de Benguela. Inscreve-se no paradigma 
interpretativo, com abordagem qualitativa e na modalidade de Grounded 
Theory. Os dados foram recolhidos por entrevista (não estruturada e semi-
estruturada) a estudantes e tratados por análise de conteúdo.Os resultados 
sugerem que a primeira semana de cada semestre é assistida por menos de 
25% dos alunos, o ensino tem início efetivo na terceira semana e existe um 
circuito autossustentável de inibição da presença.As causas da ausência 
parecem instituir-se enquanto cultura: os estudantes aprenderam, pela 
experiência em níveis de ensino anteriores e reforço familiar, que os 
professores faltariam ou não ensinariam nas primeiras semanas de aula e 
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mantêm essa expectativa no ensino superior. Aqueles que assistem às aulas 
desde o início sentem-se constrangidos, ora porque assumem um papel 
serviçal para fazer chegar apontamentos a colegas ausentes; ora porque se 
sentem desvalorizados pelos docentes que, maioritariamente, não lecionam 
perante poucos alunos. Isto retira o entusiasmo do primeiro dia de aulas, 
impede a concretização de tarefas sociais e de diagnóstico e foca os alunos na 
memorização de conhecimentos (para recuperar o tempo perdido), o que 
contribui para que optem por estratégias de reprodução, em vez de 
aprendizagem significativa e para a identidade negativa dos estudantes 
(interesse apenas no título académico), o que também alimenta a 
ausência.Conclui-se que não existe um verdadeiro primeiro dia de aulas no 
ensino superior, capaz de gerar expectativas e gerir conhecimentos, e que a 
situação  poderia ser revertida, através de medidas pouco  onerosas, o que 
contribuiria para a qualidade da aprendizagem e do ensino e para uma 
identidade positiva dos estudantes. 

Bati, A. H., Mandiracioglu, A., Orgun, F., & Govsa,, F. (2013). Why do students 
miss lectures? A study of lecture attendance amongst students of health 
science. Nurse Education Today, 33, pp. 596-601. doi: https://10.1016/
j.nedt.2012.07.010Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory. Londres: 
Sage Publications.Creswell, J. W. (2012). Educatinal research: Planning, 
conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). 
Boston, MA: Pearson Education Inc.Gentle-Genitty , C., Taylor, J., & Renguette, 
C. (2020). A Change in the Frame: From Absenteeism to Attendance. Frontiers 
in Education, 4. doi: https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00161Liberato, E. 
(2014). Avanços e retrocessos da educação em Angola. Revista Brasileira de 
Educação, 19(59), pp. 1003-1031.Liberato, E. S. (2012). A Formação de 
quadros angolanos no exterior: Estudantes angolanos em Portugal e no Brasil. 
Cadernos de Estudos Africanos, 23, pp. 109-130.Lima, M. L., Menezes, I., & 
Corregã, L. (2016). O ensino superior como um espaço de formação 
multifacetado. Em &. M. M. V. Garrido, Manual de competências académicas: 
Da adaptação à universidade à excelência académica (pp. 69-84). 
Sílabo.Mendes, M. C., & Manuel, T. (2020). A carreira docente do Ensino 
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Superior em Angola: Provimento e avaliação do desempenho. Pesquisa e 
Ensino, 1(1), pp. 1-27.Merrian, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to 
design and implementation. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.Silva, S. D., 
& Borralho, A. (2022). Ensino, aprendizagem significativa e carreira docente no 
ensino superior angolano. IV Seminário Internacional - Educação, Territórios e 
Desenvolvimento Humano (pp. 711-723). Porto: Universidade do Porto.Silva, N. 
M. (2019). Liderar organizações complexas: O caso das escolas. Lisboa: 
Chiado Books. 

Palavras chave: Ensino Superior, Angola, Assiduidade, Aprendizagem 

IV CICSE-31461 - Perceções sobre o sentido de comunidade: um estudo de 
caso de uma comunidade de aprendizagem transformativa 

- Susana Pinto Gomes - Unidade de Investigação e Desenvolvimento em 
Educação Formação, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 
- Ana Paula Caetano - Unidade de Investigação e Desenvolvimento em 
Educação Formação, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 
- Mariana Gaio Alves - Unidade de Investigação e Desenvolvimento em 
Educação Formação, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa 

As comunidades de aprendizagem são reconhecidas como estratégia 
facilitadora da transformação da prática pedagógica. Mas o processo de 
criação e desenvolvimento de comunidades de aprendizagem implica a 
conceção de uma visão e valores comuns (Admiraal et al., 2019; Stoll et al., 
2006), ao encontro da concretização de um profissionalismo colaborativo 
(Hargreaves & O’Connor, 2018).  Para desenvolver esta dimensão é essencial 
definir tempos e espaços comuns dedicados à “partilha e de construção 
comunicativa dos sentidos para a ação” (Ferreira & Flores, 2012) orientada 
para a prática colaborativa entre professores (Stoll et al., 2006; Vangrieken et 
al., 2015; Weddle, 2022).Nesta comunicação, procuramos identificar e 
compreender o sentido de comunidade, e sua manifestação, inicialmente 
percecionado pelos membros de uma comunidade de aprendizagem 
transformativa, em construção. Este trabalho faz parte de um estudo 
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sustentado numa abordagem qualitativa de natureza interpretativa, organizado 
em torno de um estudo de caso etnográfico e, também, integra dois projetos 
de investigação mais amplos, centrados na pesquisa sobre a construção e 
desenvolvimento de comunidades de aprendizagem transformativas para a 
inclusão educativa e sobre contextos e processos de mudança e 
desenvolvimento profissional no ensino superior.Os dados recolhidos são 
resultado da observação participante em momentos de sensibilização e 
preparação organizados para lançar a comunidade de aprendizagem 
transformativa. Estes momentos seguiram uma abordagem dialógica onde se 
partiu da problematização da conceção de comunidades de aprendizagem 
para discutir limitações e possibilidades de construção para um entendimento 
comum.Para o tratamento e análise dos dados recorreu-se ao software 
MAXQDA22, especificamente para a análise qualitativa, através da análise de 
conteúdo.Os resultados da análise identificam um conjunto de desafios e 
oportunidades emergentes e localmente relevantes identificadas pelos seus 
membros. As conclusões apontam para possibilidades de ressonância 
colaborativa (Cochran-Smith, 1991) a partir de estruturas de participação que 
fomentam a relação universidade-escola/escola-universidade e que 
perspetivam a formação de equipas baseadas no trabalho colaborativo e 
reflexivo. 

Admiraal, A., Schenke, W., De Jong, L., Emmelot, Y., & Sligte, H. (2019). Schools 
as professional learning communities: what can schools do to support 
professional development of their teachers?. Professional Development in 
Education. DOI: 10.1080/19415257.2019.1665573Cochran-Smith, M. (1991). 
Reinventing Student Teaching. Journal of Teacher Education, 42(2), 104–118. 
https://doi.org/10.1177/002248719104200204Ferreira, F.I., & Flores, M.A. 
(2012). Repensar o sentido de comunidades de aprendizagem: contributos 
para uma concepção democrática emancipatória. In Flores, Maria Assunção F. 
e Fernando Ilídio F. (Orgs.), Currículo e Comunidades de Aprendizagem: 
Desafios e Perspetivas (pp. 201-248). Edições De Facto EditoresHargreaves, A., 
& O’Connor, M. T. (2018). Collaborative professionalism: When teaching 
together means learning for all. Corwin Press.Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A. 
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et al. (2006). Professional Learning Communities: A Review of the Literature. 
Journal of Educational Change, 7, 221–258. http://doi.org/10.1007/
s10833-006-0001-8Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E., & Kyndt, E. (2015). 
Teacher collaboration: A systematic review. Educational Research Review, 15, 
17-40. http://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.04.002Weddle, H. (2022). 
Approaches to studying teacher collaboration for instructional improvement: A 
review of literature. Educational Research Review, 35. http://doi.org/10.1016/
j.edurev.2021.100415 

Palavras chave: comunidade de aprendizagem, prática colaborativa, 
participação 

IV CICSE-35228 - A Experiência Dialética Com As Linguagens Da Arte Como 
Fonte Perene De Formação 

- Cláudia Bellanda Pegini - PUCPR e UEM 

A obra de arte, mesmo que resultado de um autor específico, está marcada, 
necessariamente, por uma dada visão de mundo, por uma cultura, por uma 
“estrutura de sentimentos”, na acepção de Raymond Williams (2005). Essa 
estrutura é social, ainda que o artista deseje marcar sua individualidade. No 
mesmo processo, um objeto artístico não está isolado como mera mercadoria 
(estatuto que é dele, necessariamente), mas também influi na dinâmica 
complexa do campo social, desde que haja uma recepção que assim o 
compreenda – argumento fundamental para a dialética entre arte e sociedade 
(BENJAMIN, 1996). Estudar a função formativa e crítica das artes, rompendo 
com a percepção individualista que as exalta como forma de deleite ou de 
puro entretenimento, é um campo de luta contra o apagamento de 
significados sociais. Williams (2005) argumenta que a arte não é apenas lugar 
de reprodução de significados sociais (isto é, de uma superestrutura 
determinada pela infraestrutura econômica); a arte é, também, produtora de 
significados sociais. Partindo desse pressuposto teórico, o objetivo do 
presente trabalho é refletir sobre a potência da função formativa e crítica das 
artes, apontando como o estudo das linguagens artísticas no contexto formal 
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da educação pode estimular o desenvolvimento de aprendizagens ao longo 
da vida. As propostas de revisitação histórica e de análise de obras artísticas 
do presente e do passado são trilhas que conduzem a uma perspectiva 
analítica profunda. Trata-se de uma interação dinâmica e permanente, uma vez 
que a análise elaborada no tempo presente renova a percepção do objeto do 
passado. Quem realiza experiências interpretativas e interventivas, tendo em 
vista a relação dialética entre arte e sociedade, é estimulado a criar 
perspectivas, ou seja, não há respostas definitivas, há um processo contínuo de 
busca. 

BENJAMIN, W. Sobre o conceito de história. In: BENJAMIN, W. Obras 
escolhidas: magiae técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996. v. 1. p. 
222-232.WILLIAMS, R. Base e superestrutura na teoria cultural marxista. Revista 
USP, n. 66, p. 209-224, ago. 2005. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/
revusp/article/view/13448/15266/.Acesso em: 27 dez. 2017. 

Palavras chave: Função formativa da Arte.  Arte e Sociedade. Formação ao 
longo da vida 

IV CICSE-37324 - Experiência E Formação: O Que Dizem Os Professores De 
Classe Hospitalar 

- Terezinha De Fátima Vale Porto Smith - Universidade De Lisboa 
- Carmen De Jesus Dores Cavaco (Orientadora) - Universidade De Lisboa 

A pesquisa surge da necessidade de compreender como ocorre o processo 
formativo de professores da Classe Hospitalar. Como o estudo centra-se no 
entendimento da formação contínua de professores da Pedagogia Hospitalar, 
acredita-se na viabilidade de uma reflexão mais apurada sobre os limites, 
avanços e possibilidades nessa área, levando em consideração para tanto, a 
perspectiva das próprias profissionais pesquisadas. Mediante essa questão, os 
objetivos aos quais o estudo é dirigido, visa analisar no âmbito da formação 
continua e num contexto de ensino-aprendizagem em meio hospitalar, como 
se formam os professores e que conhecimentos detêm para o exercício da sua 
prática profissional. Portanto, a partir das informações coletadas por meio de 
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profissionais mais experientes, perceber como os resultados obtidos podem 
auxiliar outros docentes na compreensão de seu próprio percurso formativo 
nessa realidade e contribuir para a construção do conhecimento e 
aprofundamento desse campo educativo e da própria prática docente. Para o 
alcance dos objetivos, o método que será utilizado para a obtenção dos 
resultados da pesquisa será o Biográfico, cuja opção deve-se em virtude de 
recuperar os elementos que marcaram a vida profissional dos professores e 
permitir nortear a partir das suas narrativas, indicativos que sirvam para melhor 
subsidiar a compreensão dos reais contributos frente às necessidades de 
atuação do professor de Classe Hospitalar. Diante disso, o universo no qual se 
desenvolverá a pesquisa, será composto por professores que atuam na Classe 
Hospitalar, sendo estes profissionais indagados em formato de entrevistas 
online. Espera-se a partir desse estudo em termos de construção do 
conhecimento, elementos que possam auxiliar aos professores que atuam no 
acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes enfermos, a 
ressignificarem suas práticas e experiências no cotidiano das suas profissões. 

Abrantes, P. (2013). A Escola da vida: socialização e biografia(s) da classe 
trabalhadora. Lisboa :Editora Mundos Sociais.Abreu, W. C. (2006). Educação 
de Adultos no contexto da saúde: testemunho de um percurso. In Castro, R. V. ; 
Sancho, A. V. ; Guimarães, P. (Org.) (2006). Unidade de Educação de Adultos. 
Percursos e Testemunhos. Braga: Universidade do Minho / Unidade de 
Educação de Adultos.Almeida, P.; João Lameiras, J.; Henriques, M. (2009). A 
Aprendizagem Experiencial. In L. X. Carvalho (Coord.). A urgência de educar 
para valores: um contributo para a literacia social. (pp. 65-81) https://
www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/ebookled.pdfAmado, J. (2014). 
Manual de investigação qualitativa em educação. 2. Ed. Coimbra : Imprensa da 
Universidade de Coimbra.Arends, R. I. (1995). Aprender a Ensinar. Lisboa : 
McGRAW-HILL. Barros, R. (2013). Educação de adultos: conceitos, processos e 
marcos históricos da globalizaçao ao contexto português. Lisboa: Instituto 
Piaget.Bogdan, R. Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em educação : uma 
introdução à teoria e aos métodos. Porto : Porto Editora.Bondía, J. L. (2002). 
Notas sobre a experiência e o saber de experiência. In Revista Brasileira de 
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Educação, n . 19 , pp. 20-28, jan . /abr.https : / /doi .org/10.1590/
S1413-24782002000100003Brasil (1969). Decreto-Lei nº 1.044. Dispõe sôbre 
tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que indica. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1044.htmBrasil (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil. http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htmBrasil (1990). Lei Federal nº 8.069. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF. http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l8069.htmBrasil (1995). Conselho Nacional de Direitos da Criança 
e do Adolescente. Resolução N° 41, de 13 de outubro. Direitos da Criança e 
do Adolescente Hospitalizados. https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/
un idades/promotor ias/pdi j /Legis lacao%20e%20Jur isprudenc ia/
Res_41_95_Conanda.pdfBrasil (1996). Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro. 
Diretrizes e bases da Educação Nacional. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9394.htm Brasil (1999). Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro. http://
portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec3298.pdfBrasil (2001). Parecer 
CNE /CEB nº 17/2001 - Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica. http://porta l .mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
parecer17.pdfBrasil (2001). Resolução CNE /CEB nº 2, de 11 de setembro - 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. http://
portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolucao2.pdfBrasil (2001). Ministério da 
Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes 
Nacionais para a educação especial na educação básica. Brasília: MEC/
SEESP.Brasil (2002). Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de 
Educação Especial. Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: 
estratégias e orientações. Brasília, MEC.Brasil (2009). Resolução CNE /CEB nº 4, 
de 02 de outubro de 2009 - Diretrizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial. http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdfBrasil (2018). 
Lei 13.716. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), para assegurar atendimento educacional ao 
aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime 
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Diário Oficial da República 
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Federativa do Brasil: Brasília. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
_Ato2015-2018/2018/Lei/L13716.htmBrasil (2020). Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo Escolar. https://
www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/censo-
escolarBrasil (2020). Ministério da Educação. Secretaria de Modalidades 
Especializadas de Educação. PNEE: Política Nacional de Educação Especial: 
Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Brasília: MEC; 
SEMESP.Brasil (2020). Resolução CNE/CP Nº 1, de 27 de outubro - Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da 
Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada). 
rcp001_20 (mec.gov.br)Bruxelas (1995). Comissão das Comunidades 
Europeias. Livro Branco sobre a Educação e a Formação. Ensinar e aprender: 
Rumo à sociedade cognitiva.Canário, R. (2000). Educação de adultos: um 
campo e uma problemática. Lisboa: Educa.Canário, R. (2006). Aprender sem 
ser ensinado. A importância estratégica da educação não formal. In AAVV, 
Educação em Portugal (1986-2006): alguns contributos de investigação. 
Lisboa: Conselho Nacional de Educação.Canário, R. (2015) A articulação entre 
projeto educativo e processo de formação : preparar os professores dentro 
das instituições gera transformações estruturais. Revista Nova Escola, 7(39). 
https://novaescola.org.br/conteudo/8039/a-articulacao-entre-projeto-
educativo-e-processo-de-formacaoCarmo, H. ; Ferreira, M. M. (1998). 
Metodologia da Investigação : guia para auto-aprendizagem. Lisboa : 
Universidade Aberta.Carvalho, A., e Carvalho, G. (2006). Educação para a 
saúde: Conceitos, práticas e necessidades de formação. Loures: Lusociência. 
https://elearning.ulisboa.pt/pluginfile.php/316627/mod_resource/content/1/
Carvalho_e_ Carvalho_EpS_conceitos_e.pdf Cavaco, C. J. D. (2001). Processo 
de formação de adultos não escolarizados - A educação informal e a formação 
experiencial. (Dissertação de Mestrado) Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação da Universidade de Lisboa.Cavaco, C. (2002). Aprender fora da 
escola: percursos de formação experiencial. Lisboa: Educa.Cavaco, C. (2003). 
Fora da escola também se aprende. Percursos de formação experiencial. 
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Educação, Sociedade & Culturas, 20, 125-147.Cavaco, C. (2009). Adultos 
pouco escolarizados : políticas e práticas de formação. Lisboa : Educa | 
Unidade de I&D de Ciências da Educação.Cavaco, C. (2009). Experiência e 
formação experiencial : a especificidade dos adquiridos experienciais. In 
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Actualidade do pensamento de Paulo Freire – da leitura do mundo à mudança 
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21-28.Cavaco, C. J. D. (2015). Formação de Educadores numa perspectiva de 
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Hospitalar: encontros da educação e da saúde no ambiente hospitalar. In 
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Aprendizagem e desenvolvimento dos adultos. Lisboa: Instituto Piaget.Delors, 
J. et al. (1998). Educação um tesouro a descobrir: relatório para a UNESCO da 
Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Brasil: CORTEZ 
EDITORA;UNESCO. http://dhnet .org.br/dados/re lator ios/a_pdf/
r_unesco_educ_tesouro_descobrir.pdfDelory-Momberger, C. (2008). Biografia 
e Educação : Figuras do indivíduo-projeto. Natal, RN: EDUFRN; São Paulo: 
Paulus.Deshaies, B. (1992). Metodologia da Investigação em Ciências 
Humanas. Lisboa : Instituto Piaget.Dewey, J. (1979). Experiência e Educação. 3. 
ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional.Doron, R. ; Parot, F. (2001). 
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IV CICSE-39318 - Permanência e sucesso de pessoas adultas em processos 
de RVCC: organização, desenvolvimento e qualidade perspetivadas a partir de 
um Centro Qualifica do Norte de Portugal 

- Anabela Pinheiro - Universidade de Santiago de Compostela/ Escola Superior 
de Educação do Politécnico do Porto 
- Maria del Carmen Gutiérrez Moar - Universidade de Santiago de Compostela 
- João Queirós - Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto 
- Mª. Ester Olveira Olveira - Universidade de Santiago de Compostela 

Esta comunicação apresenta resultados de uma investigação sobre o acesso, 
permanência e sucesso de adultos em processos de Reconhecimento, 
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Validação e Certificação de Competências (RVCC). O estudo de caso, realizado 
num Centro Qualifica do Norte de Portugal, consistiu no acompanhamento 
próximo e detalhado, de um grupo de participantes num processo de RVCC, 
desde o respetivo acolhimento e encaminhamento, até à finalização da sua 
trajetória nesta modalidade de educação e formação de adultos. Através da 
observação direta e participante, da recolha e análise de documentação, da 
aplicação de questionários e da realização de múltiplos contactos e 
entrevistas, em diversos momentos do processo, a técnicos e pessoas adultas, 
foi possível conhecer de modo aprofundado quer as expectativas iniciais, 
escrutinando os objetivos e motivações da adesão dos participantes, quer a 
experiência da participação nas suas diversas vertentes e momentos, quer as 
expectativas finais e perceções sobre os fatores decisivos para a permanência 
e o sucesso.Constituindo a garantia e o reforço da qualidade das diferentes 
modalidades da educação e formação de adultos  um grande desafio, em 
especial num país, como Portugal, com níveis de qualificação e de participação 
educativa e formativa da população adulta abaixo da média da União Europeia 
(Guimarães, 2011), e em que persistem diversos obstáculos ao acesso e 
permanência em iniciativas deste cariz, importa, sem dúvida, aprofundar o 
estudo acerca da organização e desempenho dos sistemas e programas, 
olhando a respetiva qualidade de um modo que vá para além da leitura 
técnico-burocrática (Rothes, Lopes & Queirós, 2014). A partir da exploração de 
diversos indicadores, sempre lidos por referência às experiências, práticas e 
perspetivas de técnicos e adultos, aquilo a que este estudo de caso se propôs 
foi, precisamente, refletir sobre os caminhos da melhoria da qualidade dos 
processos, considerando aspetos como a organização e estruturação dos 
quadros institucionais onde decorrem os processos de RVCC, os processos de 
atração, avaliação de necessidades formativas e encaminhamento de pessoas 
adultas, as metodologias e práticas pedagógicas, as dinâmicas de grupo e de 
relacionamento interpessoal, as práticas de apoio e acompanhamento dos 
processos ou os instrumentos de avaliação e controlo de qualidade das 
atividades desenvolvidas. 
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Guimarães, P. (2011). Políticas de educação de adultos em Portugal 
(1999-2006): A emergência da educação e formação para a competitividade. 
Braga: Instituto de Educação da Universidade do Minho.Rothes, L, Lopes, L. & 
Queirós, J. (2014). Desigualdades sociais participação educativa dos adultos: 
um projeto de pesquisa. Sensos, 4(1), 63-75. 

Palavras chave: Educação e Formação de Adultos; Processos de RVCC; 
Sucesso Educativo; Qualidade 

IV CICSE-47169 - Mundo em diversidade e paixões - contextos intersubjetivos 
atuais 

- Antonia da Silva Santos - UFBA 

Os textos que constituem o corpus dos trabalhos são advindos doFacebook e 
resultantes de estudos voltados ao enriquecimento de pesquisas que estãoem 
fase final, às quais têm abordagem qualitativa, participativa, colaborativa e 
frisamatividades humanas e/ou vivências em situações que provocam reações 
de diversossentimentos, a partir daqueles já citados, bem como a provocação 
interacional entre osvariados campos do saber, unindo Greimas (1993), Ducrot 
(1985) e Van Dijk (2021). Avariedade de informações garantirá uma amplitude 
de visões, mostrando que não serárestrito a um único referencial teórico e, 
neste sentido, foram acolhidas experiências queestudam ou fazem uso dos 
princípios teórico-metodológicos de áreas afins nasperspectivas linguística, 
comunicacional, antropológica, intercultural e/ou educacional.As reflexões 
geradas poderão contribuir ao mesmo tempo, de forma individual oucoletiva, 
vivida ou construída, numa perspectiva que busque articular as dimensões 
dediferentes preconceitos, de poder ou de paixões, possivelmente 
encontradas emanifestados na linguagem humana e, sobretudo, nas 
reportagens e chargesapresentadas. Assim, são estudadas as relações de 
poder da perspectiva de gruposdominados e suas manifestações através das 
caraterísticas psicanalíticas depersonalidade, marcadas pelas vivências e (com) 
vivências e suas motivações, asexperiências desses sujeitos para compará-las à 
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contextualização discursiva daquelesque dominam; e, mais decisivamente, à 
formulação de possibilidades de resistência 

GREIMAS, A. J.; COURTÈS, J. Dicionário de Semiótica. Vários tradutores. 1ª ed. 
São Paulo: Contexto,2008.GREIMAS, A. J.; FONTANILLE, J. Semiótica das 
paixões: dos estados de coisas aos estados de alma.Trad. Maria José 
Rodrigues Coracini. São Paulo: Editora Ática, 1993.HUSSERL, E. Meditações 
cartesianas: introdução à fenomenologia. Trad. Frank Oliveira. São 
Paulo:Madras, 2001.JULLIEN, F. Les transformations silencieuses. Paris: Le livre 
de poche, 2009. 

Palavras chave: resistencia, contextos, diversidade, mundo atual 

IV CICSE-50423 - Estágio Supervisionado: Entrelaçamentos Possíveis Para 
Formar(Mo-Nos) Professores/As Em Contexto De Ensino Remoto 

- Walkíria de Jesus França Martins - Universidade Federal do Maranhão 

O estágio supervisionado na formação do/a pedagogo/a é um lugar propício 
à reflexão sobre a prática docente e o desenvolvimento da sua 
profissionalidade a partir das interações e diálogos que são promovidos entre: 
estudantes estagiários/as - docente orientadora -professores/as das escolas. A 
prática é tomada como eixo problematizador das aprendizagens a serem 
promovidas e assumidas sob o prisma da educação permanente, de modo a 
(re)construir e (re)significar a Educação. Num contexto demarcado por um 
acontecimento trágico na história mundial deste século que, ao mesmo tempo, 
é reflexo da globalização que hoje vivemos: a COVID-19, a “escola de tijolo” 
precisou rever suas práticas pedagógicas de modo a atender as 
especificidades do tempo presente e em favor da constituição da “escola de 
átomo”. Desse lugar, o objeto investigativo foi delimitado pela questão: Quais 
os entrelaçamentos necessários à formação docente no âmbito do Estágio em 
Formação de Formadores na modalidade de ensino remoto? Para tal, a 
investigação se insere dentro dos estudos qualitativos em educação, uma vez 
que envolve a compreensão de fenômenos sociais na e da formação dos 
sujeitos. Na coleta dos dados utilizamos os registros dos relatórios de trabalho 
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e os documentos de avaliação diagnóstica e final, cujo registros foram 
submetidos a análise de conteúdo. Desta forma, chegamos à conclusão que 
mesmo enfrentando desafios e limites, as estagiárias desenvolveram 
conhecimentos e saberes docentes orientados ao exercício da reflexão crítica 
sobre os processos de formação contínua de professores/as da Educação 
Básica pois, além de buscarem implementar ações formativas para os/as 
professores/as que atuam nas escolas, conseguiram investigar, conceber e 
coordenar as atividades pedagógicas no estágio dentro dos princípios 
colaborativos e autoformativos. Nessa direção, o Estágio em Formação de 
Formadores, do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, 
se coloca como espaço potencializador e articulador dos conhecimentos 
produzidos na academia e por professores/as em campo, quer do ponto de 
vista da investigação, quer do ponto de vista da intervenção nos contextos de 
educação e formação na modalidade de ensino remoto. 

ALARCÃO, I. A Supervisão no campo educativo. Coleção Educação e 
Formação – Cadernos Didáticos, nº 8. Aveiro: Editora da UA, 2020. DOI: 
https://doi.org/10.34624/11c4-1960BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: 
Edições 70, 2014.BOGDAN, R. & BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em 
Educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Portugal: Porto Editora, 
2013.PIMENTA, S.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 
2015ZABALZA, M. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e 
desenvolvimento profissional. (Trad. E. Rosa). Porto Alegre: Artmed, 2004. 

Palavras chave: Estágio Supervisionado. Formação Contínua. Ensino Remoto. 

IV CICSE-51601 - A inclusão da componente curricular Educação Física como 
um campo do conhecimento na educação profissionalizante de jovens e 
adultos 

- Bianca Bissoli Lucas - Ufes/UMinho 
- Dr. António CamiloTeles Nascimento  Cunha - UMinho 

Esta pesquisa qualitativa tem como objetivo relatar a inclusão do componente 
curricular educação física na formação profissionalizante de jovens e adultos 
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em uma instituição de ensino do Brasil. Uma das questões que o Brasil ainda 
se defronta diz respeito à Educação em particular à Educação de Jovens 
(crianças e adolescentes) que se tornam os adultos sem alfabetização ou com 
uma base escolar bastante frágil. Estamos falando de jovens social, econômica 
e geograficamente desiguais. Foi perante este cenário que (já) na década de 
1940 do século passado emergiram as iniciativas oficiais (grandes intenções) 
da Educação de Jovens e Adultos – EJA, no Brasil. Desde então, muitas ações e 
formações têm sido realizadas visando compensar esse quadro de exclusão e 
que tem afastado da escola um grande contingente da população, 
especialmente jovens/ adolescentes. Apesar dessa realidade, foi apenas a 
partir de 1988 que o direito à educação de jovens e adultos passou a ser 
reconhecido pela nova Constituição da República Federativa do Brasil e sua 
oferta considerada obrigatória pelo Estado. Depois disto, ocorreram amplas 
reformulações legais, entre elas a elaboração e efetivação da nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394, sancionada em 20 
de dezembro de 1996, ordenamento legal que deu origem à formulação de 
diretrizes curriculares para cada uma das diferentes modalidades de ensino. 
Outro marco legal foi a edição do Decreto nº 5.154, em 2014, que abriu a 
possibilidade de integração entre a formação geral e a formação profissional. 
É neste contexto que a Educação Física passa a ser ofertada aos alunos do 
curso profissionalizante, abrindo novos horizontes para a modalidade, e 
passando a ser pensada como um componente curricular, que segundo os 
documentos oficiais do Ministério da Educação do Brasil deve trabalhar com a 
cultura corporal e que tem papel fundamental na qualidade da formação 
escolar crítica, humana e para a vida de jovens e adultos. 

Bracht, V, et al. (2002) A prática pedagógica em educação física: a mudança a 
partir da pesquisa-ação. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 23 ( 2), 
pp.9-29.Brasil. Ministério da Educação (2019). Lei no 8.069, de 13 de julho de 
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. CEDECA. Rio de Janeiro.Brasil. Ministério da Educação e Cultura 
(2006). Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006; Institui, no âmbito federal, o 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
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Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, 
Brasília.Brasil. Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004.Disponível em: http://
Portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/dec5840 13jul06.pdf.Acesso em: 10 
nov.2019.Brasil, Ministério da Educação (2002). Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica. Proposta Nacional de Educação Física para a 
Educação de Jovens e Adultos. v.3. Brasília. Brasil, Decreto nº 2.208 de 
1997.Disponível em: http://Portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/dec5840 
13jul06.pdf ,Acesso em: 10 nov.2019.Brasil. Ministério da Educação (2002). 
Coordenação Geral de Educação de jovens e adultos. Proposta curricular para 
o segundo segmento- Volume três (matemática, ciências naturais, Artes e 
Educação Fís ica ) . Bras í l ia , DF.Bras i l . Min is tér io da Educação 
(2008).Alfabetização de jovens e adultos no Brasil: Lições da prática. Brasília: 
UNESCO.Brasil. Ministério da Educação. (1998).Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física, ensino 
fundamental. Brasília: MEC/SEF.Brasil. Ministério da Educação. (1996).Lei nº 
9.394, 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases..Di Pierro, M. 
(2005).Nota sobre a redefinição da identidade e das políticas públicas da 
educação de jovens e adultos no Brasil. Revista Educação e Sociedade, 
Campinas, 26 (92),pp. 1115-1139.Ferreira, M. (2010) A trajetória escolar do 
público feminino da educação de jovens e adultos nos cursos técnicos 
profissionalizantes do IFES - Campus Vitória (2004-2006). Tese de Doutorado 
não publicada. Universidad Autónoma de Assunción, Assunción, Paraguai. 
Gunther, M. (2014). O direito a educação física na educação de jovens e 
adultos. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, 36 (2), pp.400- 
412.Haddad. S. (2007).Ação dos governos locais na educação de jovens e 
adultos. Revista Brasileira de Educação, 12 (35), pp.197-211.Laffin, M. (2012). A 
constituição da docência na educação de jovens e adultos. Currículo sem 
fronteira. 12 (1), pp. 210-218. Lira, N. (2007). A educação dos que vivem do 
trabalho... para além do capital. Trabalho apresentado no Congresso Brasileiro 
de Ciências do Esporte. Recife. Anais: CBCE.Morgado, J. (2011). Projeto 
curricular e autonomia da escola: das intenções às práticas. Revista Brasileira 
de Política e Administração da Educação (RBPAE),27 (3), pp.391-408.Oliveira, 
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E.& Pinto, A. (2012).O percurso do PROEJA/ES: conflitos, desafios e 
proposições. In: Eja e educação profissional: desafios da pesquisa e da 
formação no Proeja. Brasília: Líber Livros.Reis, J. (2011). As trajetórias de vida 
dos/as estudantes trabalhadores/as da educação de jovens e adultos: o 
significado da Educação Física. Porto Alegre - RS. Dissertação Mestrado não 
publicada, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano- 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 

Palavras chave: Educação Física; Educação Profissionalizante; Educação de 
jovens e adultos 

IV CICSE-56955 - Direitos humanos no contexto da educação universitária: a 
experiência de uma escola da área da saúde no Brasil 

- Maria Paula Panúncio-Pinto - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP 

A Universidade de São Paulo - USP, reconhecendo sua obrigação de 
proporcionar um ambiente seguro para todas as pessoas que compõem a 
comunidade universitária, tem elaborado políticas para o enfrentamento da 
violência interpessoal- VIP e discriminação, que se constituem em violação de 
direitos humanos. Em consonância às políticas de enfrentamento à VIP 
propostas pela USP, e ao movimento mundial para o combate às 
desigualdades, em 2016 foi criada na Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto a Comissão de Direitos Humanos (CDH-FMRP-USP), visando nortear as 
relações humanas, com especial atenção ao combate a todas as formas de 
violência e discriminação envolvendo gênero, raça, cor, etnia, religião, idade, 
classe social, orientação sexual e identidade de gênero (USP/FMRP, 2016).  
Este trabalho objetiva descrever as principais atividades realizadas pela CDH-
FMRP, bem como as situações de violação de direitos humanos que a 
Comissão enfrentou (2016-2020). As CDH atuou em duas vertentes: (1) 
educação e sensibilização para relações saudáveis, não violentas, dialógicas e 
solidárias e (2) Acolhimento aos casos de violação de direitos humanos. Foram 
realizados cursos e capacitações, atividades de sensibilização, educação e 
prevenção, que envolveram rodas de conversa, campanhas, reuniões com 
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coletivos e entidades estudantis, e oficinas de desenvolvimento profissional 
para professores e funcionários. Em relação aos casos acolhidos, a CDH 
recebeu 20 notificações no período envolvendo violência na relação 
estudante-estudante (15) sobretudo situações de VIP na relação veterano-
calouro (praxes); violência na relação professor-estudante (05: racismo, 
machismo, homofobia, assédio moral). A CDH realizou acolhimento às vítimas 
que acei taram part ic ipar presencia lmente, para or ientação e 
encaminhamentos pertinentes. A caracterização geral dos casos recebidos 
fornece um diagnóstico que aponta para as áreas mais sensíveis, onde o 
investimento em educação deve ser maior: a relação veterano-calouro durante 
as atividades de recepção (em geral duram todo o primeiro semestre, a cada 
ano), e a relação professor – estudante, situação que demanda ações de 
desenvolvimento docente, que já estão sendo realizadas. De qualquer forma, 
é importante reconhecer que o acolhimento à diversidade e a busca por 
equidade são desafios que que demandam ações concretas e permanentes, 
para que a Universidade cumpra seu papel de educar para a vida e para a 
cidadania. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO. Portaria No. 45/2016. Dispoe sobre a criação da Comissão de Direitos 
Humanos da FMRP. Ribeirão Preto: FMRP-USP, 2016. 

Palavras chave: violência universitária; políticas de enfrentamento; educar para 
a vida; direitos humanos na universidade 

IV CICSE-57042 - As políticas educativas e a formação pós-graduada de 
professores: um estudo sobre professores com doutoramento no sistema de 
ensino não superior 

- Elisabete Teixeira Macedo - Universidade do Minho; Instituto de Educação; 
Centro de Investigação em Educação (CIEd) 
- Leonor Lima Torres - Universidade do Minho; Instituto de Educação; Centro 
de Investigação em Educação (CIEd) 
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IntroduçãoPartindo de uma análise diacrónica sobre a interferência das 
políticas de pendor neoliberal nas atuais políticas educativas, procurámos 
refletir sociologicamente sobre que lógicas podem explicar a divergência, 
entre políticas que afirmam a formação de professores como um valor 
excecional, e a ausência de uma política de formação/desenvolvimento 
profissional, que enquadre um conjunto crescente de professores, cujo 
percurso formativo atingiu o grau académico de doutoramento.Questões de 
investigaçãoEm que medida as políticas educativas de racionalidade 
económica neoliberal podem contribuir para a ausência de uma política 
educativa de enquadramento profissional, para professores com 
doutoramento a lecionar no ensino não superior?MetodologiaA abordagem 
desenvolvida neste texto privilegia um registo analítico e interpretativo, 
ancorado na consulta de um vasto espólio de estudos produzidos em torno de 
três eixos-chave: i) políticas educativas de âmbito transnacional; ii) processos 
de gestão e governação das organizações escolares; iii) as políticas de 
formação (pós-graduada) de professores. A partir destas três entradas, 
encetámos uma discussão teórica que, passo a passo, desembocou numa 
proposta analítica que se encontra em processo de operacionalização 
metodológica e empíricaResultadosComo resultado preliminar, percebe-se a 
ausência de estudo deste perfil de docentes por parte do Estado português. 
Aferiu-se que os estudos realizados (DGEEC, 2021a, 2021b), no ponto 
dedicado a Habilitações Académicas, agregam numa categoria única, 
diplomados com Mestrado e Doutoramento. As investigações empíricas sobre 
formação pós-graduada de professores trataram em conjunto, professores 
com pós-graduações conferentes/não conferentes de grau académico, nada 
mais se conhecendo como estudo sociológico sobre este grupo de docentes 
por parte do Estado.Considerações finaisA questão coloca-se em 
compreender como o sistema educativo acolhe professores, cujo grau 
académico contribui para o avanço da ciência em educação, sem uma política 
pensada para valorizar e reconhecer este perfil de professores e esta 
dimensão formativa. Pode, deste modo, inferir-se um possível referencial 
contraditório entre os pressupostos plasmados nos documentos fundadores 
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do sistema educativo e a circunstância profissional de professores com 
doutoramento? Esperamos continuar a pesquisa empírica contribuindo para 
dilucidar, se as contradições do atual paradigma de políticas educativas, 
podem constituir-se como limites conceptuais e práticos de resposta aos 
novos desafios da educação. 

Afonso, A. J. (2005). A Sociologia da Educação em Portugal. Elementos para a 
configuração do “estado da arte.” In A. Teodoro & C. A. Torres (Orgs.), 
Educação crítica & utopia. Perspectivas para o século XXI (pp. 149–187). Cortez 
Editora. https://www.ceied.ulusofona.pt/pt/download/teodoro-a-and-torres-c-
a-orgs-2005-educacao-critica-e-utopia-perspectivas-para-o-seculo-xxi-sao-
paulo-cortez-editora/Afonso, A. J. (2010). Caminhos, cumulatividade e 
ambivalência. Continuando a tecer o campo da sociologia da educação em 
Portugal (2004-2009). In P. Abrantes (Ed.), Tendências e Controvérsias em 
Sociologia da Educação (pp. 13–49). Mundos Sociais.Apple, M., Ball, S. J., & 
Gandin, L. A. (2010). Mapping the sociology of education: social context, 
power and knowledge. In M. Apple, S. J. Ball, & L. A. Gandin (Eds.), The 
Routledge International Handbook of Innovation Education (p. 439). Taylor and 
F r a n c i s . h t t p s : / / d o i . o r g / h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 5 9 0 /
S1414-40772015000200002Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 
Ciência. (2021a). Perfil do docente 2019/2020. https://www.dgeec.mec.pt/
np4/98/Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. (2021b). Perfil do 
docente 2019/2020 – Análise sectorial. https://www.dgeec.mec.pt/np4/98/ 

Palavras chave: políticas educativas, formação de professores,  políticas 
neoliberais. 

IV CICSE-57764 - A Política de Educação Profissional para Jovens e Adultos 
no Brasil: implantação do PROEJA no contexto do Instituto Federal Fluminense 

- Saionara Rosa da Cruz - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fluminense 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) é uma instituição 
que oferta diversos cursos nos diferentes níveis e modalidades da Educação 
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(BRASIL, 2008). Entre as modalidades, partindo do ideal de igualdade de 
oportunidade para todos os públicos, juventudes e trabalhadores, foi 
instituído, em 2006, por força de Lei o Programa de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA), sendo, pois, ofertado em todo território nacional. Nesse contexto, 
este estudo, por meio de uma revisão documental e bibliográfica (GIL, 2008), 
apresenta a trajetória de desenvolvimento do PROEJA e destaca, em 
particular, a implementação do programa no Instituto de Educação, Ciência e 
Tecnologia Fluminense (IFF). Ressalta-se a importância do programa no 
atendimento às demandas sociais e econômicas da região em que os campi 
que ofertam o programa estão situados bem como das condições de elevação 
da escolaridade com profissionalização, contribuindo para a integração socio 
laboral de cidadãos outrora cerceados do direito de concluir a educação 
básica e de ter acesso a uma formação profissional de qualidade. O trabalho 
trás implicações sobre as reflexões acerca das políticas públicas de inclusão, 
expansão e formação de estudantes jovens e adultos ao longo da vida. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br. 
Acesso em: 19 de março. de 2007.BRASIL. Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 
2006. Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos – Proeja. Brasília/DF, 2006. Disponível em: http://
www.portal.mec.gov.br/setec. Acesso em: 19 de março. de 2022.BRASIL, 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 
Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Documento Base. 
MEC/SETEC. Brasíl ia, fevereiro de 2006. Disponível em http://
www.portal.mec.gov.br/setec. Acesso em 19 Mar. 2022.BRASIL. Ministério da 
Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Documento-
Base do Proeja de Nível Médio e Técnico. Brasília/DF, 2007a. Disponível em: 
http://www.portal.mec.gov.br/setec. Acesso em: 19 de março. de 2022.BRASIL. 
Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 
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Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, DF: 
Presidência da República, [2013]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/ Lei/L11892.htm. Acesso em: 19 março. 
2022.IFF. Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI(2018-2022). Instituto 
Federal de Fluminense. Campos dos Goytacazes, RJ, 2018. Disponível em: 
https://portal1.iff.edu.br/desenvolvimento-institucional/planejamento-
institucional/plano-de-desenvolvimento-institucional. Acesso em: 19 de março. 
de 2022.PAIVA, Jane Desafios da formação de educadores na perspectiva da 
integração da educação profissional e EJA.  In: OLIVEIRA, Edna Castro; PINTO, 
Antonio H. e  FERREIRA, Maria Jose de R. (Orgs.)  Eja e Educação Profissional: 
desafios da pesquisa e da formação no PROEJA. Brasília, Liber Livro, 2012. 

Palavras chave: Políticas Públicas de Inclusão; PROEJA; Educação Profissional; 
Educação de Jovens e Adultos. 

IV CICSE-57916 - Os Centros Qualifica na prossecução dos ODS 2030 

- Isabel Moio - Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Pombal | 
CEIS20 - UC | CEAD - UAlg 

Em 2015 foram definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) os 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), com vista à adoção de uma 
agenda ambiciosa através da qual se almeja a erradicação da pobreza e o 
desenvolvimento económico, social e ambiental à escala global até 2030. A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pelos 193 
países-membros das Nações Unidas, entrou em vigor em 2016, constituindo 
um quadro inovador para orientar os esforços de todos: governos nacionais, 
regionais e locais, setor privado, instituições académicas, organizações da 
sociedade civil e cidadãos. Dado que a transformação global requer ação 
local, o cumprimento desta Agenda depende, em medida, do sucesso da 
“localização” dos ODS, ou seja, da sua implementação ao nível subnacional, 
colocando os territórios e as pessoas no centro do processo.A Portaria n.º 
62/2022, de 31 de janeiro, regula a criação e o regime de organização dos 

                                                                                                          207



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

centros especializados em qualificação de adultos (doravante Centros 
Qualifica), visando o encaminhamento de jovens e adultos para ofertas de 
ensino e formação profissionais e o desenvolvimento de processos de 
reconhecimento, validação e certificação de competências. Estes Centros 
funcionam, assim, como uma porta de entrada no Sistema Nacional de 
Qualificações, dando uma resposta formativa a todos quantos a eles recorrem, 
de acordo com o perfil, objetivos, interesses e necessidades individuais. Dada 
a sua missão, podem assumir um papel importante ao capitalizar esforços que 
contribuem para melhorar os indicadores na área da educação e formação, 
mobilizando jovens com percursos escolares incompletos e motivando a 
população adulta (independentemente da situação profissional) a investir nos 
seus percursos de qualificação.Propõe-se, deste modo, refletir sobre o papel 
dos Centros Qualifica, atendendo ao seu enquadramento no âmbito das 
políticas públicas de educação e formação de adultos em Portugal, e sobre a 
forma como podem contribuir para o cumprimento de uma Agenda local 
alinhada com os grandes desígnios globais da ONU. 
Abreu, J., António, J. H. C., Cerol, J., & Fidalgo J. (2018). Índice de 
Sustentabilidade Municipal 2018. Lisboa: Universidade Católica 
Portuguesa.CEDEFOP (2021). EFP em destaque – Portugal. União Europeia: 
Serviço das Publicações da União Europeia.Conselho Nacional de Educação 
(2020). Estado da Educação 2019 (1.ª ed.). Lisboa: Conselho Nacional de 
Educação.Ferreira, P. (2020). Rumo a 2030: os municípios e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – manual de ação local para a transformação 
global. Lisboa: Instituto Marquês de Valle Flor.Instituto Nacional de Estatística 
(2019). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lisboa: Instituto Nacional 
de Estatística, I.P.Portaria n.º 62/2022, de 31 de janeiro. Diário da República n.º 
21 – 1.ª Série. Lisboa: Ministério da Educação e Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social.Resolução do Conselho de Ministros n.º 
104/2013. Diário da República n.º 253 – 1.ª Série. Lisboa: Presidência do 
Conselho de Ministros. 

Palavras chave: ODS, Educação, Centros Qualifica 
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IV CICSE-59146 - Competências espirituais e formação dos Assistentes 
Sociais: que percepções dos estudantes de Serviço Social? 

- Cristina Duarte - Centro de Administração e Políticas Públicas, Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa (PORTUGAL) 

Estudar a dimensão da espiritualidade associada aos processos formativos em 
Serviço Social torna possível convocar as gerações mais jovens de futuros 
assistentes sociais para um tema  emergente no Serviço Social, assim como 
compreender as representações que o conceito tem para os formandos e as 
possibilidades deste mesmo conceito se operacionalizar no exercício prático 
da profissão. Neste sentido, foi aplicado um questionário a alunos do segundo 
e terceiro ano da licenciatura em Serviço Social que teve como finalidade aferir 
sobre as percepções dos estudantes de Serviço Social sobre a necessidade da 
espiritualidade nos processos formativos, numa amostra de 66 alunos, com 
idades compreendidas entre os 19 e os 60 anos. O estudo permite-nos 
concluir que há uma associação do conceito às crenças e valores e a 
competências inatas ao ser humano; que é entendido como uma dimensão 
invisível da consciência e uma busca do sentido de todas as coisas; há uma 
associação à dimensão transcendental e religiosa. Dos inquiridos a sua maioria 
afirma ser esta dimensão fundamental na formação dos assistentes sociais (55 - 
sim é fundamental; 11- não é fundamental), pois a actuação do Serviço Social 
dá-se nas diferentes dimensões bio-psico-emocional-espiritual e apontam 
como características de um Assistente Social que exerce a prática com sentido 
espiritual, competências como a adaptação, flexibilidade, autodeterminação, 
princípio do não julgamento, resiliência, motivação, narrando que uma 
formação especializada sobre o tema e investigar sobre o tema seriam formas 
de desenvolver esta dimensão. 

Canda, E. R. (2009). Sensibilidade Espiritual no Serviço Social: uma revisão das 
tendências Norte Americanas e Internacionais, apresentação proferida na 
Conferência em Serviço Social e Counseling, Universidade de Hong Kong, 
China.Duarte, C. (2017). “Espiritualidade e Ciências Sociais: um olhar do 
Serviço Social”. Fluxos e Riscos- Revista de Estudos Sociais, Vol. II nº 2 (2017), 
pp. 117-130.Duarte, C.; Ventura, P. (2017). “Contributos para um Serviço Social 
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Holístico: o lugar da espiritualidade no Serviço Social Organizacional”. Boletín 
Redipe, Vol 6 nº 2, Febrero 2017 ISSN 2256-1536, pp. 33-44.Zohar, D.; 
Marshall, I. (2004). Inteligência espiritual. Lisboa: Sinais de Fogo 

Palavras chave: Serviço Social, Formação, Espiritualidade, Competências. 

IV CICSE-64652 - Juventudes Em Foco: Rodas De Conversa E Protagonismo 

- Gabriela da Silva Neves - Serviço Social do Comércio - Sesc São Paulo (Brasil) 
- Ana Cristina de Souza - Serviço Social do Comércio - Sesc São Paulo (Brasil) 
- Cristina Riscalla Madi - Serviço Social do Comércio - Sesc São Paulo (Brasil) 
- Cristiane Ferrari - Serviço Social do Comércio - Sesc São Paulo (Brasil) 

O artigo aborda um dos projetos interligados ao Programa Juventudes 
realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc São Paulo), o “Juventudes em 
Foco” que se caracteriza por ser uma ação que proporciona encontros que 
pretendem, a partir do reconhecimento do jovem como um sujeito singular e 
de múltiplas dimensões, provocar discussões sobre as diversas juventudes e as 
principais questões referentes a esta população, problematizando os anseios e 
dilemas vividos na contemporaneidade.  O Sesc é uma instituição brasileira, de 
caráter privado, criada em 1946, pelos empresários das áreas de comércio de 
bens, serviços e turismo, que tem como objetivo principal, contribuir para o 
bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores destes setores e de seus 
familiares.  O Juventudes, é uma ação que integra a instituição com foco na 
educação não formal, destinado a adolescentes e jovens com idades entre 13 
e 29 anos, que parte da premissa de que são muitas juventudes e, portanto, 
diferentes realidades. O programa também compreende que as vivências 
juvenis contribuem para a construção de adultos autônomos e cientes de sua 
capacidade de atuar no mundo. Neste sentido, o projeto “Juventudes em 
Foco” consiste em promover rodas de conversa pautadas na análise do 
contexto social, na relação com o território, no compartilhamento de 
informações e no direito à participação efetiva do jovem, de maneira a 
reconhecer suas potencialidades e valorizar as diferentes manifestações e 
expressões culturais. Desta forma, os bate-papos são protagonizados pelos 
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jovens que apresentam suas trajetórias e olhares sobre questões que 
atravessam seus corpos. Se enfatiza a importância das juventudes brasileiras 
que têm conseguido incluir pautas importantes nos debates públicos e, 
também, chamado atenção para sua capacidade de mobilização, atuação e 
transformação. A ação acontece anualmente, desde 2017, com temas 
diferentes a cada edição, como: “Juventudes Periféricas: Produção Cultural 
como forma de Resistência e Expressão de Identidades”; “Corpo Alvo, Corpo 
Coletivo”; “Comunidades e Conexões”; e, neste ano, “Engajamento Social e 
Outros Modos de Organização”. 

ABRAMO, HW. Considerações sobre a tematização social da juventude no 
Brasil. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 5. v.6, p. 73-90, maio/
dez, 1997.BRASIL . Ministério da Previdência e Assistência Social. Projeto 
Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. Brasília: MPAS, 2001a. 
Disponível em: <www.mds.gov.br/legislação/portarias/>.BRASIL. Guia de 
capacitação do Núcleo Básico do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento 
Social e Humano. Brasília: MPAS, s.d.D´ANDREA, T.. Contribuições para a 
definição dos conceitos Periferia e Sujeitas e Sujeitos Periféricos. Novos 
Estudos. CEBRAP, v. 39, p. 18-36, 2020.DAYRELL, Juarez. Juventude, grupos 
culturais e sociabilidade. Jóvenes-Revista de Estudios sobre Juventud, México, 
ano 9, n. 22, p. 296-313, jan/jun 2005.DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito 
social. In: FÁVERO, O. (org.). Juventude e contemporaneidade. Brasília, DF: 
Unesco, 2007.FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 48ª edição, 2014.FREIRE, Paulo. 
Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. São 
Paulo: Paz e Terra, 21ª edição, 2014.FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 57ª edição, 2014.PAPA, FC; FREITAS, MV. Políticas 
Públicas, Juventude em Pauta. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2003.SAMPAIO, Wilson 
Correia. Gramsci: Política e Educação. Maceió: EDUFAL, 2007SANTOS, 
Boaventura de Sousa. “Direitos Humanos, o desafio da interculturalidade.” 
Revista Direitos Humanos - nº 2 (junho/2009), p.10-18, Disponível em:  <http://
w w w . b o a v e n t u r a d e s o u s a s a n t o s . p t / m e d i a /
Direitos%20Humanos_Revista%20Direitos%20Humanos2009.pdf>. 
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Palavras chave: Juventudes; Protagonismo; Participação Transformação. 

IV CICSE-66633 - Relações formação-trabalho: Estudo a partir das trajetórias 
académicas e profissionais de diplomados(as) em Ciências da Educação pela 
Universidade do Porto 

- Prof. Dr. Henrique Vaz - Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação 
- Miguel Correia - Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto 

A presente investigação visou compreender e sistematizar trajetórias 
académicas e profissionais de diplomadas/os em Ciências da Educação, bem 
como refletir acerca das relações entre a formação e o trabalho.Com este 
objetivo, foram conduzidas 21 entrevistas semiestruturadas (Moreira, 2007) a 
diplomados/as deste curso com o intuito de construir retratos sociológicos 
(Lahire, 2003).Com base neste trabalho investigativo levou-se a cabo a análise 
de conteúdo (Amado, 2017) aos retratos sociológicos, tendo-se agregado os 
dados em nove categorias previamente estabelecidas, identificando as 
dimensões com maior expressão nos retratos, assim como as que mais 
diretamente contribuíam para a compreensão das trajetórias académicas e 
profissionais dos/as entrevistados/as: percurso académico em Ciências da 
Educação e/ou outros, qualificação do valor da formação em Ciências da 
Educação e em geral,  e trajetória profissional.Aliado às considerações 
realizadas acerca do percurso académico e profissional das pessoas 
entrevistadas, foi possível sistematizar uma série de ideais-tipo (Weber, 1983) 
relacionados com as suas trajetórias enquanto linhas particulares de eventos 
na vida académica e profissional de uma pessoa, que variam ao longo do 
tempo em proporção, grau e direção (Sánchez, et al, 2022).No que respeita ao 
percurso académico destacaram-se trajetórias que definem um conjunto de 
ideais-tipo, designadamente lineares, de especialização, de reformulação e de 
reconstrução, a partir dos quais os posicionamentos dos sujeitos neste 
percurso se diferenciam, considerando quer percursos iniciais, quer percursos 
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já articulados com o exercício do trabalho.No que toca ao percurso 
profissional salientaram-se trajetórias que descrevem, quer percursos de 
continuidade, onde se destacam ideais-tipo lineares, irregulares e 
desqualificantes, quer percursos de descontinuidade, onde se destacam 
ideais-tipo deliberados e induzidos.Num segundo momento da análise, a 
articulação das trajetórias académicas e profissionais permitiu esboçar um 
conjunto de características que melhor descrevem as relações entre a 
formação e o trabalho.  Assim, a relação entre estas duas áreas da vida 
constrói-se sobre uma miríade de instituições e decisões que, ora se alicerçam 
na perceção do mérito individual, ora se fundamentam nas circunstâncias 
socioeconómicas pessoais.Em suma, a pesquisa destaca a complexa e íntima 
relação entre a formação, o trabalho e a vida em sociedade no atual contexto 
global e local. 

Amado, João (Coord.) (2017). Manual de investigação qualitativa em 
educação. Imprensa da Universidade de Coimbra.American Psychological 
Association (2020). Publication manual of the American Psychological 
Association (7ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000  Bourdieu, Pierre 
(1989). O poder simbólico. DIFEL.Bourdieu, Pierre (1998). A economia das 
trocas simbólicas. Perspectiva.Canário, Rui (2005). O impacte social das 
ciências da educação. In Albano Estrela, Paulo Mendes & João Chouriço 
(Orgs.), O estado da arte em ciências da educação – Actas do VI congresso da 
SPCE (pp. 13-28). Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação.Canário, Rui 
(2008). A escola: Das “promessas” às “incertezas”. Educação/Unisinos, 12(2), 
73-81.Carmo, Renato, Caleiras, Jorge, Roque, Isabel, Assis, Rodrigo (2021). O 
trabalho aqui e agora. Crises, percursos e vulnerabilidades. Tinta-da-
china.Correia, José (1996a). Sociologia da educação tecnológica. Universidade 
Aberta.Correia, José (1996b). Formação e trabalho: Contributos para uma 
transformação dos modos de os pensar na sua articulação. In Rui Canário, 
Formação e situações de trabalho (pp. 13-41). Porto Editora.Dallabrida, 
Norberto (2004). Nascimento da escolarização moderna: Cotejo de duas 
leituras. Perspetiva, 22 (1), 93-110.Damián, Sánchez, Godínez, Tomás, Salinas, 
Gerardo, García-Minjares, Manuel, & Sánchez-Mendiola, Melchor (2022). 
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Academic trajectories analysis with a life-course approach: A case study in 
medical students. Cogent Education, 9(1), 1-20. https://doi.org/
10.1080/2331186X.2021.2018118 Dubar, Claude (2000). La crise des identités. 
L’interprétation d’une mutation. PUF.Foucault, Michel (1997). Vigiar e punir: 
Nascimento da prisão. Editora Vozes.Haas, Christina, & Hadjar, Andreas (2019). 
Students’ trajectories through higher education: A review of quantitative 
research. Higher Education, 79, 1099-1118. https://doi.org/10.1007/
s10734-019-00458-5 Hekman, Susan (1983). Weber, the ideal type, and 
contemporary social theory. University of Notre Dame Press.Lahire, Bernard 
(2003). O homem plural. As molas da acção. Instituto Piaget.Lima, Licínio 
(2019). A educação como profissão. In Maria Antunes, et al (Orgs.), Ciências da 
educação em Portugal: Saberes, contextos de intervenção e profissionalidades 
(pp. 140-154). Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto.Montagner, Miguel (2007). Trajetórias e biografias: 
Notas para uma análise bourdieusiana. Sociologias, 17, 240-264.Moreira, 
Diogo (2007). Teorias e práticas de investigação. Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas.Petitat, André (1994). Produção da escola/produção da 
sociedade: Análise sócio-histórica de alguns momentos decisivos da evolução 
escolar no ocidente. Artes Médicas.PORDATA. (2021a). Diplomados no ensino 
superior: Total e por nível de formação. Consultado a 25 de janeiro de 2022 a 
p a r t i r d e h t t p s : / / w w w . p o r d a t a . p t / P o r t u g a l /
Diplomados+no+ensino+superior+total+e+por+n%c3%advel+de+forma%c3
%a7%c3%a3o-219 PORDATA. (2021b). Alunos matriculados no ensino 
superior: Total e por nível de formação. Consultado a 25 de janeiro de 2022 a 
p a r t i r d e h t t p s : / / w w w . p o r d a t a . p t / P o r t u g a l /
Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+e+por+n%c3%advel+de+fo
rma%c3%a7%c3%a3o-1023 Ramos, Vasco (2017). Informalidade, estabilidade 
e precariedade: Uma análise sequencial das trajetórias profissionais ao longo 
das últimas décadas. Sociologia, Problemas e Práticas, 84. http://
journals.openedition.org/spp/2904 Suzman, James (2021). Trabalho. Uma 
história de como utilizamos o nosso tempo. Edições Desassossego. Vaz, 
Henrique (2009). A mediação em contexto de formação como reinvenção de 
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novos ofícios. O caso dos estágios e da licenciatura em ciências da educação 
na universidade do Porto. Educação, Sociedade & Culturas, 29, 53-72.Vaz, 
Henrique (2019). Ciências da educação: Pertinente estudo de caso sobre o 
sentido das profissionalizações? In Maria Antunes, et al (Orgs.), Ciências da 
educação em Portugal: Saberes, contextos de intervenção e profissionalidades 
(pp. 97-106). Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto.Vaz, Henrique (2020). A nova ‘verdade educativa’: Soft 
skills. A Página, II(216), 10-11.Weber, Max (1983). Fundamentos da sociologia. 
Rés-Editora. 

Palavras chave: Ciências da educação; trajetórias académicas e profissionais; 
formação e trabalho; retratos sociológicos. 

IV CICSE-74509 - Escola, trabalho e maternidade: trajetórias, suportes e 
desafios para jovens mulheres brasileiras 

- Eliane Ribeiro - Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro 
- Rosilaine Gonçalves Da Fonseca Ferreira - Universidade Federal Do Estado 
Do Rio De Janeiro 

O objetivo do trabalho é discutir trajetórias escolares de jovens mulheres 
mães, inseridas na Educação de Jovens e Adultos - EJA, na complexa relação 
entre escola, trabalho e maternidade/vida familiar. Discute-se trajetórias, 
estratégias, escolhas e possibilidades que conformam a vida social dessas 
mulheres, de modo a desvendar que tipos de suportes e apoios esse grupo 
tem acionado para ampliar sua escolaridade. O estudo empírico foi realizado 
em 2019, no conjunto de Favelas da Maré, Rio de Janeiro. Observou-se que, a 
obrigatoriedade dos “afazeres domésticos” e os cuidados dos filhos visto 
como tarefas exclusivas da mulher criam situações que geram desigualdades 
de condições para o acesso e permanência na escola. Buscou-se transitar pela 
discussão que aproxima gênero, educação, trabalho e vida familiar, revelando 
elementos que possam subsidiar à construção de políticas públicas que 
consolide o direito de educação para todos ao longo da vida. Verificamos que, 
em muitos casos, tal relação se revela de forma perversa à subjetividade da 
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mulher, que se depara com o difícil dilema entre a busca por melhores 
condições de vida, por vias do trabalho e dos estudos, em conciliação com os 
demais papéis impostos pela sociedade patriarcal: cuidadora (filhos, idosos, 
enfermos), organizadora do lar e responsável pelo equilíbrio emocional da 
família. Esta condição coloca a mulher em situação de sobrecarga de tarefas e 
de forte dedicação ao trabalho não remunerado. Na perspectiva de gênero, a 
divisão de tarefas reflete a reprodução de culturas patriarcais que foram sendo 
solidificadas nas nossas sociedades. Analisando as diferentes realidades de 
mulheres mães vimos que, aquelas pertencentes às camadas mais pobres, 
negras e moradoras de favela são as que encontram maiores dificuldades para 
manter seu processo de escolarização, considerando que as redes de apoio 
disponibilizadas são as mais vulneráveis. No sistema público de ensino são 
poucas as estratégias de suporte para auxiliar as estudantes mães que 
precisam conciliar estudo, trabalho e vida familiar. Com aportes de Butler, 
Hooks, Bourdieu e abordagens interseccionais, busca-se compreender 
barreiras, materiais e simbólicas, objetivas e subjetivas, enfrentadas pelas 
mulheres brasileiras. 

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução Maria Helena Kühner. 
11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.BOURDIEU, Pierre.  A “juventude” 
é apenas uma palavra. In: BOURDIEU, Pierre. Questões de Sociologia. Rio de 
Janeiro: Marco Zero, p. 112 – 121, 1983b.BOURDIEU, Pierre. O Poder 
Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2004a.BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da 
identidade. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Editora Civilização 
Brasileira, 2003.FILARDO, Verónica. Integralidad en el análisis de trayectorias 
educativas. Educação & Realidade, v. 41, n. 1, 2016.Hooks, Bell. Mulheres 
negras: moldando a teoria feminista. Revista Brasileira de Ciência Política 
[online]. 2015, n. 16 [Acessado 3 Março 2022] , pp. 193-210. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1590/0103-335220151608>. ISSN 0103-3352. https://
doi.org/10.1590/0103-335220151608.HOOKS, bell. Ensinando a Transgredir: 
a educação como prática de liberdade.Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. 
2. ed, São Paulo: Editora WMF MartinsFontes, 2017. 
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Palavras chave: educação de jovens e adultos - maternidade - trabalho - vida 
familiar 

IV CICSE-78022 - A fruição e o acesso às instituições culturais do Porto pelas 
pessoas idosas 

- Vera Cerqueira - CIIE/FPCEUP 
- Margarida Louro Felgueiras - CIIE/FPCEUP 
- Sofia Castanheira Pais - CIIE/FPCEUP 

As instituições culturais ao encararem os seus públicos como sujeitos de 
cultura, podem pensar e dinamizar atividades com potencial para promover a 
socialização, autonomia e valorização pessoal e social da pessoa idosa. Estas 
atividades, que não precisam de ser exclusivas para este público, consideram 
as suas especificidades e proporcionam experiências de fruição e 
transformação pessoal, de celebração das diferenças com empatia e diálogo, 
potenciando a compreensão do outro e o reforço de laços sociais (Murawski, 
2021; Picart, 1998). Os museus e as bibliotecas, quando pensados ao serviço 
da diversidade de públicos podem contribuir para a identificação e 
valorização da aprendizagem ao longo da vida, atendendo às particularidades 
da linguagem, dos instrumentos e procedimentos em prol da inclusão da 
pessoa idosa.Este trabalho apresenta os resultados de um estudo exploratório 
que contemplou instituições culturais da cidade do Porto e teve como objetivo 
conhecer as atividades proporcionadas à pessoa idosa. Para tal, realizamos o 
levantamento de informação estatística e documental, por via da cedência de 
documentos, que abrangeu onze museus e duas bibliotecas. Analisámos 
diversos documentos , entre os quais, Relatórios, Programas Educativos e 
Diários de Bordo. Em alguns casos, reunimos com responsáveis do serviço 
educativo. O nosso foco incidiu no público das pessoas idosas e nas atividades 
em estas participaram entre 2016 e 2020. A análise da informação revela que 
este grupo etário está incluído no público geral, o que parece indicar que não 
há uma atenção particular às pessoas idosas.  Alguns serviços educativos 
preocupam-se em adaptar as visitas orientadas às especificidades dos 
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públicos, mas sobretudo, numa lógica de acessibilidade. Estes resultados, 
ainda que exploratórios deixam antever a necessidade de uma reflexão, por 
parte das instituições sobre o atendimento às pessoas idosas e põe a 
descoberto um amplo campo de reflexão e intervenção. 

Murawski, Mike (2021). Museums as agents of change: A Guide to Becoming a 
Changemaker. Rowman & Littlefield: London. Picart, Toni P. (1998). 
Gestionemos la Cultura de la ciudad com los ciudadanos. In Trilla, Jaume 
(Coord.), Animación sociocultural: Teorías, programas y ámbitos (305-321). 
Barcelona: Editorial Ariel. 

Palavras chave: Aprendizagem ao longo da vida; Instituições Culturais; 
Envelhecer na cidade; Inclusão 

IV CICSE-81453 - Relações entre as práticas corporais e a formação ambiental 
de crianças: Uma revisão sistemática a partir da B-on 

- Carlos Eduardo Lopes da Silva - Universidade do Minho 
- Allanys dos Santos Nascimento Silva - Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
- Maria Beatriz Ferreira Leite de Oliveira Pereira - Universidade do Minho 
- Avelino Aldo de Lima Neto - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte 

A formação ambiental, embora preconizada pelos dispositivos legais no Brasil 
e, assim, relacionada predominantemente às escolas, é um processo 
constituído de experiências advindas de diferentes contextos e situações 
vividas. Nessa direção, vislumbra-se, assim como afirma Nóbrega et al. (2018), 
que as práticas corporais podem/devem proporcionar reconexões do homem 
com o meio ambiente. O presente trabalho objetiva investigar como pesquisas 
publicadas na B-on têm demonstrado conexões entre as práticas corporais e a 
formação ambiental de crianças.Este estudo caracteriza-se como revisão 
sistemática. Utilizou-se a plataforma B-on para busca dos artigos de janeiro a 
agosto (2021). As palavras-chaves foram: Physical education; Environmental 
education; Environment or nature e Junior high school or middle school. 
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Restringiu-se a seleção aos artigos às publicações entre 2016-2021, escritos 
em língua inglesa ou portuguesa e apresentar relação com a temática 
(analisada através do título ou, havendo dúvidas, do resumo). Por fim, os 
artigos selecionados foram lidos totalmente.A busca inicial indicou 287 artigos 
e, ao final, apenas 12 expuseram alguma relação entre práticas corporais e a 
formação ambiental de crianças. Compreende-se prática corporal como 
qualquer atividade que expresse a “forma como os povos se movimentam, 
caminham ou praticam esportes ou saltam e também como se relacionam” 
(Mendes, 2013, p. 17). Logo, é possível verificar, dentre os artigos 
selecionados, experiências e discussões construídas no contexto escolar, 
familiar e social (Talebpour et al., 2020; Valdez et al., 2017), analisadas por 
meio de programas de educação ambiental, mas, sobretudo, de desenhos 
construídos (Saglam, 2016) ou de escalas afetivas com o meio ambiente (Bahar 
e Sabin, 2017). Na perspectiva da formação dos sujeitos através de 
experiências, houve pesquisas que investigaram a influência do design dos 
espaços físicos para a aprendizagem (Izadpanahi e Tucker, 2018).Os artigos 
norteiam futuras investigações ao observar no discurso de Saglam (2016) que 
as crianças são sensoriais em sua abordagem com o mundo e que o “o 
movimento é, em si mesmo, conhecimento ambulatório” (Ingold, 2015, p. 88). 
Assim, defende-se investimentos em práticas que oportunizem às crianças 
dialogar com seus pares, usufruir dos espaços que transitam, investigar o solo 
que pisam, enfim, compreender, de fato, o meio ambiente. 

Bahar, F., & Sabin, E. (2017). An Associational Research on Turkish Children’s 
Environmentally Responsible Behaviors, Nature Relatedness, and Motive 
Concerns. Science Education International, 28(2), 111-118.Ingold, T. (2015). 
Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: 
Vozes.Izadpanahi, P., & Tucker, R. (2018). NEP (Children@School): An Instrument 
for Measuring Environmental Attitudes in Middle Childhood. Australian Journal 
of Environmental Education, 34(1), 61–79.Mendes, M. I. B. S. (2013). Corpo e 
cultura de movimento: cenários epistêmicos e educativos. Curitiba: 
CRV.Nóbrega, T. P., et al. (2018). Corpo, expressão e educação na natureza. 
Caderno CEDES, 38(104), 115-128.Saglam, M. (2016). Exploring fifth–grade 
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Turkish children’s solutions and future plans for environmental pollution 
through their drawings. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 
17(2), 1-16.Talebpour, L. M., et al. (2020). Children’s connection to nature as 
fostered through residential environmental education programs: Key variables 
explored through surveys and field journals. Environmental Education 
Research, 26(1), 95-114.Valdez, R. X., et al. (2017). How communication with 
teachers, family and friends contributes to predicting climate change 
behaviour among adolescentes. Environmental Conservation, 1-9. 

Palavras chave: Práticas corporais; crianças; meio ambiente 

IV CICSE-81924 - Desenvolvimento de autonomia na primeira infância: O que 
pensam pais e educadores 

- Fernanda Troeira Zuchini - Universidade Nova de Lisboa 

Nas últimas décadas, o mundo tem passado por profundas transformações 
impactando as principais instituições socializadoras da criança: a família e a 
escola. Para os pais, a criança que anteriormente era vista meramente como 
um indivíduo que viria a ser um adulto, agora é vista como alguém que possui 
direitos dentro tanto daquele núcleo quanto na sociedade. A escola deixa de 
ter um papel meramente instrucional para passar também a ter a atribuição 
de, em parceria com a família, desenvolver aspectos sociais e emocionais 
(Almeida, 2005).A educação surge, então, como o objetivo principal de ambas 
instituições que envidam seus esforços para que a criança gradualmente se 
torne num sujeito autônomo, competência essa que será impactada pela 
estimulação (ou falta de estímulo) dos espaços em que convive (Santos e 
Rubio, 2014).   Neste cenário, é relevante refletir sobre em que medida aquelas 
duas instâncias socializadoras encaram e promovem a autonomia das crianças, 
tornando-as capazes de gerenciar seus desejos e ações considerando as 
consequências de seus atos para si e para o meio. Isto sem, no entanto, ignorar 
que a criança possui uma postura ativa em seu processo de amadurecimento e 
elaboração dos estímulos a ela oferecidos pela convivência em seu círculo 
social (Mühlbacher e Sutterlüty, 2019). Este trabalho tem como objetivo 
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investigar o que os pais e educadores entendem como autonomia da criança 
(considerando o plano da ação, ou seja, execução de tarefas diárias, tomadas 
de decisões para atender suas necessidades, etc.), bem como quais as práticas 
que adotam para incentivá-la (Montandon e Longchamp, 2007). A coleta de 
dados é feita por meio de questionários aplicados em famílias e escolas 
brasileiras tendo como critério pais de crianças entre 4 e 5 anos e educadores 
que tenham lecionado para crianças da mesma faixa etária. Os resultados 
permitirão discutir diferenças entre pais e educadores em função do estatuto 
socioeconômico, além de convergências e divergências entre os dois olhares. 
Pretende-se, ainda, abordar a sua percepção sobre os impactos da pandemia 
na autonomia das crianças em um momento em que as aulas presenciais 
retomaram por completo. 

Airés, P. (1973) História social da criança e da família. Rio de Janeiro. 
Guanabara. 2ed.Almeida, A. N. (2005). O que as famílias fazem à escola... 
pistas para um debate. Análise Social v11 n176.Alves, A.R.C. (2016) Dos 
habitus de classe aos patrimônios individuais de disposições: reflexões sobre a 
prática em Pierre Bourdieu e Bernard Lahire. Sociologias, n42, 294-327.Aviz, F. 
R. S., Santos, T. R. L., Ribeiro, N. M. (2021) Sociologia da infância e pedagogia 
freireana: algumas aproximações. Revista Pedagógica v23, 1-20.Ba, S. (2021) 
The critique of sociology of childhood: human capital as concrete ‘social 
construction of childhood’. Leeds Trinity University, Institute of Childhood and 
Education, Leeds. Power of Education v. 13(2), 73-87. Belloni, M.L. (2009) O 
que é sociologia da infância. Autores Associados. Campinas, SP.Bourdieu 
(1993). As contradições da herança. In: Noguera, M. A.; Catani, A. (org) Escritos 
da educação. Vozes, 4ed. 232-237.Devjak, T., Žmauc, I., Benčina, J. (2021) The 
relationship between the factors and conditions of the autonomy of preschool 
teachers and fostering the autonomy of preschool children in kindergarten. 
Center for Educational Policy Studies Journal v11 n1.Dias, A. (2005) Educação 
moral e autonomia na educação infantil: o que pensam os professores. 
Psicologia: Reflexão e Crítica, v18 n3.Frierson, P. (2021) Discipline and the 
cultivation of autonomy in Immanuel Kant and Maria Montessori. Journal of 
Philosophy of Education.Gonçalves, E., Batista, S. (2006) Proceedings of the 
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first international conference of the ESCXEL project. Hubbard, R.; Greenblum, 
J. (2019) Parental Decision Making: The Best Interest Principle, Child 
Autonomy, and Reasonableness. HEC Forum v31 n3.James, A., Prout, A. (e.d.) 
(2005) Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the 
sociological study of childhood. Taylor & Francis Inc. Londres, Inglaterra. Jiao, J. 
(2020) Autonomy and parent-child relationship satisfaction: the mediating role 
of communication competence. Communication Research Reports, v37 
n3.Kendall S. (1993). The Development of Autonomy in Children: An 
Examination of the Montessori Educational Model. NAMTA Journal, v18 n1 
p64.Lahire, B. (1995). Sucesso escolar nos meios populares: As razões do 
improvável. Ática. São Paulo. 17-46.Lima T., Chapadeiro C. (2015). Encontros e 
(des)encontros no sistema família-escola. Psicologia Escolar e Educacional, 
493-502, 19(3)Meuwissen, A.; Carlson, S. An experimental study of the effects 
of autonomy support on preschoolers' self-regulation. Journal of Applied 
Developmental Psychology v.60.Montandon; C. (2005) As práticas educativas 
parentais e a experiência das crianças. Educ. Soc, Campinas, v26 
n91.Montandon; C., Longchamp, P. (2007). Você disse autonomia? Uma breve 
percepção da experiência das crianças. Perspectiva, Florianópolis, v25 
n1.Montessori, M. (2017) A descoberta da criança – pedagogia científica. 
Campinas, SP. Kirion.Montessori, M. (2019) O segredo da infância. Campinas, 
SP. Kirion.Mühlbacher, S., Mühlbacher, S. (2019) The principle of child 
autonomy: A rationale for the normative agenda of childhood studies. Global 
Studies of Childhood, v9 n3.Mullin, A. (2014) Children, Paternalism and the 
Development of Autonomy. Ethical Theory and Moral Practice v17 n3.Nogaro, 
A.; Anese, R. A.; Ferrari, R. (2020) A atualidade de Montessori: evidências a 
partir da investigação das práticas pedagógicas na educação infantil. Vivências 
v17 n32.Nogueira, M.A.; Nogueira, C.M.M. (2006) Bourdieu e a educação. 
Autêntica. Belo Horizonte, MG. Oliveira, D. S., Martins, D. R. G., Oliveira, C.C., 
Silva, C. R., Silva, R. R., Silva, J.E. (2021) O Método Montessori na educação 
básica: Uma revisão sistemática da literatura sobre sua influência para o 
desenvolvimento da criança nos anos iniciais. Research, Society and 
Development v10 n5.Oliveira, F. L. (2018) Sociologia da Infância no Brasil: 
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quais crianças e infâncias têm sido retratadas? Contemporânea - revista de 
sociologia da UFSCar v8 n2.Petri, I. S., Rodrigues, R. F. L. (2020). Um olhar sobre 
a importância do brincar e a repercussão do uso da tecnologia nas relações e 
brincadeiras na infância. Research, Society and Development v17 n32.Prestes, 
Z. (2013) A sociologia da infância e a teoria histórico-cultural: algumas 
considerações. Revista Educação Pública – MT v 22 n49.Prout, A. (2011) Taking 
a step away from modernity:  reconsidering the new sociology of childhood. 
Global Studies of Childhood v.1 n.1.Rego, T.C. (2018). Cultura e sociologia da 
infância: estudos contemporâneos. CVR. Curitiba, Brasil.Santos, M. R., Rubio, J. 
A. S. (2014). Autonomia e a Educação Infantil. Revista Eletrônica Saberes da 
Educação V5 n1.Setton, M.G.J. (2002) A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: 
uma leitura contemporânea. Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Educação. N20.Tonietto, M. R., Marangon, D., Monteiro, T. L. (2020). Influências 
de concepções sociológicas na construção de uma sociologia da infância. 
Revista Pedagógica v22.Visser, R.; Junqueira, L. (org.) (2017) Dossiê Bernard 
Lahire. UFMG. Belo Horizonte. Zhang, H., Whitebread, D. (2021). Identifying 
characteristics of parental autonomy support and control in parent–child 
interactions. Early Child Development and Care, 191(2). 

Palavras chave: desenvolvimento infantil; autonomia; família; escola; primeira 
infância. 

IV CICSE-82930 - Educação para a Igualdade de Género nas Empresas do 
Alto Minho: o caso do Projeto bridGEs 

- Vanessa Pereira - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto 
- Ana Luísa Patrão - Centro de Psicologia da Universidade do Porto, Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
- Liliana Rodrigues - Centro de Psicologia da Universidade do Porto, Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
- Conceição Nogueira - Centro de Psicologia da Universidade do Porto, 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
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- Sara Isabel Magalhães - Centro de Psicologia da Universidade do Porto, 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

Introdução: A abordagem da formação contínua preconiza que o processo 
educativo ultrapassa os limites do tempo-espaço definidos formalmente. 
Considerando que a esfera do trabalho tem uma presença preponderante na 
vida das pessoas, é necessária uma articulação entre este contexto e os 
processos de aprendizagem ao longo da vida[1,2,3]. Numa perspetiva de 
(re)construir saberes ao nível da cidadania e justiça social nos locais de 
trabalho, surgiu o projeto “bridGEs: Empresas do Alto-Minho pela Igualdade 
de Género”, que visa criar e testar instrumentos para medir desigualdades de 
género nas organizações. Na sua componente educativa, o bridGEs 
desenvolveu duas ações de formação, visando a intervenção direta nas 
empresas intervenientes. Assim, é objetivo deste trabalho apresentar esta 
formação e os seus resultados e implicações na promoção da igualdade de 
género[4].Metodologia: A Formação dividiu-se em duas iniciativas: criação de 
instrumentos, e disseminação dos instrumentos e sua aplicação nas 
organizações. Foi desenvolvida com as/os colaboradoras/es de organizações 
do Alto Minho, através de metodologias ativas, orientadas para a identificação 
da desigualdade de género e sua prevenção. Numa fase inicial, adotou-se uma 
metodologia expositiva de conteúdos, combinada com metodologias ativas 
como trabalhos de grupo, partilha de experiências e jogos pedagógicos. 
Exploradas as temáticas, na segunda fase privilegiou-se a metodologia ativa 
direcionada para a construção dos instrumentos e para a elaboração dos 
diagnósticos e planos de igualdade de cada organização.Resultados: Além da 
aquisição de conhecimentos diversos sobre desigualdade de género, avaliou-
se a mudança de percepções e o reconhecimento da importância da 
intervenção nas empresas das/os formandas/os. Adicionalmente, resultaram 
instrumentos de intervenção para aplicação nas próprias organizações das/os 
participantes, dos quais se destacam: (a) o desenvolvimento de instrumentos 
de apoio ao diagnóstico em questões de igualdade de género e não 
discriminação, e (b) a elaboração de diagnósticos e planos de 
igualdade.Discussão/conclusão: O conceito de aprendizagem ao longo da 
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vida deve articular-se com o conceito de cidadania ativa[1,2,3]. O projeto 
BridGEs é exemplo dessa simbiose, na medida em que, através de ações 
formativas ajustadas ao contexto organizacional[5], contribui para a promoção 
da igualdade de género nas empresas, com a participação direta e ativa das/
os formandas/os. 
1Pires, A. L. (2002). Educação e formação ao longo da vida: análise crítica dos 
sistemas e dispositivos de reconhecimento e validação de aprendizagens e de 
competências. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.2Sitoe, R. M. (2006). 
Aprendizagem ao longo da vida: Um conceito utópico? Comportamento 
Organizacional e Gestão, 12(2), 283-290.3Moreira, D. (2019). Educação ao 
longo da vida para o local de trabalho global e intercultural. Revista Lusófona 
de Educação, 45, 43-56. doi:10.24140/issn.1645-7250.rle45.034Projeto 
bridGEs (https://bridges.fpce.up.pt/)5Comissão para a Cidadania e a 
Igualdade de Género – CIG (2021). Igualdade nas empresas. Retirado de: 
https://www.cig.gov.pt/area-igualdade-entre-mulheres-e-homens/
documentacao/igualdade-nas-empresas/ 

Palavras chave: educação para a igualdade; contextos de trabalho; projeto 
bridGEs 

IV CICSE-83582 - Educação E Contemporaneidade: A Importância Do Ato De 
Ler De Paulo Freire 

- Joselice de Cássia Carneiro Magalhães - Universidade do Estado da Bahia - 
UNEB- BRASIL 

Este texto tem o objetivo apresentar uma introdução ao pensamento da 
educação popular de Paulo Freire, tendo como mote articular o sentido de 
alfabetiza-se, em texto e contexto, e educação à luz da categoria de 
consciência da mulher e do homem novo na atualidade. Imergindo 
completamente de corpo e de alma na ação educativa de alfabetização 
através da palavra-mundo, Freire, oferece ao mundo contemporâneo uma das 
mais consistentes contribuições reflexivas em favor da superação da opressão 
reacionária que exclui dois terços da população e que impõe ainda profundas 
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injustiças à grande parte do terço que funciona a sociedade. O analfabetismo 
é por ele combatido, visto como lócus radical de reposição desta questão 
sobre o sentido da recuperação da humanidade oprimida. O artigo de 
abordagem qualitativa e cunho bibliográfico, utilizará como aporte teórico, 
principalmente a obra referida de Freire (1982). Na contramão da histórica 
promoção perversa e manipuladora de educação alfabetizadora com viés de 
produção do analfabetismo funcional, ainda em dias atuais, Freire mostra que 
apenas decodificação de palavras não materializa leitura crítica. O autor 
convoca para que a leitura e a escrita sejam vistas enfaticamente sob 
perspectiva da luta política e compreensão científica desse problema. Na 
perspectiva de uma transgressão dialética e democrática, ele assegurou o 
valor da leitura consciente de adultos através da experiência do “círculo de 
cultura”, e alfabetização de cerca de quatrocentos pessoas, em quarenta dias 
no nordeste do Brasil na década 1960. Em suma, a perspicácia subversiva do 
pensamento de Paulo Freire está em mostrar que o analfabetismo é uma forma 
de opressão social que não somente usurpa a dignidade de pessoas adultas, 
jovens e crianças como empobrece a própria civilização, ao privá-la da prática 
de emancipação cidadã que só pode nascer da consciência com educação 
crítica. Esse estudo tem inspiração relacionada a apoio ao que já existe de 
reflexão contemporânea de educação, intenciona força ao sentido libertador 
da educação popular. 

FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler - em três artigos que se 
completam. São Paulo: Cortez Editora & Autores Associados,1991. (Coleção 
Polêmicas do Nosso Tempo, v 4)- 80 páginas. 

Palavras chave: Formação, educação popular; leitura consciente, 
contemporaneidade 

IV CICSE-84628 - Formação pós-graduada no Serviço Social e 
desenvolvimento profissional 

- Ana Paula Gonçalves Martins Garcia - Universidade Lusófona Lisboa - Instituto 
de Serviço Social 
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As transformações do paradigma civilizacional e as exigências daí decorrentes 
têm manifestado a necessidade da sociedade se reequacionar como 
sociedade de aprendizagem e de encontrar equilíbrios e modelos de 
desenvolvimento capazes de responder aos novos modos de vida e 
problemas decorrentes desse processo transformacional. Situando-nos assim 
numa sociedade complexa, a qualificação dos profissionais e a (re) atualização 
do conhecimento através da formação ao longo da vida, torna-se 
determinante e essencial para o desenvolvimento das profissões que nela 
intervêm, como é o caso do Serviço Social. Esta apresentação é resultante de 
uma investigação de doutoramento, em Ciências Sociais especialidade Serviço 
Social.  Pretendeu-se situar a evolução da formação pós-graduada no Serviço 
Social em Portugal; identificar as principais motivações de assistentes sociais 
para a continuidade da sua formação e compreender o significado atribuído à 
realização do mestrado, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e 
para a aquisição de competências críticas e reflexivas, em diferentes contextos 
da prática profissional. A investigação seguiu uma abordagem 
predominantemente qualitativa. Realizaram-se 27 entrevistas semiestruturadas 
a assistentes sociais e fez-se análise de conteúdo com recurso ao software 
MAXQDA Os resultados revelaram que há motivações pessoais e profissionais; 
que a reflexividade convocada e desenvolvida pela formação pós-graduada 
transforma-se em capacidade de agir sobre situações complexas, de as refletir 
criticamente e transformá-las, evidenciando-se contributos com impacto no 
Serviço Social, na prática e nos assistentes sociais.Concluiu-se que a formação 
ao longo da vida, ao nível de mestrado é um espaço privilegiado para a 
realização de investigação; contribui para o aperfeiçoamento das formas de 
conhecer, de intervir e para a visibilidade do saber produzido a partir da 
prática; permite distanciamento crítico necessário à compreensão dos riscos e 
dos problemas complexos; possibilita outro nível de reflexividade e o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos assistentes sociais. 

Andrade, M. (2002). « Serviço Social, Formação Conínua e Éthos Profissional », 
In Serviço Social Unidade na Diversidade – Encontro com a Identidade 
Profissional. Lisboa:APSS.Bauman, Z. (2001a). Modernidade Líquida. Rio de 
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Janeiro: Jorge Zahar.Beck, U. (2017) A metamorfose do mundo. Como as 
alterações climáticas estão a transformar a sociedade. Lisboa: Edições 
70.Branco, F. (2008). “A investigação em Serviço Social em Portugal: trajetórias 
e perspetivas”, Revista Locus SOCI@Lpp.48-59.Carvalho, M. I. L. B.; Pinto, C. 
(2015). "Desafios do Serviço Social na actualidade em Portugal ", Revista 
S e r v i ç o S o c i a l & S o c i e d a d e 1 , 1 2 1 : 6 6 - 9 4 . d o i : 
10.1590/0101-6628.014.Comissão Europeia (2000). Memorando sobre 
aprendizagem ao longo da vida. Bruxelas. Disponível em: www.eu.int/comm/
education/III/life/memo.pdf. (consultado em 22/5/2018).DGEEC – Direcção 
Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (2017). Tabelas de Diplomados do 
Ensino Superior. http://www.dgeec.mec.pt/np4/235/ Acedido em outubro de 
2018.Fook, J. (2002 a). Social Work: critical theory and practice.  London: Sage 
Publications.Garcia, A.P. (2018). “Serviço Social no Ensino Graduado e Pós 
graduado em Portugal”. In Serviço Social em Educação. Lisboa: PactorGarcia, 
A.P.; Carvalho, M. I. L. B.; Bracons, H.; Garcia; Veiga, J. D. (2013). "Sistema de 
Ensino em Serviço Social Pós Bolonha: Uma Perspectiva Critica ", Serviço Social 
em Revista 16. Pp. 45 – 63.Garcia, A.P.; Carvalho, M.I.; Teles, H.; Ribeirinho, C. 
(2019). “Pesquisa e pesquisar em Serviço Social: singularidades e 
inconsonâncias de um campo profissional”. In Temas Contemporâneos de 
Pesquisa. Coord. Julião, J.; Piana, M. Bauru, SP: Canal 6 Editora.Giddens, A. 
(2006). O Mundo na Era da Globalização. 6ª Ed. Lisboa: Editorial 
Presença.Huberman, M. (2000). O ciclo de vida professional de professores. In: 
Nóvoa, A. (org) Vida de professores. Porto Editora.  Mourão, L. & Monteiro, A. C. 
(2018). Desenvolvimento profissional: Proposição de um modelo conceitual. 
Estudos de Psicologia (Natal) , 23(1), 33-45. https://dx.doi.org/
10.22491/1678-4669.20180005Nóvoa, A. (1991ª). Profissão Professor. Porto: 
Porto Editora.Parlamento Europeu & Conselho Da Europa (2006). 
Competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida (2006/962/
CE), Jornal Oficial da União Europeia, 394, de 30/12/2006.Pozo, J. I. (2002). 
Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 
2002.Pozo, J. I. (2004). A sociedade da aprendizagem e o desafio de converter 
informação em conhecimento. In: Revista Pátio. Ano VIII – Nº 31- Educação ao 
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Longo da Vida. Disponível em: http://www.revistapatio.com.br/
sumario_conteudo.aspx?id=386, Acedido em 19 de junho 2020.Sommerfeld, 
P (2014). “Social Work as an Action Science: A Perspective from Europe”. In 
Research In Social Work Practice. 24, 586-600.Wieviorka, Michel (2010). Nove 
Lições de Sociologia: como abordar um mundo em mudança?.  Lisboa : 
Teorema. 

Palavras chave: Serviço Social, formação contínua pós-graduada, 
desenvolvimento profissional, competências 

IV CICSE-88961 - A educação continuada a  funcionários públicos  do Tribunal 
da Justiça do Estado de São Paulo:  Ações da Escola Paulista de Magistratura 

- Claudia Lima Monteiro - membro da Rede de Estudos e Trabalho 
- Vitor Manoel Monteiro - contador aposentado do TJSP 

Introdução: O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) é o maior 
Tribunal do Brasil. Em 2019, este órgão agregou  25% dos processos judiciais 
em andamento no país, com o quantitativo de 70.162 funcionários públicos do 
Judiciário. Nota-se a importância do TJSP, tornando-se relevante indagar a 
política de educação continuada a estes funcionários publicos, considerando 
as constantes e significativas alterações das  dinâmicas sociais e legais na 
sociedade contemporânea. Objetivo: Apresentar as ações de educação 
continuada  promovidas  pela Escola Paulista de Magistratura (EPM), no 
período de 2012 a 2014. Metodologia:  Trata-se de uma pesquisa documental, 
realizada  em fevereiro de 2015, por meio do acesso a documentos da EPM, 
relacionados a   atividades promovidas no período de 2012 a 2014.  
Resultados: a pesquisa revelou o oferecimento de diversas palestras, cursos, 
treinamentos e simpósios destinados aos funcionários do TJSP, nas 
modalidades presencial e virtual, com foco em diversos temas  da área jurídica 
e também de cunho motivacional. No ano de 2012, 27.682 funcionários se 
inscreveram  nos eventos; em  2013 o número registrado foi de 27.197 e em 
2014, devido a não localização da  lista de presença em diversas atividades 
realizadas, o número de inscritos foi sub-notificado, com apenas 2.899 
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inscritos.  Constatamos a ausência de instrumentais de avaliação das 
atividades realizadas pela EPM. Considerações finais: A pesquisa documental 
demonstrou que o TJSP investiu em ações para o aprimoramento profissional 
de seus trabalhadores no período de 2012 a 2014, por meio de  uma ampla 
gama de cursos, palestras, seminários e simpósios, nos formatos presenciais e 
a distância, com adesão quantitativa significativa do corpo de funcionários da 
instituição.  Considerações finais: A pesquisa documentou demonstrou a 
importância da EPM no processo de educação continuada aos funcionários do 
TJSP, com oferecimento de temas relacionados a atividade profissional, como 
assuntos jurídicos, administração pública e processo digital e  também para  
motivação pessoal, emocional e cuidados à saúde do trabalhador. Tais temas 
são pertinentes de serem abordados pela EPM, considerando que os aspectos 
pessoais, emocionais e relacionais estão articulados ao exercício profissional. 

SÃO PAULO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Resolução 
nº 24/88, de 23/11/1988. Dispõe sobre a criação da Escola Paulista da 
Magistratura. Disponível em: http://www.epm.tjsp.jus.br/Escola/Estatuto.aspx.  
Acesso em 12.fev.2015.__________. Portaria Conjunta nº 01, de 03 de setembro 
de 2012, da Presidência do Tribunal de Justiça, da Corregedoria Geral de 
Justiça e da Escola Paulista da Magistratura.  Disciplina a frequência dos 
servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em palestras, cursos 
e demais atividades de aperfeiçoamento, e dispõe sobre o processo de 
descentralização das atividades da Escola Paulista da Magistratura. Disponível 
em: https://epm.tjsp.jus.br/Escola/Portaria/17078?pagina=56. Acesso em 20 
mar 2021 

Palavras chave: educação continuada; funcionários públicos; política de 
educação 

IV CICSE-89276 - Literacia digital entre empreendedores locais: evidências 
em pequenas e médias empresas portuguesas 

- Henrique Marques - Universidade da Beira Interior; Instituto Politécnico da 
Guarda 
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- Ana Teresa Marques - Universidade da Beira Interior 

No âmbito local, os pequenos e médios empreendedores necessitam cada vez 
mais de acesso rápido e facilitado às informações pertinentes ao seu negócio 
para aproveitar as oportunidades oferecidas e evitar riscos (Ferreira, & 
Fernandes, 2015). Com a transição digital, o acesso a estas informações 
depende, em grande medida, do domínio destes empreendedores face às 
ferramentas tecnológicas que estão disponíveis (Kamoun-Chouk, 2019). E para 
a sua utilização eficaz, fazem-se necessárias habilidades digitais que os 
permitirão acessar informações relevantes para o seu negócio de forma rápida 
e precisa (Mendonça & Grimpe, 2016). Estas habilidades são imprescindíveis 
para a competitividade, a construção do conhecimento, além de essenciais em 
termos de comunicação e inserção na cultura digital. Assim, a literacia digital 
assume um importante papel na educação e formação destes 
empreendedores, em especial, porque representa um elemento-chave no 
processo de digitalização local em prol da sustentabilidade dos pequenos e 
médios negócios. O objetivo deste estudo será explorar as habilidades digitais 
e os níveis de literacia digital dos pequenos e médios empreendedores. Para 
tal, é intenção abordar o contexto local tendo como caso a realidade dos 
empreendedores das Regiões das Beiras e Serra da Estrela, em Portugal. Esta 
escolha justifica-se pelos desafios impostos pela transição digital e os baixos 
níveis de literacia digital. Ao realizar um estudo qualitativo, espera-se proceder 
com entrevistas semiestruturadas para explorar, em outros fatores, a 
familiaridade, utilização e importância atribuída às ferramentas tecnológicas. 
Além disso, espera-se perceber a intenção desses empreendedores sobre 
envolverem-se em programas de formação para o desenvolvimento de 
habilidades digitais. Com os resultados, o intuito é fornecer orientações e 
elevar os níveis de literacia digital para possibilitar aos pequenos e médios 
empreendedores locais respostas à transição digital. 
Ferreira, J. J., & Fernandes, C. I. (2015). Entrepreneurship and location: The 
cultural differences between two countries. In Entrepreneurship, Regional 
Development and Culture: An Institutional Perspective (p. 23–34). Scopus. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-15111-3_2Kamoun-Chouk, S. (2019). Study 
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of entrepreneurial students’ perceptions of the impact of digital literacy skills 
on their future career: Evidence from Tunisian higher education. 
Communications in Computer and Information Science, 1027, 392–402. 
Scopus. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21451-7_34Mendonça, J., & 
Grimpe, C. (2016). Skills and regional entrepreneurship capital formation: A 
comparison between Germany and Portugal. Journal of Technology Transfer, 
41(6), 1440–1456. Scopus. https://doi.org/10.1007/s10961-015-9444-5 

Palavras chave: literacia digital; habilidades digitais; empreendedorismo local 

IV CICSE-89564 - Formação Continuada De Professores Ou Formação 
Profissional Contínua No Contexto Da “Aprendizagem Ao Longo Da Vida”? 

- Vagna Brito de Lima - Coordenadoria Estadual de Formacão Docente e 
Educação a Distância da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc-CE) 

Esta pesquisa consiste em reflexões iniciais da investigação em andamento 
sobre os desafios da profissão docente atualmente, tendo como objetivo 
analisar as articulações entre as demandas impostas à ela, com vistas à 
autoformação, à formação continuada e ao desenvolvimento de competências 
educacionais a partir das narrativas emanadas das novas diretrizes para a 
formação de professores no contexto da "aprendizagem ao longo da vida". A 
problemática de estudo está pautada na necessidade de compreender quais 
são os desafios enfrentados pelos docentes no atual cenário de inovações 
tecnológicas, com ênfase no campo educacional, visando à aprendizagem ao 
longo da vida. Questionamento que se desdobra nos seguintes eixos: a) Quais 
as competências e habilidades necessárias aos docentes para atuarem no 
contexto de inovações educacionais do século XXI ?; b) Quais as dimensões 
da profissão docente que diferem entre o sul e o norte global?; c) Como 
mobilizar a aprendizagem ao longo da vida em contexto de extensão e 
intensificação dos tempos de trabalho? As categorias em análise são: 
formação docente; trabalho docente; tecnologias educativas; aprendizagem 
ao longo da vida. O enquadramento teórico se estrutura na análise de 
documentos nacionais e internacionais que orientam a temática em estudo 
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nesta pesquisa, bem como na revisão analítica da literatura sobre a 
constituição da profissão docente no Brasil, a saber - Projeto Education 2030: 
The Future of Education and Skills; Agenda 2030; Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei n.º 9.394/1996); Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada de 
Professores para a Educação Básica (BNC Formação Inicial e Continuada). Este 
estudo se ancora na abordagem qualitativa e  recorre ao método de estudo de 
caso associado à análise de conteúdo (BARDIN, 1995). Os primeiros resultados 
do trabalho apontam para a fragmentação das significações sobre a profissão 
docente ao longo da história da educação brasileira como um impedimento à 
homogeneização da profissionalização enquanto categoria. Novos desafios na 
conjuntura da aprendizagem ao longo da vida se somam aos já existentes, 
acentuando a intensificação do trabalho docente para além da demanda pelo 
desenvolvimento de competências para atuar no ambiente digital. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1995.  BRASIL. 
Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Disponível   em: http://www.itamaraty.gov.br/images/
ed_desenvsust/Agenda2030-completo-site.pdf. Acesso em: 26 mar. 2021. 
BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: https://
nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 22 jan. 2022. BRASIL. 
Plano Nacional de Educação (PNE). Disponível em: https://pne.mec.gov.br/. 
Acesso em: 22 jan. 2022. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a 
Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file. 
Acesso em: 1 jan. 2020.CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da 
Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada). Disponível 
e m : h t t p : / / p o r t a l . m e c . g o v . b r / i n d e x . p h p ?
o p t i o n = c o m _ d o c m a n & v i e w = d o w n l o a d & a l i a s = 1 5 3 5 7 1 -
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pcp014-20&category_slug=agosto-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 1 
nov. 2020. BARRETTO, E. S. de S. (2015). Políticas de formação docente para a 
educação básica no Brasil:embates contemporâneos. Revista Brasileira de 
Educação, 20(62), 679–701. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/
6dBCYcmPwf9BM447tNpYpgR/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 19 jan. 
2022. COSME, Ariana; TRINDADE, Rui Eduardo. A atividade curricular e 
pedagógica dos professores como fonte de tensões e dilemas profissionais: 
contributo para uma interpelação sobre a profissão docente. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v22n69/1413-2478-rbedu-22-69-0565.pdf. 
Acesso em: 1 ago. 2020.FREITAS (a), L. C. de. Os Reformadores Empresariais 
da Educação: da desmoralização do magistério à destruição do sistema 
público de educação. Disponível em: https://www.scielo.br/j/es/a/
PMP4Lw4BRRX4k8q9W7xKxVy/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 22 jan. 
2022.  FREITAS(b), Rogério Gonçalves de; COELHO, Higson Rodrigues. Futuro 
antecipado na Educação: OCDE e controle do Conhecimento Global. 
Disponível em: https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/roteiro/article/view/
21401/14021. Acesso em: 26 mar. 2021.GADOTTI, Moacir. Educação Popular e 
Educação ao Longo da Vida. Disponível em: https://www.paulofreire.org/
images/pdfs/Educacao_Popular_e_ELV_Gadotti.pdf.  Acesso em: 22 jan. 2022.  
GATTI, B. A. (2010). Formação de Professores no Brasil: Características e 
Problemas. Educ. Soc., 31(113), 1355–1379. Disponível em: https://
www.scielo.br/j/es/a/R5VNX8SpKjNmKPxxp4QMt9M/?format=pdf&lang=pt. 
Acesso em: 19 jan. 2022. IBERNÓN, Francisco. Formação Continuada de 
Professores. Artmed, 2010.LOPES, Amélia et al. (2004). Estudo exploratório 
sobre currículo de formação inicial e identidade profissional de docentes do 1º 
CEB: indícios sobre o papel do envolvimento dos estudantes na gestão do seu 
próprio currículo de formação. Revista Portuguesa de Educação, 17 (1), pp. 
63-95.YIN. Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2010.  UNIÃO EUROPEIA, Jornal Oficial da. Recomendação 
do Conselho sobre as Competências Essenciais para a Aprendizagem ao 
Longo da Vida. Disponível   em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=PT. Acesso em: 1 ago. 
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2020.LARROSA BONDÍA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de 
experiência. Palestra proferida no 13º. COLE – Congresso de Leitura do Brasil. 
Unicamp, Campinas – SP, 2001. Disponível em:https://www.scielo.br/pdf/
rbedu/n19/n19a02.pdf. Acesso em: 20 jan. 2021.LIMA, Licínio C. A EJA no 
contexto de uma educação permanente ou ao longo da vida: mais humanos e 
livres, ou apenas mais competitivos e úteis? Disponível em: https://
repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/42013/1/L%20C%20LIMA.pdf. 
Acesso em: 22 jan. 2022.  NÓVOA, A. Desafios do trabalho do professor no 
mundo contemporâneo. São Paulo: Sindicato dos Professores de São Paulo, 
2007. Disponível em: http://www.sinprosp.org.br/arquivos/novoa/
livreto_novoa.pdf. Acesso em: 10 mai. 2020.OLIVEIRA, Dalila Andrade. 
Segmentações históricas e contemporâneas da profissão docente no Brasil. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/7mvbY5JgtLcBPHGttv6bgtg/?
lang=pt&fbclid=IwAR3yGMFaYug97pHrStwoK1Iegj5R-RIoxiA6fZsUnuh-
nCK59g1YhOJMszI#. Acesso em: 19 jan. 2022. RODRIGUES, Larissa Zancan. 
PEREIRA, Beatriz. MOHR, Adriana. O  Documento  “Proposta  para  Base  
Nacional  Comum  da Formação  de Professores  da  Educação  Básica”  
(BNCFP): Dez Razões para Temer e Contestar a BNCFP. Disponível em: https://
periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/16205/15250. Acesso em: 1 
ago. 2020. SHIROMA, E.; CAMPOS, R. F.; GARCIA, R. M. Decifrar textos para 
compreender a política: subsídios teórico - metodológicos para análise de 
documentos. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/
article/view/9769/8999. Acesso em: 26 mar. 2021. SILVA, M. A. da; 
FERNANDES, E. F. O Projeto Educação 2030 da OCDE: uma bússola para a 
aprendizagem. Disponível em:  http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/
index.php/revistaexitus/article/view/1108/599. Acesso em: 26 mar. 2021. 

Palavras chave: trabalho docente; formação inicial e continuada; tecnologias 
educativas; aprendizagem ao longo da vida. 
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Educação na sociedade de risco pós-pandemia 

IV CICSE-14616 - E depois de tudo isso? Consequências da Pandemia  para 
crianças no Brasil e na Argentina 

- Magali dos Reis - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Brasil 
- Mariela Losso - Universidad Nacional del Comahue - Argentina 

O estudo analisa as mudanças na vida das crianças e suas famílias no Brasil e 
na Argentina, durante a pandemia de COVID-19, em três momentos críticos: 
distanciamento social estrito e consequente fechamento de escolas, a 
retomada de atividades não essenciais e permanência de ensino remoto, 
finalmente a reabertura das escolas. As realidades brasileira e argentina, foram 
analisadas a partir da investigação crítico-colaborativa situada nos campos da 
educação, da antropologia e das políticas públicas. O trabalho de campo foi 
realizado na perspectiva de estudos qualitativos com adaptações 
metodológicas, uma vez que as atividades de campo não eram viáveis durante 
os meses de isolamento. As análises das evidências da pesquisa foram 
realizadas a partir dos estudos sociais da infância, conforme explicitado na 
bibliografia. Observamos que a falta de emprego e renda para os adultos, as 
tardias e insuficientes ações governamentais para auxiliar as famílias e a falta 
da escola, impactaram de modo preocupante a vida das crianças.  Os desafios 
colocados à educação de infância na esfera pública, sob a ótica das políticas 
públicas e seus impactos para as novas gerações, foram verificados a partir de 
diálogos com profissionais da educação, os quais relataram as adversidades 
dos estudantes para obter acesso as aulas em plataformas digitais, em meio as 
próprias dificuldades dos professores no acesso a equipamentos e pacotes de 
dados de internet. As consequências da pandemia podem ser devastadoras 
em muitos dos casos analisados neste estudo, exigindo ações governamentais 
firmes e comprometidas com as infâncias no Brasil e na Argentina, e 
focalizadas nas áreas em que a pobreza e as desigualdades educacionais, 
foram severamente aprofundadas com a crise sanitária. Para famílias, 
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professores e especialmente aos gestores públicos ainda se acumulam as 
dúvidas sobre o que fazer em um contexto atravessado por uma pandemia 
sem precedentes para essas gerações. 

ALDERSON, Priscilla. Young Children’s Human Rights: a sociological analysis. 
The International Journal of Children's Rights, v.20, n. 201, 2012, p. 177-198. 
BECK, Dahlia.; BLACK, Kerry. Redefining research relationships: two heads are 
better than one, Alberta Journal of Educational Research, v. 37, 1991, pp. 
133-140.FERNANDES, Natália e MARCHI, Rita de Cássia. A participação das 
crianças nas pesquisas: nuances a partir da etnografia e na investigação 
participativa. Revista Brasileira de Educação, pp. 1-16, v. 25, e250024, 
2020.FERNANDES, Natália. Ética na pesquisa com crianças: ausências e 
desafios. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 21, n. 66, p. 759-779, 
jul./set. 2016.GARNIER, Pascale. The “Agency” of Children. The “Childhood 
Studies” Scientific and Political Project, Education et sociétés, vol. 36, no. 2, 
2015, pp. 159-173.LECHNER, Elsa (Ed.). Rostos, vozes e silêncios: uma 
pesquisa biográfica colaborativa com imigrantes em Portugal. Coimbra: 
Almedina, 2015.LOSSO, Mariela. Childhoods, education and citizenship. Actas 
de la 62 ° Conferencia Mundial de la OMEP.  Göteborg, Suecia, 2010. LUNDY, 
Laura. ‘Voice’ is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations 
Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, vol 
33, n. 6, 2007, pp. 947-942SANTOS, Boaventura de S. A Cruel Pedagogia do 
Vírus. Coimbra: Edições Almedina, 2020,SCHWARCZ, Lilia M. Quando acaba o 
século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. TUÑÓN, Ianina. 
Condiciones de vida de las infancias pre-pandemia COVID-19. Evolución de 
las privaciones de derechos 2010-2019. Documento estadístico. Barómetro de 
la Deuda Social Argentina. Serie Agenda para la Equidad (2017-2025). Buenos 
Aires, 2020.TUÑÓN, Ianina (et.al.) Nuevos retrocesos en las oportunidades de 
desarrollo de la infancia y adolescencia. Tendencias antes y durante la 
pandemia COVID-19. Documento estadístico. Barómetro de la Deuda Social 
de la Infancia. Serie Agenda para la Equidad (2017-2025) - 1ª ed. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Educa, 2021.UNICEF. Convención de los derechos 
del niño. Madrid: Comité Español UNICEF, 2006.VASILACHIS, Irene. El aporte 
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de la Epistemología del Sujeto Conocido al estudio cualitativo de las 
situaciones de pobreza, de la identidad y de las representaciones sociales”, 
Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 8 (3), 
2007.VASILACHIS, Irene. “El pensamiento de Ha¬bermas a la luz de una 
metodología propuesta de acce¬so a la teo¬ría”, Estudios Sociológi¬cos XV 
(43), 1997. 

Palavras chave: Infância. Desigualdades. Brasil-Argentina. Pandemia. 

IV CICSE-16303 - A aprendizagem na Educação Física na Pandemia: Da 
desconstrução à reconstrução 

- Sónia Pereira Dinis - Centro de Investigação em Educação e Psicologia da 
Universidade de Évora 
- Nuno Miranda e Silva - Centro de Investigação em Educação e Psicologia da 
universidade de Évora 

A Educação Física tem ganho valor social pelo impacto positivo que pode 
assumir na saúde e bem-estar dos cidadãos, entre outros. Contudo, diz-se que 
a disciplina foi a mais prejudicada pela pandemia, o que sugere que os 
objetivos de desenvolvimento social e bem-estar que aí ocorrem podem estar 
em causa. Mas a realidade é que não temos conhecimento da medida dessas 
limitações ou dos prejuízos causados. Isto encerra um problema significativo 
para a educação, porque quando não sabemos o que está a acontecer, 
arriscamos políticas educativas incoerentes e ineficazes. No objetivo de 
preenchermos este vazio, implementamos uma investigação para aceder às 
práticas letivas previstas nos programas da disciplina e aconselhadas pelas 
entidades representativas da Educação Física e adotadas pelos professores de 
Educação Física em função do período pandémico – aqui apresentamos a 
componente dedicada à aprendizagem. A pesquisa inscreve-se no paradigma 
interpretativo, com abordagem qualitativa e na modalidade de estudo 
interpretativo de base, com os dados recolhidos por análise documental e 
entrevista com guião semi-estruturado junto de docentes; e tratados por 
análise de conteúdo. Os resultados sugerem que as aprendizagens essenciais 
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não foram cumpridas, que houve diminuição significativa das aprendizagens 
dos jogos desportivos coletivos e da ginástica e que os alunos aprenderam 
formas de relacionamento e de gerir a sua prática desportiva e higiene pouco 
compatíveis com as expectativas de estilos de vida saudável, saúde e bem-
estar ao longo da vida, com impacto na diminuição dos níveis de aptidão 
física. Os dados também apontam que as aprendizagens dos alunos foram 
sensíveis às condições especificas de cada escola, o que sugere problemas de 
igualdade e equidade na educação.Conclui-se que o período pandémico 
assistiu à desconstrução das aprendizagens inerentes à prática desportiva, no 
sentido da sua minimização e que, por isso, são necessárias estratégias e 
políticas de reconstrução (são apresentadas propostas). 

Carraça, E. V. (2017). Um modelo motivacional do envolvimento dos jovens nas 
aulas de Educação Física. Retos: Nuevas Perspectivas De Educación Física, 
Deporte Y Recreación(31) , 282-291. https://doi .org/10.47197/
retos.v0i31.53504Conselho Nacional de Educação. (s.d.). Recomendação - A 
escola no pós-pandemia: Desafios e estratégias. Obtido em 01 de 07 de 2021, 
de https://www.cnedu.pt/content/del iberacoes/recomendacoes/
REC_A_Escola_no_pos-pandemia.pdfCosta, F. C. (1995). O sucesso 
pedagógico em Educação Física: Estudo das condições e fatores de ensino-
aprendizagem associados ao êxito numa unidade de ensino. Faculdade de 
Motricidade Humana.Creswell, J. W. (2012). Educatinal research: Planning, 
conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). 
Pearson Education Inc.Direção-Geral de Saúde. (2020). Orientações para a 
reaização em regime presencial das aulas práticas de Educação Física. Obtido 
em 01 de 04 de 2021, de https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/
orientacoes_educacao_fisica_20202021_dge_dgs.pdfEquipa IAVE do Estudo 
Diagnóstico das Aprendizagens. (2021). Estudo diagnóstico das 
aprendizagens: Apresentação de resultados. Instituto de Avaliação Educativa. 
Obtido em 29 de 04 de 2021, de https://iave.pt/wp-content/uploads/2021/03/
ED_Apresentacao-de-Resultados.pdfHatch, J. A. (2002). Doing qualitative 
research in education settings. Albany: State University of New York.Jacinto, J., 
Carvalho, L., Comédias, J., & Mira, J. (2001). Programa de Educação Física.. 
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Ministério da Educação.Kahan, D., & Mckenzie, T. L. (2015). The potential and 
reality of Physical Education in controlling overweight and obesity. American 
Journal of Public Health, 105,  653-659. https://doi.org/10.2105/
AJPH.2014.302355Ministério da Educação. (2018). Aprendizagens essenciais: 
Articulação com o Perfil do Aluno (Educação Física). Ministério da Educação. 
Obtido em 03 de 07 de 2020, de https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/
Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/10_educacao_fisica.pdfMinistério do 
Planeamento. (2021). Plano de recuperação e resiliência – Recuperar Portugal, 
construindo o futuro. Ministério do Planeamento. Obtido em 03 de 05 de 
2021, de https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/documento?
i=recuperar-portugal-construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-
resilienciaMiranda, N., & Pereira, S. (2020). O que a pandemia nos pode 
ensinar acerca da avaliação externa das aprendizagens? Revista Internacional 
de Educación para la Justicia Social, 9(3e), 259-280. https://doi.org/10.15366/
riejs2020.9.3.014Pate, R. R., O’Neill, J. R., & McIver, K. L. (2011). Physical Activity 
and Health: Does Physical Education Matter? Quest, 19-35. http://dx.doi.org/
10.1080/00336297.2011.10483660Rosado, A., & Mesquita, I. (2011). Melhorar 
a aprendizagem otimizando a instrução. Em A. Rosado, & I. Mesquita (Edits.), 
Pedagogia do Desporto (pp. 109-130). Faculdade de Motricidade Humana - 
Universidade Técnica de Lisboa.Sachs, J. (2009). Aprender para melhorar ou 
melhorar a aprendizagem: O dilema do desenvolvimento profissional contínuo 
dos professores. Em A. M. Simão, & M. A. Flores, Aprendizagem e 
Desenvolvimento Profissional de Professores (pp. 99-118). Edições 
Pedagogo.Stockwell, S., Trott, M., Tully, M., Barnett, Y., Butler, L., McDermott, 
D., . . . Smith, L. (2021). Changes in physical activity and sedentary behaviours 
from before to during the COVID-19 pandemic lockdown: a systematic review. 
BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 7. http://dx.doi.org/10.1136/
bmjsem-2020-000960Wilke, J., Mohr, L., Tenforde, A. S., Edouard, P., Fossati, C., 
Hespanhol , L., & Hollander, K. (2021). A pandemic within the pandemic? 
Physical activity levels substantially decreased in countries affected by 
COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 
18(5). https://doi.org/10.3390/ijerph18052235Wuest, D. A., & Bucher, C. A. 

                                                                                                          240



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

(2021). Foundations of Physical Education, Exercise Science, and Sport (20th 
ed.). McGraw-Hill.Referências normativasDecreto-Lei n.º 22-D/2021, de 22 de 
março 

Palavras chave: Educação Física, Pandemia, Aprendizagem. 

IV CICSE-26447 - As Legislações Infrainstitucionais Do Ifrn Para Assegurar O 
Direito À Educação Através Do Financiamento Das Ações Da Assistência 
Estudantil No Período Da Pandemia De Covid-19 

- Andreilson Oliveira da Silva - PPGEP/IFRN 
- Ramon Igor da Silveira Oliveira - PPGEP/IFRN 
- Maria Aparecida dos Santos Ferreira - PPGEP/IFRN 

O estudo deriva do projeto de pesquisa “Políticas de Financiamento da 
Educação no Brasil e Portugal em Tempos de Pandemia (2019-2021): 
prioridades e garantia do direito à educação”, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) em parceria 
com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Com ênfase na 
política de financiamento da Assistência Estudantil, o trabalho objetiva levantar 
as normas e regulamentos do IFRN que permitiram abrandar os efeitos da 
pandemia e garantir o direito à educação, assegurado pelo Art. 205 da 
Constituição Federal de 1988, e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (N° 9.394/96). Para tanto, realizaram-se pesquisas bibliográfica, 
documental e exploratória, sendo analisados estudos, Relatórios de Gestão da 
Instituição, de 2019 a 2021, e orçamentos institucionais, através da Lei de 
Acesso à Informação (N° 12.527/11). No Brasil, o Art. 212 da mencionada 
Constituição define, para o financiamento da educação, a aplicação mínima de 
18% da receita líquida de impostos por parte da União, e de 25% para o 
Distrito Federal, Estados e Municípios. A necessidade do distanciamento 
social, proveniente da pandemia de COVID-19, influenciou drasticamente as 
políticas educacionais, que recomendaram o uso do ensino remoto para 
garantir a segurança e a manutenção do direito à educação. Porém, as 
disparidades socioeconômicas dificultaram a permanência dos estudantes em 
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vulnerabilidade social nas aulas remotas. Assim, o Ministério da Educação 
brasileiro promoveu medidas emergenciais para reduzir as perdas decorrentes 
da suspensão das aulas presenciais, consentindo o desenvolvimento de ações 
para o enfrentamento da pandemia em todo o país. O IFRN, dentro da sua 
política de Assistência Estudantil, regulamentada e aprovada pela Resolução 
N° 23/2010-CONSUP, estabeleceu normas que permitiram o financiamento, a 
partir da Ação Orçamentária 2994, de políticas para mitigar os efeitos da 
pandemia no desenvolvimento das atividades acadêmicas, entre elas: 
manutenção dos programas de alimentação escolar e de auxílio-moradia; e 
distribuição de auxílios para aquisição de dispositivos eletrônicos, serviços de 
internet, e materiais didático-pedagógicos, permitidas pela Resolução N° 
23/2021-CONSUP/IFRN, com financiamento de R$ 18 milhões. Os recursos da 
Ação Orçamentária 2994 atenderam, durante o biênio de 2020-2021, 24 mil 
estudantes. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 09 
set. 2021.BRASIL/MEC. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: 20 de dezembro de 
1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. 
Acesso em: 09 set. 2021.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE. Relatório de gestão do exercício 
de 2016 a 2021. Natal, 2021. Disponível em: https://portal.ifrn.edu.br/
acessoainformacao/auditorias/relatorios-de-gestao. Acesso em: 20 fev. 
2021.MONTEIRO, Sandrelena da Silva. (Re)inventar educação escolar no Brasil 
em tempo da COVID-19. Rev. Augustus, Rio de Janeiro, v. 25, n. 51, p. 237-254, 
jul./out. 2020. OLIVEIRA, W. A.; CHAVES, S. N. Os desafios da gestão do ensino 
superior durante a pandemia da covid19: uma revisão bibliográfica. Revista de 
Saúde – RSF, Brasília, v. 7, n. 2, EDIÇÃO ESPECIAL – COVID-19 2020. Disponível 
em: http://revista.faciplac.edu.br/index.php/RSF/article/view/643. Acesso em: 
30 out. 2020.SANTOS JUNIOR, Verissimo Barros dos; MONTEIRO, Jean Carlos 
da Silva. Educação e COVID-19: as tecnologias digitais mediando a 
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aprendizagem em tempos de pandemia. Revista Encantar – Educação, Cultura 
e Sociedade, Bom Jesus da Lapa, v. 2, p. 01-15, jan./dez. 2020.SILVA, 
Andreilson Oliveira; FERREIRA, Maria Aparecida dos Santos. Financiamento da 
Assistência Estudantil do IFRN: uma relação entre as matrículas e os recursos 
planejados (2014 a 2019). Fineduca. Revista de Financiamento da Educação, 
Porto Alegre, v.11, n. 19, 2021. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/fineduca/
article/view/106364. Acesso em: 09 set. 2021.Educação: da interrupção à 
recuperação. UNESCO. Paris. Disponível em: https://pt.unesco.org/covid19/
educationresponse. Acesso em: 09 de set. de 2021. 

Palavras chave: Políticas de Financiamento, Educação Profissional, Assistência 
Estudantil, Pandemia. 

IV CICSE-26683 - Os Meandros Da Educação E Da Aprendizagem Em Meio À 
Pandemia Covid-19: Os Desafios E As Lições 

- Hercules Guimarães Honorato - Instituto Naval de Pós-Graduação 

O presente estudo tem por objetivo apresentar as lições que estão surgindo 
como possíveis ações a serem empreendidas pelos gestores escolares, 
professores e legisladores de políticas públicas durante o fechamento das 
escolas devido à Pandemia COVID-19. Os aspectos abordados são do campo 
da educação, alinhavados com o ensino remoto emergencial e no 
aprendizado do alunado nesse período em questão. A abordagem foi 
qualitativa, com pesquisas documental e bibliográfica como técnicas 
exploratórias iniciais. A sala de aula é o lócus onde a relação professor-aluno 
se desenvolve em maior intensidade, em princípio, em todo o processo de 
ensino-aprendizagem. Ocorreu um aumento nas atividades do professor, um 
sujeito que em sua formação acadêmica não foi preparado para as novas 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, e em especial as redes 
sociais como ferramenta educacional e aprendizagem digital. As condições 
objetivas de acesso ao material pedagógico criaram tratamentos diferenciados 
entre aqueles que acessam e não acessam as tecnologias digitais. Ao escolher 
entre alternativas seguras para a aprendizagem dos nossos estudantes, 
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devemos nos perguntar não apenas como superar a ameaça imediata, mas 
também que tipo de mundo habitaremos quando a tempestade passar. As 
seguintes lições podem ser destacadas: (i) os professores não estavam 
preparados para o ensino remoto; (ii) democratizar o acesso à internet e 
conduzir orientações de aprendizado e aulas por meio do uso da televisão 
aberta, telefone e rádio; (iii) incluir, no Projeto Político Pedagógico e nos 
currículos, alternativas de ensino, aprendizagem e avaliação para um período 
escolar anormal; (iv) avaliar as Diretrizes Curriculares Nacionais e os currículos 
de formação dos professores com a inclusão de disciplinas obrigatórias 
ligadas a tecnologias educacionais; e (v) rever os marcos regulatórios da 
Educação a Distância para sua utilização na educação básica. A passagem das 
atividades formais e presenciais para a virtual, infere-se que trará diversas 
consequências, em especial deverá haver aumento nas desigualdades 
educacionais. Deveremos, portanto, refletir acerca de tudo que está 
acontecendo e, no final, procurarmos não repetir os mesmos erros cometidos 
e transmitir adequadamente os possíveis acertos, pois sabemos que a 
tecnologia é importante, mas não é tudo. 

BANCO MUNDIAL. Ending learning poverty: What will it take? 2019. 
Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32553. 
Acesso em: 30 abr. 2020. BRASIL. Decreto no 9.057, de 25 de maio de 2017. 
Dispõe sobre a oferta de cursos na modalidade a distância. As instituições de 
ensino superior deverão obter credenciamento para oferta de cursos de 
graduação, pós-graduação e lato sensu. Diário Oficial da União - Seção 1 – 26 
maio 2017, Página 3 (Publicação Original).   COLÔMBIA. Ministerio de 
Educación.  Sector Educativo al Servicio de la vida: juntos para Existir, Convivir 
y Aprender. 2020. Disponível em: https://www.mineducacion.gov.co/1759/
articles-394577_recurso_3.pdf. Acesso em: 29 mar. 2020. DALTRO, M.; 
SEGUNDO, J. de D. B. A pandemia que nos mostra quem somos? Rev. Psicol. 
Divers. Saúde, Salvador, v.9, n.1, p.5-8, 2020. Doi: 10.17267/2317 
3394rpds.v9i1.2844 | ISSN: 2317-3394.  FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: 
saberes necessários à prática educativa. 37. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 
(Coleção Leitura). HONORATO, H. G.; MARCELINO, A. C. K. B. A arte de ensinar 
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e a pandemia COVID-19: a visão dos seus professores. Revista Diálogos em 
Educação [REDE]. n.1, v.1, p.208-220. 2020. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA [UNESCO]. O Futuro 
da aprendizagem móvel: implicações para planejadores e gestores de 
políticas. Brasília: UNESCO, 2014. ISBN: 978-85-7652-188-4  ORGANIZAÇÃO 
PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [OCDE]. 
Education in China: a snapshot. 2016. Disponível em: https://www.oecd.org/
china/Educationin-China-a-snapshot.pdf. Acesso em: 17 abr. 2020.  REIMERS, 
F. M.; SCHLEICHER, A. Un marco para guiar una respuesta educativa a la 
pandemia del 2020 del COVID-19. Enseña Peru. Tradução para o espanhol de 
Sergio Cárdenas, Víctor Granados, Dulce Lomelí e Ignacio Ruelas. 2020. 
Disponível em: https://globaled.gse.harvard.edu/files/gei i/files/
u n _ m a r c o _ p a r a _ g u i a r _ u n a _ r e s p u e s t a _ e d u c a t 
iva_a_la_pandemia_del_2020_del_covid-19_.pdf. Acesso em: 18 abr. 2020. 
RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de Educação [SEEDUC]. Declaração 
pela Aprendizagem em Tempo de pandemia na Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro. 2020. Disponível em: http://abre.ai/a3J2. Acesso 
em: 25 abr. 2020. ROESLER, J.; PANDOLFO, J. COVID19 e a reinvenção da sala 
de aula. Hoper Educação. 2020. Disponível em: https://www.hoper.com.br/
crise-do-covid19. Acesso em: 02 maio 2020. SCHMIDT, E. S. Currículo: uma 
abordagem conceitual e histórica. Publ. UEPG Ci. Hum., Ci. Soc. Apl., Ling., 
Letras e Artes, Ponta Grossa, PR, v.11, n.1, p.59-69, jun. 2003.  UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO [UFRJ]. Em defesa da educação pública 
comprometida com a igualdade social: porque os trabalhadores não devem 
aceitar aulas remotas. Coletivo de Estudos em Marxismo e Educação 
[Colemarx]. Programa de Pós-Graduação em Educação [PPGE] da Faculdade 
de Educação. 22 abr. 2020. Disponível em: http://www.colemarx.com.br/
artigos-produzidos/. Acesso em: 22 abr. 2020.  ZHANG, W. et al.  Suspending 
Classes Without Stopping Learning: China’s Education Emergency 
Management Policy in the COVID-19 Outbreak.  Journal of Risk and Financial 
Management, v.13, n. 55, p.1-6, mar. 2020.  doi:10.3390/jrfm13030055. 
Disponível em: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/3/55. Acesso em: 28 
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mar. 2020.  ZHOU, L. et al. “School’s Out, But Class’s On”, The Largest Online 
Education in the World Today: Taking China’s Practical Exploration During The 
COVID-19 Epidemic Prevention and Control as An Example. Best Evid Chin 
Edu, v.4, n.2, p.501-519, mar. 2020. Disponível em: https://ssrn.com/
abstract=3555520. Acesso em: 28 mar. 2020. 

Palavras chave: Aprendizagem. Ensino Remoto Emergencial. Escolas fechadas. 
Pandemia COVID19. 

IV CICSE-34685 - Pandemia Da Covid-19 E A Garantia Do Direito À Educação 
No Brasil: Monitoramento Das Ações De Inclusão Digital Na Rede Federal De 
Educação 

- Ramon Igor da Silveira Oliveira - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte 
- Andreilson Oliveira da Silva - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte 
- Maria Aparecida dos Santos Ferreira - Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

Este estudo integra o projeto de pesquisa “Políticas de Financiamento da 
Educação no Brasil e Portugal em Tempos de Pandemia (2019-2021): 
prioridades e garantia do direito à educação”, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, em parceria com o 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Objetiva levantar as ações 
de inclusão digital do Ministério da Educação (MEC) brasileiro para assegurar 
o direito à educação aos estudantes da Rede Federal, durante a pandemia da 
COVID-19. Metodologicamente, realizaram-se pesquisas bibliográfica, 
documental e exploratória, analisando estudos, legislações, e a plataforma 
“Coronavírus: Monitoramento na Rede Federal de Educação”, do MEC. No 
Brasil, a educação é definida pelo Artigo n° 205 da Constituição Federal de 
1988, e pelo Artigo 2° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n° 
9.394/96), como um direito de todos e dever do Estado, responsável pelas 
ações que lhe conferem efetividade. Entretanto, o distanciamento social 
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causado pela pandemia trouxe graves ameaças à garantia desse direito, 
tornando o ensino remoto um indispensável instrumento para a continuidade 
das atividades educacionais. Assim, conforme a plataforma analisada, para 
atenuar as perdas decorrentes da paralisação das aulas presenciais, foram 
promovidas, pelo Estado brasileiro, através do MEC, ações emergenciais de 
inclusão digital que, direcionadas à discentes e docentes da Rede Federal, 
abrangeram: auxílios financeiros para aquisição de chips ou pacotes de dados 
(163), e para compra, aluguel ou melhoria de equipamentos (119); 
empréstimos de equipamentos da instituição, ou doados em parcerias (212); 
acessos a laboratórios de informática (28), e a livros didáticos eletrônicos (149); 
orientações sobre recursos educacionais abertos (142); contratações de 
serviços em nuvem e licenças de softwares (33); disponibilização de ambientes 
virtuais de aprendizagem (232), recursos para produção de conteúdos digitais 
(134), e ferramentas para realização e transmissão de aulas e webconferências 
(197). Docentes tiveram ainda cursos sobre ensino híbrido (12), e salas de aula, 
laboratórios ou estúdios equiparados para produção de conteúdo audiovisual 
(13). A pouca transparência da plataforma, que informa somente a entrega de 
161.101 chips de internet, exige a realização de novas pesquisas para 
identificar e analisar alcance, êxito e financiamento dessas ações. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 25. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2000.BRASIL/MEC. Coronavírus: Monitoramento na Rede 
Federal de Educação. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/
coronavirus/rede-federal>. Acesso em: 20 mar. 2022.BRASIL/MEC. LDB – Lei nº 
9394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.OLIVEIRA, João Batista Araujo; 
GOMES, Matheus; BARCELLOS, Thais. A Covid-19 e a volta às aulas: ouvindo 
as evidências. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 28, n. 108, p. 
555-578, jul./set. 2020.RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O direito educacional no 
sistema jurídico brasileiro. In: ABMP; TODOS PELA EDUCAÇÃO. Justiça pela 
qualidade na educação. São Paulo: Saraiva, 2013.SEVERINO, Antônio Joaquim. 
Metodologia do Trabalho Científico. 23 Ed. São Paulo: Cortez, 2007. 309 p. 
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Palavras chave: Direito à educação, Rede Federal de Educação, Inclusão 
digital, Pandemia da COVID-19. 

IV CICSE-38090 - O ensino da Educação Física na pandemia e os próximos 
anos letivos 

- Nuno José Miranda e Silva - Centro de Estudos em Educação e Psicologia - 
Universidade de Évora 
- Sónia Marisa Pereira Dinis e Silva - Centro de Estudos em Educação e 
Psicologia - Universidade de Évora 

Diz-se que a Educação Física foi a disciplina mais prejudicada pela pandemia. 
Contudo, a realidade é que não temos conhecimento da medida dessas 
limitações ou dos prejuízos causados. Isto encerra um problema relevante para 
a educação, porque quando não sabemos o que está a acontecer, arriscamos 
políticas educativas incoerentes e desintencionais. No objetivo de 
preenchermos este vazio, implementamos uma investigação para aceder às 
práticas letivas previstas nos programas da disciplina e aconselhadas pelas 
entidades representativas da Educação Física e adotadas pelos professores de 
Educação Física em função do período pandémico – aqui apresentamos a 
componente dedicada ao ensino. A pesquisa inscreve-se no paradigma 
interpretativo, com abordagem qualitativa e na modalidade de estudo 
interpretativo de base, com os dados recolhidos por análise documental e 
entrevista com guião semi-estruturado junto de professores; e tratados por 
análise de conteúdo. Os resultados sugerem que houve redução do tempo útil 
de aula e do tempo de prática; a comunicação com os alunos passou a incluir 
mais tempo para correção de comportamentos de segurança; o currículo foi 
alterado escola a escola; e o ensino passou a ser analítico (em vez de global) e 
com menos acesso a espaços de aula adequados.Assim, ocorreu a 
transmudação do ensino e metamorfose curricular. Como consequência, a 
classificação da disciplina parece ter perdido a fidelidade necessária para 
integrar a média de acesso ao ensino superior, os objetivos da Educação Física 
estão comprometidos e tornam-se necessárias estratégias para retomar 
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práticas de ensino com validade científica e a equidade da disciplina (são 
apresentadas propostas). 
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IV CICSE-43026 - Impactos da pandemia no processo educativo no curso de 
Serviço Social: assimetrias e desafios para o enfrentamento da questão social 

- Fabrícia Cristina de Castro Maciel - Universidade Lusófona do Porto 

A crise sanitária da Covid-19 nos impôs um regime de ensino remoto visto a 
necessidade do distanciamento social (para o não espalhamento do vírus). 
Essa exigência generalizada nos colocou diante de algumas questões que se 
estendem a todos os níveis e condições do ensino e formação, com 
assimetrias e desafios, a exemplo: acesso a internet e equipamentos 
informáticos tanto para estudantes e professores; adequações de processos 
de ensino-aprendizagem; construções de novas estratégias de formação; 
carácter coletivo-social da aprendizagem diante do isolamento do convívio 
escolar; exacerbação do individualismo; etc. É incontornável a amplitude geral 
das questões, contudo, as nossas investigações restringem-se a perceber a 
realidade de Portugal, mais especificamente nos cursos superiores de Serviço 
Social. Uma profissão de carácter interventivo, cujo processo de articulação 
entre teoria e prática faz parte estruturante do percurso formativo e da 
aprendizagem dos futuros assistentes sociais, é pertinente analisar 
cientificamente quais foram os impactos da pandemia nesse curso, a fim de 
quantificar e qualificar o estado em que estamos. A ter em vista o carácter 
social da aprendizagem para uma intervenção mais efetiva, no caso do Serviço 
Social, exige uma consistente formação que se apropria de bases teóricas, 
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metodológicas, operativas (ferramentas, instrumentos e técnicas aprimoradas) 
e ética. Quer dizer, para além do entendimento mais alargado das 
manifestações da questão social, pressupõe-se que a partir das sucessivas 
aproximações com a realidade social, sob formação ancorada na perspetiva 
crítica, procura superar a aparência dos fenómenos sociais. Para tanto, é 
necessário fortalecemos a capacidade de investigação e intervenção a 
mobilizar técnicas e procedimentos na construção de planos de ação junto a 
população atendida, articulando a rede de serviços e políticas públicas 
substantivas. Também, em contraponto à lógica utilitarista e funcionalista 
ditada pelo Acordo de Bologna, e, dada a crise social, económica e sanitária 
que atravessamos, abre-nos outrossim uma janela de oportunidade para 
repensarmos os paradigmas da educação em geral, e mais especificamente, 
para os assistentes sociais que intervém quotidianamente na contradição da 
questão social. 
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IV CICSE-48678 - A Constituição Narrativa sobre Educação Híbrida na 
Educação Básica do Ceará-Brasil 

- Vagna Brito de Lima - Coordenadoria Estadual de Formacão Docente e 
Educação a Distância da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc-CE) 
- Jacqueline Rodrigues Moraes - Coordenadoria Estadual de Formacão 
Docente e Educação a Distância da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc-
CE) 
- Karine Pinheiro de Souza - Coordenadoria Estadual de Formacão Docente e 
Educação a Distância da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc-CE) 
- Maria Elizabete de Araújo - Secretaria da Educação do Estado do Ceará 
(Seduc-CE) 

Esta pesquisa analisa a trajetória da constituição narrativa sobre educação 
híbrida no contexto da última etapa da educação básica no estado do Ceará-
Brasil - Ensino Médio, materializada nas ações, programas e projetos da 
política educacional da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc-
CE) no marco temporal de 1998 a 2021. A problemática levantada partiu da 
necessidade de compreender: Qual a gênese da Educação Híbrida e como 
esta vem sendo usada no âmbito do isolamento social imposto pela Covid 19? 
A investigação de cunho qualitativo, sistematizada por procedimentos de 
estudo de caso associado à abordagem da análise bibliográfica e documental 
sob a lente da  análise de conteúdo (BARDIN, 1995), realizou-se a partir de 
análises dos documentos nacionais - Diretrizes Gerais sobre Aprendizagem 
Híbrida (BRASIL, 2021), Manifestação com relação à Proposta de Diretrizes 
Gerais Sobre Aprendizagem Híbrida do CNE (BRASIL, 2021) - documentos 
organizados pela Seduc-CE:  Guia de orientações sobre o ensino remoto/
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híbrido na rede pública estadual de ensino do Ceará 2021.2, Diretrizes para o 
ano letivo de 2022 e investigações de autores cearenses. Considera-se 
educação híbrida a partir das contribuições dos estudos culturais (CANCLINI, 
2003; BURKE, 2003) e curriculares (LOPES, 2005). Os resultados apontam para 
evidências de que educação híbrida na rede estadual do Ceará se constitui 
por meio de diversas iniciativas, bem como pela implementação de políticas 
educacionais de reorganização do currículo (VIDAL; VIEIRA, 2016) para além 
do uso de tecnologia digital da informação e comunicação como recurso 
didático-pedagógico desde os últimos anos do Século XX (SANTOS, 2005). 
Conclui-se que as articulações entre as diferentes perspectivas 
epistemológicas repercutem na necessidade de  recontextualização do 
currículo, na mobilização de diferentes possibilidades de cocriações no 
processo de ensino-aprendizagem entre professores-estudantes, estudantes-
estudantes e professores-professores, o que requer uma leitura crítica e ações 
que levem em consideração as diferentes realidades e potencialidades da 
educação. 
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paradigmas e aprendizagens de jovens empreendedores e as suas inovações 
tecnológicas. 2014. 659f. Tese (Doutorado em Ciências da Educação) - 
Universidade do Minho. Braga, Portugal, 2014.VIDAL, E. M; VIEIRA, S. L. (Org.). 
Políticas de ensino médio no Ceará: escola, juventude e território. Fortaleza: 
Editora CENPEC, 2016. Disponível em: http://www.uece.br/uece/
dmdocuments/LIvro%20Politicas.pdf.  Acesso em:15 fev. 2022. 

Palavras chave: Educação híbrida. Recontextualização curricular. Digitalização 
e humanização. Políticas educacionais. 

IV CICSE-56513 - Desconfinar a infância: brincar ao ar livre e oportunidades 
de participação para as crianças no jardim de infância 

- Joana da Silva Pinto Pinto - Centro de Investigação em Estudos da Criança, 
Universidade do Minho 

A presente proposta de apresentação faz parte integrante de uma 
investigação em processo de conclusão intitulada “A criança participa 
brincando: Educação de infância ao ar livre”. A pesquisa tem as suas bases 
teóricas sustentadas na sociologia da infância, realçando os direitos de 
participação da criança naquela que é a sua instituição social mais 
paradigmática, o jardim de infância. Neste trabalho, discutimos os conceitos 
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de agência e cidadania da criança, especialmente ligados ao artigo 12º da 
Convenção dos Direitos da Criança, de 1989. Realçamos a participação das 
crianças sobretudo pelas suas acções, considerando a sua expressão de forma 
global, não apenas a voz enquanto produção verbal. Focamos o brincar, 
enquanto actividade espontânea da criança, parte das culturas próprias da 
infância, que aqui procuramos aprofundar. Outro pilar deste trabalho assenta 
na utilização de espaços ao ar livre na educação de infância, especialmente 
naturais. No contexto das actuais ameaças ao brincar, em particular, ao brincar 
ao ar livre, decorrentes das transformações sociais dos anos mais recentes, 
assinalamos o surgimento de um movimento de defesa e afirmação do seu 
potencial, ainda pontual mas de tendência crescente. Estas ameaças ainda 
mais acentuadas durante o período pandémico reforçam a necessidade de 
discutir o valor dos espaços exteriores para as crianças, especialmente em 
idade pré-escolar. O objectivo central da nossa investigação é compreender as 
dimensões de participação e cidadania das crianças presentes no brincar ao ar 
livre, em contextos de jardim de infância. A investigação seguiu uma 
metodologia de inspiração etnográfica e o trabalho de campo decorreu em 
dois jardins de infância cujas práticas pedagógicas valorizam o brincar ao ar 
livre, um na Noruega e outro em Portugal.Para esta apresentação trazemos 
uma reflexão acerca das potencialidades do brincar ao ar livre enquanto 
contexto de realização dos direitos de participação das crianças. Através de 
acções e movimentos ao ar livre as crianças fazem escolhas e tomam decisões 
relativamente à sua experiência no brincar. A partir de algumas situações 
práticas com as quais as crianças se confrontam  ao ar livre, iremos analisar a 
forma como estas escolhem, decidem e actuam relativamente a aspectos 
concretos da sua experiência. 

Aasen, W., Grindheim, L. T., & Waters, J. (2009). The outdoor environment as a 
site for children ’ s participation , meaning-making and democratic learning: 
examples from Norwegian kindergartens. Education 3-13, 37(1), 5–13. https://
doi.org/10.1080/03004270802291749Committee on the Rights of the Child. 
(2013). General comment no 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, 
play, recreational activities, cultural life and arts (art.31). https://doi.org/
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10.1007/BF03174582Neto, C. (2020). Brincar, o direito (des)conhecido. 
Cadernos de Educação de Infância, (120), 37–41.Percy-Smith, B., & Thomas, N. 
(2010). A Handbook of Children and Young People’s Participation: Perspectives 
f r o m T h e o r y a n d P r a c t i c e . R o u t l e d g e . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.4324/9780203871072Sarmento, M. J. (2011). O Estudo de Caso 
Etnográfico em Educação. In N. Zago, M. P. de Carvalho, & R. A. T. Vilela (Eds.), 
Itinerários de Pesquisa - Perspectivas Qualitativas em Sociologia da Educação 
(pp. 137–179). Rio de Janeiro: Lamparina.Sarmento, M. J. (2003). Imaginário e 
Culturas da Infância. CEDIC-Universidade Do Minho, 2, 1–18. Retrieved from 
h t t p : / / c e d i c . i e c . u m i n h o . p t / Te x t o s _ d e _ T r a b a l h o / t e x t o s /
ImaCultInfancia.pdfSarmento, M. J. (2018). Infância e cidade: restrições e 
p o s s i b i l i d a d e s . E d u c a ç ã o , 4 1 ( 2 ) , 2 3 2 . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.15448/1981-2582.2018.2.31317Sheridan, S., & Samuelsson, I. P. (2001). 
Children’s Conceptions of Participation and Influence in Pre-School: A 
Perspective on Pedagogical Quality. Contemporary Issues in Early Childhood, 
2(2), 169–194. https://doi.org/10.2304/ciec.2001.2.2.4Tomás, C. (2017). Para 
além de uma visão dominante sobre as crianças pequenas: gramáticas críticas, 
Introduzindo a questão. Humanidades & Inovação, 4(1), 13–20.Tomás, C., & 
Ferreira, M. (2019). O brincar nas políticas educativas e na formação de 
profissionais para a educação de infância - Portugal (1997-2017). Eccos Revista 
Científica, 1–26.UNICEF. (1989). A Convenção sobre os Direitos da Criança. 
Re t r i e v e d f ro m h t t p s : / / w w w. u n i c e f . p t / d o c s / p d f _ p u b l i c a c o e s /
convencao_direitos_crianca2004.pdfWhitebread, D. (2018). Play: the new 
renaissance. International Journal of Play, 7(3), 237–243. https://doi.org/
10.1080/21594937.2018.1532952 

Palavras chave: Infância, brincar ao ar livre, direitos de participação 

IV CICSE-59081 - Educação Emocional na Espanha em tempos de Covid-19 

- Kristie Novoa - Universidade de Santiago de Compostela 

A pandemia causada pela enfermidade Covid-19 (SARS-CoV-2) trouxe, além 
da crise sanitária global, variadas consequências e disfunções emocionais 
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também em crianças e adolescentes. Notados ao redor do mundo, esses 
problemas impactam aspectos familiares, educacionais e sociais da vida dos 
jovens, que requerem um enfrentamento intencional, de preferência no 
ambiente escolar. A presente pesquisa, que apresenta abordagem uma 
quantitativa, buscou evidências e publicações sobre projetos de Educação 
Emocional levados a cabo na Espanha no período Covid-19. Como 
procedimento metodológico para tanto, estabeleceu-se uma pesquisa 
bibliográfica de publicações (prioritariamente artigos científicos) nas bases de 
dados Web of Science, Scopus e Dialnet. As palavras-chave utilizadas nas 
buscas, no idioma espanhol, foram as seguintes: (i) coronavirus OR covid-19; 
(ii) "Programa" OR "Entrenamiento" OR "Intervención" OR "Proyecto"; (iii) 
"Educación" OR "Habilidad" OR "Inteligencia" OR “Competencia”;  (iv) 
"Emocional" OR "Socioemocional". Por outro lado, também se propôs uma 
abordagem qualitativa, através de breve discussão teórica sobre o ajuste 
emocional necessário aos estudantes, em um cenário de incertezas e 
inseguranças sociais, em múltiplas perspectivas. Com isso, visa-se estabelecer 
uma visão crítica sobre a forma com que a Educação Emocional na Espanha 
tem contribuído, ou pode vir a atender de forma adequada às demandas 
emocionais de crianças e adolescentes diante dos diversos desdobramentos 
sociais, culturais e políticos atuais. 

(Preliminar)Almeida, P., Viana, V., Tavares, M., Reis-e-Melo, A., & Faria, C. (2020). 
IMMEDIATE EMOTIONAL IMPACT OF COVID-19 ON CHILDREN AND 
ADOLESCENTS AND THEIR FAMILIES. Psicologia, Saúde & Doença, 21(03), 
633–646. https://doi.org/10.15309/20psd210308Bozkurt, A., Jung, I., & Xiao, F. 
(2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 
Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of 
D i s t a n c e E d u c a t i o n , 1 5 ( 1 ) , 1 – 1 2 6 . h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 5 2 8 1 /
zenodo.3878572Cilene V., & Cidoval M. S. (2021). A pandemia na sociedade 
de risco: perspectivas da comunicação. In A pandemia na sociedade de risco: 
perspectivas da comunicação (p. 526). Zenodo. https://doi.org/10.5281/
zenodo.5655390Prado, R. N. (2021). Audiovisual, docência e pandemia de 
COVID-19: Reflexões perenes em contexto transitório. 1. https://doi.org/
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10.34630/sensose.v8i1.3806Silva, V. (2021). COVID-19 e ensino remoto: Uma 
b r e v e r e v i s ã o d a l i t e r a t u r a . 1 . h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 4 6 3 0 /
sensose.v8i1.3777Souza Vazquez, A. C. (org). (2020). Protocolos em saúde 
mental na pandemia da Covid-19: um guia com diretrizes práticas. 

Palavras chave: Covid-19, Educação Emocional, Espanha 

IV CICSE-59145 - Pandemia e desigualdades escolares: O que já sabemos? 

- João Eduardo Martins - Faculdade de Economia da Universidade do Algarve; 
CICS.NOVA , FCSH, Universidade Nova de Lisboa 
- Bruno Néné - Mestrando em Sociologia na Faculdade de Economia da 
Universidade do Algarve 

Quando a pandemia Covid-19 se expande à escala global, o sistema educativo 
português já era atravessado por fortes desigualdades sociais, que se vinham 
a transformar de formas múltiplas, em desigualdades escolares. O 
confinamento decretado em Março de 2020, que levou ao fechamento 
abrupto das escolas em Portugal, fez com que muitos especialistas em 
educação começassem a colocar a hipótese do agravamento das 
desigualdades escolares. Esta comunicação surge enquadrada num trabalho 
sociológico de interesse mais alargado no âmbito de uma dissertação de 
mestrado em sociologia, em curso na Faculdade de Economia da 
Universidade do Algarve, com o título “As formas plurais da experiência de 
confinamento em tempos de pandemia” onde se procura compreender 
sociologicamente os efeitos societais da pandemia nas existências individuais 
e na estrutura das sociedades. A escola em tempos de pandemia é 
evidentemente uma das principais instituições sociais que colocam os 
indivíduos e as suas famílias à prova (Martuccelli, 2006). É esse o enfoque que 
procuramos desenvolver, procurando demonstrar os efeitos ao nível da 
saliência das desigualdades educativas, a partir de uma incursão na literatura 
que já produziu resultados empíricos e reflexões sociológicas sobre esta 
problemática. Ainda não conhecemos em profundidade os efeitos que a 
pandemia Covid-19 vai ter sobre o sistema educativo e sobre os percursos 
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escolares futuros de uma geração, que é muito evidente, está a atravessar 
enormes sobressaltos na sua escolaridade. Mas alguns efeitos importantes já 
vão sendo conhecidos a partir dos primeiros estudos efectuados ao longo 
destes quase dois anos de pandemia em Portugal. A incursão nalguns dos 
estudos já efectuados sobre o impacto da pandemia na escolarização das 
crianças e jovens, permitiu-nos destacar três tipos de efeitos que se cruzam 
com as desigualdades escolares. As desigualdades digitais, as desigualdades 
que se prendem com o capital económico e cultural das famílias e ainda as 
desigualdades estruturais que atravessam a sociedade portuguesa. 

Bourdieu, Pierre e Champagne, Patrick (1993). Les exclus de l’interior, in 
Bourdieu, Pierre (Dir.) (1993). La Misère du Monde, Paris, Libre examen 
Seuil.Carmo, Renato (2011). Desigualdades em Portugal. Problemas e 
Propostas, Lisboa, Edições 70.Carmo, Renato (2013). Portugal, uma sociedade 
de classes. Polarização social e vulnerabilidade, Lisboa, Edições 70.Costa, 
António Firmino da (2020). Desigualdades Sociais e Pandemia, in Carmo, 
Renato Miguel do; Inês Tavares; e Ana Filipa Cândido (orgs.) Um Olhar 
Sociológico sobre a Crise Covid-19 em Livro, Lisboa, Observatório das 
Desigualdades, CIES-Iscte.IAVE (2021). Estudo Diagnóstico das 
Aprendizagens. O papel do contexto no desempenho dos alunos. Volume II. 
Lisboa, Instituto de Avaliação Educativa, I.P.Martins, João Eduardo et al (2018). 
Os desafios que as escolas colocam às famílias: estratégias e práticas 
educativas familiares no contexto da escola pública portuguesa, in Cabrera, 
Leopoldo (Coor.). Fraturas Sociais e Educativas: Desafios para a Sociologia da 
Educação, Valencia, 2018, Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la 
Universitat de València.Martins, Susana (2020). A Educação e a Covid-19: 
Desigualdades, Experiências e impactos de uma pandemia não anunciada, in 
Carmo, Renato Miguel do; Inês Tavares; e Ana Filipa Cândido (orgs.) Um Olhar 
Sociológico sobre a Crise Covid-19 em Livro, Lisboa, Observatório das 
Desigualdades, CIES-Iscte.Muchacho, Luana et al (2021). Covid-19 e 
desigualdades escolares: Uma análise da investigação sobre os efeitos do 
encerramento das escolas no processo de ensino e aprendizagem, Educação, 
Sociedade e Culturas, nº 59, 183-201. 
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Palavras chave: Pandemia, desigualdades escolares, sociologia da educação 

IV CICSE-62090 - Ensino Remoto E Suas Implicações Na Saúde Mental Dos  
Docentes Universitários: Revisão Integrativa 

- Cleonisse Borges Silva Magalhães - FIED - UNINTA 
- Anne Heracléia De Brito E Silva - FIED - UNINTA 

A pandemia do Covid-19 ocasionou mudanças significativas na educação 
superior como adesão ao ensino remoto e híbrido e incorporação das TICs 
como ferramentas de ensino. Porém essa transição ocorreu com pouco 
suporte e capacitação por parte das IES resultando em cenários de tensão e 
por vezes adoecimentos. Diante deste cenário as fragilidades e precariedades 
envolvidas no fazer docente se tornaram mais evidentes. Trata-se de uma 
revisão integrativa que tem por objetivo compreender a dinâmica do trabalho 
docente em tempos de pandemia e as novas configurações de ensino 
superior, assim como suas implicações na saúde mental a partir da literatura 
atual. A metodologia utilizada consistiu na seleção de materiais científicos, 
publicados nos anos de 2020 e 2021 dentro da temática de ensino remoto e 
saúde mental de docentes universitários. Ao todo foram selecionadas 10 
publicações divididas nas bases de dados Scielo e BVS. A análise e discussão 
dos dados se deu por meio de duas categorias: A práxis docente frente o 
ensino remoto, e Covid-19 e Saúde mental do docente universitário. Como 
resultado observa-se as potencialidades e limitações das duas modalidades 
de ensino. Constata-se também um aumento de sobrecarga laboral e cenários 
de adoecimentos físicos e mentais. Portanto observa-se que não é o ensino 
remoto e a pandemia insolados que promovem adoecimentos e sim as 
condições excepcionais de sua ocorrência. Demostrando então que há 
possibilidade de mudança dessa realidade através de ações e estratégias 
voltadas para a saúde mental no contexto laboral. 

ALMHDAWI, Khader A et al. University professors’ mental and physical well-
being during the COVID-19 pandemic and distance teaching. IOS Press 
Content Library. Jordânia, v. 69, n. 4, p. 1153-1161, 2021. Disponível emhttps://
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content.iospress.com/download/work/wor205276?id=work%2Fwor205276. 
Acesso em 23 Out. 2021. AMARAL, Larissa Maria do; CESTARI, Isabel Cristina 
Rodrigues. Estresse no trabalho: reflexões sobre a docência durante a 
pandemia do novo coronavírus. Ciência & Tecnologia, Jaboticabal-SP, v. 12, n. 
1, p. 230-234, 2020. Disponível em https://citec.fatecjaboticabal.edu.br/
index.php/citec/article/view/148/121. Acesso em 12maio. 2021. AMARANTE, 
Paulo. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. In: AMARANTE, Paulo. Estratégias 
e dimensões do campo da saúde mental e Atenção Psicossocial. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2011. Cap. 4. P. 61-80.ARAÚJO, Tânia Maria de; LUA, Iracema. 
O trabalho mudou-se para casa: trabalho remoto no contexto da pandemia de 
COVID-19. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional., v. 46, n. 27, sp, 2021. 
Disponível em https://www.scielo.br/j/rbso/a/LQnfJLrjgrSDKkTNyVfgnQy/#. 
Acesso em 20 de maio. 2021.AVELINO, Wagner Feitosa; MENDES, Jessica 
Guimarães. A realidade da educação brasileira a partir da COVID-19. Boletim 
de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, v. 2, n. 5, p. 56-62, 2020. Disponível em 
https://revista.ufrr.br/boca/article/view/AvelinoMendes/2892.Acesso em 08 
mar. de 2021. BARBOSA, Andre Machado; VIEGAS, Marco Antônio Serra; 
BATISTA, Regina Lucia Napolitano Felício Felix. Aulas presenciais em tempos 
de pandemia: relatos de experiências de professores do nível superior sobre 
as aulas remotas. Revista Augustus, Rio de Janeiro, v. 25, n. 51, p. 255-280, jul./
out. 2020. Disponível em https://apl.unisuam.edu.br/index.php/
revistaaugustus/article/view/565/302. Acesso em 15 mar. de 2021.BARROS, 
Marilisa Berti de Azevedo et al . Relato de tristeza/depressão, nervosismo/
ansiedade e problemas de sono na população adulta brasileira durante a 
pandemia de COVID-19. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 29, n. 4, e2020427, 
2 0 2 0 . D i s p o n í v e l e m h t t p : / / w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ?
script=sci_arttext&pid=S2237-96222020000400311&lng=en&nrm=iso. Acesso 
em 17 mar. 2021. BORGES, Thais. A quarta onda da epidemia: como a saúde 
mental virou outra crise do coronavírus. Jornal do Correio. 30 de mai. 2020. 
Disponível em https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/a-quarta-onda-
da-pandemia-como-a-saudemental-virou-outra-crise-do-coronavirus/. Acesso 
em BRASIL. Ministério da Educação. PORTARIA Nº 345, DE 19 DE MARÇO DE 
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2020.Altera a Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020. Diário oficial da 
união, Brasília, DF, 19 de março de 2020. Edição 54D, Seção1E, p. 1.50BRITO, 
Jorge Maurício da Silva. A Singularidade Pedagógica do Ensino Híbrido. EaD 
em Foco, v. 10, sp, 2020. Disponível em https://eademfoco.cecierj.edu.br/
index.php/Revista/article/view/948/537. Acesso em 19 ago.2021. BROOKS, 
Samantha K. et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce 
it: rapid review of the evidence. The lancet, v. 395, n. 10227, p. 912-920, 2020. 
Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0140673620304608. Acesso em 12 abr.2021. CAPRA, Fritjjof. O Ponto de 
Mutação. Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 2006.CARVALHO, Ricardo 
Augusto de. Saúde mental e trabalho um novo (velho) campo para a questão 
da subjetividade. In: CODO, Wanderley; SAMPAIO, José Jackson Coelho 
(Orgs.). Sofrimento Psíquico nas Organizações - Saúde Mental & Trabalho. 
Petrópolis: Vozes, 1995.CASTIONI, Remi et al. Universidades federais na 
pandemia da Covid-19: acesso discente à internet e ensino remoto 
emergencial. Ensaio: aval.pol.públ.Educ., Rio de Janeiro, v. 29, n. 111, p. 
399-419, Junho 2021. Disponível em http://old.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0104-40362021000200006&lng=en&nrm=iso. Acesso 
em 22 set. 2021. CASTRO, Eder Alonso et al. Ensino Híbrido: Desafio da 
Contemporaneidade? Projeção e Docência, v. 6, n. 2, p. 47-58, 2015. 
Disponível em http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao3/
article/view/563/506. Acesso em 22 set. 2021. CODO, Wanderley; SAMPAIO, 
José Jackson Coelho; HITOMI, Alberto Haruyoshi. Indivíduo Trabalho e 
Sofrimento: Uma Abordagem Interdisciplinar. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 
1994.DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de Psicopatologia 
do Trabalho. 5ª ed. ampliada, 12ª reimpressão. São Paulo: Cortez, 
1998.DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian. 
Psicodinâmica do trabalho: Contribuições da Escola Dejouriana à Análise da 
Relação Prazer, Sofrimento e Trabalho. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 1993.DIEHL, 
Liciane; MARIN, Angela Helena. Adoecimento mental em professores 
brasileiros: revisão sistemática da literatura. Est. Inter. Psicol., Londrina, v. 7, n. 
2, p. 64-85, dez. 2016. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?

                                                                                                          265



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

script=sci_arttext&pid=S2236-64072016000200005&lng=pt&nrm=iso. Acesso 
em 02 maio. 2021.DOGRA, Pallavi; KAUSHAL, Arun. Underlying the triple 
burden efects on women educationists due to COVID-19. Education and 
Information Technologies, Jul. 2021. Disponível em https://link.springer.com/
content/pdf/10.1007/s10639-021-10645-6.pdf. Acesso em 24 out. 2021FARO, 
André et al. COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuidado. Estud. 
psicol. (Campinas), Campinas, v. 37, e200074, 2020. Disponível emhttp://
w w w . s c i e l o . b r / s c i e l o . p h p ?
script=sci_arttext&pid=S0103-166X2020000100507&lng=en&nrm=iso. Acesso 
em 27 abr. 2021. FERREIRA, Denise Helena Lombardo; BRANCHI, Bruna 
Angela; SUGAHARA, Cibele Roberta. Processo de ensino e aprendizagem no 
contexto das aulas e atividades remotas no Ensino Superior em tempo da 
pandemia Covid-19. Revista práxis, v. 12, n. 1 (sup), p. 19-28, 2020. Disponível 
em http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/praxis/article/view/3464. Acesso 08 
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IV CICSE-85223 - Students' Learning And Results During Covid 19: 
Achievments To The Post-Pandemic 

- Luís Filipe Torres Moreira - Colégio Casa Mãe 

According to OECD (2021) last year, 1.5 billion students were locked out of 
their schools and some were ableto find their way through alternative learning 
opportunities. Social distancing imposed significant constraintson schools and 
required education systems to migrate to distance learning supporting 
interaction between thestudents and teachers.This Case study aims to know 
the perceptions of students, parents and teachers concerning the impact 
ofCovid 19 on teaching and learning process. Thus, two online questionnaires 
were applied to students,parents and teachers (n=468) in two key-moments: 
first in may 2020, second in april 2021. This Case studyintends to: (i) determine 
teachers motivation in distance education; (ii) characterize the use and 
optimizationof online platforms by students and teachers; (iii) describe the 
relationship between teaching and learningdynamics preferred by students 
and those used by teachers in distance education; (iv) describe theassessing 
process on distance learning - strengths and areas for improvement for 
students and teachers.This study followed a mixed strategy using both 
quantitative and qualitative methods. Data collected from theconsidered 
sample was analysed using the software Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS v.26).The results revealed some major findings: (i) teachers are better 
prepared and thus more motivated fordistance learning in 2021 compared to 
2020; (ii) on distance learning there is a before and there is an after -students 
understand that in distance learning they reinforced the use of OneNote 
(digital notebooks,e-portfolios), Forms (short evaluation moments in an 
interactive environment), and triggered the use of theonline platform Microsoft 
Teams; (iii) in terms of inclusion and academic success, 30.7% of studentsfully/
partially agree with the fact that distance learning can contribute to the 
improvement of school resultsand, on the other hand, 25% of teachers 
understand, disagreeing totally/partially or showing indifference, thatdistance 
learning does not allow to maintain measures that promote educational 
success. 
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OECD (2021), Using Digital Technologies for Early Education during 
COVID-19: OECD Report for the G202020 Education Working Group, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fe8d68ad-en. 
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Infância, Educação e Direitos 

IV CICSE-10038 - A produção científica na Educação Infantil no período 
2013-2016: uma análise dos periódicos CAPES Qualis com estratos A1 a B2 

- Andrize Ramires Costa - Universidade Federal de Santa Catarina 
- Roselaine Kuhn - Universidade Federal de Sergipe 

O presente trabalho mapeou as produções das pesquisas científicas na área 
da Educação a partir dos estudos que tratam da subárea Educação Infantil no 
quadriênio 2013-2016 dos periódicos da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil). Foram analisados 151 
artigos, visando tecer um panorama da produção localizando os tipos de 
estabelecimento (creches ou pré-escolas) em que as pesquisas são 
predominantemente realizadas, as metodologias e as palavras-chave que têm 
maior presença na constituição dessas produções. A partir de um estudo quali-
quantitativo, utilizamos os procedimentos de revisão sistemática com base na 
análise dos periódicos Qualis com estratos A1, A2, B1 e B2. Os resultados 
indicam que, de modo geral, as pesquisas analisadas sobre a Educação Infantil 
privi legiam instituições que atendem as creches e pré-escolas 
simultaneamente, adotando como metodologia a análise documental ou 
bibliográfica com abordagem qualitativa, com a predominância de estudos 
que tratam da temática “políticas públicas”.  Conclui-se  que a produção do 
conhecimento na Educação Infantil vem crescendo, o que a torna uma subárea 
da Educação que faz interface com diversas outras áreas e campos de 
conhecimento e que exige a necessidade de atenção, pois a produção do 
conhecimento, sobretudo oriundo dos cursos de Pós-Graduação no Brasil, não 
pode apenas atender as exigências e critérios de avaliação impostos pela 
própria CAPES, mas contribuir, de fato, com o avanço da área em questão. 
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IV CICSE-10321 - Análise das definições de uma Rede Municipal brasileira 
quanto ao acesso à creche 

- Rubain Mara de Paula - UFPR 
- Catarina Moro - UFPR 

O objetivo deste estudo é discutir a problemática da priorização de acesso à 
creche. Para tanto, retoma a trajetória das políticas educacionais no Brasil e, 
examina o caso de Piraquara (região metropolitana da capital do Paraná), à 
partir da análise dos decretos relativos ao estabelecimento de critérios para a 
oferta de vagas, entre 2005 e 2019. A discussão se faz na interlocução com os 
estudos de Füllgraf (2001), Rawls (2002), Kerstenetzky (2003), Rosemberg 
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Silveira (2016), Fernandes; Domingues (2017); Falciano; Nunes; Santos (2019), 
Taporosky; Silveira (2019), Pinto; Corrêa (2020), Santos, Kramer e Nunes 
(2021), Coli; Ximenes (2021). Os dados revelam que o município vem 
utilizando critérios de priorização e, ainda que pautado num processo coletivo 
de decisões, acaba por implementar uma política de focalização. Assim, o 
acesso é seletivo e excludente. Denega-se a Educação Infantil como direito da 
criança de 0 a 3 anos. 
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sobre crianças pequenas e museus de ciências no Brasil 

- Ana Carolina de Jesus dos Santos - Programa de Pós-Graduação em 
Divulgação da Ciência, Tecnologia  e Saúde - Casa de Oswaldo Cruz/ 
Fundação Oswaldo Cruz 
- Carla Gruzman - Casa de Oswaldo Cruz/ Fundação Oswaldo Cruz 
- Patrícia Figueiró Spinelli - Coordenação de Educação e Popularização da 
Ciência / Museu de Astronomia e Ciências Afins 

Este trabalho faz parte de pesquisa de mestrado, que  investiga ações 
educativas, em Museus e Centros de Ciências, direcionadas às crianças de até 
seis anos de idade, analisando as concepções de infância, experiência e 
autonomia conforme entendidas por Vygotsky e Freire, respectivamente. 
Compreendendo que a educação é construída de múltiplas formas, sujeitos e 
espaços, Costa et al. (2018) apontam que a Educação Museal se constitui 
como um elemento importante para a formação crítica, integral e 
emancipatória dos indivíduos, buscando construir suas ações em diálogo com 
diferentes saberes. Autores como Kramer (2014); Lopes (2019), Sarmento 
(2012); Marques & Marandino (2018); e Chagas & Massarani (2020) sinalizam 
que as experiências museais são significativas para as crianças, além da 
formação cultural e do acesso à educação ser um direito de todos os cidadãos, 
como um bem público. As crianças demonstram capacidade em lidar com 
temas de ciências, observando e refletindo sobre o mundo a sua volta, em um 
processo de criação, significação e ressignificação das informações. Sendo 
assim, os museus de ciências mostram-se potentes para esse diálogo. Mas, 
como as crianças pequenas têm sido acolhidas nessas instituições e o que 
fundamenta as ações destinadas a elas? Visando compreender essa relação, 
realizamos uma revisão de literatura no Catálogo de Teses e Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e na 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia, Identificamos 15 estudos desenvolvidos 
no período 2011 a 2020. Observamos que essas investigações são recentes e 
escassas, assim como, há pouca disponibilidade de atividades para essa 
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audiência no Brasil. Os resultados apontam que alguns obstáculos têm se 
apresentado aos museus brasileiros para o acolhimento e participação desses 
visitantes, já que eles exigem diferentes formas de se pensar as dimensões 
museais, trazendo provocações a esses espaços tradicionalmente 
adultocêntricos. O estudo traz reflexões sobre as potencialidades e os desafios 
que se apresentam para a efetivação dos direitos das crianças pequenas aos 
espaços científicos-culturais que, enquanto instâncias educativas, são 
relevantes para socialização de conhecimentos historicamente construídos, 
propícios para criação, indagações, diálogos e posicionamentos sobre temas 
diversos e atuais. 

VYGOTSKY, L. Imaginação e criatividade na infância. Martins Fontes, 
2014.SARMENTO, M.J. A criança cidadã: vias e encruzilhadas, Imprópria. 
Política e pensamento crítico: UNIPOP, Nº 2: 45-49. 2012.MARQUES, A. C; 
MARANDINO, M. Alfabetização científica, criança e espaços de educação não 
formal: diálogos possíveis. Educação e Pesquisa, 44, e170831, 2018. LOPES, T. 
Outras formas de conhecer o mundo : educação infantil em museus de arte, 
ciência e história. Tese (doutorado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, Departamento de Educação, 2019.KRAMER, S. Produção cultural e 
educação: algumas reflexões críticas sobre educar com museu. In.: KRAMER, S; 
LEITE, M. I. (orgs.) Infância  e produção cultural [Livro eletrônico]. 2014FREIRE, 
P. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. Paz e 
Terra: São Paulo, 2011.FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra: São 
Paulo, 2020. CHAGAS, C; MASSARANI, L. Respeitável público - Como falar de 
ciências para crianças. In: Manual de sobrevivência para divulgar ciência e 
saúde. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2020. COSTA, A.; CASTRO, F.; 
CHIOVATTO, M.; SOARES, O. Educação Museal. In: Caderno da Política 
Nacional de Educação Museal. Brasília: Ibram, 2018, p.73-77. 

Palavras chave: Educação Museal; Crianças Pequenas; Centros e Museus de 
Ciências; Formação integral 
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IV CICSE-13022 - 40 anos de creche em Portugal: cartografia das políticas e 
suas tensões (1981-2021) 

- Manuela Ferreira - FPCEUP/CIIE 
- Roseli Nazario - IFC/Brasil e FPCE UP/CIIE 
- Catarina Tomás - ESELx / CICS.NOVA 
- Cristina Rocha - FPCEUP/CIIE 

Ao conceber a educação como um bem público e, sob essa prerrogativa, 
como um direito universalmente reconhecido, torna-se pertinente e relevante 
interrogar como é que este direito se relaciona com o caso particular das 
crianças dos 0 aos 3 anos, onde se incluem os bebés. É perseguindo esta 
interrogação que a presente comunicação se debruça sobre as políticas que 
instituem as Creches em Portugal enquanto resposta social merecedora de 
uma reflexão crítica, com vista a um entendimento para além do binómio 
clássico do cuidado e do educar. Referenciadas aos estudos informados pelas 
Ciências da Educação e pelas Sociologias da Infância, da Educação e da 
Família, mobiliza-se a pesquisa e análise documental, visando i) mapear as 
políticas sociais e recomendações oficiais para a creche entre 1980 e 2021; e 
ii) a sua análise crítica considerando, entre outras, as tensões que presidem às 
conceções de criança a cuidar e/ou a educar; da creche como resposta social 
e/ou educativa e seus efeitos na profissionalidade que afeta as/os educadoras/
es. Os resultados apontam para a prevalência de uma política social que, 
apresentando avanços e retrocessos, visa dar resposta às famílias 
trabalhadoras, assumindo a creche funções de guarda e cuidado, e, 
recentemente, para a existência de um conjunto de recomendações nacionais 
e internacionais que a perspetivam como resposta socioeducativa não escolar, 
em que as crianças assumem centralidade e não apenas as famílias. Esta visão 
dominante da creche reflete-se na profissionalidade das/os educadoras/es ao 
nível da sua formação inicial, das suas condições de trabalho e das suas 
conceções e práticas pedagógicas.Neste contributo para o debate sobre a 
creche em Portugal, resgata-se  um objeto de estudo marginal no campo da 
investigação em Ciências da Educação e nas Sociologias, e assume-se um  
entendimento da educação da infância como bem público em que serviços 
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sociais e serviços educativos cooperam para ultrapassar a clivagem entre 
proteção social às populações mais carenciadas e serviços educativos às mais 
favorecidas, de modo a aumentar a justiça e a equidade na vida das crianças e 
adultos/as, incluindo as/os profissionais que trabalham em creche. 

Cardona, M. J. (1997). Para a história da educação de infância em Portugal: o 
discurso oficial, 1834-1990. Porto: Porto Editora.CNE (2009). Educação de 
Infância em Portugal: Situação e contextos numa perspectiva de promoção de 
equidade e combate à exclusão. Lisboa: CNE/Estudos e Relatórios.CNE 
(relatora T. Vasconcelos) (2011). Recomendação 3/2011. A educação dos 0 aos 
3 anos. Lisboa: CNE. Diário da República, 2.ª série — N.º 79 — 21 de Abril de 
2011.Correia, I. (2018). Para além da dicotomia cuidar/educar: sentidos e 
significados da intervenção no contexto de creche. (Tese de doutoramento 
não publicada). Universidade de Lisboa.Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. 
(1999), Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Postmodern 
Perspectives, London: Falmer.Duncan, S., Edwards, R., Reynolds, T. & Aldred, P. 
(2004). Mothers and childcare: policies, values and theories’. Children and 
Society, 18,  254–65.Eisenstadt, N. (2011). Providing a sure start: How 
government discovered early childhood. Bristol: Policy Press.Ferreira, M. & 
Rocha, C. (2016). As crianças, a infância e a educação na produção académica 
nacional, nas universidades públicas e privadas: Portugal 1995-2005. Porto: 
Mais Leitura.Folque, M. A. & Vasconcelos, T. (2019). Que educação para as 
crianças dos 0 aos 3 anos? Estado da Educação 2018 (pp. 278-289). Lisboa: 
CNE. Moss, P. (2006). Farewell to childcare? National institute economic review,  
195 january, 70-83.Moss, P. (2006). Structures, Understandings and Discourses: 
possibilities for re-envisioning the early childhood worker. Contemporary 
Issues in Early Childhood, 7(1), 30-42. Moss, P. (2017) ‘What place for “care” in 
early childhood policy?’, in L. Miller, C. Cameron, C. Dalli and N.Barbour (eds.) 
The SAGE Handbook of Early Childhood Policy (pp. 256-267). London: 
Sage.Moss, P. & Urban, M. (2020) 'The Organisation for Economic Co-operation 
and Development’s International Early Learning and Child Well-being Study: 
The scores are in!'. Contemporary Issues in Early Childhood, 18 (2), 
250-258.Tomás, C., Almeida, T. & Lino, D. (2018). Educação e Práticas 
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Pedagógicas com crianças dos 0 aos 3 anos. Diálogos entre Pedagogia, 
Psicologia e Sociologia. Lisboa: CIED.Urban, M. (2016). 'At sea: What direction 
for critical early childhood research?'. Journal of Pedagogy, 7 (1), 
107-121.Vasconcelos, T. (2018). Re-visitando a recomendação Nº 3/2011 sobre 
educação das crianças dos 0 aos 3 anos. In C. Tomás, T. Almeida & D. Lino 
(Coords.), Educação e Práticas Pedagógicas com crianças dos 0 aos 3 anos: 
Diálogos entre Pedagogia, Psicologia e Sociologia. (pp. 13-27). Lisboa: Centro 
Interdisciplinar de Estudos Educacionais. Vasconcelos, T. et al. (Coord.)(2009). 
Educação de Infância em Portugal: Situação e contextos numa perspectiva de 
promoção de equidade e combate à exclusão. Lisboa: CNE/Estudos e 
Relatórios.Wall, K. (2005). Modos de guarda das crianças. In K. Wall 
(organização) Famílias em Portugal (pp. 499-516). Lisboa: ICS. 

Palavras chave: Creche; Educadoras/es de infância; Políticas Sociais; Educação 
não escolar 

IV CICSE-13257 - A representação do olhar da criança sobre a escola de 
Educação Infantil 

- Jacqueline Silva da Silva - Universidade do Vale do Taquari-Univates 
- Claudia Ines Horn - Universidade do Vale do Taquari-Univates 
- Iasmin Pozzebon - Universidade do Vale do Taquari-Univates 

Este estudo, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do 
RS/Brasil e da Universidade do Vale do Taquari- Univates, RS/Brasil, tem como 
objetivo apresentar a pesquisa que vem sendo realizada a respeito do olhar 
das crianças sobre a escola de Educação Infantil. É fato, que precisamos 
pensar em uma escola de Educação Infantil que reconheça a criança como 
ator social e isso implica em reconhecê-la como sujeito social e atuante, 
produtor mais que receptor de cultura. E esse reconhecimento sobre elas se 
amplia na medida em que passamos a ouvi-las, respeitando seus interesses e 
atendendo suas necessidades. Silva (2011,p.25) corrobora dizendo que “a 
escuta é vista como um processo permanente que alimenta a reflexão, o 
acolhimento e a abertura ao outro, condição indispensável ao diálogo e à 
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troca”. Nesse sentido, acreditamos que as crianças estão prontas para nos 
ajudar no que diz respeito à construção de uma escola de Educação Infantil 
que seja “delas e não para elas”, nos oferecendo sugestões, indicadores e 
trilhas a seguir. O estudo segue a abordagem qualitativa de pesquisa e tem 
como locus e participantes, crianças da faixa etária de 3 a 5 anos, de duas 
escolas da rede pública de ensino, situadas no interior do estado do RS/Brasil. 
Em relação aos instrumentos para a geração dos dados, utilizamos rodas de 
conversa com as crianças, gravações de áudio e de vídeo, construção de 
desenhos, registros fotográficos e diário de campo. Acreditamos que os 
resultados desse estudo sejam uma possibilidade de mostrarmos que as 
crianças são protagonistas e que temos muito a aprender com elas e, para 
isso, precisam ser ouvidas nas tomadas de decisões da escola de Educação 
Infantil. 

SILVA, Jacqueline Silva da. O planejamento no enfoque emergente: uma 
experiência no 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos. Tese (doutorado). 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Facduldade de Educação. Porto 
Alegre, 2011. 

Palavras chave: Educação Infantil. Participação das crianças. Cotidiano escolar 

IV CICSE-14414 - AGIT(ARTE) 

- Maria Margarida Da Rocha Barbosa - Agrupamento De Escolas De Caminha 
- Luís  Filipe  Marques Santos - Agrupamento De Escolas Artur Gonçalves De 
Torres Novas 
- Rosa Maria Silva Carneiro De Sá - Agrupamento De Escolas Eng. Fernando 
Pinto De Oliveira 

AGIT(ARTE) é uma experiência piloto em que se propõe às Escolas uma 
experimentação criativa e imaginativa com a arte. Tendo como referencial a 
Metodologia de Trabalho de Projeto, será dirigida aos alunos do pré-escolar e 
aos respetivos professores/educadores, e tendo como objetivos: - Promover 
um envolvimento continuado entre as artes contemporâneas; - Propiciar 
experiências que contribuam para a construção da identidade de cada criança 
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participante;- Estimular o potencial imaginativo, crítico e criativo dos 
professores e alunos;- Incentivar modos reflexivos de contato com a arte e a 
cultura contemporânea;- Valorizar a experimentação como ferramenta para a 
descoberta do mundo; - Promover a socialização e a construção partilhada de 
saberes entre os membros da comunidade escolar; No que se refere ao seu 
funcionamento, em cada ano letivo será selecionado um eixo temático que 
envolverá aproximações à arte, procurando o cruzamento de referências entre 
as artes plásticas e as artes performativas, nomeadamente a dança e o 
teatro.Com o Decreto-Lei n.º 55/2018, 6 de julho pretende-se que a autonomia 
e flexibilidade sejam instrumentos que permitam às escolas melhorar a 
qualidade do trabalho educativo, pela possibilidade de o adequarem à sua 
realidade. A escola é um bem público que deverá ser mais e melhor para 
todos.O desenvolvimento da sensibilidade estética e artística é uma 
competência inscrita no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
e deverá ser um direito na infância e na educação de todos e cada criança.O 
Decreto-lei nº55/2018, no seu preâmbulo propõe que seja dada às escolas 
autonomia para um desenvolvimento curricular adequado a contextos 
específicos e às necessidades dos seus alunos. No artigo 4º deste mesmo 
normativo faz-se referência à importância do contexto e é exatamente baseado 
no mesmo que esta experiência deve ser organizada, recorrendo a 
organizações cujo objeto seja em qualquer área das artes sugeridas e de 
acordo com o artigo 6ª do mesmo diploma, deverá haver oferta de atividades 
com natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural.A Educação Artística 
é reconhecida como legítima e fundamental na construção integral do 
indivíduo e será desde a infância que esse trabalho tem de ser desenvolvido. 

DL 55 de 6 de julho de 2018Dl 54 de 6 de julho de 2018Despacho n.º 
6478/2017, 26 de julho, 

Palavras chave: arte, escola,infância 
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IV CICSE-14425 - Direitos das crianças e pesquisas em redes de colaboração: 
O caso da Red Emíli@ 

- Lenise Maria Ortega - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Brasil 
- Rogério Rodrigues - Universidade Federal de Itajubá 
- Magali Reis - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Brasil 

As vicissitudes impostas pelo longo período pandêmico, as preocupações 
relativas a condição de infância, no período pós-pandêmico, no momento 
histórico em que o desemprego, a pobreza e a desigualdade agudizam em 
muitos países, somada à iminência de uma guerra entre potências 
internacionais, a retomada de uma agenda política que coloque as crianças no 
centro das preocupações sociais e econômicas é ainda mais urgente.  Para 
responder as mudanças intensas pelas quais a ibero-américa vem passando, é 
necessário que pesquisas apontem o grau de tensão e as possibilidades de 
superação dos problemas que atingem de diferentes formas os mais novos. A 
rede Emíli@ surge a partir da iniciativa de um grupo de pesquisadoras e 
pesquisadores sul-Americanos interessados na temática da infância e na 
aferição dos diferentes modos de atuação do poder público nos países 
partícipes da Rede, quanto à garantia dos direitos fundamentais das crianças. 
Estabelece uma profícua parceria com países da Europa em especial Portugal 
e Espanha com vistas a dar vazão às pesquisas sobre as temáticas atinentes às 
crianças no âmbito de seus direitos fundamentais, apoiada em aportes teórico-
conceituais do direito, da educação e dos estudos sociais sobre a infância, isto 
é, sociologia, história, filosofia, geografia da infância e antropologia da criança. 
No âmbito da Rede, busca-se construir aportes teórico-metodológicos sobre a 
condição de vida das crianças que possibilitem pensar as políticas públicas 
voltadas a este grupo social, no que diz respeito ao seu bem-estar integral. Do 
mesmo modo, os estudos compartilhados nos auxiliam a proporcionar mais 
visibilidade a iniciativas políticas e suas repercussões na vida dos mais novos. 
Um princípio fundamental de Emíli@ é ouvir as crianças sobre todos os 
aspectos que dizem respeito a suas vidas e a sua participação ativa na 
sociedade, ao final buscamos compreender como é viver e crescer na ibero-
américa a partir da visão de mundo das novas gerações. 

                                                                                                          291



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

ADORNO, Theodor. Palavras e Sinais: Modelos Críticos 2. Petrópolis RJ: Editora 
Vozes, 1995.BADINTER, Elisabeth. Émilie, Émilie - a Ambição Feminina no 
Século XVIII. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2003.CASTELLS, Manuel. A 
sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.   D'EPINAY, Louise (Madame). 
Les conversations d'Emilie. Oxford: Voltaire Foundation, 1996.KEARNEY, Marie-
Louise. LINCOLN, Daniel (orgs). Research universities: networking the 
knowledge economy. Studies in Higher Education. V.38, n. 3, 2013. (p. 
313-315)LOBATO, J.B. R. Monteiro. O Pica-pau Amarelo. São Paulo: Globo, 
2010.PANCERA, Carlo. Semânticas de Infância. Perspectiva. Florianópolis - SC: 
Editora da UFSC. n. 22, ano 12, p.97-104, 1994.ROUSSEAU, Jean-Jacques. O 
Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1999.SANDIN, Bengt. 
Imagens em conflito: infâncias em mudança e o estado de bem-estar social na 
Suécia. Reflexões sobre o século da criança. Revista Brasileira de História, São 
Paulo, v. 19, n. 37, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?
SILVA, Eduardo S. Filosofia e arte em Theodor W. Adorno: a categoria de 
constelação. Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, 2006. (Tese de Doutorado) 

Palavras chave: Crianças, Infâncias; Pesquisas em Rede, Pesquisa Crítico-
Colaborativa. 

IV CICSE-16246 - Infância Da Amazônia: Brincadeiras Dançantes Das Crianças 
Do Quilombo Do América - Bragança, Pará, Brasil 

- Simei Santos Andrade - Universidade Federal Do Pará 
- Raquel Amorim Dos Santos - Universidade Federal Do Pará 

Esse estudo, que faz parte de uma pesquisa mais abrangente sobre as 
infâncias amazônicas do Brasil, apresenta-se como um recorte, no qual 
buscamos focar na infância quilombola da Amazônia Bragantina, Quilombo do 
América, situado no município de Bragança, nordeste paraense. Tem por 
objetivo analisar as brincadeiras dançantes das crianças do quilombo, como o 
carimbó e a capoeira, expressões culturais da lúdica popular que se 
materializam no corpo brincante das crianças. A investigação se deu por meio 
de uma abordagem qualitativa baseada em um estudo de perspectiva 
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etnográfica. A opção por esta metodologia se justifica, na medida em que traz 
as crianças para outro patamar, o de atores sociais, que com propriedade 
sabem dizer de si e do mundo que as cerca, que estão inseridas em uma dada 
cultura que influenciam e ao mesmo tempo são influenciadas por ela. Os 
interlocutores foram 12 (doze) crianças, na faixa etária de 6 a 11 anos, guiadas 
pela alegria de manifestar as brincadeiras dançantes, que se localizam nas 
culturas infantis, que fazem parte do cotidiano na comunidade quilombola do 
América. O referencial teórico-metodológico centrou-se nos Estudos Sociais 
da Infância, em diálogo com a Sociologia da Infância, História da Infância e 
Antropologia da Criança, num esforço de trazer para essa discussão os 
teóricos da Amazônia como Alves (2007, 2014), Andrade (2018, 2019), Salles 
(2004, 2005), Loureiro (1995), Aires Neto (2016), entre outros, que 
possibilitaram compreender as brincadeiras dançantes das crianças do 
quilombo. Essa pesquisa se constituiu num estudo sobre e com as crianças. 
Conclui-se que as brincadeiras dançantes fazem parte da dinâmica social 
cotidiana das crianças do quilombo do América, as quais, por meio das 
manifestações culturais, reafirmam suas identidades negras, o que lhes foi 
negado durante muito tempo. Os saberes dos quilombolas, sobretudo das 
crianças, orientam suas práticas culturais, sociais e educacionais. 

ABREU, Martha. Canções escravas. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, Flávio 
dos Santos. (Org.). Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 133-140.AIRES NETO, Francisco. 
Carnaval das Crias do Curro Velho: espaço educativo de produção de saberes. 
2016. 148f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade do estado do 
Pará, Belém, 2016.ALVES, Laura Maria Silva Araújo. A constituição do discurso 
narrativo polifônico da criança: traços da mitopoética amazônica. In: ALVES, 
Laura Maria Silva Araújo (Org.). Educação Infantil e estudos da infância na 
Amazônia. Belém: EDUFPA, 2007, p. 133-167. ALVES, Laura Maria Silva Araújo. 
A infância em construção: as fontes de investigação. In: ARAÚJO, Sônia Maria 
da Silva; ALVES, Laura Maria Silva Araújo; BERTOLO, Sônia de Jesus Nunes. 
(Org.). Pesquisa e educação na Amazônia: reflexões epistemológicas e 
políticas. Belém: EDUEPA, 2014, p. 35-52.ANDRADE, Simei Santos. A infância 
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IV CICSE-18345 - Trajetus – Programa de Educação Socioemocional com 
Crianças e Adolescentes: uma investigação com lentes sociológicas 
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Nesta comunicação apresenta-se uma investigação associada à 
implementação e avaliação de um Programa de Educação Socioemocional, 
denominado Trajetus, numa escola localizada em Braga, Portugal. A 
investigação empírica está a ser aprofundada no âmbito de um estágio de 
pós-doutoramento em Estudos da Criança, na Universidade do Minho, 
Portugal. São os seguintes os objetivos do Programa: i) analisar o papel da 
educação socioemocional na convivência entre pares de crianças e de 
adolescentes nos processos escolares; e ii) discutir os resultados do Programa, 
à luz de critérios de coerência, consistência e relevância tanto para a educação 
socioemocional nas escolas como para a formação de professores neste 
domínio. O Programa desenvolve-se em torno de três hipóteses exploratórias: 
(a) somos sujeitos/socioemocionais; (2) precisamos de identificar e nomear 
emoções e (3) precisamos de saber como lidar com as dificuldades das 
emoções. Parte da investigação empírica já foi realizada no Brasil, na cidade de 
Recife, Pernambuco, e outra parte está em curso na referida escola, em 
Portugal. A abordagem metodológica é qualitativa, recorrendo-se à 
observação participante como método. As técnicas de coleta de dados são a 
observação, com registo em notas de campo, e a entrevista semiestruturada, 
no decurso da realização das atividades de educação socioemocional com 
crianças e adolescentes. Os dados são analisados em torno de cinco 
dimensões de análise: (a) a negligência das emoções; (b) a relevância das 
emoções; (c) as emoções e a abordagem transdisciplinar; (d) as emoções e a 
violência escolar; (e) educação das emoções de crianças e adolescentes. Para 
a discussão dos resultados são utilizadas lentes sociológicas, mais 
concretamente da sociologia da infância e da sociologia das emoções. 

Palavras chave: Educação Socioemocional; Crianças e Adolescentes: 
Sociologia da Infância; Sociologia das Emoções 

IV CICSE-20088 - “8-year-old boy protesting?”: analysis of comments about 
militant children in UOL reports 
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- Juliana Doretto - Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

This research aims to investigate how part of the readership of the UOL news 
portal sees the political actions of children. We focus on one episode covered 
by the portal:  the attempt to censor the Rio de Janeiro Book Biennial, in 2019, 
by the mayor of the city, Marcelo Crivella, who ordered to collect a comic book 
that showed a gay kiss. This fact made an 8-year-old child to express his 
rejection of the intolerance and homophobia of the politician.Buckingham 
(2007) explains that there is a commonsense belief that children are not able to 
interpret matters that are part of their reality. However, when a child publicly 
defends an issue, even with the help of educators, he feels he belongs to 
society and exercises citizenship, contributing to the formation of his identity as 
a thinking subject (Carvalho, Gouvêa & Silva, 2021). So far, 500 comments from 
the report about the case have been selected and categorized, by Content 
Analysis. In the comments, it was possible to identify how society views the 
participation of young people: 241 comments are related to those who say that 
there is someone behind the child, manipulating him, 107 are homophobic 
attacks, 40 comments demonstrate support for the mayor’s censorship, 31 of 
them are attacking left wing and there are only 81 positive comments 
supporting the boy’s action. These results demonstrate that children are still 
viewed by society as subjects who are not capable of having autonomous 
political opinions. For children's citizenship to be recognized, there must be 
opportunities for them to play this role and a praxis that values their voice. In 
this sense, we believe that the school environment is a stage for it in which 
young people have the right to think for themselves (Freire, 2011). 

Buckingham, D. (2007). Crescer na era das mídias: as crianças como cidadãs. 
São Paulo: Loyola.Carvalho, L., Gouvêa, M., & Silva, Isabel (2021). Movimentos 
sociais, participação infantil e direitos da criança no Brasil. Educação e 
Pesquisa, 47.Freire, I. (2011). Cidadania da criança: escola e sociedade como 
palcos de participação. Eduser: Revista de Educação, 3. 

Palavras chave: childhood; citizenship; political rights; representation 
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IV CICSE-22485 - Educação Infantil do e no campo - um direito ainda a ser 
conquistado 

- Maria Benildes Uchôa De Araújo - Universidade Do Minho 

O reconhecimento ao direito a educação consagrado para todas as crianças 
na Constituição Federal de 1988 foi condição sine qua non para o 
estabelecimento de normativas que assegurassem o direito a Educação 
Infantil, estabelecendo as responsabilidades, definindo a finalidade, os tipos 
de oferta, o formato e os objetivos da avaliação para essa etapa. Nesse 
contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente são referenciais da garantia do acesso e da 
qualidade das crianças à Educação Infantil, visto que essas normativas 
efetivam o dever do Estado na oferta de creche e pré-escola ratificando o que 
está definido na Constituição acerca da competência dos entes federativos 
frente a Educação Infantil, principalmente no aspecto da manutenção dessa 
etapa que deve ser por meio da cooperação técnica e financeira da União e 
dos estados aos municípios. Em se tratando do atendimento da Educação 
Infantil na zona rural, embora compreenda-se esse direito já incluído nas 
normativas, a ausência de documentos e diretrizes que priorize o atendimento 
nesse território, ao longo da história, trouxe como consequência a 
desconstrução ou fragilização da identidade de uma Educação Infantil do 
campo resultando na constituição de políticas que ignoram as especificidades 
dos povos moradores das zona rural promovendo a precariedade no 
atendimento desse público. Para Aires (2017), as conquistas da educação do 
campo foram resultado da luta em defesa da escola pública para todos e da 
resistência por uma escola que respeite a realidade do território rural na 
perspectiva da construção de caminhos que promovam a transformação social 
a partir da garantia do exercício da cidadania em todos os espaços e a todas 
as crianças independente de suas origens. Nesse sentido, o artigo propõe-se a 
discutir sobre a infância e a garantia do direito da Educação Infantil na zona 
rural do Ceará como um bem público, na perspectiva de identificar e 
compreender como as normativas estão favorecendo a construção da 
identidade da Educação Infantil do/no campo resultando na implementação 
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de políticas públicas que assegurem o acesso, a permanência com respeito às 
especificidades cultural da população infantil que habita nesse território. 

Aires, S. M & Aires, H.Q. P. (2017). Algumas Reflexões sobre os Avanços e 
Retrocessos das Políticas Públicas no Âmbito da Educação do Campo. 
Congresso Interinstitucional Brasileiro de Educação Popular e do Campo - 
CIBEPoC – 2017, p. 379-391Albuquerque, S. S. & Fernandes, C. V., (2011) 
Pesquisa Nacional Caracterização Das Práticas Educativas com Crianças de 0 a 
6 anos Residentes em Área Rural - Relatório Consolidado dos Estudos 
Qualitativos Realizados na Região Sul http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&view=download&alias=13906-relatorio-sul-seb-
pdf&Itemid=30192Bach, E. L. & Peranzoni, V. C. (2014).  A história da Educação 
Infantil no Brasil: fatos e uma realidade. Revista Digital, ano 19, nº 192. Buenos 
Aires – ARG. https://www.efdeportes.com/efd192/a-historia-da-educacao-
infantil-no-brasil.htmBrasil (2012) Educação do Campo: marcos normativos. 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, p. 
96 – Brasília – DFBrasil (2018). Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das 
Metas do Plano Nacional de Educação. Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília, DF: Inep, 2018. p.460.Brasil 
(2020). Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional 
de Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. p.568. Brasília - DF.Brasília (2014). Educação infantil do campo. 
Proposta para a expansão da política. Grupo de Trabalho Interinstitucional – 
GTI - Portaria Interministerial nº 6/2013. Ministério da Educação, Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. P. 34. Brasília - DF https://siteal.iiep.unesco.org/pt/node/2347Castelli, 
C. M. & Boito, C. (2011). Educação Infantil do Campo: Um Breve Mapeamento 
de Produções Acadêmicas da Região Sul do País. Eixo 11: Educação Infantil 
(do campo e da cidade), p. 15. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRGS. Constituição da República Federativa do Brasil(1988). D.O.U de 
05/10/1988, pág. nº 1  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm 
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IV CICSE-22783 - Trabalho docente no contexto da alfabetização 

- Laís Oliveira Lima - Universidade Federal de Jataí 
- Amelioene Franco Rezende de Souza - Universidade Federal de Jataí 

“Trabalho docente no contexto da alfabetização: concepções e possibilidades” 
é resultado da pesquisa empreendida nos estudos de Mestrado em Educação, 
ligado à Linha de Pesquisa Formação Humana e Fundamentos da Educação da 
Universidade Federal de Jataí. O objetivo geral desse estudo foi o de analisar 
as concepções do professor alfabetizador tendo em vista as demandas 
impostas pela sociedade do capital, provocando o seguinte questionamento: 
como o professor alfabetizador de crianças compreende seu trabalho no 
contexto da sociedade do capital? Para tanto, identificamos as contraposições 
entre as perspectivas construtivista e histórico-cultural referentes à 
alfabetização e conhecemos as concepções dos professores alfabetizadores 
em relação à Educação, à alfabetização e ao papel da escola. A alfabetização, 
entendida aqui como apropriação da leitura e escrita, é também alvo de 
interesse e disputas, se caracteriza como um processo complexo que envolve 
ações e interesses políticos, por se constituir dever do Estado, e, portanto, 
direito do cidadão, vem sido delineado e moldado conforme os resultados de 
disputas e interesses, necessidades educacionais, políticas e, especialmente 
sociais que se alteram dependendo do momento histórico em que se vive. As 
análises sobre as concepções dos professores alfabetizadores em relação à 
Educação, à alfabetização e ao papel da escola, revelaram o quanto a 
alfabetização no Brasil ainda possui desafios a serem vencidos, além de 
mostrar como os educadores lidam com os limites impostos à sua prática e 
como reagem diante das exigências do mercado de trabalho e das políticas 
neoliberais voltadas à educação. Revelou-se ainda que a precariedade das 
escolas, além da superlotação das salas de aula ainda se constituem como um 
desafio para os docentes. Percebeu-se o subjetivismo na concepção das 
alfabetizadoras a respeito da alfabetização e, diante da exposição feita a 
respeito do papel da escola, denunciamos a proposta de um modelo de 
escola com características de flexibilidade e de inclusão, em que atender às 
necessidades mínimas de aprendizagem e instituir um espaço de acolhimento 
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social torna-se o ideal a ser atingido, e a aprendizagem de conteúdos torna-se 
um objetivo secundário. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da Pedagogia geral e 
do Brasil. São Paulo: Moderna: 2006.BORBA, Sérgio da Costa. A problemática 
do analfabetismo no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1984.CAGLIARI, Luís Carlos. 
Alfabetização e Linguística. 5. ed. São Paulo: Scipione, 1992.LURIA, Alexander 
Romanovick. O desenvolvimento da escrita na criança. In: VIGOTSKY, Lev 
Semenovich et al. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: 
Ícone/USP, 1998. p. 143-189.MARSIGLIA, Ana Carolina Galvão. A prática 
pedagógica histórico-crítica na educação infantil e ensino fundamental. 
Campinas: Autores Associados, 2011.MARTINS, Lígia Márcia. MARSIGLIA, Ana 
Carolina Galvão. As perspectivas construtivista e histórico-crítica sobre o 
desenvolvimento da escrita. Campinas: Autores Associados, 2015.REGO, 
Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 7 
ed. Petrópolis: Vozes, 1995.SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: 
primeiras aproximações. 11.ed. Campinas: Autores Associados, 2013. 
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IV CICSE-26582 - A infância noticiada pela imprensa catarinense nas décadas 
de 1930-1940: em foco o "Abrigo de Menores de Santa Catarina” 

- Roseli Nazario - Instituto Federal Catarinense - IFC / FPCE U.Porto 

As políticas de proteção à infância atuam no sentido de proteger e garantir 
direitos universais, bem como, de produzir práticas que delimitam formas de 
ser e de estar criança, que na contemporaneidade se tornaram incontornáveis, 
sobretudo, a partir das políticas sociais implantadas e implementadas nas 
décadas finais do século XX (1980-1990). Também por conta da ampliação e 
intensificação de teorias nacionais e internacionais produzidas no interior de 
diferentes campos disciplinares que buscam conhecer as crianças, 
reconhecendo-as como sujeitos sociais de direitos nos planos teórico, 
epistemológico, metodológico e ético. Ao seguir uma perspectiva que se 
colocou em diálogo com a história da infância, amparada pela sociologia, se 
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propõe uma discussão em torno da educação e proteção da infância em Santa 
Catarina, posicionada a partir do acolhimento institucional, com recorte 
temporal estabelecido entre as décadas de 1930 e 1940. Recorreu-se à análise 
de jornais com circulação neste estado, focando no conjunto de 
conhecimentos e de ações do governo que foram difundidos nesse período, 
com vistas a problematizar de que modo tal dispositivo contribuiu para formar 
e forjar a infância catarinense pobre, marginalizada e institucionalmente 
acolhida. Resultados parciais do estudo colocam em cena os ideários de um 
projeto civilizacional e higienista efetivado a partir de intenções moralizadoras 
e normalizadoras de hábitos e comportamentos infantis que, materializado nas 
instâncias jurídica, de assistência e saúde, se impôs no Brasil entre as décadas 
de 1930 e 1940, instituindo assim uma forma de governo da infância, em 
especial, sobre os corpos infantis. A transformação desses corpos em objeto 
de intervenção dos dispositivos de poder governamental, colocada em 
destaque nas notícias de jornais catarinenses, deu visibilidade aos processos 
de revigoramento físico dos menores no contexto do Abrigo de Menores de 
Santa Catarina, aperfeiçoando-os para a reintegração social e, em certa 
medida, contribuindo para a fabricação do sujeito moderno. 

Referências: AREND, Silvia Maria Fávero. Histórias de abandono: infância e 
justiça no Brasil (década de 1930). Florianópolis: Editora Mulheres, 
2011.CAMPOS, Cynthia Machado. Santa Catarina, 1930: da degeneração à 
regeneração. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008. DONZELOT, Jacques. A 
polícia das famílias. 3. ed. Traduzido por M. T. da Costa Albuquerque. Rio de 
Janeiro: Graal, 2009.FERREIRA, Manuela. Salvar Corpos, forjar a razão: 
contributo para uma análise crítica da criança e da infância como construção 
social em Portugal: 1880-1940. Porto-PT: Instituto de Inovação Nacional, 
2000.FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: o nascimento da prisão. 20ª ed. 
Tradução Raquel Ramalhete. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.FREITAS, Marcos 
Cezar de. (Org.). História social da infância no Brasil. 2ª Ed. São. Paulo: Cortez, 
1999.FREITAS, Marcos César de; KUHLMANN JUNIOR, Moysés. (Orgs.). Os 
intelectuais na história da infância. São Paulo: Cortez, 2002.GOFFMAN, Erving. 
Manicômios, Prisões e Conventos. Tradução de Dante Moreira Leite. 12ª 
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edição. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010. GONDRA, José Gonçalves. A 
sementeira do porvir: higiene e infância no século XIX. In: Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v.26, n.1, p.99-117, jan./jun. 2000.GONDRA, José 
Gonçalves. Disciplina, Corpo e Civilização. Educação e Filosofia. Uberlândia-
MG: UFU, v. 23, p. 65-100, 2009.HENDRICK, Harry. Child Welfare: England 
1872-1989. London and New York: Routledge, 1994. NAZARIO, Roseli. A 
infância das crianças pequenas no contexto de acolhimento institucional: 
narrativas de meninas e meninos na Casa(lar). 2014. 201 f. Tese (Doutorado em 
Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2014.PRIORI, Mary Del. (Org.). 
História das Crianças no Brasil. 7ª Ed. São Paulo: Contexto, 2010. RIZZINI, Irene; 
PILOTTI, Francisco. A Arte de Governar crianças: a história das políticas sociais, 
da legislação e da assistência à infância no Brasil. 2ª. Ed. São Paulo: Cortez, 
2009.VENANCIO, Renato Pinto. (Org.). Uma história social do abandono de 
crianças. De Portugal ao Brasil: séculos XVIII-XX. São Paulo: Alameda / Editora 
PUC Minas, 2010. 

Palavras chave: Infância; Imprensa Catarinense; Abrigo de Menores de Santa 
Catarina 

IV CICSE-28866 - È una regione di sinistra! Revisitando a abordagem da 
Educação Infantil da região da Emilia-Romagna na Itália 

- Maria Aparecida Antero Correia - Universidade Federal de Rondônia 

A experiência progressista de Educação Infantil que vem sendo desenvolvida 
há décadas na cidade de Reggio Emilia e em outras cidades da região da 
Emilia-Romagna, no norte da Itália, para além de inovadoras práticas 
pedagógicas, também se insere na práxis política como uma vigorosa 
perspectiva democrática de educação, que salta os muros da escola e adentra 
na sociedade local (FARIA, 1994, 2007; GARDINER, 2016; ), se mesclando com 
seu contexto regional, marcado historicamente pela participação política e 
social (PUTNAM, 2005). Muito já foi escrito sobre o tema, no entanto, é preciso 
resgatar a filiação dessa abordagem às condições sócio-históricas da Emilia-
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Romagna, uma região fortemente influenciada pelo cooperativismo, pela 
participação da população nas discussões políticas e pela história de suas 
administrações regionais vinculadas ao Partido Comunista Italiano (PCI), e, nos 
últimos anos à centro-esquerda (BERGONZINI, 1974; FARIA, 2007). Nesse 
contexto, se destacam dois grandes nomes da pedagogia mundial, que 
empreenderam grandes esforços para a consolidação dessa concepção de 
educação: Loris Malaguzzi em Reggio Emilia e Bruno Ciari em Bologna, ambos 
tendo sido filiados ao PCI (ALBERTI, 1997; GANDINI, 2016; PLANILLO, 2020). A 
abordagem da Educação Infantil desenvolvida na região é uma inspiração no 
campo das políticas públicas, que na atualidade carece de exemplos 
democráticos e participativos - inclusive com participação das crianças - que se 
contraponham de forma efetiva ao crescimento de perspectivas autoritárias, 
que combatem as ações coletivas como possibilidades de intervenção e 
transformação social. Assim, este trabalho com uma abordagem qualitativa e 
análise documental, apresenta aspectos da região em foco e o processo de 
criação da proposta educacional Emiliana-Romagnola, resgatando os 
personagens e as condições sócio-históricas que permitiram seu surgimento. 
Com uma análise histórico-dialética, é parte de pesquisa de doutorado 
desenvolvida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
(Brasil). A conclusão é que só foi possível a criação de uma concepção 
educacional em que a democracia é sua base de sustentação - articulada com 
a comunidade - porque o histórico de resistência ao fascismo e reconstrução 
da região de forma coletiva após a Segunda Guerra Mundial criou um caldo 
cultural que resiste até a atualidade. 

ALBERTI, Alberto. Apresentação. In: CIARI, Bruno. As novas técnicas didácticas. 
Temas pedagógicos. 2 ed. Editorial Estampa, Lisboa, 1997.BERGONZINI, 
Luciano. La Resistenza. In: CANTELLI, Franca; GULGLIELMI, Giuseppe. L’Emilia-
Romagna, TETI Editore, Milano, 1974.FARIA, Ana Lucia. G. Impressões sobre as 
creches no norte da Itália: bambini si diventa. In: ROSEMBERG, Fulvia; 
CAMPOS, Maria Malta (Orgs.). Creches e pré-escolas no Hemisfério Norte. São 
Paulo: Cortez, Fundação Carlos Chagas, 1994, p. 211-232.FARIA, Ana Lucia. G. 
Loris Malaguzzi e os direitos das crianças pequenas. In: OLIVEIRA, 
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FORMOSINHO, J; KISHIMOTO, T. M; PINAZZA, M. A (Orgs.). Pedagogia(s) da 
infância: dialogando com o passado, construindo o futuro. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. GANDINI, Lella. História, ideias e princípios básicos: uma 
entrevista com Loris Malaguzzi. In: EDWARDS, Carolyn.; GANDINI, Lella.; 
FORMAN, George. As cem linguagens da criança. A experiência de Reggio 
Emilia em transformação. Volume 2. Porto Alegre: Penso, 2016.GARDNER, 
Howard. Prefácio. Perspectivas complementares sobre Reggio Emilia. In: 
EDWARDS, Carolyn.; GANDINI, Lella.; FORMAN, George (Orgs.). As cem 
linguagens da Criança. A abordagem de Reggio Emilia na educação da 
primeira infância. Volume 1. Porto. Alegre: Penso, 2016.PLANILLO, Alfredo H. 
Loris Malaguzzi. Una biografia pedagogica. 2 ed. Edizioni Junior, Italia, 
2020.PUTNAM, Robert. D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália 
Moderna. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2005. 

Palavras chave: Educação democrática; Educação Infantil na Itália; Emilia-
Romagna; Reggio Emilia; Partido Comunista Italiano 

IV CICSE-28935 - A utilização da técnica de grupo focal na coleta e análise de 
dados em pesquisa qualitativa na educação infantil para investigar a 
representação do olhar da criança sobre a escola 

- ANGELITA SANTA ROSA BALDANI - UNIVATES 
- Aparecida Garcia Pacheco Gabriel - UNIVATES 
- Rudimaria dos Santos - UNIVATES 
- Jacqueline Silva da Silva - UNIVATES 

Este estudo é subsidiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do estado do 
Rio Grande do Sul (CAPES/PROSUC), que tem como objetivo geral investigar a 
representação do olhar da criança sobre a Escola de Educação Infantil. 
Fundamenta-se em autores como Graham e Fitzgerald (2010), Bomfim (2009) 
Silva (2011), e Rinaldi (2014). Iniciou-se com o grupo de pesquisa do 
doutorado em ensino de uma universidade do sul do Brasil, e foi replicado no 
estado do Mato Grosso na cidade de Alta Floresta, por três membros do 
grupo de pesquisa, como um subgrupo, por entenderem a importância desse 
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estudo para a região da Amazonia Legal e por acreditarem que a escola de 
Educação Infantil, precisa compreender que “participação” não é apenas um 
processo de escuta das crianças, ouvir as suas vozes ou ter em conta as suas 
opiniões, experiências, medos, desejos e incertezas: sustenta a possibilidade 
de as crianças descobrirem e negociarem a essência de quem elas são e o seu 
lugar no mundo. (GRAHAM e FITZGERALD, 2010, p.8). Se trata de uma 
pesquisa qualitativa, tendo como lócus da pesquisa a escola Municipal de 
Educação Infantil de Alta Floresta, MT, os participantes da pesquisa são dez 
professoras que trabalham com crianças com idade de três a cinco anos de 
idade.  Como técnica de coleta e análise de dados foi utilizado o grupo focal. 
Realizou-se cinco encontros virtuais por meio do google Meet, com o 
propósito de observar a realidade destes profissionais, no sentido de observar 
como eles acolhem a participação das crianças na elaboração do 
planejamento. O trabalho iniciou-se com uma pergunta disparadora, fotos e 
fragmentos de um artigo sobre a escuta da criança e o protagonismo infantil, 
onde as professoras ao analisar o material, escreveram suas reflexões 
respaldadas no conteúdo disponibilizado pelo subgrupo. Como resultado 
esperado pretende-se verificar como as participantes, durante suas práticas 
pedagógicas, potencializam a participação das crianças no cotidiano da 
escola. 

BOMFIM, Leny. Grupos Focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas 
em experiências com o uso da técnica em pesquisa de saúde. Physis. 
2009GRAHAM, Anne e FITZGERALD. O progresso da participação das 
crianças: explorando o potencial de uma atitude dialógica. Childhood, 2010, 
17: 343.RINALDI, Carla. . Documentar o documentador. In: PROJETC ZERO. 
Tornando visível a aprendizagem: Documentação e Avaliação: qual a relação. 
Traduzido por Thais Helena Bonini. 1. ed. São Paulo: Phorte, 2014. 
pp.80-95.SILVA, Jacqueline Silva da. O Planejamento no Enfoque Emergente: 
uma experiência no 1º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos. Tese 
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Programa de Pós-
Graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2011. 
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Palavras chave: Planejamento; Educação Infantil; Grupo Focal; Escuta Sensível 

IV CICSE-29169 - Branquitude na educação infantil: apontamentos a partir de 
um percurso de pesquisa com crianças de 4 a 6 anos numa creche do 
município de Florianópolis/ Brasil 

- Cintia Cardoso - Universidade Federal do Paraná- UFPR- Brasil 

A branquitude como a construção de significados sociais em torno do grupo 
racial branco, um sistema de dominação racial que gera desigualdades e 
concebe vantagens materiais e simbólicas a este grupo desde a infância, é o 
eixo central desta comunicação, que problematiza o racismo estrutural 
brasileiro no contexto da educação infantil e seus impactos negativos nas 
experiências educativo-pedagógicas de crianças negras e de outros 
pertencimentos étnico-raciais, que não branco. Para tanto a pesquisa 
etnográfica buscou apreender nas experiências educativo-pedagógicas, as 
expressões da branquitude, nos diferentes elementos que compõem o interior 
da unidade educativa, as ações pedagógicas, as materialidades, as interações, 
as linguagens, as representações visuais e sobretudo, como eram vividas a 
diversidade étnico-racial, entre crianças e professoras no espaço. Foi possível 
capturar a hegemonia racial branca orientando as práticas pedagógicas de 
professoras, e os impactos desta na infância de crianças brancas e negras. Nas 
imagens dispostas no espaço foi possível constatar a supervalorização do 
grupo racial branco e a negação da representatividade de outros segmentos 
raciais como negros e indígenas. As imagens privilegiam pessoas brancas 
como referência, nas materialidades como bonecas e bonecos e na literatura 
disponível para as crianças, o branco também é o referencial. As diferenças de 
tratamento das professoras brancas com as crianças negras e brancas também 
se mostrou hierarquizada. As crianças brancas contam com a vantagem de 
serem elogiadas, são tocadas com demonstração de afeto, diferente das 
crianças negras que são violadas nos direitos básicos – no princípio fundante 
da educação infantil – o binômio educar-cuidar. Esse conjunto de elementos 
que compõe as práticas pedagógicas de professoras brancas foi denominado 
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na pesquisa de Pedagogia da Branquitude, essa pedagogia que está 
consolidada na instituição pelas prioridades que elege, como concentrar na 
valorização de uma história única, sobre o grupo branco, resultando na 
violação dos direitos das crianças negras, indígenas ou de qualquer outro 
pertencimento étnico-racial, de não terem acesso por meio da instituição ao 
patrimônio cultural dos diferentes  grupos  étnico-raciais,  que atestem de 
maneira positiva a existência destes, assim como a contribuição dos mesmos 
na constituição do país. 

ABRAMOVWICZ, A. Estudos de bebês e diálogos com a sociologia. Prefácio. 
In: TEBET, G. Estudos de bebês e diálogos com a sociologia. São Carlos: Pedro 
& João Editores, 2019. Introd.p. 9-13.ALVES, Luciana. Significados de ser 
branco – a brancura no corpo e para além dele. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, 2010.AKOTIRENE, 
C. O que é Interseccionalidade. Coordenação Djamila Ribeiro. Belo 
Horizon¬te: Letramento, 2018.BARRETO, Paula Cristina da Silva; RIOS, Flávia; 
NEVES, Paulo Sérgio da Costa; SANTOS, Dyane Brito Reis. A produção das 
ciências sociais sobre as relações raciais no Brasil entre 2012 e 2019. Revista 
Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n. 94, 2021, p. 
1−35.BENTO, M. A. S. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: CARONE, I; 
BENTO, M. A. S. (Orgs). Psicologia social do racismo: estudos sobre 
branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2014.ROSEMBERG, 
Fulvia. A criança pequena e o direito à creche no contexto dos debates sobre 
infância. In: Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos 
políticos, jurídicos, conceituais. Maria Aparecida Silva Bento, organizadora. -- 
São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - 
CEERT, 2012. p. 11-47.CARDOSO, L. O branco “invisível”: um estudo sobre a 
emergência da branquitude nas pesquisas sobre as relações raciais no Brasil 
(período: 1957-2007). Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - 
Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia e Centro de Estudos 
Sociais. Coimbra, 2008.CARDOSO, L. O Branco ante a rebeldia do desejo: um 
estudo sobre a branquitude no Brasil. 2014. 290 f. Tese (Doutorado em 
Ciências Sociais) - Universidade Estadual Paulistana, Araraquara, 
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2014.CARDOSO, C. Branquitude na Educação Infantil: Um Estudo sobre a 
Educação das Relações Étnico-Raciais em uma Unidade Educativa do 
Município de Florianópolis. 2018. 190 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2018.COUTINHO, A. M. S. O estudo 
das relações sociais dos bebês na creche: uma abordagem interdisciplinar. 
Zero-a-Seis. Revista eletrônica. Núcleo de estudos e pesquisa de educação na 
primeira infância/UFSC. Florianópolis, n.12, p.19-33, jul./dez. 2005. Disponível 
em http://www.periodicos.ufsc.br/index. php/zeroseis/issue/view/97 Acesso 
em julho/2019.CRUZ, A. C. J. O debate contemporâneo do antirracismo: 
implicações teóricas e políticas para a educação. REVISTA DE EDUCAÇÃO 
PUC-CAMPINAS. v. 21, p. 335.FRANKENBERG, R. A miragem de uma 
Branquitude não marcada. In V.Ware(Org.), Branquidade, identidade branca e 
multiculturalismo. trad. V. Ribeiro, Rio de Janeiro: Garamond,2004. p. 
307-338.MBEMBE, A. Crítica da Razão Negra. Lisboa Portugal, Antígona, 2014.  
p. 25−74.NUNES, M. D. F.  Sociologia da infância, raça e etnografia: 
intersecções possíveis para o estudo das infâncias brasileiras. REVEDUC, 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São 
Carlos, UFSCar, v. 9, n. 2, 2015. Disponível em: <http://www.reveduc.ufscar.br/
index.php/reveduc/article/viewFile/1115/417>. Acesso em: 11. jun. 
2019.PARAÍSO, M. Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação e 
currículo: trajetórias, pressupostos, procedimentos e estratégias analíticas. In: 
MEYER, Dagmar; PARAÍSO, Marlucy. Metodologias de pesquisas pós-críticas 
em educação. Belo Horizonte: Mazza, 2014. p. 25-47.QVORTRUP, J. Nove teses 
sobre a infância como um fenômeno social. In: Pro-posições. Campinas, vol. 
22, nº. 01 (64), jan./abr, 2011.SARMENTO, M. J. Gerações e alteridade: 
interrogações a partir da sociologia da infância. Educação & Sociedade. 
Campinas, São Paulo, v. 26, n. 91, mai./ago. 2005, p. 361-378.SILVA, Paulo 
Vinincius; RÉGIS, Katia; MIRANDA, Shirley Ap. (Org.). Percursos de pesquisas 
em Educação e Relações Étnico−Raciais Relações étnico−raciais: o estado da 
arte. Curitiba: NEABƒUFPR e ABPN, 2018.VEIGA-N. A. Paradigmas? Cuidado 
com eles! In: COSTA, V.    M.  (Org.). Caminhos investigativos II.  Rio de Janeiro: 
Lamparina editora, 2007. p.35-47. 
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Palavras chave: branquitude. educação infantil. raça. Brasil 

IV CICSE-30172 - Derechos y oportunidades educativas para mujeres y niños/
as en la cárcel 

- María Claudia Molinari - Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
- Marcela Ventura - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
- Fabiana Procopovich - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
- Daniela Cadile - Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina 

En esta comunicación nos interesa conceptualizar  algunas de las propuestas 
educativas desarrolladas en el marco del Proyecto de Extensión “Mujeres y 
niño/as en la cárcel” de la FaHCE, Universidad Nacional de La Plata,  iniciado 
en 2010 en la  Unidad Penitenciaria  33 de Los Hornos ,  Provincia de Buenos 
Aires. Sus destinatarios son niños/as  de 0 a 4 años (60 en la actualidad),  sus 
madres y otras mujeres embarazadas alojados en cinco pabellones.   El 
Proyecto sostiene actividades coordinadas y de formación con los equipos 
docentes de las instituciones educativas a las que asisten los niños fuera de la 
Unidad, al mismo tiempo que acciones educativas  en la cárcel que 
promueven  el derecho a ejercer y ampliar prácticas culturales  que brinden 
oportunidades de recuperar y construir formas de interacción social en torno a 
la lectura, la escritura, el juego y la música. Estas experiencias que en situación 
de encierro resultan inexistentes o muy limitadas se sostienen en  talleres 
semanales que denominamos “La Ronda”.  En esta oportunidad, nos interesa 
analizar en particular las interacciones entre libros y lectores, incluídos los 
bebés. En estos dos últimos años la imposibilidad de ingresar a la cárcel por la 
pandemia  nos obligó a probar otras opciones. A fin de llegar  a  todos/as 
desde la incertidumbre y el deseo de perforar los encierros que se imponían, 
intentamos conexiones virtuales para luego ampliar los intercambios a través 
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de algunos grupos de WhatsApp desde una participación espontánea de las 
mujeres con videos, narraciones, lecturas, conversaciones y luego en cada 
pabellón para favorecer condiciones de aislamiento Nos interesa 
problematizar la presencia y circulación de libros, lecturas y  lectores en la 
cárcel con bebés, niños/as, mujeres-madres y educadoras.  Cómo sostener y 
ampliar  dichas experiencias  en la complejidad  y hostilidad del encierro y en 
la diversidad de  interacciones posibles  en el espacio colectivo del taller, en la 
vida cotidiana de los pabellones, en la intimidad de las celdas y/o en las 
mediaciones telefónicas. Las preguntas sobre el cómo continúan habitando al 
equipo y  compartirlas es una forma de ir anudando respuestas. 

-Molinari, C. y Brena, G. (Coords.). (2018). Mujeres y niños en la cárcel. Lectura 
y escritura dentro y fuera de la Unidad 33. La Plata : Universidad Nacional de 
La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Link: https://
libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/112-Procopovich, M. 
(2020). Infancias en contextos de encierro: Acuerdos y disensos en la Mesa 
Restaurativa de los derechos de los niños y las niñas en la Unidad Penitenciaria 
Nº 33 de La Plata. Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1944/
te.1944.pdf 

Palavras chave: Lectura- Educación en Contextos de Encierro- Infancias- 
Alfabetización inicial. 

IV CICSE-32425 - Classes Hospitalares: Um Panorama Da Produção Na Área 

- Isabella Maria Cruz Fantacini - Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo. 
- Cristina Cinto Araujo Pedroso - Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo. 
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A Classe Hospitalar é um serviço educacional da modalidade da Educação 
Especial que ocorre em ambientes hospitalares. Tem por finalidade promover 
a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças 
e adolescentes matriculados em escolas regulares de ensino, bem como, 
subsidia a reintegração ao grupo escolar e, até mesmo, o retorno à instituição 
após o período de internação. Dessa forma, para que o atendimento escolar 
seja significativo para o educando e atinja os objetivos, é necessário que se 
considere as particularidades apresentadas por cada um, portanto, o currículo 
escolar deve ser flexibilizado, ou seja, adaptado de acordo com o aluno. 
Diante desta compreensão, a presente pesquisa teve por objetivo investigar os 
estudos que foram produzidos acerca das classes hospitalares e formação de 
professores que laboram em hospitais, entre os anos de 1999 a 2018. Dessa 
maneira, realizou-se uma revisão sistemática das produções nas bases de 
dados Biblioteca Eletrônica Científica Online – SciELO, Catálogo de Teses e 
Dissertações da Capes e Revista Brasileira de Educação Especial. Para a busca, 
utilizaram-se os seguintes descritores: “Classe Hospitalar”, “Escola Hospitalar”, 
“Escolarização Hospitalar”, “Ensino Hospitalar”, “Atendimento Escolar 
Hospitalar”, “Atendimento Pedagógico Hospitalar” e “Pedagogia Hospitalar”. 
Através da busca, obteve-se como resultados, dois artigos na Biblioteca 
Eletrônica Científica Online – SciELO (2016 a 2018), trinta e uma dissertações e 
teses no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (1999 a 2018) e cinco 
artigos na Revista Brasileira de Educação Especial (2005 a 2018). Os trabalhos 
(artigos, resenha, dissertações e teses) referiram-se, em síntese, sobre a 
relevância e o direito do atendimento escolar hospitalar. Além disso, 
expuseram a escassez de trabalhos na temática, portanto, chamando a atenção 
para novos estudos, principalmente no que tange à formação dos professores 
de classes hospitalares. Ademais, analisando-se os descritores empregados na 
busca dos materiais e tendo como lócus a importância dos trabalhos, verifica-
se que os descritores permitiram encontrar uma quantidade ínfima de 
pesquisas. Dessa maneira, há necessidade de mais estudos que se proponham 
a investigar a temática, possibilitando, com essas produções, a melhora na 
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qualidade desse serviço, na formação dos professores e, principalmente, 
garantindo o direito à educação. 
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Palavras chave: Classe Hospitalar; Direito à Educação; Educação Especial; 
Revisão da Literatura. 

IV CICSE-37432 - A (Auto) Declaração Das Crianças Negras Na Educação 
Infantil Em Tempo Integral E Suas Interfaces Socioeconômicas: Uma Análise No 
Município De Vitória-Es 

- Heloisa Ivone da Silva de Carvalho - Universidade Federal do ES 
- Franceila Auer - Universidade Federal do ES 
- Kalinca Costa Pinto das Neves - Universidade Federal do ES 
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Esta pesquisa, em andamento, tem por objetivo analisar o perfil das crianças 
matriculadas em um centro municipal de educação infantil em tempo integral 
problematizando a raça/cor, renda salarial e escolaridade das famílias. Para 
tanto, adota uma análise documental de dados do Sistema de Gestão Escolar - 
SGE do município de Vitória, capital do estado do Espírito Santo - Brasil, 
referentes às matrículas das crianças na educação infantil em tempo integral.  
A escolha pela instituição se dá por ser o único no município que atende 
exclusivamente o atendimento em tempo integral. As Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil – Dcneis (BRASIL, 2010) consideram que a 
educação infantil pode ser classificada “em tempo parcial, a jornada de, no 
mínimo, quatro horas diárias e, em tempo integral, a jornada com duração 
igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que a 
criança permanece na instituição”. Os resultados indicam que a maior parte 
das crianças possui renda familiar bruta que varia entre R$ 261,00 e R$ 
1.300,00. Carvalho (2015, p. 9) ressalta que “no Brasil, a persistência das fortes 
desigualdades sociais faz das crianças o grupo etário mais afetado pela 
pobreza e pela violência geradas por essas desigualdades”. Segundo o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, o percentual de domicílios 
brasileiros comandados por mulheres saltou de 25%, em 1995, para 45% em 
2018, devido, principalmente, ao crescimento da participação feminina no 
mercado de trabalho. No que diz respeito à escolaridade dos responsáveis, a 
maioria possui nível de escolaridade correspondente ao ensino fundamental 
completo. Embora legalmente no Brasil o direito à educação seja público 
conforme Constituição Federal (BRASIL, 1988) e outras normativas jurídicas, no 
âmbito da dinâmica societária, a lei não atinge a todos da mesma maneira. No 
que diz respeito à raça/cor das crianças matriculada, a maior delas parte foram 
declaradas como pardas (50%), seguidas por brancas (28%), pretas (15%) e 
amarelas (6%), já 29% não tiveram raça/cor declaradas. Assim, as instituições 
de educação infantil possuem responsabilidade na construção e na efetivação 
de políticas públicas que busquem a valorização da identidade e o 
reconhecimento das diversidades étnico-raciais. 
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IV CICSE-38795 - A Política Nacional De Alfabetização Aprovada Em 2019:  
Implicações Para O Currículo Da Educação Infantil No Brasil 

- Jorge Antonio Lima De Jesus - Universidade Federal Do Pará - Ufpa/Neb/
Ppgceb 
- Celita Maria Paes De Sousa - Universidade Federal Do Pará - Ufpa 

Este trabalho dissertativo discute a implementação da Política Nacional de 
Alfabetização (PNA) aprovada pelo governo brasileiro por meio do Decreto Nº 
9.765, de 11 de abril de 2019, valendo-se de um discurso “progressista” e das 
contribuições da Ciência Cognitiva, a partir de “evidências científicas” contidas 
no relatório do National Early Literacy Panel (2009) e que traz prescrições 
acerca do processo de alfabetização de crianças no Brasil. As propostas de 
mudanças na Educação Brasileira, a fim de se enfrentar, particularmente, o 
fracasso da escola na alfabetização de crianças, por meio da busca de 
soluções para este problema da alfabetização veio romper com o debate e 
com as políticas implementadas desde a década de 1990. Diante do exposto, 
a pesquisa discute as ações sobre as diversificações de políticas engendradas 
a partir dos programas de alfabetização voltados para a Educação Infantil e 
suas interfaces com o currículo para as redes de ensino, focalizadas na última 
PNA (BRASIL, 2019). O estudo fundamentou-se na abordagem qualitativa do 
tipo documental de natureza interpretativa e como instrumento de coleta de 
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dados foram utilizados o documento da PNA (BRASIL, 2019) e o Caderno da 
PNA 2019, produzido pelo Ministério da Educação; os dados coletados foram 
analisados à luz da análise interpretativa da abordagem qualitativa e reflexão 
do pesquisador em diálogo com os documentos regulatórios da Educação 
que referenciam o currículo da Educação Infantil e a Alfabetização no Brasil. 
Identificamos algumas evidências e implicações que a PNA (BRASIL, 2019) traz 
para o currículo da Educação Infantil: o documento vem na contramão das 
legislações existentes ao prescrever para a Educação Infantil o início da 
alfabetização no Brasil;  demanda a volta do uso de cartilhas de alfabetização, 
ao ser proposto pelo MEC a introdução do Livro Didático para a Educação 
Infantil; prescreve uma alfabetização moldada em técnicas tradicionais 
ultrapassadas, baseada no método fônico como único modelo; apresenta um 
currículo de forma tecnicista e mecânica, formalizante e apolítizado; além de 
ratificar uma política, que adota um projeto de desmonte do Estado Brasileiro 
com um discurso "negacionista" que vem  precarizando a Educação no país, 
retirando direitos da Educação já conquistados na última década. 
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VER_FINAL.pdf>. Acesso 27 Jul. 2020. LUNA, S. V. de. Planejamento de 
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Psicologia e pedagogia: bases psicológicas da aprendizagem e do 
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Petrópolis, RJ: Vozes 1994._______. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 
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infantil. Belo Horizonte: UFMG, GESTRADO, 2013. VYGOSTKY, Lev S. A 
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Palavras chave: Políticas de Alfabetização. Alfabetização de Crianças. Currículo 
da Educação Infantil; Política Nacional de Alfabetização (PNA, 2019). 

IV CICSE-39338 - Infância e direitos: a literatura como meio de promoção de 
valores 

- Carla Guerreiro - ESE/IPB e IELT-Universidade Nova de Lisboa 

No âmbito da unidade curricular Literatura para a Infância, do Mestrado em 
Educação Pré-Escolar e Ensino no 1.º Ciclo do Ensino Básico-curso (ano letivo 
de 2021-22), numa Escola do Norte de Portugal, propusemos ao grupo de 
doze alunos a escolha de duas obras de um autor lusófono, que tivessem 
subjacentes temáticas axiológicas. Os estudantes foram desafiados, com base 
nelas, a elaborar propostas de atividades pedagógicas direcionadas a crianças 
que frequentassem a Educação Pré-escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico. A 
par deste desafio, pretendia-se que os estudantes fizessem a articulação entre 
a planificação das obras literárias e o documento orientador: Perfil dos alunos 
à saída da Escolaridade obrigatória (2017). (PASEO). Este documento assume 
uma natureza necessariamente abrangente, transversal e recursiva. A 
abrangência do Perfil dos Alunos respeita o caráter inclusivo e multifacetado 
da escola, assegurando que, independentemente dos percursos escolares 
realizados, todos os saberes são orientados por princípios, por valores e por 
uma visão explícitos, resultantes de consenso socialNeste documento conferiu-
se particular enfoque ao ponto: valores, pois, no âmbito do sistema educativo, 
eles são entendidos como orientações segundo as quais determinadas 
crenças, comportamentos e ações são definidos como adequadose 
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desejáveis. Os valores são, assim, entendidos como os elementos e as 
característicaséticas, expressos através da forma como as pessoas atuam e 
justificam o seu modo de estar e agir. A turma escolheu duas obras: Os 
Direitos das Crianças, de  Luísa Ducla Soares  e Maria João Lopes e O meu 
v i z i n h o é u m c ã o , d e I s a b e l M i n h ó s M a r t i n s e M a d a l e n a 
Mattoso.Apresentaremos os resultados do projeto supracitado, conferindo 
particular destaque às atividades pedagógicas planificadas e como elas   
potenciam valores como a tolerância, a empatia, a responsabilidade e a 
aceitação de diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, 
olhare participar na sociedade, promovendo   as competências previstas no 
Perfil dos Alunos ao sair da escolaridade obrigatória. 

Soares,L.D e Lopes,M.J.(2018). Os direitos das crianças. Editora 
Civilização.Martins,I.M. e Mattoso,M. (2020). O meu vizinho é um cão. Planeta 
Tangerina.Martins,G.d'O. et al. (2017). Perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória. Ministério da Educação. 

Palavras chave: Literatura para a infância, Valores, Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória 

IV CICSE-41068 - Jogo protagonizado e relações de gênero: um olhar 
histórico-cultural 

- Alvaro Marcel Palomo Alves - Universidade Estadual de Maringá - Brasil 
- Rosa de Jesus Soares de Bastos Nunes - FPCEUP-Universidade do Porto 

As relações entre jogo e educação foram atravessadas por diferentes escolas e 
disciplinas científicas ao longo do século XX. Uma delas é a psicologia 
histórico-cultural de Lev Vigotski e seus colaboradores, responsável pelo 
avanço do conhecimento em áreas como alfabetização, educação especial, 
neuropsicologia, cognição, ensino de ciências, psicologia da arte, reabilitação 
psicológica e avaliação psicoeducacional. Especificamente a teoria do jogo foi 
iniciada por Vigotski mas desenvolvida por seu colaborador Daniil Elkonin, 
que após a morte de Vigotski publicou diversos trabalhos nos campos da 
psicologia do desenvolvimento e formação de professores. Para desvendar o 
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surgimento do jogo de papéis na história é importante considerá-lo em sua 
fase de imitação e reprodução das atividades sociais desenvolvidas pelos 
adultos. O jogo se torna um mediador entre o que a criança gostaria de ser 
(adulto), e aquilo o que realmente pode (criança). Vale ressaltar outro aspecto 
importante no estudo do jogo de uma perspectiva histórica: o jogo não é inato 
e não se trata de um exercício preparatório para o mundo adulto; não é 
treinamento e não pode determinar o futuro de uma criança. O jogo é uma 
representação de papéis e não um treinamento: “[...] esse jogo nasce no 
decorrer do desenvolvimento histórico da sociedade como resultado da 
mudança de lugar da criança no sistema de relações sociais. Por conseguinte, 
é de origem e natureza sociais” (Elkonin, 2009, p. 80). Por mais completo e 
abrangente que tenha sido o trabalho de Elkonin acerca do jogo, um tópico 
ficou incipiente em suas investigações e nos motivou a pesquisa-lo nos últimos 
anos: o lugar das relações de gênero no jogo de papéis e sua influência no 
desenvolvimento da personalidade de crianças pré-escolares. Através de uma 
pesquisa bibliográfico-conceitual procuramos investigar a base 
epistemológica do feminismo marxista (Izquierdo, 1992; Saffiothi 2004; 2013) 
e associar esta discussão com os fundamentos da periodização/jogo 
protagonizado nos textos de Elkonin, Vigotski e Leontiev. Esse esforço 
acarretará na formulação de um “terceiro discurso”, aproximando as categorias 
de jogo protagonizado e identidade de gênero nos estudos de infância no 
campo marxista. 

Elkonin, D. B. (2009) Psicologia do jogo. 2ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes.Izquierdo, M. J. (1992) Bases Materiais do sistema sexo/gênero. 
Universidade Autônoma de   Barcelona. (C. M. Carloto Trad.). São Paulo: SOF 
(Sempre Viva Organizações Feministas). [Mimeografado].Saffioti, H. I. B. (2004) 
Gênero, Patriarcado e Violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo.Saffioti, H. I. B. (2013) A mulher na sociedade de classes: mito e 
realidade. 3ª ed. São Paulo: Expressão Popular.Santiago, F. e Faria, A. L. G. de. 
FEMINISMO NEGRO E PENSAMENTO INTERSECCIONAL: CONTRIBUIÇÕES 
PARA AS PESQUISAS DAS CULTURAS INFANTIS. Educação & Sociedade 
[online]. 2021, v. 42 [Acessado 28 Fevereiro 2022] , e239933. Disponível em: 
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<https://doi.org/10.1590/ES.239933>. Epub 05  Mar  2021. ISSN 1678-4626. 
https://doi.org/10.1590/ES.239933. 

Palavras chave: Jogo protagonizado, educação infantil, feminismo marxista 

IV CICSE-42618 - Crianças Indígenas No Brasil: Principais Temas De Pesquisas 

- Iramar Lage Santos - Universidade do Minho 
- Manuel Sarmento - Universidade do Minho 

Este texto trata da revisão de literatura da pesquisa de doutoramento, cujo 
objetivo é analisar as experiências sociais vividas nas distintas maneiras de 
elaborar os processos de identificação e diferenciação, atravessados por 
configurações de etnicidade, enquanto crianças indígenas da etnia Pataxó 
como categoria geracional no contexto de relações com seus pares na 
produção de cultura infantil. Esta investigação terá pressupostos da Sociologia 
da Infância, os quais valoriza como pontos para a análise a ação das crianças, 
suas subjetividades e a ideia de infância como uma estrutura social, estabelece 
posicionamentos teóricos sobre as oposições dicotomizadas de crianças 
(Prout, 2010) e considera que elas contribuem ativamente para a reprodução e 
mudança cultural (Corsaro, 1997). Compreende-se que pesquisar crianças e a 
infância indígena em contexto intercultural pressupõe a possibilidade de 
respeitar as diferenças e integrá-las em uma unidade que não anule as 
diferenças étnicas e culturais (Fleuri, 2003), pois, este é um campo complexo 
em que se entretecem múltiplos sujeitos sociais, diferentes perspectivas 
epistemológicas e políticas, diversas práticas e variados contextos sociais, 
nesse sentido, conceituar a interculturalidade pressupõe a defesa da 
igualdade entre as diferentes culturas (Sarmento, 2007), de forma que a 
diferença, etnica, indígena, não seja uma característica de inferioridade. Esta 
revisão das teses demonstra pesquisas em 09 diferentes etnias 
nomeadamente, Xacriabá, Terena, Araribá, Arara-Karo, Kaingang, Sateré-Mawé, 
Guarani-Kaiowá, Pataxó e Guató. Estas investigações sobre a criança indígena 
na área disciplinar da educação fazem parte de um campo maior de estudos 
sobre a educação indígena e sobre o diálogo intercultural proveniente da 
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implantação das escolas em territórios indígenas (Silva, 2019), esses estudos 
têm utilizado com frequência as contribuições da Antropologia da criança 
(Cohn, 2005) e os principais temas, nomeadamente são participação e 
aprendizagem da criança indígena, técnicas de construção da pessoa e 
caracterização da educação comunitária, circulação pelos espaços e 
ambientes, formação identitária da criança indígena, o ponto de vista das 
crianças e as produções infantis, participação da criança indígena em vários 
espaços para além da aldeia, criança indígena com deficiência (Mubarak 
Sobrinho, 2009; Zoia, 2009; Silva, 2011; Barros, 2012; Batista, 2015; Sá, 2015; 
Vieira, 2015; Silva, 2016; Alves, 2017). 

Alves, R. A. (2017). Ya ka na ãra wanã. Movimento indígena e a produção das 
identidades das crianças Arara-Karo (PAY GAP/RO). Tese doutorado 
(Educação). Campo Grande: UCDB.Barros, J. L. da. C. (2012). Brincadeiras e 
relações interculturais na escola indígena: um estudo de caso na etnia Sateré-
Mawé'. Tese (doutorado em Educação). UNIMEP.Batista, Maria Geovanda. 
(2015). Culturas de infâncias indígenas: processos de subjetivação e 
protagonismo dos kitok entre os Pataxó na Costa do Descobrimento. Tese 
(doutorado em Educação). UNEB.Cohn, C. (2005). Antropologia da criança. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Ed.Corsaro, W. (1997). The sociology of childhood. 
Thousand Oaks: Pine Forge Press.Fleuri, R. M. (2003). Intercultura e educação. 
Revista Brasileira de Educação. Nº 23, Maio/Jun/Jul/Ago.Mubarac Sobrinho, R. 
S. (2009). Vozes Infantis: as culturas das Crianças Sateré-Mawué como 
elementos de (des) encontros com a cultura da escola. Tese (Doutorado em 
Educação). Florianópolis: UFSC.Prout, Alan. (2010). Reconsiderando a nova 
sociologia da infância. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.141, p.729-750, set./
dez.Sá, Michele Aparecida de. (2015). Educação e escolarização da criança 
indígena com deficência em Terra Indígena Araribá. Tese de Doutorado em 
Educação Especial (Educação do Indivíduo Especial). Universidade Federal de 
São Carlos.Sarmento, M. J. (2007). Culturas Infantis e Interculturalidade, in Leni 
Dornelas (org.) Produzindo Pedagogias Interculturais na Infância. Petrópolis. 
Vozes.Silva, Rogério Correa da. (2011). Circulando com os meninos: 
participação e aprendizagem de crianças indígenas Xakriabá nas tarefas da 
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comunidade. Tese (doutorado em Educação). Belo Horizonte: UFMG.Silva, 
Rogerio Correa da. (2019). 39ª Reunião Nacional da ANPEd. GT07 - Educação 
de Crianças de 0 a 6 anos. Universidade Federal Fluminense. 20 a 24 de 
outubro. Niterói, Rio de Janeiro. Acesso em: 28/07/2021, em: http://
39.reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/sites/3/trabalhos/5306-
texto_proposta_completo.pdf Silva, A. C. S. da. (2016). Kalivôno Hikó Terenôe: 
Sendo criança indígena Terena do/no século XXI - vivendo e aprendendo nas 
tramas das tradições, traduções e negociações. Tese (Doutorado Educação). 
Campo Grande: UCDB.Vieira, C. M N. (2015). A criança indígena no espaço 
escolar de Campo Grande/MS: identidades e diferenças. Tese (doutorado em 
Educação). Campo Grande: UCDB.Zoia, A. (2009). A comunidade indígena 
Terena do Norte do Mato Grosso: infância, identidade e educação. Tese 
(doutorado em Educação). UFG. 

Palavras chave: Criança Indígena, Culturas Infantis, Intercultural. 

IV CICSE-45551 - Educação Infantil Em Tempo Integral E Os Critérios 
Predominantes De Matrícula Nas Capitais Brasileiras: Uma Reflexão A Partir Do 
Direito À Educação 

- Kalinca Costa Pinto das Neves - Universidade Federal do Espírito Santo 
- Vania Carvalho de Araújo - Universidade Federal do Espírito Santo 

O presente estudo tem como objetivo investigar a utilização de critérios 
sociais, como forma privilegiada de matrícula na educação infantil em tempo 
integral das capitais brasileiras considerando os pressupostos do direito à 
educação, previstos na Constituição Federal (CF) de 1988. Como estratégia 
metodológica optou-se pela realização de um estudo exploratório de caráter 
qualitativo. Para coleta de dados, utilizamos a revisão bibliográfica e a análise 
de documentos oficiais que regem a educação. Segundo Araújo (2015, p. 54), 
refletir sobre as políticas da Educação Infantil em Tempo Integral envolve em 
uma série de questões complexas, pouco aprofundadas no campo dos 
estudos das políticas públicas para educação e “se origina das 
responsabilidades públicas de diferentes atores sociais”, sendo notoriamente 
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um direito social, vinculado a ações políticas interligadas. Passados mais de 
três décadas da promulgação da CF de 1988, que consagrou a educação 
como direito de todos os cidadãos, da Lei de Diretrizes e Bases (Nº 9394/96), 
que inclui a educação infantil como primeira etapa da educação básica, e a 
Emenda Constitucional nº 59/2009, que torna obrigatória a matrícula a partir 
dos quatro anos de idade no Brasil, ainda é possível verificar ações que negam 
esses direitos. Os dados obtidos na pesquisa demonstram que todas as cinco 
regiões brasileiras (Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste) fazem uso 
de algum tipo critério social para priorização das matrículas na educação 
infantil, ferindo o princípio constitucional de igualdade no acesso à educação. 
Demonstram ainda que, nos contextos pesquisados, a educação infantil em 
tempo integral aparece como forma de compensação de problemas sociais 
graves que afetam as crianças e suas famílias, servindo de medida paliativa de 
enfrentamento a pobreza e da manutenção da vida, camuflando questões 
complexas referentes aos âmbitos sociais e econômicos, sendo incapazes de 
promover, de forma permanente, a melhoria na qualidade de vida dos sujeitos 
que dependem deste tipo de atendimento. 

ARAÚJO, V. C. de. Educação infantil e jornada de tempo integral: dilemas e 
perspectivas. Vitória: Edufes, 2015.BRASIL. Constituição (1988). Brasília: 
Senado Federal, 1988. _______. Emenda Constitucional nº 59, de 11 de 
novembro. Brasília: Senado Federal, 2009. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm. Acesso 
em 10/10/2021.LDB – Leis de Diretrizes e Bases. Lei nº 9.394. 1996. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em março de 
10/10/2021. 

Palavras chave: Educação infantil em tempo integral; Critérios de matrícula; 
Direito à Educação 
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IV CICSE-48950 - Recontextualização Nos Textos/Documentos Curriculares 
Locais Para A Educação Infantil (2017 E 2020) 

- Maria Antonieta Luvizotto Marques da Silva - Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) 

A presente pesquisa, para a escrita de dissertação de mestrado, opera com 
análises críticas de dois textos/documentos curriculares locais prescritos pela 
Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande/MS para a educação 
infantil, nos anos de 2017 e 2020, sob a influência direta da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). A seleção destes textos/documentos relaciona-se à 
investigação dos códigos pedagógicos, a partir das contribuições do conceito 
de recontextualização do discurso, formulado por Bernstein (1996) no 
contexto da sua teoria do dispositivo pedagógico. Para tanto, 
metodologicamente estamos orientados pelos estudos comparados como 
ferramenta, tomando tais textos/documentos como fontes e objetos de 
estudo. A par disso, determinados pela comparação das gramáticas intrínsecas 
aos discursos pedagógicos, apreendemos as regras recontextualizadoras para 
a regulação da relação entre infâncias, poderes, práticas, suas reproduções e 
produções. 

BERNSTEIN, B. A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e 
controle. Vozes: Petrópolis, 1996.BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: 
Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação 
Básica, 2017.BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE∕CEB nº 
5/2009. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: 
Diário Oficial da União, 18 dez de 2009.CAMPO GRANDE. Rede Municipal de 
Educação.  Orientações Curriculares para a Educação Infantil: jeitos de cuidar 
e educar. Campo Grande: Rede Municipal de Educação, 2017.CAMPO 
GRANDE. Rede Municipal de Educação.  Referencial Curricular da REME. 
Campo Grande: Rede Municipal de Educação, 2020.FINCO, Daniela. Campos 
de experiência educativa e programação pedagógica na escola da infância. ln: 
FINCO, Daniela; BARBOSA, Maria Carmen Silveira; FARIA, Ana Lúcia Goulart 
de (org.). Campos de experiências na escola da infância: contribuições 
italianas para inventar um currículo de educação infantil brasileiro. Campinas: 
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Edições Leitura Crítica, 2015, pp. 233-246.SILVA, Fabiany de Cássia Tavares. 
Estudo comparado: fundamentos teóricos e ferramentas de investigação. 
Educação e Pesquisa [online]. 2019, v. 45 [Acessado 24 Maio 2021], e193081. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201945193081>. Epub 
06 Jun 2019. ISSN 1678-4634. 

Palavras chave: Currículo; Educação Infantil; Base Nacional Comum 
Curricular(BNCC) 

IV CICSE-50742 - Implementação de políticas de acesso à creche no Brasil 

- Angela Scalabrin Coutinho - Universidade Federal do Paraná 

Os processos de implementação de políticas públicas são bastante dinâmicos 
e dificilmente reproduzirão os objetivos e desenho pensados pelos/as seus/
suas formuladores/as, tendo em vista que dependem dos agentes que 
decidem e executam as políticas localmente. Diante desta assertiva e da 
grande desigualdade de acesso à creche nos diferentes municípios brasileiros, 
esta comunicação analisa processos de implementação de políticas para a 
creche focalizadas principalmente na expansão do acesso, em âmbito 
subnacional, em um município do Nordeste, Fortaleza, e outro no Sul do país, 
Curitiba, que se localizam em regiões com condições socioeconômicas 
bastante distintas. Metodologicamente, optou-se por um estudo de 
abordagem mista, quantitativa e qualitativa, com análise de dados estatísticos 
relativos à população de 0 a 3 anos e ao acesso à creche e análise documental. 
A análise dos dados permite identificar que em ambos os contextos há uma 
alta taxa de atendimento pela rede pública municipal, em Curitiba 46,6% e 
Fortaleza 52,2%, na rede privada se encontra a segunda maior taxa de 
atendimento, 31,1% e 44,6%, respectivamente, e na sequência a taxa de 
atendimento em rede parceira com a rede pública 22,0% para Curitiba e 
3,13% para Fortaleza. A análise histórica das taxas revela ainda que ocorreu o 
efeito lock in em Curitiba com a manutenção na participação de cada uma das 
dependências administrativas, já em Fortaleza observa-se que há uma 
alteração, com maior participação da rede pública municipal e menor 
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participação das redes parceiras especialmente no último decênio. Em ambos 
os municípios, observa-se a priorização do atendimento na pré-escola para as 
crianças de 0 e 5 anos, tendo em vista sua obrigatoriedade desde 2009, 
contudo seu efeito é diverso nos dois municípios, pois em Curitiba houve uma 
diminuição na taxa de atendimento em creche e crescimento na pré-escola e 
em Fortaleza houve crescimento em ambas, ainda que com priorização da pré-
escola. Dentre os fatores explicativos, está o custo da creche muito mais 
elevado do que da pré-escola, outro fator é a presença de uma equipe gestora 
que defende a educação das crianças de 0 a 3 anos na agenda política local. 

BICHIR, R. Para além da “fracassomania” : os estudos brasileiros sobre 
implementação de políticas. In : IPEA. Implementação de políticas e atuação 
de gestores públicos : experiências recentes das políticas de redução das 
desigualdades. Brasília : Ipea, 2020, p. 23-44. BRASIL. Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União Secretaria Federal de Controle 
Interno. Relatório de Avaliação do Financiamento Público da Educação Infantil. 
República Federativa do Brasil, Brasília, 2020.BRASIL. Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil carinhoso. Brasília, DF: 
2018.BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa 
Proinfância. Brasília, DF: FNDE, 2018.BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da 
Saúde: SINASC. Disponível em: Acesso em: 20 jun. 2017.BRASIL. Ministério da 
Educação, da Cultura e do Desporto. Políticas Públicas Educacionais 
Destinadas à Primeira Infância no Brasil. Estudo técnico com consultoria 
legislativa Paulo de Sena Martins. Consultor Legislativo da Área XV Educação, 
Cultura e Desporto, Brasília, 2017. BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Censo escolar. 2010 a 2017. 
BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação 2014-2024. 
[recurso eletrônico]: Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Brasília: Edições 
Câmara, 2014. BRASIL. Lei n. 12.499, de 29 de setembro de 2011. Autoriza a 
União a transferir recursos financeiros aos municípios e ao Distrito Federal, 
com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos 
estabelecimentos públicos de educação infantil. Portal da legislação – Governo 
Federal. Brasília, DF, 2011. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional 
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de Educação. Parecer CNE/CEB nº 20, 20 de agosto de 2009. BRASIL. 
Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB 
nº 05, 17 de dezembro de 2009. BRASIL. Emenda constitucional nº 59, de 11 
de novembro de 2009. Diário Oficial da União, Brasília, 12 nov. 2009. BRASIL. 
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1996. BRASIL. Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Diário Oficial da União, 16/07/1990, Brasília, DF. BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil. Congresso. Brasília, DF, 1988. CAMPOS, M. M ; 
ESPOSITO ; Y, L ; GIMENES, N, A, S. A meta 1 do Plano Nacional de Educação 
Observando o presente de olho no futuro. In : Revista Retratos da Escola, 
Brasília, v. 8, n. 15, p. 329-352, jul./dez. 2014.COUTINHO, A. S. As políticas para 
a educação de crianças de 0 a 3 anos no Brasil : avanços e (possíveis) 
retrocessos. In : Laplage em Revista (Sorocaba), vol.3, n.1, jan.-abr. 2017, 
p.19-28.COUTINHO, A. S. ; ALVES, T. Desigualdade de acesso à Educação 
Infantil : uma análise da meta 1 do PNE na região metropolitana de Maringá. In 
: Educar em Revista, Curitiba, Brasil, v. 35, n. 75, p. 194-217, mai./jun. 
2019.FRANCO, M. A C. Lidando pobremente com a pobreza. In : ROSEMBERG, 
F. (org.). Creche. São Paulo : Cortez ; FCC, 1989, p.179–216. GOMES, S. 
Políticas Nacionais e Implementação Subnacional: Uma Revisão da 
Descentralização Pós-Fundef. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de 
Janeiro, Vol. 52, no 3, 2009, p. 659-690.GOMIDE, A.; PIRES, R. Capacidades 
estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas públicas. Brasília: 
Ipea, 2014.HILL, M. (org.). The policy process: a reader. New York; London: 
Harvester/ Wheatsheaf, 1993.HILL, M.; HUPE, P. Implementing Public Policy: Na 
Introduction to the Study of Operational Governance. 3ª ed. Londres: Sage, 
2014.LOTTA, G. A política pública como ela é: contribuições dos estudos 
sobre implementação para a análise de políticas públicas. In: LOTTA, G. Teorias 
e análises sobre implementação de políticas públicas no Brasil. Brasília: Enap, 
2019.PEREIRA, S. T. Pelo Direito à Creche: uma análise da Ação Brasil 
Carinhoso e da Expansão do Atendimento no Estado do Paraná nos anos de 
2012 a 2015. Dissertação (Mestrado em Educação). Curitiba: Programa de Pós-
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Graduação em Educação, Universidade Federal do Paraná, 2017.RAMOS, R.; 
CORREA, M. P. Um modelo de análise para o estudo do processo de 
implementação das políticas públicas: o caso do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil nos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul. In: LIMA, L. L.; SCHABBACH, L. (orgs.). 
Políticas públicas: questões teórico-metodológicas emergentes. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS/CEGOV, 2020.ROSEMBERG, F. Criança pequena e 
desigualdade social no Brasil. In: Freitas, M. C. de. Desigualdade social e 
diversidade cultural na infância e na juventude. São Paulo: Cortez, 
2006.ROSEMBERG, F. Desigualdades de Raça e Gênero no Sistema 
Educacional Brasileiro. Trabalho apresentado no Seminário Internacional 
“Ações afirmativas nas políticas educacionais brasileiras: o contexto pós-
Durban”. Brasília, 20 a 22 setembro de 2005.ROSEMBERG, F. Organizações 
multilaterais, estado e políticas de educação infantil. In: Cadernos de Pesquisa, 
n. 115, p. 25-63, março/ 2002.ROSEMBERG, F. Avaliação de programas, 
indicadores e projetos em educação infantil. In: Revista Brasileira de Educação, 
n. 16, p. 19-26, 2001.ROSEMBERG, F. Educação Infantil e processos de 
exclusão. In: Cadernos de Pesquisa, n. 107, p. 7-40, julho de 1999.SESIUK, P. 
Oferta e acesso à creche pública em Curitiba: a construção da desigualdade 
social. Dissertação (Mestrado em Educação). Curitiba: Programa de Pós-
graduação em Educação, Universidade Federal do Paraná, 2019. 

Palavras chave: Creche - Políticas Públicas – Implementação – Desigualdades 
Sociais 

IV CICSE-51112 - A Homeschooling No Brasil 

- Nivaldo Corrêa Tenório - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -UFMS 

Este estudo tem como propósito analisar como o Homeschooling um método 
de ensino domiciliar, que no Brasil, embora ocorra de modo não oficial em 
alguns lares e instituições religiosas/políticas. Ainda carecem de legislações 
Federais, Estaduais e Municipais que as implementem de forma efetiva e em 
concordância com a Lei do país. Visto que, esbarram em diversas leis, em 
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especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que diz  que deixar de 
matricular em Instituição de Ensino formal público ou privada uma criança ou 
adolescente entre 4 e 17 anos é considerado crime de abandono intelectual, 
pois infringe o artigo 6º deste Estatuto. Podendo os pais que descumprem a lei 
perder a guarda de seus filhos. Apesar de várias vertentes prós e contra sobre 
sua implantação, ainda carece de debates de como seria de fato sua efetiva 
prática educativa e como o Estado brasileiro através do Ministério da 
Educação e suas diversas entidades ligadas às áreas educacionais nos Estados 
e Municípios fariam a avaliação do que é ensinado as crianças e adolescentes 
nas fases de sua trajetória educativa de interação na vida com a sociedade. 
Além disso, os custos advindos e a viabilidade deste modelo de análise 
curricular e pedagógico, seria arcado de forma privado ou público. Um dos 
pontos principais que analisaremos será a disputa sobre o próprio conceito de 
direito à educação existente no País. Afinal, o direito à educação, é o direito 
dos pais educarem seus filhos? Ou, o direito de cada criança e adolescente ter 
uma educação que lhe permita adquirir conhecimentos que o façam fazer 
parte da sociedade, além dos conceitos religiosos, econômicos, políticos e 
dogmáticos de seus familiares  e/ou grupos de influenciadores de seus 
responsáveis? Pois, deste modo, pode-se oferecer a criança ou adolescente 
um conhecimento vago e superficial, sem base científica, intelectual e teórica. 
Assim, nossa reflexão recai sobre esta mais recente tentativa de introduzir o 
Homeschooling no Brasil devido às convicções políticas/religiosas de 
determinados grupos que compõem a sociedade brasileira. 

ABREU Sandra Elaine Aires de; PEREIRA, Ana Lúcia de Araújo. O 
Homeschooling: desafios desta prática no Brasil . Acesso 15/01/2022  http://
repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/18135/1/ANA%20LUCIA.pdfBARBOSA, 
Luciane Muniz Ribeiro. Homeschooling no Brasil: Ampliação do direito à 
educação ou via de privatização? . Educ. Soc., Campinas, v. 37, nº. 134, 
p.153-168, jan.-mar., 2016 Acesso15/01/2022: https://www.scielo.br/j/es/a/
6gQVyGg8KYBBNfjWBhfVx6B/?format=pdf&lang=ptBARBOSA, Luciane Muniz 
Ribeiro; OLIVEIRA, Romualdo Luiz Portela de.  Apresentação do Dossiê: 
Homeschooling e o Direito à Educação. Revista Pro.Posições V. 28, N. 2 (83) 
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Maio/Ago. 2017 15-20BRASIL PARALELO. O homeschooling é permitido no 
Brasil? Entenda qual é a lei. -  Redação Brasil Paralelo. Acesso 14/01/2022 - 
https://www.brasilparalelo.com.br/artigos/homeschooling-permitido-no-
b r a s i l ?
gclid=CjwKCAiA9tyQBhAIEiwA6tdCrJ2V9IsPTL3a2D8gn8enA1Ade30vR-
iQoVOG9ty-1cIuVYQ1Vitt4BoCU28QAvD_BwECOSTA, Fabrício Veiga. 
Homeschooling no Brasil: Constitucionalidade e Legalidade do Projeto de Lei 
3179/12  Revista de Pesquisa e Educação Jurídica | e-ISSN: 2525-9636 | Minas 
Gerais | v. 1 | n. 2 |p. 86 - 112| Jul/Dez. 2015.GUSSEN, Ana Flávia. A quem 
interessa o homeschooling? Carta Capital - Publicação 21/06/2021. Acesso 
10/02/2022: https://www.cartacapital.com.br/educacao/a-quem-interessa-o-
homeschooling/REIS, Thalita Almeida dos.  Homeschooling: por que o ensino 
domiciliar é proibido no Brasil – 08/2021    Acesso 05/02/2022 http://
zoroastroteixeira.adv.br/artigo/homeschooling-por-que-o-ensino-domiciliar-e-
proibido-no-brasil/118 

Palavras chave: Homeschooling; Brasil; Direito a Educação 

IV CICSE-52315 - Direitos e oportunidades educativas para mulheres e 
crianças na prisão 

- María Claudia Molinari - Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
- Marcela Ventura - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
- Fabiana Procopovich - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
- Daniela Cadile - Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina 

Nesta comunicação nos interessa conceituar algumas das propostas 
educativas desenvolvidas no âmbito do Projeto de Extensão “Mujeres y niño/
as en la cárcel”da FaHCE, Universidad Nacional de La Plata, iniciado em 2010 
na Unidade Penitenciária 33 de Los Hornos, Província de Buenos Aires. Os 
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destinatários são crianças de 0 a 4 anos (atualmente 60), suas mães e outras 
gestantes alojadas em cinco pavilhões.O Projeto articula ações de formação 
com as equipes docentes das instituições que atendem as crianças fora da 
Unidade  e ações educativas realizadas no próprio presídio com o propósito 
de promover o direito de exercer e ampliar práticas culturais que ofereçam 
oportunidades de resgatar e construir formas de interação social em torno da 
leitura, da escrita, do jogo e da música. Estas experiências, que em situação de 
confinamento são inexistentes ou muito limitadas, são realizadas em oficinas 
semanais denominadas "La Ronda". Nesta situação, estamos particularmente 
interessados em analisar as interações entre livros e leitores, incluindo 
bebês.Nestes últimos dois anos a pandemia impossibilitou o acesso à prisão e 
exigiu a proposição de novos formatos. Para alcançar a todos a partir da 
incerteza e do desejo de romper o distanciamento imposto, propomos 
conexões virtuais para ampliar as trocas através de alguns grupos de 
WhatsApp formados inicialmente pela participação espontânea de mulheres 
com vídeos, narrações, leituras, conversas e, posteriormente, em cada pavilhão 
para favorecer as condições de isolamentoInteressa-nos problematizar a 
presença e circulação de livros, leituras e leitores na prisão com bebês, 
crianças, mulheres-mães e educadores. Como sustentar e ampliar essas 
experiências na complexidade e hostilidade do confinamento e na diversidade 
de interações possíveis no espaço coletivo da oficina, no cotidiano dos 
pavilhões, na intimidade das celas e/ou nas mediações telefônicas? 
Compartilhar as perguntas sobre como continuam se relacionando com a 
equipe é uma forma de encontrar e debater as respostas possíveis. 

-Molinari, C. y Brena, G. (Coords.). (2018). Mujeres y niños en la cárcel. Lectura 
y escritura dentro y fuera de la Unidad 33. La Plata : Universidad Nacional de 
La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Link: https://
libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/112-Procopovich, M. 
(2020). Infancias en contextos de encierro: Acuerdos y disensos en la Mesa 
Restaurativa de los derechos de los niños y las niñas en la Unidad Penitenciaria 
Nº 33 de La Plata. Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. 
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Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1944/
te.1944.pdf 

Palavras chave: Lectura- Educación en Contextos de Encierro- Infancias- 
Alfabetización inicial. 

IV CICSE-59162 - A Intervenção Precoce Como Prática Pedagógica Para 
Famílias De Crianças Com Deficiência 

- Virgínia de Oliveira Cichelero - PUCRS 
- Andreia Mendes dos Santos - PUCRS 

A intervenção precoce na infância (IPI) teve seu percurso histórico 
fundamentado em programas pré-escolares de Educação Compensatória, à 
luz do modelo médico, centrada na criança e nos seus déficits. Atualmente, 
falar de intervenção precoce é reconhecer um novo movimento de ações 
voltadas para um modelo ecológico e sistêmico, em que a família se torna o 
centro desses atendimentos, impactando no seu bem-estar e no 
desenvolvimento infantil. Nesse sentido, o presente artigo possui como 
objetivo refletir sobre como o serviço de intervenção precoce se constitui em 
prática pedagógica para as famílias de bebês com deficiência ou risco no 
desenvolvimento. Entende-se que a aprendizagem ocorre não somente em 
espaço formais de ensino, como também em ambientes não-formais, já que o 
conhecimento é construído de múltiplas maneiras, a partir das vivências e 
experiências nos diversos contextos em que o sujeito se encontra inserido. Na 
intervenção precoce a aprendizagem é realizada por meio do 
desenvolvimento de habilidades e competências que acontecem na forma 
prática com os principais cuidadores da criança e com a escola de Educação 
Infantil, e não somente com um currículo organizado, como no ensino formal. 
Para este estudo desenvolveu-se uma revisão bibliográfica em aportes teóricos 
brasileiros e portugueses, que nos fazem considerar os programas de IPI não 
apenas como serviços de apoio, que oferecem benefícios ao desenvolvimento 
infantil, mas, principalmente, consistem em uma prática pedagógica geradora 
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de saberes para familiares e educadores que cuidam desses bebês com 
deficiência. 

ALMEIDA, Isabel Chaves de. Intervenção Precoce: focada na criança ou 
centrada na família e na comunidade. Análise Psicológica, v.22, n. 1, 2004, p. 
65-72.  https://doi.org/10.14417/ap.130ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS SURDOCEGOS E MÚLTIPLOS DEFICIENTES SENSORIAIS (ABRAPASCEM). 
Família: Falando de nossos sentimentos e experiências. 2ª ed., Brasil: Grupo 
Brasil, 2004. BAIRRÃO, J. A perspectiva ecológica na avaliação de crianças com 
necessidades educativas especiais e suas famílias: o caso da intervenção 
precoce. Inovação, Editora Instituto de Inovação Educacional: Portugal, v. 7, n. 
1, 1994, p. 37-48.BOLSANELLO, M. A., & SOUZA, N. N. A importância da 
participação das mães e dos pais no atendimento de estimulação precoce. In 
M. A. BOLSANELLO (Org.), I Simpósio Nacional de Atenção e Estimulação 
Precoce - Atenção e estimulação precoce: Bebês com deficiência (pp. 21-26). 
Curitiba, Brasil.BRASIL. Diretrizes educacionais sobre estimulação precoce: o 
portador de necessidades educativas especiais. Brasília: MEC, SEESP, 
1995.BRONFENBRENNER, Urie. The ecology of human development: 
experiments by nature and desigh. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1979.CARVALHO, Leonor et al. Práticas recomendadas em Intervenção 
Precoce na infância: um guia para profissionais. 1ª ed. Coimbra: ANIP, 
2016.CORREIA, L.M.; SERRANO, A.M. (Orgs.). Envolvimento parental em 
intervenção precoce: das práticas centradas na criança às práticas centradas 
na família. Portugal: Porto Editora, 1998.COSENZA, Ramon M.; GUERRA, 
Leonor B. Neurociência e Educação: como o cérebro aprende. Porto Alegre: 
ARTMED, 2011.DUNST, C.J. Conceptual and empirical foundations of family-
centered practices. In: IIIBACK, R.J.; COBB, C.T.; JOSEPH, H.M. (Eds.). 
Integrated services for children and families: Opportunities for psychological 
practice. Washington, DC: American Psychological Association, 1997, p. 
75-91.ESPE-SHERWINDT, Marilyn; SERRANO, Ana Maria. “I felt alone”: The 
importance of social support for early intervention. Educação: Porto Alegre, v. 
43, n. 1, jan.-abr./2020, p. 1-9.FERNANDES, Patrícia R.S.; SERRANO, Ana Maria 
S.P.H; DELLA BARBA, Patrícia D. Diálogos sobre a intervenção precoce. Journal 

                                                                                                          341



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

of Research in Special Needs Education, v.16, n. 1, 2016, p. 373-377. 
FERNÁNDEZ, Alicia. Os idiomas do Aprendente: análise das modalidades 
ensinantes com famílias, escolas e meios de comunicação. Porto Alegre: 
ARTMED, 2001. FRANCO, Vitor. Introdução à Intervenção Precoce no 
desenvolvimento da criança: com a família, na comunidade, em equipe. 
Portugal: Edições Aloendro, 2015.MCWILLIAM, P.J.; WINTON, Pamela J.; 
CRAIS, Elizabeth R. Estratégias práticas para a Intervenção Precoce centrada na 
família. Portugal: Porto Editora, 2003.PEREIRA, A.P. Práticas centradas na família 
em intervenção precoce: Um estudo nacional sobre práticas profissionais. 
2009. 290 f. Tese (Doutorado em Estudos da Criança). Instituto de Estudos da 
Criança, Universidade do Minho, Portugal, 2009.SERRANO, A.M. Redes Sociais 
de Apoio e sua relevância para a intervenção precoce. Portugal: Porto Editora, 
2007.SISTEMA NACIONAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (SNIPI). 
O que é o Plano Individual de Intervenção Precoce na Infância (PIIP)? 
Disponível em: < https://snipi.gov.pt/apresentacao/faqs#no-back>. Acesso 
em: 10 dez. 2021. 

Palavras chave: Intervenção Precoce; prática pedagógica; família e escola, 
bebês com deficiência. 

IV CICSE-61047 - As possíveis relações entre infância, cidade e educação: o 
que apontam as pesquisas 

- Juliana Brum Simões - Universidade Federal do Espírito Santo 
- Vania Carvalho de Araújo - Universidade Federal do Espírito Santo 

As possíveis relações entre infância, cidade e educação: o que apontam as 
pesquisasEste trabalho apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa 
realizada durante o curso do Mestrado em Educação, a qual tem por objetivo 
investigar as relações que se constroem entre infância, cidade e educação à 
luz das pesquisas realizadas nas Universidades Brasileiras entre os anos de 
2014 a 2021. Tem como inspiração a experiência do Movimento BrincaCidade 
- iniciado no Rio de Janeiro, em 2015, - e orienta-se pela concepção de 
educação que ocorre também nos espaços não formais e informais - nos 
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territórios, lugares, nos encontros e relações - considerando que estar na 
cidade com as crianças, oportuniza a convivência entre pessoas de diferentes 
gerações. A pesquisa parte de uma revisão bibliográfica integrativa (Botelho, 
Cunha e Macedo, 2011), compreendendo a busca, a seleção e a 
categorização, com posterior análise dos trabalhos. As três primeiras etapas 
mencionadas encontram-se concluídas, resultando num total de quinze 
pesquisas, entre teses e dissertações, as quais são analisadas de modo a 
compreender como têm sido abordadas as relações entre a infância (as 
infâncias), a educação e a cidade, bem como quais temas tangenciam essa 
temática ou sobressaem a ela. Como suporte teórico, consideramos os 
estudos de Gómez-Granel e Villa (2003) em seus escritos sobre as cidades 
educadoras; Sarmento (2007, 2018) acerca das crianças nas suas diferentes 
infâncias, como produtoras de cultura e suas relações com o espaço urbano e 
Lopes (2021), em seus aportes sobre as crianças como sujeitos autores que 
também se constroem nas suas relações com o espaço, percebendo a cidade 
à sua própria maneira. As pesquisas de Araújo (2017, 2018, 2021), embasam a 
concepção de educação como corresponsabilidade pública e a importância 
de se pensar uma epistemologia da cidade em companhia das crianças. 

ALMEIDA, Aline Gama de; NAJAR, Alberto Lopes. Cidade Maravilhosa e 
Cidade Partida: notas sobre a manipulação de uma cidade deteriorada. RUA 
[online] 2012. Campinas, v.1, n.18, p. 119-132. ISSN 1413-2019. Disponível em: 
<http://www.labeurb.unicamp.br/rua/> Acesso em setembro de 
2019.ALMEIDA, Vanessa Sievers de. Educação e liberdade em Hannah Arendt. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.34, n.3, p. 465-479, setembro-dezembro, 
2008.ALVES, Alceli Ribeiro; BRANDENBURG, Elena Justen. Cidades 
educadoras: um olhar acerca da cidade que educa. Curitiba: InterSaberes, 
2018.ARAÚJO, Vania Carvalho de; et. al. Os sentidos atribuídos pelas crianças 
à cidade. Educação. Porto Alegre. v.41, n. 2, p. 212-222, 2018. ARAÚJO, Vania 
Carvalho de. C. (2021). Por uma epistemologia sobre a cidade em companhia 
das crianças. Sociedad e Infancias, 5(2), 43-58.ARAÚJO, Vania Carvalho de. A 
cidade na infância, a infância na cidade. Educ. Foco. Juiz de Fora, v.23, n.3, 
p.715-736 set./dez. 2018.ARAÚJO, Vania Carvalho de. A impermeabilidade 
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das “políticas” destinadas às crianças: por uma necessária ressemantização do 
direito. Educação, revista quadrimestral. Porto Alegre, v. 40, n. 3, p. 405-412, 
setembro-dezembro de 2017. Disponível em http://iesc.pro.br/publicacoes/. 
ARAÚJO, Vania Carvalho de; CARVALHO, José Sergio Fonseca de. As 
possibilidades de uma experiência compartilhada entre adultos e crianças na 
cidade. Proposições. V. 28, supl 1, 111-131, 2017.ARENDT, Hannah. A condição 
humana. Hannah Arendt; tradução Roberto Raposo; revisão técnica e 
apresentação Adriano Correia. 13ª edição revisada (reimpr.). Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2020.ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Título 
original: Between Past na Future. Hannah Arendt; tradução: Mauro W. Barbosa. 
São Paulo: Perspectiva, 2016. AUER, Franceila. Judicialização da educação 
infantil em tempo integral: um estudo de caso do município de Vitória-ES. 
2021. 153f. Dissertação (Mestrado em Educação) –Programa de Pós-Graduação 
em Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2021.BORBA, 
Ângela Meyer. O brincar como um modo de ser e estar no mundo. In: Ensino 
Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis 
anos de idade. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica, 
2007. p.13-23.BOTELHO, Louise Lira Roedel; CUNHA, Cristiano Castro de 
Almeida; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos 
organizacionais. Gestão e Sociedade. Belo Horizonte. V.5. nº 11. p.121-136. 
mai/ago 2011. ISSN 1980-5756.BRASIL. Territórios Educativos para Educação 
Integral. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Série 
Cadernos Pedagógicos. Caderno 12. Programa Mais Educação. 2014. 
Disponível em: <http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/
territorios_educativos_educacao_integral.pdf > Acesso em agosto de 
2019.BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/
art_205_.asp . Acesso em dezembro de 2020. BRASIL, Plano Nacional de 
Educação. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, DF, 25.BRASIL. Diretrizes 
curriculares nacionais para a educação infantil / Secretaria de Educação Básica. 
– Brasília: MEC, SEB, 2010. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
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leis/l9394.htm. Acesso em março de 2021.BRASIL. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em https://
www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/crianca-e-adolescente/estatuto-
da-crianca-e-do-adolescente-versao-2019.pdf . Acesso em março de 
2021.CARIDE-GOMEZ, J., Freitas, O.; CALLEJAS, G. V. Educação e 
desenvolvimento Profedicoes, 2007.comunitário local: perspectivas 
pedagógicas e sociais da sustentabilidade. Porto: ProfEdições.CARVALHO, 
José Sergio Fonseca de. Educação, uma herança sem testamento: diálogos 
com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Perspectiva. FAPESP, 
2017.CARVALHO, José Sergio Fonseca de. Autoridade e Educação: o desafio 
em face ao ocaso da tradição. Revista brasileira de Educação. USP: São Paulo, 
v. 20, n. 63, outubro-dezembro de 2015. p. 975-993. Disponível em https://
www.scielo.br/pdf/rbedu/v20n63/1413-2478-rbedu-20-63-0975.pdf . 
CARVALHO, José Sergio Fonseca de. O declínio do sentido público da 
educação. Revista Brasileira Est. Pedagog. Brasília, v. 89, n. 223, p.411-424, 
setembro-dezembro de 2008. CARVALHO, Paulo Felipe Lopes de. A escola, o 
bairro e a cidade: processos de formação de territórios educativos na 
perspectiva da educação integral. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte, 
UFMG, 2014.CASTRO, Lucia Rabello de. A aventura urbana: crianças e jovens 
no Rio de Janeiro. Fotografia Carolina Lapreia. Rio de Janeiro, 7Letras, 
2004.FERNÁNDEZ, Alicia. O saber em jogo: a psicopedagogia propiciando 
autorias de pensamento. Alicia Fernández. Porto Alegre: Artmed, 
2001.CASTRO, Lucia Rabello de. A infância e seus destinos no contemporâneo. 
Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v.8, n.11, p.47-58, jun 2002.FREIRE, 
Paulo. Extensão ou comunicação? Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1970, p.19- 
38.FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.FREIRE, Paulo. Pedagogia da 
Esperança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.GOBBI, Marcia Aparecida; ANJOS, 
Cleriston Izidro dos; LEITE, Maria Cristina Stello (orgs.). Crianças, Educação e o 
Direito à Cidade: pesquisas e práticas. 1 ed. São Paulo: Cortez, 2021.GÓMEZ-
GRANEL, Carmen; VILA, Ignacio (Orgs.). A Cidade como Projeto Educativo. 
Porto Alegre: Artmed, 2003.LOPES, Jader Janer Moreira. Terreno Baldio: um 
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livro sobre balbuciar e criançar os espaços para desacostumar geografias. São 
Carlos: Pedro & João Editores, 2021.LOPES, Jader Janer Moreira; 
VASCONCELLOS, Tânia de. Geografia da infância: territorialidades infantis. 
Currículo sem Fronteiras, v.6, n.1, pp.103-127, Jan/Jun 2006. Disponível em 
https://biblat.unam.mx/hevila/CurriculosemFronteiras/2006/vol6/no1/8.pdf. 
MÜLLER, Fernanda. Infância e Cidade: Porto Alegre através das lentes das 
crianças. Educação e Realidade, Porto Alegre, v.37, n.1, p.295-318, jan./abr., 
2012.NASCIMENTO, Mariângela. A esfera pública na democracia brasileira: 
uma reflexão arendtiana. 55-71p. Hannah Arendt: entre o passado e o 
presente. Adriano Correia e Mariângela Nascimento, organizadores. Juiz de 
Fora: UFJF, 2008.PIORSKI, Gandhy. Brinquedos do Chão: a natureza, o 
imaginário e o brincar. São Paulo: Peirópolis, 2016.QVORTRUP, Jens. A 
dialética entre a proteção e a participação. Currículo sem Fronteiras, v.15, n.1, 
p.11-30, jan./abr., 2015.SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova: da crítica à 
geografia a uma geografia crítica. São Paulo: Edusp, 2002.SARMENTO, Manoel 
Jacinto. Visibilidade social e Estudo da Infância. In Vasconcellos e Sarmento 
(org.) Infância (In)visível. Araraquara: Junqueira e Marin Editores, 2007. 
(25-49).SARMENTO, Manoel Jacinto. Infância e cidade: restrições e 
p o s s i b i l i d a d e s . E d u c a ç ã o , 4 1 ( 2 ) , 2 3 2 - 2 4 0 . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.15448/1981-2582.2018.2.31317.SARMENTO, Manoel. Gerações e 
alteridade: interrogações a partir da sociologia da infância. Educ. Soc., 
Campinas, vol. 26, n.91, p.361-378, Maio/Agosto. 2005. TELLES, Vera da Silva. 
Espaço público e espaço privado na constituição do social: notas sobre o 
pensamento de Hannah Arendt. Tempo Social, revista de Sociologia. USP: São 
Paulo, 2(1): 23-48, 1º semestre de 1990.TREVISAN, Gabriela. “Somos as 
pessoas que temos de escolher, não são as outras pessoas que escolhem por 
nós”: infância e cenários de participação pública – uma análise sociológica dos 
modos de codecisão das crianças na escola e na cidade. 2014. Tese 
(Doutoramento em Estudos da Criança – Sociologia da Infância) – Universidade 
do Minho, Braga, 2014.TUAN, YI-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da 
experiência. Londrina: Eduel, 2013. 

Palavras chave: educação. cidade. crianças. infâncias. 
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IV CICSE-62143 - Liberdade para brincar e se-movimentar na Educação 
Infantil: relato de experiências 

- Roselaine Kuhn - Universidade Federal de Sergipe 
- Lalayne Yasmim Santos - Universidade Federal de Sergipe 
- Letícia Agripina Santos - Universidade Federal de Sergipe 
- José Américo dos Santos Menezes - Universidade Federal de Sergipe 

O texto partilha experiências realizadas pelo projeto de Extensão “Liberdade 
para brincar e se-movimentar na Educação Infantil”* realizado na escola 
municipal de Educação Infantil “Dr. José Calumby Filho” de Aracaju/SE 
(2018-2020). A equipe executora, composta por estudantes e professores da 
Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Sergipe, atua 
como brincantes com crianças de 4 e 5 anos.Articulamos tempos e espaços 
favoráveis ao livre “brincar e se-movimentar” (KUNZ, 1991) e as crianças 
interagem com pares, brinquedos e lugares da forma como desejam. Acedem 
livremente o acervo da brinquedoteca constituída por brinquedos 
industrializados, outros confeccionados com recicláveis e diversos materiais e 
objetos manipulados ao sabor da sua infinita capacidade inventiva.O projeto 
promove a ampliação do campo de ações prazerosas das crianças, sua  
participação no processo de tomada de decisões sobretudo na hora de 
brincar e forja experiências atravessadas pelo repertório de brincadeiras 
reinventadas constantemente pela dimensão lúdica das corporeidades e suas 
singularidades que atribuem múltiplos, variados e originais sentidos e 
significados do fazer-saber, das crianças por si mesmas. Não  nos 
intrometemos, conduzimos ou comandamos seus processos. Interagimos 
somente a partir de seus apelos para brincar ou as auxiliar, num ambiente 
alegre, divertido e harmônico onde são acolhidas, respeitadas e dão asas à 
imaginação sem temer julgamentos.Observamos e registramos os 
acontecimentos orquestrados e protagonizados pelas crianças exercitando a 
escuta e coletando dados em Diários de campo e imagens, captando falas 
magistrais, expressões e as realizações das crianças no seu intenso e 
permanente diálogo com o mundo, ao sabor das aventuras do faz de conta em 
revoadas e descobertas genuínas.As ações são inspiradas na Teoria do 
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Movimento Humano (KUNZ, 1991; TREBELS, 1992), interessada na criança que 
“brinca e se-movimenta” como uma imprescindível necessidade vital para o 
crescimento e auto desenvolvimento. Entretanto, tradicionalmente a Educação 
Infantil adota o brincar instrumental que prevê resultados em tudo que as 
crianças fazem, pressupondo equivocadamente impulsionar seu desempenho 
acadêmico com expectativas futuristas e produtivistas que revelam 
concepções utentes, desenvolvimentistas e exacerbadamente racionalistas 
sobre as crianças e seus  brincares. Elas não gostam nem necessitam ser 
governadas. Para as crianças, brincar é como respirar! 

KUHN, R.; COSTA, A.R.; CUNHA, A.C. Sem tempo para brincar: as crianças, os 
adultos e a tirania dos relógios. Revista Kinesis, v. 33, n. 1, p.1-16, 2015. 
Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/kinesis/article/viewFile/
18230/10798. Acesso em: ago. 2020.KUNZ, E.; COSTA, A.R. A imprescindível e 
vital necessidade da criança: “Brincar e Se-Movimentar”. In: KUNZ, E. (org.) 
Brincar e se-movimentar: tempos e espaços de vida da criança. Ijuí: Editora 
Unijuí, 2015. p.13-37.KUNZ, E. Educação Física: ensino & mudanças. Ijuí: 
Editora Unijuí, 1991.TREBELS, A.H. Playdoyer para um diálogo entre teorias do 
movimento humano e teorias do movimento no esporte. Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte, Santa Maria, n. 13, p.338-344, 1992. 

Palavras chave: Crianças; Brincar e Se-Movimentar;  Educação Infantil, 
Educação Física 

IV CICSE-67151 - Percursos de Paz no Jardim de Infância: a Viagem que 
Fazemos Juntos 

- Maria Teresa Martins Cortez Marques Graça - Instituto de Educação  - 
Universidade do Minho 

Talvez a história da educação esteja a percorrer, nos nossos dias, a fase mais 
desafiadora do ato de educar. Somos de opinião que, muito provavelmente, a 
sociedade humana no séc. XXI seja a mais desigual da História e também a 
mais complexa, pelo que não será de estranhar, desde logo no atual contexto 
português, a ênfase política na necessidade de fazer ressurgir normas e 
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valores tão caídos em desuso na era pós-moderna. No encalço do 
desenvolvimento de uma abordagem crítica ao caráter paradoxal e de erosão 
ética, da realidade escolar atual, que contribua para a compreensão dos 
mundos sociais e culturais da infância na contemporaneidade, argumentamos 
a necessidade de trazer a Investigação para a Paz à discussão do campo de 
Estudos Sociais da Infância, considerando a Paz como categoria analítica. Por 
outro lado, alegamos a plausibilidade da coerência entre a teoria (o que se diz) 
e a prática (o que se vive) dando particular relevo à ação (agência pacifista) das 
crianças, enquanto sujeitos ativos de direitos, na construção de uma Cultura de 
Paz.Situamo-nos ainda relativamente ao papel do adulto educador e 
demarcamos a nossa perspetiva sobre o "dever ser" da educação (de infância) 
que, do nosso ponto de vista, se deverá centrar num processo de 
“aprendizagem recíproca”. Pretendemos, em suma, questionar o caráter 
dicotómico entre questões normativas sobre cidadania, direitos da criança, 
participação e poder e a sua aplicação à prática no quotidiano dos 
relacionamentos intra e intergeracionais. Em alternativa propomos um 
enfoque articulado entre os referenciais epistemológicos e ontológicos da 
Sociologia da Infância e da Investigação para a Paz, assente no 
reconhecimento mútuo e na qualidade das interações geracionais diárias em 
ordem à construção plena da identidade da criança e à promoção da sua 
participação e agência pacifista na construção de uma Cultura de Paz. 
Identificamos também a Investigação Participativa com Crianças como uma 
ferramenta facilitadora de abordagens mais amplas e fluídas sobre as 
questões de poder intra e intergeracional, fundante de um pacto 
intergeracional emancipatório. 

Añaños, F. T., Rivera, M., & Amaro, A. (2020). Foundations of Culture of Peace 
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Palavras chave: Agência Pacifista; Crianças; Poder; Participação; 
Reconhecimento Mútuo 

IV CICSE-67475 - “Deixa Que Digam, Que Pensem, Que Falem” ...: Paulo 
Freire Uma Educação Social Para As Crianças Nas Escolas. 

- Michelle Nunes da SILVA - Universidade do Estado do Amazonas/UEA 
- Roberto Sanches Mubarac Sobrinho - Universidade do Estado do Amazonas 

Resumo: As crianças, durante boa parte da história, foram consideradas como 
segunda classe, apenas pertencentes como elemento sem papel social nas 
famílias. O modelo hierárquico dos adultos sempre tomando decisões, sem a 
escuta prévia da criança ainda é muito presente. Porém, nas últimas décadas 
tem crescido a perspectiva de que as crianças têm habilidades e culturas 
próprias, portanto possuem o direito de participar das decisões que elas 
fazem parte. Um espaço deste protagonismo infantil é a escola que se 
compreende como rico para a problematização do mundo, no qual a criança 
tem a possibilidade de criar e se recriar, curiosamente aprendendo a realidade 
em sua volta, em sua linguagem, “des-velando” o mundo, superando as 
dificuldades que a vida nos impõe chegando a “ser mais” (FREIRE, 1983, p.15). 
O objetivo deste texto é dialogar com os textos de Paulo Freire tencionando 
uma Educação para as Infâncias, trazendo o legado freireano para a quebra do 
paradigma de reprodução bancária no espaço da Educação Infantil e das 
Infâncias. A metodologia utilizada baseia-se em uma pesquisa qualitativa de 
caráter bibliográfico, que, desta forma, busca a concretização da relação entre 
ensinar e aprender, que deve fazer parte da escola pública, democrática e 
emancipatória. Ao se debruçar nas primeiras leituras de Paulo Freire, pode-se 
perceber que os escritos do autor devem ser utilizados em diversos contextos 
educacionais principalmente no que tange a autonomia, a exclusão, a 
educação bancária e a Pedagogia das infâncias, cenários presentes nas 
diversas infâncias. Esta pesquisa continua em andamento e as leituras irão 
contribuir para o meu referencial teórico da dissertação de Mestrado em 
Educação da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. 
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FREIRE, Paulo. A educação na cidade. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1999.FREIRE, 
Professora sim tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: Olho d’Água, 
1993.FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

Palavras chave: Infâncias; Paulo Freire; Escola. 

IV CICSE-74503 - Polifonia Infantil: Para Além Do “Dar Voz Às Crianças” 

- Dhemy Fernando Vieira Brito - Universidade do Minho 

A proposta “dar voz às crianças” têm longa história desenhada através dos 
anos em consonância com os estudos publicados pela Antropologia, desde a 
década de 1960, e na mudança científica e paradigmática dos estudos sociais 
da infância e da Sociologia da Infância, entre os anos de 1980 e 1990. Ao 
longo do tempo, a retórica “dar voz às crianças” ocupa lugar comum tanto 
dentro quanto fora da academia, como poderoso mantra político e popular 
(James, 2007) oriundo da importância de ouvirmos as vozes infantis. Mesmo 
buscando legitimar o reconhecimento das crianças enquanto sujeitos de 
direitos à participação, proteção e provisão, tem-se observado pouco avanço 
para efetivar a prática dessas discussões e suas histórias continuam sendo 
marcadas não pelas suas vozes, mas pelo seu silêncio (James & Prout, 2015).O 
conceito polifonia infantil que aqui se apresenta assume caráter ontológico e 
social, legitimando a existência de múltiplas vozes das crianças que são 
projetadas através de distintas redes de significação e expressão, constituindo, 
em conjunto, relações harmoniosas na construção de ações sociais na infância. 
Sustenta o reconhecimento contra a invisibilidade, o silenciamento e a afonia, 
propondo materializar a construção de políticas promotoras do direito à 
cultura (Geertz, 2019; Bourdieu, 2007; Corsaro, 2007; Sarmento, 2003; 2004; 
2007; 2021), à autonomia (Hardman, 2001; Martins Filho, 2005) e ao 
reconhecimento das vozes infantis (Honneth, 2009) Argumenta, na proposta 
retórica de “dar voz às crianças”, a necessidade de caminhar para além da 
visibilidade de suas vozes: considerar suas heranças culturais, valorizar sua 
produção autônoma e reconhecer suas experiências e capacidades. Como 
alternativa para avançarmos nessa agenda está na intersecção das três esferas 
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de direito do conceito de polifonia infantil ao considerarmos as vozes infantis – 
cultura, autonomia e reconhecimento – legitimando e incorporando os modos 
de significação das crianças, suas heranças culturais, sua autonomia de 
produção e o reconhecimento de liberdade e das capacidades infantis. O 
conceito se apresenta como símbolo de compromisso com os valores de 
liberdade, de democracia e de cuidado com as crianças ao legitimar a 
multiplicidade vocal que se molda e remolda com base em questões raciais, 
de gênero e de desigualdades sociais. 

Bourdieu, P. (2007). Os três estados do capital cultural. In: M. A. Nogueira & A. 
Catani (Eds.), Escritos de Educação (9a. edição). Vozes. Corsaro, W. A. (2007). 
Ação coletiva e agência nas culturas de pares infantis. Tradução e revisão 
científica de Manuela Ferreira.Geertz, C. (2019). A interpretação das culturas. 
In: Editora LTC (1. ed). LTC.Hardman, C. (2001). Can there be an Anthropology 
of Children? Childhood, 8(4), 501–517. Honneth, A. (2009). Luta por 
reconhecimento: A gramática moral dos conflitos sociais (2a Edição). Editora 
34.James, A. (2007). Giving Voice to Children’s Voices: Practices. American 
Anthropologist, 109(2), 261–272.James, A., & Prout, A. (2015). Constructing and 
reconstructing childhood: Contemporary issues in the sociological study of 
childhood: Classic edition. In Constructing and Reconstructing Childhood: 
Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood: Classic 
Edition.Sarmento, M. J. (2003). Imaginário e Culturas da Infância. Cadernos de 
Educação, 12(21).SARMENTO, M. J. (2004). As culturas da infância nas 
encruzilhadas da 2ª modernidade. Braga: Instituto de Estudos da Criança, 
Universidade do Minho. (texto digitado).Sarmento, M. J. (2007). Culturas 
Infantis e Interculturalidade. In L.V. Dornelles (org), Produzindo Pedagogias 
Interculturais na Infância. Petrópolis: Editora Vozes (19-40).Sarmento,  M. J.  
(2008).  “Sociologia  da  Infância:  Correntes  e  Confluências”,  in  Sarmento, 
Manuel  Jacinto  e  Gouvêa,  Maria  Cristina  Soares  de  (org.)  (2008).  Estudos  
da  Infância:  educação  e práticas  sociais.  Petrópolis.  Vozes  
(17-39).Sarmento, M. J. (2021). Culturas Infantis / Children’s Cultures. In C. 
Tomás, G. Trevisan, M. J. L. de Carvalho, & N. Fernandes (Eds.), Conceitos-chave 

                                                                                                          355



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

em Sociologia da Infância. Perspectivas Globais (1a. ed, pp. 179–185). UMinho 
Editora. https://doi.org/https://doi.org/10.21814/uminho.ed.36.22. 

Palavras chave: sociologia da infância; polifonia infantil; crianças; vozes infantis. 

IV CICSE-75588 - Sobre a identidade da Educação Infantil: publicações 
acadêmicas brasileiras da pré-escola na "grande escola” 

- Monica Boscardin Schühli - Universidade Federal do Paraná 
- Catarina Moro - Universidade Federal do Paraná 

A revisão sistemática de produção acadêmica realizada faz parte da pesquisa 
de mestrado que tem como tema a identidade da pré-escola no contexto das 
escolas municipais de Curitiba. Com os objetivos de identificar e analisar teses, 
dissertações e artigos científicos em periódicos nacionais, foram selecionadas 
as plataformas de bases de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD), Portal de Periódicos CAPES, Educ@ e SciELO (Scientific 
Electronic Library Online). O recorte temporal estabelecido é de 2009 a 2021 e 
o início em 2009 se justifica por ser o ano de homologação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. A exceção ocorre no 
cruzamento dos descritores educação infantil e pandemia – 2020-2021. A 
partir do cruzamento dos descritores pré-escola, currículo, educação infantil, 
ensino fundamental, escola e pandemia, foram selecionados e analisados 22 
trabalhos, sendo 2 teses, 6 dissertações e 14 artigos científicos. Destes, poucos 
estudos tratam sobre a pré-escola no contexto da escola de ensino 
fundamental. Há ênfase na ampliação do ensino fundamental para nove anos e 
na obrigatoriedade da frequência das crianças de 4 a 5 anos, com reflexos nas 
práticas educativas das turmas de pré-escola, revelando características de 
preparação para a etapa seguinte. Outros artigos abordam temáticas sobre: o 
impacto da qualidade da pré-escola no ensino fundamental; a implantação 
dos nove anos; a Educação Infantil no Plano Nacional de Educação; a Base 
Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil; e a produção acadêmica 
sobre o currículo da Educação Infantil. Em relação aos impactos que a 
pandemia da COVID-19 trouxe para a educação infantil, os artigos 
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selecionados discutem as políticas públicas adotadas nesse contexto, sendo 
que a maioria desconsidera a especificidade desta etapa, expressa nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e problematiza as 
atividades remotas que se distanciam das concepções de criança e de infância. 
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Helena Vieira; MARTINS, Cristiane Amorim; CRUZ, Rosimeire Costa de 
Andrade. A educação infantil e demandas postas pela pandemia: 
intersetorialidade, identidade e condições para o retorno às atividades 
presenciais. Zero-a-Seis, Florianópolis, v. 23, n. Especial, p. 147-174, 2021. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/
79003. Acesso em: 30 jul. 2021.FERNANDES, Cinthia Votto. A identidade da 
pré-escola: entre a transição para o ensino fundamental e a obrigatoriedade 
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de frequência. 248 f . Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, 2014. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/102342. 
Acesso em: 1 out. 2021.GIACOMITI, Alessandra. Em meio a arquivos e 
memórias, o Projeto Araucária: da proposta curricular a formação dos 
profissionais da educação infantil em Curitiba (1985-1992). 251 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012. 
Disponível em: https://hdl.handle.net/1884/33786. Acesso em: 1 out. 
2021.LIMA, A.; CARVALHO, M.; MONTEIRO, L. Um estudo sobre currículo na 
educação infantil na produção científica da ANPEd nos últimos dez anos. 
EccoS – Revista Científica, São Paulo, n. 39, p. 115-130, jan./abr.2016. 
Disponível em: https://doi.org/10.5585/eccos.n39.4725. Acesso em: 21 fev. 
2022.MAGALHÃES, Cassiana; FARIAS, Cristiane dos Santos. A Educação 
Infantil no contexto da pandemia: os possíveis enfrentamentos após a 
publicação do Parecer 05/2020. Olhar de Professor, Ponta Grossa, v. 24, p. 1-9, 
mar. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.5212/OlharProfr.v.24.15877.019. 
Acesso em: 21 fev.  2022.PANDIMI-SIMIANO, Luciane; BUSS-SIMÃO, Márcia. 
Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil: entre desafios e 
possibilidades dos campos de experiência educativa. EccoS – Revista 
Científica, São Paulo, n. 41, p. 77-90, set./dez. 2016. Disponível em: https://
doi.org/10.5585/eccos.n41.6799. Acesso em: Acesso em 29 out. 
2021.SANTOS, Sandro Vinicius Sales dos; BARROSO, Fabiana Pinheiro; 
NASCIMENTO, Jessica Mayara. Convergências e tensões na produção 
acadêmica sobre currículo da educação infantil. e-Curriculum,  São Paulo ,  v. 
18, n. 1, p. 350-371,  jan.  2020. Disponível em: https://doi.org/
10.23925/1809-3876.2020v18i1p350-371. Acesso em: 21 fev.  2022.SILVA, 
Aurenilda Cordeiro da. A educação infantil em escolas classe no Distrito 
Federal: educar e cuidar ou atendimento da demanda de vagas? 2019. 110 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Educação). Universidade de Brasília, 
Brasília, 2019. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/36190. 
Acesso em: 19 jul. 2021.SOUZA, Rosiris Pereira de. Educação Infantil: Políticas 
Públicas e Práticas Educativas na Pré-escola de Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental em Goiânia. 2012. 207 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - 
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Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. Disponível em: http://
repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tde/2032. Acesso em: 1 out. 2021. 

Palavras chave: Educação Infantil; Currículo; Escola; Pandemia. 

IV CICSE-77561 - Representação Do Olhar Da Criança Sobre A Educação 
Infantil Nas Instituições Municipais Da Primeira Infância Em Uma Cidade No 
Norte Do Estado Do Piauí 

- Anne Heracléia de Brito e Silva - UNIVATES 
- Carine Rozane Steffens - UNIVATES 
- Jacqueline Silva da Silva - UNIVATES 

O presente estudo é subsidiado pela Fundação de amparo à pesquisa do 
Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) – EDITAL 05/2019 - do Programa 
Pesquisador Gaúcho – PqG, e está sendo desenvolvido junto à Universidade 
do Vale do Taquari – Univates/RS. Segundo Friedmann (2020) e Rinaldi (2016), 
a escuta é uma metáfora que possibilita o professor acolher, compreender e 
interpretar de forma sensível a voz que diariamente as crianças expressam de 
forma verbal e não verbal, no contexto educativo, podendo esta servir como 
combustível para movimentar e enriquecer as práticas pedagógicas do 
professor da primeira infância. Freire (2019) corrobora, e afirma que a escuta é 
uma condição que possibilita criar diálogo e vínculo com as crianças, através 
da promoção de ensino humanizado. Nessa perspectiva, a pesquisa, de 
abordagem qualitativa, busca investigar a representação do olhar da criança 
sobre a Escola de Educação Infantil, da rede pública de ensino, tendo como 
lócus a cidade de Piripiri, no Piauí. Pretendemos em cinco encontros, através 
de um grupo focal, entrevistar dez professoras atuantes com crianças de três a 
cinco anos de idade, para conhecer o modo como elas levam em 
consideração a escuta da voz das crianças em suas práticas pedagógicas, na 
Educação Infantil. 

EDWARDS, Carolyn. As cem linguagens da criança- a abordagem de Reggio 
Emilia na Educação da primeira infância.Porto Alegre: Penso, 2016.FREIRE, 
Paulo. Ensinar é uma especificidade humana. In: FREIRE, Paulo. Pedagogia da 
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Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 62. ed. Rio de Janeiro; 
São Paulo: Paz e Terra, 2019.FRIEDMANN, Adriana. A vez e a voz das crianças: 
escutas antropológicas e poéticas das infâncias. 1. ed. São Paulo: Panda Books, 
2020.GANDINI, Lella et.al. O papel do ateliê na educação infantil- a inspiração 
de Reggio Emilia. 2.ed. Porto Alegre: Penso,2019.RINALDI, Carla. A pedagogia 
da escuta: a perspectiva da escuta em Reggio Emilia. In: EDWARDS, Carolyn; 
GANDINI, Lella; FORMAN, George. As Cem Linguagens da Criança: a 
experiência de Reggio Emilia em transformação. Tradução de Marcelo de 
Abreu Almeida. Revisão técnica de Maria Carmen Silveira Barbosa. Porto 
Alegre: Penso, v. 2, 2016. VECCHI, Vea. Arte e criatividade em Reggio Emilia- 
explorando o papel e a potencialidade do ateliê na educação da primeira 
infância. 1.ed. São Paulo: Phorte, 2017. 

Palavras chave: Escuta; Voz das crianças; Prática Pedagógica; Educação Infantil. 

IV CICSE-81126 - A abordagem educativa de Loris Malaguzzi, Reggio Emilia/
Itália:  possibilidades de uma educação protagonista e empreendedora na 
Educação Infantil da América Latina 

- Aparecida Garcia Pacheco Gabriel - UNIVATES 
- Angelita Santa Rosa Baldani - UNIVATES 
- Rudimaria dos santos - UNIVATES 
- Jacqueline Silva da Silva - UNIVATES 

Diante das inovações no ensino da Educação Infantil, provocadas pelas 
atualizações nas legislações educacionais, uso de ferramentas tecnológicas e 
comunicação, protagonizar e saber construir uma pedagogia empreendedora 
é uma atitude necessária que o professor da infância necessita desenvolver em 
suas práticas pedagógicas. Desta forma, com o propósito de discutir e 
aprofundar, ainda mais, o Protagonismo Infantil e o Empreendedorismo, esta 
Tese de Doutorado que encontra-se em fase de construção, busca por 
conhecimentos relevantes para o ensino na infância na América Latina. Tem 
como objetivo geral investigar como a abordagem educativa de Loris 
Malaguzzi vem sendo desenvolvida na prática pedagógica de professores, que 
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atuam em quatro escolas de Educação Infantil da América Latina. 
Fundamentada em autores como: Malaguzzi (1999) e Rinaldi (2014), com 
relação a Abordagem Italiana, fundamenta-se em Dornelas (2007, 2018) e 
Dolabela (2003, 2008), no que versam sobre a pedagogia empreendedora. 
Entende-se como abordagem educativa de Loris Malguzzi um pensamento 
filosófico baseado no potencial da criança, em que cada indivíduo tem que 
construir seu próprio conhecimento e não absorver conhecimento pré-
formado (MALAGUZZI, 1999). A pedagogia empreendedora configura-se 
como “um dos instrumentos de que a comunidade pode dispor para aprender 
a formular o sonho coletivo, e estabelecer uma proposta de futuro feita pela 
própria comunidade” (DOLABELA, 2003, p.32). Como resultados parciais da 
pesquisa é possível averiguar um vasto referencial teórico que alicerça 
preceitos de uma prática pedagógica transformadora e transgressora, 
inspirada na abordagem educativa filosófica italiana, com grandes evidências 
de uma pedagogia empreendedora. E como resultados esperados, pretende-
se conhecer como as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas de 
Educação Infantil, dos professores participantes, se aproximam da abordagem 
educativa de Reggio Emilia, favorecendo uma prática pedagógica 
empreendedora nas professoras e potencializando as crianças ao 
desenvolvimento do protagonismo e empreendedorismo. 

MALAGUZZI, Loris. Histórias, Idéias e Filosofia Básica. In: EDWARDS, Carolyn 
GANDINI, Lella; FORMAN, George. As Cem Linguagens da Criança: a 
abordagem de Reggio Emília na Educação da Primeira Infância. Tradução de 
Dayse Batista. Porto Alegre: Artmed, 1999.RINALDI, Carla; GANDINI, Lella; 
KAMINSKY, Judith. A construção do projeto educativo. In: Diálogos com 
Reggio Emilia: escutar, investigar e aprender. Tradução de Vania Cury. 4. ed. 
Rio de janeiro: Paz e Terra, 2017. DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. 
Rio de Janeiro: Sextante, 2008.______. Pedagogia empreendedora. São Paulo: 
E d i t o ra d e C u l t u ra , 2 0 0 3 . D O R N E L A S , J o s é Ca r l o s d e A s s i s . 
Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de 
sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.DORNELAS, José; VILAS BOAS, 
Eduardo; FERRAZ Júnior, Caio. Empreenda antes dos 30: o guia do jovem 
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empreendedor aos 30, 60, 90. O importante é começar cedo! São Paulo: 
Saraiva, 2018. 

Palavras chave: Protagonismo, Empreendedorismo, Educação Infantil 

IV CICSE-81710 - Noções De Infância A Partir Das Narrativas De Professores 
Indígenas Em Formação, No Vale Do Javari Amazonas. 

- Roberto Sanches Mubarac Sobrinho - Universidade do Estado do Amazonas 

A questão indígena, no cenário atual, tem conquistado espaços bastante 
significativos. Porém, estudos mais específicos a cerca da infância dos muitos 
povos nativos que ainda vivem nas terras brasileiras, não têm alcançado o 
mesmo destaque. Esse texto traz à tona uma questão, que somente nos 
últimos anos, tem ganhado espaço nas áreas das ciências humana e sociais, 
qual seja, as noções/concepções de infância dos povos indígenas.  Nossa 
reflexão tem como base as narrativas de professores em formação no curso de 
Pedagogia Intercultural Indígena que ocorre no Vale do Javari-AM. Tais 
narrativas foram produzidas a partir do desenvolvimento da disciplina Criança 
e Escola Indígena e organizadas em 03 momentos: as narrativas pessoais da 
própria infância dos professores em formação, as narrativas em grupos, por 
etnia, onde se destacou a forma como as crianças vivem nas suas 
comunidades e, por fim, as narrativas sobre a criança nas escolas indígenas, 
identificadas por eles enquanto professores em exercício. Utilizamos como 
base teórica para as reflexões sobre as narrativas, a análise do discurso e a 
perspectiva histórico cultural para compreendermos como esses agentes, 
concebem o ser criança nas suas memórias de infância, na vida atual das 
crianças nas comunidades indígenas e, como professores, qual a visão 
construída de “dentro” da escola a cerca da infância. O debate está aberto e é 
a ele que nos propomos. 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da 
UFMG,1998.BONIN, Iara Tatiana. E por falar em povos indígenas... Quais 
narrativas contam em práticas pedagógicas? Porto Alegre: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2007. (Tese de Doutorado em 
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Educação).BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2007.CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Antropologia do Brasil. 
Mito, história, etnicidade. São Paulo: Brasiliense, 1987.COHN,Clarice. 
Antropologia da Criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.COHN,Clarice. 
Relações de Diferença no Brasil Central: os Mebengokré e seus Outros. São 
Paulo. Departamento de Antropologia: USP, 2006. (Tese de Doutorado em 
Antropologia).LARAIA, Roque de Barros. Cultura - um conceito antropológico. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.MELATI, J.e  MELATI, D. A criança 
Marubo: educação e cuidados. Brasília: Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos, 62-143, jan./abr., 1979.MELIÀ, Bartomeu. Educação Indígena na 
escola. In: Cadernos Cedes n. 49: Educação indígena e interculturalidade. 
Campinas-SP: UNICAMP, 2000.MUBARAC SOBRINHO, Roberto Sanches. O 
direito da criança Sateré-Mawé em ‘ser’ indígena: vozes que ecoam suas 
culturas infantis. Barcelona-Espanha. Anais do III Congresso Mundial sobre 
Direitos das Crianças e Adolescentes, 2007.MUBARAC SOBRINHO, Roberto 
Sanches. Crianças Indígenas “Urbanas”: contribuições da pesquisa para a 
sedimentação de um campo cientifico. In: Anais da Conferência Internacional 
Educação, globalização e cidadania: novas perspectivas da sociologia da 
educação. João Pessoa-PB: Editora da UFPB, 2008.NASCIMENTO, Adir Casaro. 
A cosmovisão e as representações das crianças Kaiowá-guarani: o antes e o 
depois da escolarização. Douratos-MS, 2005. (mimeo)NUNES, Ângela Maria. 
“Brincando de ser criança”: contribuições da etnologia indígena brasileira para 
a antropologia da infância. Departamento de Antropologia, ISCT, Lisboa, 
Portugal, 2003. (Tese de Doutorado em Antropologia).NUNES, Ângela Maria. A 
sociedade das crianças A’uwé-xavante: por uma antropologia da criança. 
Universidade de São Paulo, 1997. (Dissertação de Mestrado em 
Antropologia).SILVA, Aracy Lopes da; MACEDO, Ana Vera Lopes da e NUNES, 
Ângela (0rgs.) Crianças Indígenas:Ensaios Antropológicos. São Paulo: Global, 
2002.TASSINARI, Antonella Maria Imperatriz. Concepções indígenas de 
infância no Brasil. Campo Grande – MS: Tellus, ano 7, n. 13, p. 11-25, out. 2007. 

Palavras chave: Infâncias Indígenas. Professores em Formação. Narrativas de 
Professores. 
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IV CICSE-86602 - Ensino remoto na Educação Infantil: um olhar para as 
emoções 

- Angelita Santa Rosa Baldani - UNIVATES 
- Aparecida Garcia Pacheco Gabriel - UNIVATES 
- Rudimaria dos Santos - UNIVATES 
- Jacqueline Silva da Silva - UNIVATES 

Com a pandemia instaurada pelo COVID-19, as escolas buscaram estratégias 
de ensino diversas para continuar oferecendo acesso aos conhecimentos, que 
antes eram ofertados no ambiente escolar de forma presencial. Na Educação 
Infantil esta experiência foi desafiadora, por se tratar de crianças tão pequenas 
que depende de um adulto para ter acesso as interações ofertadas pela 
escola. Este trabalho apresenta uma análise de como foi trabalhado as 
emoções dos pequenos a partir da experiência vivenciada por uma professora 
da Educação Infantil, que atuava com crianças de 4 anos, em uma Escola 
Municipal de Educação Infantil, na cidade de Ourinhos – SP (Brasil). Que 
durante o ensino remoto recebeu algumas queixas das famílias em relação ao 
novo formato de ensino e como ele afetava diretamente as emoções das 
crianças, que não sabiam ao certo o porquê do isolamento. A pesquisa seguiu 
uma abordagem qualitativa, com entrevista com a professora e observações 
do seu planejamento, da sala virtual no Google Sala de Aula, das atividades 
impressas, do grupo de WhatsApp da turma e da aula síncrona pelo Meet. 
Com esta pesquisa foi possível observar as estratégias desenvolvidas para 
trabalhar com as emoções das crianças a partir de uma história infantil “O 
monstro das Cores” da escritora e arte-terapeuta, portuguesa, Ana Llenas e da 
escuta sensível.  Tendo como aporte teórico a BNCC (2018), MARTINS; MELO 
(2008), CARREIRA (2015), SILVA (2017), BARBIER (2004) e CATARREIRA (2015). 
Podemos observar que mesmo com todas dificuldades enfrentadas devido ao 
distanciamento social, foi possível oferecer, com auxílio dos recursos 
tecnológicos, história infantil, empenho da professora e a ajuda da família, uma 
interação com as crianças para ajudá-las a entender suas emoções dando 
escuta e vez para dialogar sobre o momento vivido de distanciamento social e 
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os sentimentos que emergiram, numa tentativa de preencher a lacuna 
estabelecida pela ausência das aulas presenciais. 

BARBIER, René. A pesquisa-ação. Tradução de Lucie Didio. Série Pesquisa em 
Educação, Brasília: Líber Livro Editora, v. 3, 2004BRASIL/MEC. Lei nº. 9.394, de 
20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Brasília, DF: 20 de dezembro de 1996.________, Ministério da Educação. Base 
Nacional Comum Curricular. BNCC/2017. Brasília. DF, 2018. SILVA, Eulina de 
Almeida da. Os Significados das Emoções na Educação das Crianças. Revista 
Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Edição 09. Ano 02, Vol. 
02. pp 88-110, dezembro de 2017. ISSN:2448-0959. Link de Acesso: https://
www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/emocoes-na-educacao 
MARIN, Ângela et al. Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia 
COVID-19: crianças na pandemia COVID-19. Rio de Janeiro: Fiocruz/CEPEDES, 
2020. 20 p. Cartilha.Martins, Maria da Conceição; Melo, Jorge Manuel. 
Emoção…emoções… que implicações para a saúde e qualidade de vida? 
Millenium RE - Número 34 - Abril de 2008.CATARREIRA, Cátia Sofia Sá Rato. AS 
EMOÇÕES DAS CRIANÇAS EM CONTEXTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR.  
Dissertação (Mestrado) – Instituto Politécnico de Portalegre. Portalegre, janeiro 
de 2015. 

Palavras chave: Educação Infantil. Emoções. Ensino remoto 

IV CICSE-86747 - Rights and educational opportunities for women and 
children in prison 

- María Claudia Molinari - Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
- Marcela Ventura - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
- Fabiana Procopovich - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
- Daniela Cadile - Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina 
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This communication is focused on some of the educational proposals 
developed within the framework of ¨Women and children in prison¨, an 
Extension Project of the FaHCE, National University of La Plata. The project 
started in 2010 in the Penitentiary Unit 33 of Los Hornos, Buenos Aires 
Province. The target grup is children from 0 to 4 years old (currently, a total 
number of 60), their mothers, and other pregnant women from five cell blocks. 
The Project works together with the educational institutions attended by the 
children outside de Unit. At the same, inside the unit, and through reading, 
writing, games and music, educational actions are carried out with the purpose 
of guaranteeing children access to these cultural practices. These experiences, 
which are non-existent or very limited in a situation of confinement, are 
conducted in a weekly workshop called "La Ronda".Here, we are particularly 
interested in analyzing the interactions between books and readers, including 
babies. During the last two years, due to the pandemic, entering to prison was 
not possible, so we had to implemnet other interaction strategies. We worked 
with virtual connections to later expand the exchanges through some 
WhatsApp groups. Spontaneous participation of women with videos, 
narrations, readings and conversations occurred. Then, we continued working 
in each cell block to favor isolation conditions due to sanitary recomendations. 
We are interested in discuss about the presence and circulation of books, 
readings and readers in prison with babies, children, women-mothers and 
educators. We wonder how to stand and expand these experiences in the 
complexity and hostility of confinement, and considering the diversity of 
possible interactions in the workshop, in the cell blocks, the daily life, in the 
intimacy of the cells ,and/or in telephone comunications. We consider sharing 
these experiences and questions as a way to find new answers. 

-Molinari, C. y Brena, G. (Coords.). (2018). Mujeres y niños en la cárcel. Lectura 
y escritura dentro y fuera de la Unidad 33. La Plata : Universidad Nacional de 
La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Link: https://
libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/112-Procopovich, M. 
(2020). Infancias en contextos de encierro: Acuerdos y disensos en la Mesa 
Restaurativa de los derechos de los niños y las niñas en la Unidad Penitenciaria 
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Nº 33 de La Plata. Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1944/
te.1944.pdf 

Palavras chave: Lectura- Educación en Contextos de Encierro- Infancias- 
Alfabetización inicial. 

IV CICSE-87439 - Pro(g)Natura: Flexibilidade curricular com recurso à 
articulação de ambientes educativos 

- Isabel Duque - CASPAE 
- Ricardo Almeida - CASPAE 
- Maria Emília Bigotte de Almeida - ISEC/IPC,CASPAE 
- Marlene Miguéis - DEP/UA 

O Projeto de Flexibilidade e Autonomia Curricular, vigente nas escolas desde 
o ano letivo 2017/2018, vem colocar à comunidade educativa novos desafios. 
As escolas são hoje desafiadas a promover ambientes de aprendizagem por 
descoberta, com práticas de ensino e de aprendizagem transdisciplinares, em 
estreita relação com as vivências dos alunos e, portanto, com o que lhes é 
significativo. Importa, portanto, promover nos alunos a capacidade de 
aprender a aprender, por meio de ambientes e práticas de ensino centradas 
nos alunos. Foi neste contexto de mudança que surgiu o Pro(g)Natura, um 
programa educativo que articula os ambientes educativos natureza, tecnologia 
e sala de aula. Pretende-se, assim, conciliar os benefícios da livre exploração 
regular da natureza pela criança com os benefícios do desenvolvimento do 
pensamento computacional, promovido pela exploração da linguagem de 
programação Scratch, em articulação com as práticas de ensino e de 
aprendizagem em sala de aula. Trata-se de um programa desenvolvido pela 
parceria entre projetos da comunidade, que visa o desenvolvimento de 
objetivos gerais, específicos e transversais dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, de acordo com as Aprendizagens Essenciais preconizadas pelo 
Ministério da educação.O presente artigo visa apresentar um estudo realizado 
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no âmbito do desenvolvimento do PgN, cujo objetivo é analisar a 
potencialidade deste programa para o desenvolvimento das competências 
transversais dos alunos, do ponto de vista dos seus encarregados de educação 
(EE). Para tal, foram apresentados questionários aos EE de 22 participantes, 
antes do início do PgN e após dois anos de implementação. Os dados aqui 
apresentados, resultantes de um estudo mais alargado, permitem-nos 
compreender que o desenvolvimento do PFAC por meio da aplicação do PgN 
terá tido um impacto positivo no desenvolvimento das competências 
transversais dos alunos, na perspetiva dos seus EE. De acordo com estes, o 
PgN terá potenciado o desenvolvimento, nomeadamente, na capacidade dos 
alunos para planear e desenvolver temas e projetos, de aplicar conhecimento, 
de colaborar e apoiar o outro, de ouvir o outro e aceitar as suas opiniões, 
assim como a sua capacidade autocrítica, autonomia, persistência e confiança. 

1)Duque, I., Migueis, M., Almeida, R. & Bigotte de Almeida, E. (2020). 
Pro(g)Natura, flexibilidade curricular numa aliança entre contextos educativos: 
natureza, linguagem de programação e sala de aula. Indagatio Didactica. vol. 
12 (5 ) , 253-271 . ISSN: 1647-3582, h t tps : / /do i .org/10 .34624/
id.v12i5.23469.2)Duque, I., Almeida, R., Migueís, M. & Bigotte de Almeida, M.E.
(2021).Pro(g)natura: Programming Language and Curriculum Development 
from the Free Iniciative of Childreen in Nature.Proceedings of the 14th 
International Conference of Education, Research and Innovation-ICERI 
2021,6329-6338, ISBN: 978-84-09-34549-63)Duque, I., Migueis, M., Bigotte de 
Almeida, E., Almeida, R. & Mendes, C. (2019).   PRO(g)NATURA: um programa 
educativo em ambientes natureza e tecnológico. Livro de resumos CIDInE - 
Colóquio Inovação em educação: balanços e  perspetivas futuras, de 25 a 26 
de outubro. Porto: Escola Superior de  Educação do Politécnico do 
Porto.4)Almeida, M.E., Miguéis, M., Almeida,R. Duque, I., Mendes, C. (2019). 
PRO(G)NATURA – UM PROGRAMA DE FLEXIBILIDADE CURRICULAR NO 1º 
CICLO .XV Congresso Internacional Gallego-Portugués de Psicopedagogia. 
Corunha, Espanha: Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía, 4-6 
setembro,Universidade da Corunha. 
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Palavras chave: Flexibilidade Curricular, natureza, tecnologia, competências 
transversais 

IV CICSE-88444 - Políticas públicas educacionais e matrículas de crianças 
imigrantes em uma rede municipal de ensino brasileira 

- Fernanda Cargnin Gonçalves Daniel - Universidade Federal do Paraná 

A presente proposta de comunicação oral se configura a partir da primeira 
etapa de uma pesquisa de doutorado que está sendo realizada no município 
de Florianópolis/Santa Catarina/Brasil. O objetivo da pesquisa consiste em 
compreender de que maneira as desigualdades sociais, econômicas, 
linguísticas e raciais afetam a formação leitora de crianças imigrantes na 
educação infantil. Como parte das etapas iniciais da pesquisa foi realizado um 
levantamento de dados quantitativos a respeito do número de crianças 
imigrantes matriculadas na Educação Infantil da Rede municipal de ensino do 
referido município. O objetivo do estudo apresentado nesta comunicação, 
portanto, consiste em compreender as relações existentes entre as matrículas 
de crianças imigrantes na Educação Infantil e as políticas migratórias 
educacionais instauradas a nível nacional e municipal. Para a análise estão 
sendo utilizadas a lei municipal 10.735/2020 e as leis nacionais 8.069/90; 
9.394/1996 e 13.445/2017. Todas mencionam, de forma direta ou indireta, as 
políticas educacionais para as crianças imigrantes no Brasil. Como referencial 
teórico deste estudo utilizou-se autores de pesquisas brasileiras que discutem 
questões relacionadas à infância e à imigração, como Voltarelli e Nascimento 
(2020); Demartini (2021); Norões (2021); Freitas e Silva (2015); Nascimento e 
Morais (2020); Siller (2019); Santos (2018); Alexandre e Abramovicz (2017). 
Discussões a respeito da desigualdade social e educacional à luz de autores 
como Scalon (2011) e Cuenca (2011) também são utilizadas como aporte 
teórico. A metodologia do estudo consiste em análise documental dos dados 
levantados a respeito das matrículas das crianças imigrantes na Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis relacionando-os com as 
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políticas educacionais municipais e nacionais para crianças imigrantes. A 
pesquisa se encontra em andamento. 

ABRAMOWICZ, Anete; OLIVEIRA, Fabiana. As relações étnico-raciais e a 
sociologia da infância no Brasil: alguns aportes. In: BENTO, Maria Aparecida S. 
Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, 
conceituais. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e 
Desigualdades - CEERT, 2012, p. 47-64.ALANEN, L. Generational Order. In: 
QVORTRUP, J.; CORSARO, W. A.; HONIG, M-S. (Eds.). The Palgrave Handbook 
of Childhood Studies. England: Palgrave Macmillan, 2009, p. 159- 
174.ALEXANDRE, Ivone Jesus; ABRAMOWICZ, Anete. Migrantes do Haiti: um 
estudo sobre a inserção das crianças nas instituições escolares de Sinop MT. 
Périplos-Revista de Pesquisa sobre Migrações, Brasília, v. 01, n. 01, p. 187-194, 
2017. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos/
article/view/6562. Acesso em 18/08/21.ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Etnografia 
da prática escolar. Campinas, SP: Papirus, 1995.ARAÚJO, Vânia Carvalho de; 
SILLER, Rosali Rauta. A criança pomerana na educação infantil: posso falar 
minha língua aqui? Educação. Santa Maria. V.44, 2019. Disponível em: https://
periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/34697/pdf. Acesso em 
15/08/21.BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich (VOLOSHÍNOV, Nikoláievich Valentin). 
Marxismo e filosofia da linguagem. 13ª ed. São Paulo: Editora Hucitec, 
2009.BAPTISTA, Mônica Correia; BELMIRO, Celia Abicalil; GALVÃO, Cristiene. 
Educação Infantil e a gênese do processo de construção do leitor literário. In.: 
In.: DEBUS, Eliane; JULIANO, Dilma Beatriz; BORTOLOTTO, Nelita (Orgs.). 
Literatura infantil e juvenil: do literário a outras manifestações estéticas. 1 ed. 
Tubarão (SC): Copiart, 2016.BRADSHAW, Matt; STRATFORD, Elaine. Qualitative 
research design and rigour. In.: IAIN, Hay (Org.). Qualitative research methods 
in human geography. 2ed. New York: Oxford University Press, 2005. BRASIL. 
Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988.BRASIL. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/90, de 13 de julho de 1990. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20 
de dezembro de 1996.BRASIL. Presidência da República. Lei 13.445, de 24 de 
maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Disponível em: http://
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www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm. Acesso 
em: 02/08/21. CREDIT SUISSE. Relatório de riqueza global. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/23/desigualdade-no-brasil-
cresceu-de-novo-em-2020-e-foi-a-pior-em-duas-decadas. Acesso em: 
15/07/2021.CORSINO, Patrícia. Professoras de Educação infantil e suas visões 
de letramento: tensões da prática. In.: ROCHA, Eloisa; KRAMER, Sônia (Orgs.) 
Educação infantil: enfoques em diálogo.Papirus, 2011. CUENCA, Ricardo. 
Sobre justicia social y su relación con la educación en tiempos de desigualdad. 
Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS). Vol. 1, Núm. 
1, 2012, pp. 79-93.  Disponível em: art3.pdf (rinace.net). Acesso em: 24/08/21. 
DEMARTINI, Zeila de Brito Fabri. Crianças imigrantes: “necessárias”, “invisíveis”, 
mas “perigosas”. Zero-a-Seis, Florianópolis, v. 23, n. 43, p. 370-398, jan./jun., 
2021. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/
view/73964/45626.  Acesso em 01/08/21. DOMINGUES, Chirley; DEBUS, 
Eliane Santana Dias; FURTADO, Thamirys Frigo. A formação do leitor literário, 
da educação infantil ao ensino médio: pelas lentes de um olhar sensível. 
CLARABOIA, Jacarezinho/PR, n.16 (Educação literária), p. 208-224, jul./dez, 
2021. Disponível em: http://seer.uenp.edu.br/index.php/claraboia/article/
view/1909/pdf. Acesso em 23/08/21. FREITAS, Marcos Cezar de; SILVA, Ana 
Paula. Crianças bolivianas na educação infantil de São Paulo: Adaptação, 
vulnerabilidade e tensões. Cadernos de Pesquisa, n. 157, p. 680-702, set. 2015. 
Disponível em: https://www.scielo.br/j/cp/a/DSLbNt9qscNqGZCNk8BS9xP/
abstract/?lang=pt. Acesso em:  30/07/21.FLORIANÓPOLIS. Lei n. 10.735, de 
28 de julho de 2020. Dispõe sobre a política municipal para a população 
migrante, com objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias. Disponível 
em: https://leismunicipais.com.br/a/sc/f/florianopolis/lei-ordinaria/
2020/1074/10735/lei-ordinaria-n-10735-2020-dispoe-sobre-a-politica-
municipal-para-a-populacao-migrante-com-objetivos-principios-diretrizes-e-
acoes-prioritarias . Acesso em 19/02/22. INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua. Rendimento de todas as fontes. Disponível em: https://
agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
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not ic ias/ re leases/25700-pnad-cont inua-2018-10-da-populacao-
concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-pais. Acesso em: 
15/07/2021.LLOBET, Valeria. Las políticas para la infancia y el enfoque de 
derechos en América Latina: algunas reflexiones sobre su abordaje teórico. In: 
Fractal: Revista de Psicologia, v. 23 – n. 3, p. 447-460, Set./Dez. 2011. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/fractal/v23n3/v23n3a02.pdf Acesso 
em: 10/05/2021.MANNHEIM, Karl. El problema de las generaciones. In: Revista 
española de investigaciones sociológicas, nº 62, p. 193-244, 1993[1928]. 
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=766796. 
Acesso em 01/04/2021.NASCIMENTO, Maria Leticia;  MORAIS, Carolina 
Grandino Pereira de. (In) visibilidade das crianças imigrantes na cidade de São 
Paulo: questões para pensar a cidadania da pequena infância. Espaço 
pedagógico.  V.27, n.2, Passo Fundo, p. 437-458. Maio/Ago. 2020. Disponível 
e m : h t t p : / / s e e r . u p f . b r / i n d e x . p h p / r e p / i s s u e / v i e w / 7 1 4 /
Edi%C3%A7%C3%A3o%20completa%20PDF Acesso em 02/08/21.NORÕES, 
Katia. Migração infantil e educação: entre silêncios e urgências no acesso a 
direitos. Zero-a-Seis, Florianópolis, v. 23, n. 43, p.420-443, jan./jun., 2021. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/
79134/45628 Acesso em 05/08/21. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 
Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: https://
www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca. Acesso em 
20/08/21.PATARRA, Neide Lopes. O Brasil: país de imigração? Revista 
eletrônica de estudos urbanos e regionais. Ano 3, n. 9, junho de 2012. 
Disponível em: http://emetropolis.net/system/edicoes/arquivo_pdfs/
000/000/008/original/emetropolis_n09.pdf?1447896326. Acesso em: 
02/08/21REYS, Yolanda. La poética de la infancia y la formación el lector 
literario. In.: DEBUS, Eliane; BAZZO, Jilvania Lima dos Santos; BORTOLOTTO, 
Nelita (Orgs.). Literatura infantil e juvenil: pelas frestas do contemporâneo. 1 
ed. Tubarão (SC): Copiart, 2017.ROSEMBERG, Fúlvia. Criança pequena e 
desigualdade social no Brasil. In: Freitas, Marcos Cezar de. Desigualdade social 
e diversidade cultural na infância e na juventude. São Paulo: Cortez, 2006. 
SANTOS, Priscila da Silva. Narrativas silenciosas: identidade e imigração na 
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educação infantil. 188p. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São 
Paulo, 2018. 

Palavras chave: crianças imigrantes; desigualdade; políticas. 
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Novos desafios para a escola pública e profissão docente 

IV CICSE-11189 - Culturas colaborativas e lideranças pedagógicas: da teoria à 
prática - constrangimentos organizacionais e culturais 

- Generosa Pinto Silva Vilela Pinheiro - Universidade Católica Portuguesa 
- José Matias Alves - Universidade Católica Portuguesa 

Para ser   democrática, garantindo a participação, a deliberação e a 
capacitação de todos, a estratégia de mudança da escola passa pela 
diversificação e flexibilização, num contexto de autonomia construída e 
significativa, o que vai implicar novas formas de organizar o trabalho 
pedagógico e de desenvolver o currículo, assim como novos modos de 
liderança. Para serem exequíveis, estas mudanças vão pressupor, então, um 
contexto de gestão participada e a instituição de uma cultura colaborativa de 
aprendizagem. Assim, se pretendemos compreender se uma escola se tem 
instituído como uma   comunidade de aprendizagem, é suposto que partamos 
não só de uma caracterização das culturas escolares que marcam os espaços 
onde os professores exercem a sua atividade, mas também de uma análise da 
influência das lideranças no modo como desenvolvem o seu trabalho, 
sobretudo com os colegas. Para percebermos a forma como as dinâmicas 
colaborativas e a atuação das lideranças intermédias podem estar ao serviço 
de um professor colaborativo e reflexivo, optamos por uma investigação de 
tipo naturalista, articulando uma abordagem quantitativa e qualitativa. No 
sentido de caracterizarmos as culturas escolares, usamos processos de análise 
de dados baseados numa estatística de natureza descritiva que submetemos a 
uma análise e interpretação estrutural e semântica. Por outro lado, para 
aprofundarmos contextos singulares e as perspetivas de atores individuais, 
optamos por uma abordagem qualitativa. Da análise dos dados obtidos, 
concluímos que, embora já se registem diversas dinâmicas colaborativas nas 
escolas, as mudanças no sentido da evolução para uma cultura colegial de 
aprendizagem e uma liderança pedagógica têm sido muito ténues e lentas, o 
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que parece ser justificado por estrangulamentos estruturais, pela falta de saber 
fazer, pelo individualismo e balcanização que estão inscritos na história da 
organização escolar e do corpo docente. 

Alarcão, I., & Canha, B. (2013). Supervisão e colaboração: Uma relação para o 
desenvolvimento. Porto Editora. Alves, J. M., & Cabral, I. (2017). Uma outra 
escola é possível. Mudar as regras da gramática escolar e os modos de 
trabalho pedagógico. Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade 
Católica Portuguesa. Bolivar, A. (2014). Melhorar os processos e os resultados 
educativos. O que nos ensina a investigação. Em J. Machado, & J. M. Alves 
(org.), Melhorar a escola. Sucesso escolar, disciplina, motivação, direção de 
escolas e políticas educativas (pp.107 – 121). Universidade Católica 
Editora.Bolivar, A. (2020). Gestão e liderança escolar. O que nos diz a 
investigação à escala global. Em I. Cabral, & J. M. Alves (coord.), Gestão escolar 
e melhoria das escolas. O que nos diz a investigação (pp. 17 – 32). Fundação 
Manuel Leão. Bush. T. (2019). Professional learning communities and 
instructional leadership. A collaborative approach to leading learning? 
Educational Management Administration & Leadership, 47 (6), 839 – 842. 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1741143219869151Cabral, I. 
(2014). Gramática escolar e (in)sucesso: Os projetos Fénix, Turma Mais e ADI. 
Universidade Católica Editora.Cabral, I., & Alves, J. M. (2016). Um Modelo 
Integrado de Promoção do Sucesso Escolar (MISE) – A voz dos alunos. Revista 
Portuguesa de Investigação Educacional, (16), 81 – 113. https://doi.org/
10.34632/investigacaoeducacional.2016.3422Formosinho, J., & Machado, J. 
(2009). Equipas educativas. Para uma nova organização da escola. Porto 
Editora. Formosinho, J., & Machado, J. (2016). Tipos de organização dos alunos 
na escola pública. Em J. Formosinho, J. M. Alves, & J. Verdasca (org.), Uma 
nova organização pedagógica da escola (pp. 19-38). Fundação Manuel 
Leão.Fullan, M., & Hargreaves, A. (2001). Por que vale a pena lutar? Porto 
Editora. Hargreaves, A. (1998). Os professores em tempos de mudança. O 
trabalho e a cultura dos professores na idade pós-moderna. McGrawHill de 
Portugal.Hargreaves, A. (2003). O ensino na sociedade do conhecimento. A 
educação na era da insegurança. Porto Editora.Lima, J. A. (2002). As culturas 
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colaborativas nas escolas. Porto Editora.Neves, P. (2011). Sucesso e mudança 
nas organizações. Uma questão de confiança. Editora RH.Roldão, M. C. (2007). 
Colaborar é preciso. Noesis, 71, 24-29.Roldão, M. C. (2019). Quem lidera o 
ensino e a aprendizagem? Um estudo de caso múltiplo sobre lideranças 
pedagógicas. Fundação Manuel Leão. Sallán, J. (2020). Los directivos como 
promotores de la mejora educativa. Revista Portuguesa de Investigação 
Educacional, nº especial , 228 – 256. https://doi.org/10.34632/
investigacaoeducacional.2020.8508Santa, M. (2015). Learning organisation 
review – a good theory perspective. The Learning Organization, 22 (5), 242 – 
270. http://doi.org/doi/10.1108/TLO-12-2014-0067Vaillant, D. (2019). 
Directivos y comunidades de aprendizaje docente. Un campo en construcción. 
Revista Eletrônica de Educação, 13 (1), 87 – 106. http://dx.doi.org/
10.14244/198271993073 

Palavras chave: Trabalho colaborativo; liderança pedagógica; profissionalismo 
interativo; comunidades de aprendizagem 

IV CICSE-12818 - Prática Educativa E Ensino Remoto Emergencial: Desafios 
Vivenciados Por Escolas De Educação Básica No Piauí, Brasil 

- Zilda Tizziana Santos Araújo - Universidade Federal do Piaui-UFPI 
- Antonia Dalva França-Carvalho - Universidade Federal do Piaui-UFPI 

A escola, enquanto lócus com função social intencional e transformadora, 
desempenha o papel de formação humana por meio da prática educativa que 
desenvolve. Ao longo de sua existência, em razão das transformações 
paradigmáticas, necessitou reconfigurar seu modusoperandi. Contudo, nunca 
experimentara nada igual ao Ensino Remoto Emergencial instalado no 
contexto pandêmico do Sars-Cov-2 (COVID-19). Diante de um cenário instável 
e complexo e a obrigatoriedade de continuar cumprindo seu papel encontrou 
nesta estratégiauma forma de atender a demanda no campo educativo, 
ampliando seus desafios para a sua efetivação. O presente estudo objetiva 
compreender quais desafios as escolas que ofertam Educação Básica na rede 
estadual de ensino do Piauí, Brasil, vivenciam no desenvolvimento de suas 
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práticas educativas durante o ensino remoto emergencial ocorrido entre os 
anos de 2020 e 2021. O design metodológico do estudo é de natureza 
qualitativa, ancorada na Netnomedologia (FRANÇA CARVALHO; CAVALCANTI, 
2021). A produção dos dados ocorreu por meio da aplicação de um 
questionário online, via Google Forms, com questões mistas. A sistematização 
dos dados assentou-se na Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) e na 
Hermenêutica-Dialética (MINAYO, 2001; HABERMAS, 2002). Os loci foram 05 
escolasda rede pública estadual do Piauí-Brasil. Participaram 20 professores, 5 
gestores e 5 coordenadores pedagógicos. Os principais resultados apontaram 
que a ressignificação do fazer educativo dessas escolas, mediante o cenário 
imposto pelo ensino remoto emergencial, ratificou lacunas já existentes. A 
exemplo, a imprescindível ampliação da aprendizagem docente frente às 
novas Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC); a adoção de 
estratégias de ensino pautadas nas Metodologias Ativas; a adaptação 
curricular para a promoção da aprendizagem centrada no aluno e, 
consequentemente, o seu protagonismo. Portanto, a relevância deste estudo 
incide na ampliação da discussão sobre a epistemologia da escola e suas 
práticas no contexto do século XXI. 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. [Trad. Luís Antero Reto e Augusto 
Pinheiro]. Lisboa: Edições 70, 1977.COULON, Alain. Etnometodologia e 
educação. [Trad. Ana Teixeira]. São Paulo: Cortez, 2017.FRANÇA-CARVALHO, 
Antonia Dalva França-Carvalho; CAVALCANTI, Ágata Laisa Laremberg. 
Netnometodologia: uma perspectiva de pesquisa emergente para ambientes 
virtuais de aprendizagem. INTERAÇÃO, Curitiba, abr./jun. 2021, v. 21, n. 2, p. 
1-10HABERMAS, Jürgen. Racionalidade e comunicação. [trad. Paulo 
Rodrigues]. L isboa: Edições 70, 2002, (Bibl ioteca de Fi losofia 
Contemporânea).MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: 
teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

Palavras chave: prática educativa; escola; desafios; ensino remoto. 
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IV CICSE-13295 - Do monopólio do saber à lógica de mercado: a profissão 
do académico 

- Helena de Fátima Ferreira Antunes - Universidade do Minho 
- Ana Paula Pereira Marques - Universidade do Minho 

Esta apresentação resulta do trabalho que está a ser desenvolvido no projeto 
de tese do doutoramento em Sociologia, na Universidade do Minho, com o 
título "Reconfigurações da praxis profissional académica: condições de 
trabalho e trajetórias de carreira no ensino superior", sob a orientação 
científica da Professora Doutora Ana Paula Marques.As reformas educativas 
nas Instituições do Ensino Superior (IES) têm sido enquadradas num 
movimento de fundo em si controverso, que aproxima os desígnios do ensino 
e investigação ao mundo empresarial. Epítetos de “universidade 
empreendedora” ou “capitalismo académico” expressam esse movimento de 
“empresarialização” académica. Recentemente, por força da pandemia da 
COVID-19, assiste-se a uma intensificação da utilização de dispositivos digitais 
nas práticas científico-pedagógicas. Neste processo, os docentes das IES são 
compelidos a maior produtividade, a desempenho de funções gestionárias e 
de responsabilidade, para além das suas funções de docência e investigação. 
Importa refletir sobre as implicações de um crescente hibridismo de funções e 
da relação com o trabalho, a identidade e a carreira profissional, , com um víeis 
significativo para a precarização das relações de trabalho. Tal permite 
configurar alterações muito profundas, por um lado, nas condições efetivas de 
trabalho dos professores do ensino superior sob a lógica gestionária e 
constante “prestação de contas”, e, por outro, nos domínios da autonomia e 
identidade no exercício da profissão docente.Esta investigação poderá 
contribuir para o desenho e a reformulação de políticas públicas que 
permitam atenuar a tendência de “empresarialização” do ensino superior e 
hibridismo dos académicos e, ao mesmo tempo, restruturar o ensino e a 
investigação orientados para modelos de ensino e investigação alternativos. 

Battini, O. & V. E. (2011). Concepção e elementos constitutivos da identidade e 
do trabalho docente do professor universitário. X Congresso Nacional de 
Educação-EDUCERE-I Seminário Internacional de Representações Sociais, 
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Subjetividade e Educação-SIRSSE.Becher, T. (1989). Academic tribes and 
territories. SRHE/Open University Press.Beck, J., & Young, M. F. D. (2008). 
Investida contra as profissões e reestruturação das identidades acadêmicas e 
profissionais. Cadernos de Pesquisa, 38(135). https://doi.org/10.1590/
s0100-15742008000300003Carvalho, T. (2012). Shaping the “new” academic 
profession: Tensions and contradictions in the professionalisation of 
academics. In Higher education in Portugal 1974-2009: A nation, a generation 
(Vol. 9789400721357). https://doi.org/10.1007/978-94-007-2135-7-14Costa, A. 
F. (2001). Sociologia. Quimera Editores.Duarte, A. M. (2013). De precário e de 
empreendedor todos temos (que ter) um pouco? Reflectindo sobre as 
narrativas de construção da identidade do trabalhador contemporâneo. In 
Associação Portuguesa de Sociologia (Ed.), Trabalho, Organziações e 
Profissões: Recomposições conceptuais  e desafios empíricos (pp. 13–
32).Dubar, C. (1992). Formes identitaires et socialisation professionnelle. Revue 
Française de Sociologie, 33(4). https://doi.org/10.2307/3322224Evetts, J. 
(2006). Trust and professionalism: Challenges and occupational changes. In 
C u r r e n t S o c i o l o g y ( V o l . 5 4 , I s s u e 4 ) . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1177/0011392106065083Filho, J. C. dos S., & Dias, C. L. (2016). Profissão 
acadêmica e scholarship da docência: novo olhar sobre as múltiplas funções 
do professor universitário. Avaliação: Revista Da Avaliação Da Educação 
S u p e r i o r ( C a m p i n a s ) , 2 1 ( 3 ) . h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 5 9 0 /
s1414-40772016000300010Galego, C. (2016). A universidade e os desafios da 
profissão académica em Portugal e Espanha. 1.a Conferência Ibérica de 
Sociologia Da Educação - Constrangimentos e Desafios Em Tempos Incertos, 
177–197.Galego, Carla. (2016). Políticas educativas e ensino superior análise 
da internacionalização no contexto de trabalho da profissão acadêmica em 
Portugal. Revista Internacional de Educação Superior, 2(1). https://doi.org/
10.22348/riesup.v2i1.7528Garcia, L. B. (2017). Itinerarios de la construcción de 
la profesión académica. Integración y Conocimiento, n. 7, Vol. 2, 206–
225.Girou, H. (n.d.). Teachers as transformatory intellectuals. Symposium on 
Understanding Quality Education. Conference on Re-Envisioning Quality in 
Education.Harris, S. (2002). Modernising governance: The impact on policy and 
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research communities in the United Kingdom. International Studies in 
S o c i o l o g y o f E d u c a t i o n , 1 2 ( 3 ) . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1080/09620210200200096Harris, S. (2005). Rethinking academic identities 
in neo-liberal times. In Teaching in Higher Education (Vol. 10, Issue 4). https://
doi.org/10.1080/13562510500238986Huberman, M. (1993). The model of the 
independent artisan in teachers’ professional relations. In Teachers’ Work: 
Individuals, Colleagues, and Contexts.London, M. (1987). Career survival in the 
workplace. Harper & Row.Magalhães, A. (2004). A identidade do ensino 
superior: Política, conhecimentos e educaçãonuma época de transição 
(Fundação Calouste Gulbenkian (ed.)).Marcelo García, C. (2009). A identidade 
docente: constantes e desafios. Formação Docente (Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa Em Educação), 1(1).Rodrigues, M. de L. (1997). 
Sociologia das Profissões.Rowe, D. E. O., & Bastos, A. V. B. (2010). Vínculos com 
a carreira e produção acadêmica: comparando docentes de IES públicas e 
privadas. Revista de Administração Contemporânea, 14(6). https://doi.org/
10.1590/s1415-65552010000700003Santiago, R. et al. (2003). Modelos de 
governo, gerencialismo e avaliação institucional nas universidades. Revista 
Portuguesa de Educação, 75–99.Santos, C. D. C., Pereira, F., & Lopes, A. (2016). 
Efeitos da intensificação do trabalho no ensino superior: da fragmentação à 
articulação entre investigação, ensino, gestão académica e transferência de 
conhecimento. Revista Portuguesa de Educação, 29(1). https://doi.org/
10.21814/rpe.6820Sousa, S. B. (2010). A ‘comunidade académica’ como um 
conceito errático. Sociologia: Revista Da Faculdade de Letras Da Universidade 
Do Porto, Vol. XX, 149–166.Williams, K. (2008). Troubling the concept of the 
“academic profession” in 21st Century higher education. Higher Education, 
56(5). https://doi.org/10.1007/s10734-007-9109-xYlijoki, O. H., & Ursin, J. 
(2013). The construction of academic identity in the changes of Finnish higher 
education. Studies in Higher Education, 38(8). https://doi.org/
10.1080/03075079.2013.833036 

Palavras chave: ensino superior; profissão académica; carreira académica; 
identidade profissional. 
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IV CICSE-17064 - Gestão na Educação da Infância: Continuidade, Rupturas e 
Transformação 

- Vera M.R. de Vasconcellos - Proper/UERJ 
- Isabel de A. Barbosa - CM Margarida Gabinal 
- Georgia Paiva - 7ª CRE/SME/RJ 
- RoseMaria Ribeiro Batista - 7ª CRE/SME/RJ 
- Andrea Mairinki - 7ª CRE/SME/RJ 
- Cecilia Bahia - CM Dina Sfat 

Este trabalho, escrito por 12 mãos é resultado de um grupo de debates, 
realizados entre os anos 2017 a 2020 com oito diretoras de creches públicas 
de uma coordenadorias regionais de educação, da cidade do Rio de Janeiro, 
Brasil. Os encontros reflexivos semanais (duas horas de duração), objetivavam 
ajudá-las a reconhecer seus estilos próprios de liderar as equipas (professoras 
e agentes de Educação infantil) e lidar com as demandas da comunidade 
local. Adotamos um referencial analítico (Ball,1994) que as permitiu conhecer a 
dimensão ideológica e a não neutralidade das políticas educativas e suas 
formas de reintrepretá-las no âmbito municipal/local; além de analisar o 
quanto elas - sujeitos da ação –assumiam a dimensão política da creche. Esta 
reflexão em torno do contexto da estratégia política ajudou a reconhecer o 
sentido crítico do trabalho que realizavam em seus quotidianos. A pesquisa 
privilegiou o sigilo ético e instrumentos de registro e análise que não 
expusesse pessoas ou instituições. Os dados foram registrados em “Diários de 
Bordo” pela pesquisadora e serviram para acompanhar as mudanças 
acorridas. As sessões descritas minuciosamente, buscavam compreender o 
que seria para Bowe, Ball & Gold (1992) o contexto dos resultados/efeitos, 
onde as políticas produzem efeitos e não só resultados. Analisamos os 
impactos e as mudanças nos contextos da prática e também efeitos de 
segunda ordem que afetassem a subjetividade delas enquanto pessoas. 
Assim, uma outra dimensão - a síndrome do burnout: - estresse crônico 
oriundo do excesso de trabalho (Pereira, 2010) ganha destaque nas reflexões e 
provoca rupturas com o lugar de direção ocupado há mais de 10 anos. Resulta 
na aposentadoria de cinco delas e a buscar por nova formação. A 
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transformação as levou a ocupar novos espaços na Educação. Dois anos 
depois (2022), realizamos um Grupo Focal online (modalidade  follwup) para 
investigar como elas avaliam o efeito daqueles encontros reflexivos, na tomada 
de decisão e rupturas: com a direção, a creche e o efeito da aposentadoria; 
quais as transformações que essas decisões provocaram, em suas vidas 
profissionais e pessoais. 

BALL, S.  J; BOWE, R. & GOLD, A. (1992) Reformando a educação e mudando 
as escolas: estudos de caso em sociologia política. New York: Routledge.BALL, 
Stephen J. Education reform: a critical and post-structural approach. (1994) 
Buckinghan: Open University Press.PEREIRA, Ana Maria – Burnout: Quando o 
trabalho ameaça o bem estar do trabalhador, Ed. Casa do Psicólogo, 3ª Edição, 
2010 

Palavras chave: Educação; Continuidade; Rupturas; Transformação 

IV CICSE-17099 - A implementação do Novo Ensino Médio nas escolas da 
rede Estadual do Amazonas 

- Marta de Almeida Freire - UFAM 
- Nádia Maciel Falcão - UFAM 

O trabalho versa sobre o processo de implantação do Novo Ensino Médio 
pela Secretaria do Estado da Educação do Amazonas e tem como objetivo 
compreender a proposta elaborada para implantação das mudanças previstas 
na Lei 13.415/17, na Resolução 03/2018 CNE/CEB e na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Trata-se de uma pesquisa exploratória baseada em revisão 
bibliográfica e análise de documentos institucionais da SEDUC/AM que 
registram os movimentos do poder estadual para efetivação das mudanças na 
oferta do ensino médio. “Ao estudante deve-se assegurar a formação comum 
e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores” (LDBEN 9394/96, art.22). O 
desafio maior não é anunciar este objetivo no campo legal, mas atacar os 
problemas que impedem sua efetivação na realidade escolar, que atenda a 
todos com qualidade e equidade. Percebe-se o cenário desafiador para 
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promover políticas públicas educacionais que alcancem a juventude brasileira 
no espaço escolar e na vida social. É preciso que se construa um currículo que 
não tenha um olhar homogêneo para a juventude, mas que considere suas 
características de forma heterogênea, com práticas educativas comprometidas 
com a autonomia frente as mudanças sociais. Pode-se interrogar até que ponto 
a proposição desta reforma do ensino médio, cujo processo tem origem em 
uma medida provisória (MP 746/2016) não é mais uma expressão daquilo que 
SAVIANI (2018) denomina de “perversa equação que expressa o significado 
da política educacional brasileira desde o final da ditadura militar (1985) até os 
dias de hoje: Filantropia+ protelação+ fragmentação+ improvisação= 
precarização geral do ensino no país. O resultado deste estudo apontam  que 
a SEDUC apresentou a proposta curricular e pedagógica do Ensino Médio 
com a intenção de inserir o jovem  nas discussões sociais que destaca nesse 
novo currículo, além da Formação Geral Básica, apresenta Itinerários 
Formativos que  considera o seu contexto cultural, regional, econômico e 
político. Nessa perspectiva espera-se que as mudanças não ocorram apenas 
para atender a legislação mas que reconheçam o jovem como sujeito histórico 
e social. 

AMAZONAS. Departamento de Políticas e Programas Educacionais – DEPPE. 
Disponível em < https://www.sabermais.am.gov.br/>. Acesso em 10 de 
fevereiro de 2022.Base Nacional Curricular do Ensino Médio. Disponível em 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> .Acesso em 31 de janeiro de 
2022.BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em http://portal.mec.gov.br/
i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=12907:legislacoes&catid=70:legislaco
es . Acesso em 30 de janeiro de 2022. KRAWCZYK. Nora (org.).  Escola pública: 
tempos difíceis, mas não impossíveis. Campinas, SP: FE/UNICAMP; Uberlândia, 
MG: Navegando, 2018. 

Palavras chave: Mudanças. Ensino médio. Cidadania 
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IV CICSE-19436 - A profissão docente, as escolas públicas e a violência 
armada 

- Maria Elisabete do Valle Mansur - Universidade Federal do Rio de Janeiro - 
UFRJ 

Este estudo reflete sobre o docente que vivencia experiências em escolas 
públicas localizadas em ambientes conflagrados pela violência associada ao 
tráfico de drogas e de armas na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa aborda a 
docência na perspectiva da História da Educação, incluindo-a no estudo da 
história da profissionalização docente que inicia na academia e se desenvolve 
na prática cotidiana. A proposta de investigação consiste em compreender 
como a violência das armas de fogo presente no entorno da escola afeta o 
trabalho, as identidades professorais, as práticas pedagógicas, administrativas 
e, enfim, a trajetória profissional. A expectativa do estudo foi de ouvir dez 
docentes em dez escolas públicas, sendo cinco estaduais de Ensino Médio e 
cinco municipais de Ensino Fundamental, que funcionam sob o sistema de 
compartilhamento de prédio escolar. O método de análise se desenvolveu na 
perspectiva da história oral, pois, tal modelo investigativo aproxima o 
pesquisador de seu interesse em conhecer, identificar e aprofundar suas 
reflexões sobre os fatos que cercam a história da profissão. A pesquisa indica 
que os desafios pessoais e profissionais do docente designado como diretor 
escolar se tornam críticos em escolas situadas em áreas conflagradas pelo 
tráfico de drogas ou pelas milícias, na medida em que requer desse diretor a 
capacidade de articulação e empatia de quem exerce essa função, bem como 
o aprimoramento da capacidade de mediar conflitos. Trata-se de entender, na 
história da educação brasileira, o papel do professor para além de sua atuação 
na sala de aula, como ator que representa uma profissão em movimento, viva e 
sujeita a mudanças, assim como os seus usuários e praticantes ordinários. 

ADICHIE, C. N. O perigo de uma única história. Disponível em: https://
www.ifmg.edu.br/governadorvaladares/noticias/adelia-a-poesia-e-a-vida-
convite-para-o-3o-encontro-do-dialogos/o-perigo-de-uma-historia-unica-
chimamanda-ngozi adichie-pdf.pdf. Acesso em: 14 abr. 2020.ANUNCIAÇÃO, 
D.; TRAD, L. A. B.; FERREIRA, T. “Mão na cabeça!”: abordagem policial, racismo 
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e violência estrutural entre jovens negros de três capitais do Nordeste. Revista 
Saúde e Sociedade (São Paulo), v. 29, n. 1, 2020. Disponível em: https://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902020000100305. 
Acesso em: 12 ago. 2020.AMARAL, Daniela Patti. A regulamentação da gestão 
democrática e a ação do Ministério Público: desdobramentos no estado do Rio 
de Janeiro. Política e Gestão Educacional, v. 22, 2018, p. 9-30.ALBERTI, V. Ouvir 
e contar: textos em história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2003.ALVES, F.; FRANCO, 
C.; RIBEIRO, L. C. Q. Segregação residencial e desigualdade escolar no Rio de 
Janeiro. In: KAZTMAN, R.; RIBEIRO, L. C. Q. A cidade contra a escola?: 
segregação urbana e desigualdades educacionais em grandes cidades da 
América Latina. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2008.ALVES, R. A alegria de 
ensinar. 1994. Disponível em: http://www.portalpordiadema.com.br/uploads2/
LIVRO2.pdf. Acesso em: 12 abr. 2018.ARROYO, M. G. Ofício de mestre: 
imagens e autoimagens. 13 ed. Petrópolis: Vozes. 2011.AZANHA, J. M. Uma 
ideia sobre a municipalização do ensino. Estudos Avançados, v. 5, n. 12, maio/
ago. 1991, p. 61-68.BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1988.BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 16 jul. 1990.BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder 
Executivo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27833.BUENO, S.; LIMA, R. S. 
de. Por uma nova política de segurança pública: Rio sob intervenção. Instituto 
D a t a f o l h a / S e e p i x , 2 0 1 8 , p . 1 0 - 1 2 . D i s p o n í v e l e m : /
FBSP_Rio_sob_Intervencao_2018_relatorio.pdf. Acesso em: 15 dez. 2019. 
BURGOS, M. B. (org.). A utopia da comunidade: Rio das Pedras, uma favela 
carioca. 2. ed. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Loyola, 2002.BURGOS, M. B. (coord.). A 
escola e o mundo do aluno: estudos sobre a construção social do aluno e o 
papel institucional da escola. Rio de Janeiro: Garamond, 2014. Disponível em: 
https://www.garamond.com.br/produto/571.pdf. Acesso em: 15 jan. 
2015.CAETANO, E. F. S. Os ordenados e a baixa remuneração dos professores 
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das primeiras letras em Minas Gerais. Fineduca – Revista de Financiamento da 
Educação (Porto Alegre), v. 7, n. 10, nov. 2017, p. 1-17.CAMPOS, C. J. de O 
programa Delegacia Legal e seus impactos no sistema de segurança pública 
no estado do Rio de Janeiro: uma contribuição da engenharia de produção na 
segurança pública. Rio de Janeiro: UFRJ-Coppe, 2012.CANDAU, V.; LUCINDA, 
M. C.; NASCIMENTO, M. G. Escola e violência. Rio de Janeiro: DP&A, 
1999a.CERTEAU, M. de. A cultura no plural. Campinas: Papiros, 
1995.CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: morar, cozinhar. 12. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2013. Disponível em: https://br.boell.org/sites/default/files/
caminhos_convergentes.pdf. Acesso em: 22 set. 2017.CERTEAU, M. de. A 
invenção do cotidiano: artes de fazer. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 
2017.GOFFMAN, E. A representação do eu na vida cotidiana. 20 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014.HADDAD, S.; DI PIERRO, M. C. Escolarização de jovens 
e a d u l t o s . R e v i s t a B r a s i l e i r a d e E d u c a ç ã o , n . 1 4 , 2 0 0 0 , p . 
108-130.HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.HALL, 
S. Quem precisa da identidade? In: SILVA, T. T. da (org. e trad.). Identidade e 
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 
103-133.JULIA, D. A cultura escolar como objeto histórico. Revista Brasileira de 
História da Educação (Campinas), n. 1, 2001, p. 9-44.LARROSA BONDÍA, J. L. 
Experiência e alteridade em educação. Revista Reflexão e Ação (Santa Cruz do 
Sul), v. 19, n. 2, jul./dez. 2011, p. 4-27. NÓVOA, A. Formação de professores e 
formação docente. In: NÓVOA, A. Os professores e a sua formação. Lisboa: 
Publicações Dom Quixote, 1992.NÓVOA, A. Firmar a posição como professor, 
afirmar a profissão docente. Cadernos de Pesquisa, v. 47, n. 166, 2017, p. 
1106-1133.PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar: convite à 
viagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.POLLAK, M. Memória e identidade 
social. Estudos Históricos, v. 5, n. 10, 1992.REIS, G. R. F. da S. Por uma outra 
epistemologia de formação: conversas sobre um projeto de formação de 
professoras no município de Queimados. Tese (Doutorado em Educação) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.RIBEIRO, E. 
Configuração espacial e fatores associados ao risco de vitimização por 
homicídio nos municípios brasileiros. Dissertação (Mestrado), Escola Nacional 
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de Ciências Estatísticas (Ence-IBGE), Rio de Janeiro, 2008.TARDIF, M. Saberes 
docentes e formação profissional. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.TARDIF, M.; 
LESSARD, C. O ofício de professor: história, perspectivas e desafios 
internacionais. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.XAVIER, L. N. A docência entre o 
ideal republicano e as violências do cotidiano. Revista Educação e Pesquisa, 
2020.XAVIER, L. N.; CARVALHO, F. G. de. Pesquisa educacional, história da 
educação e historiografia: diálogos em curso, intercâmbios possíveis. 
Cadernos de História da Educação, v. 12, n. 1, 2013. ZALUAR, A. Desafios para 
a educação no próximo milênio. In: SEMINÁRIO Brasil 500 Anos: como se 
muda um país através da educação. São Paulo, 1998.ZALUAR, A. Integração 
perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: FGV, 2004. (Série 
violência, cultura e poder).ZALUAR, A.; LEAL, M. C. Violência extra e intramuros. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 45, v. 16, p. 145-164, 2001. 

Palavras chave: Docentes, narrativas, escola pública, violência armada. 

IV CICSE-20827 - Pedagogia Histórico-Crítica: desafios e possibilidades para 
a educação infantil 

- Laís Leni Oliveira Lima - Universidade Federal De Jataí 
- Taira Carvalho De Assis - Ethos Centro Educacional Em Jataí 

O presente trabalho é parte da dissertação de mestrado intitulada “Pedagogia 
Histórico-Crítica: desafios e possibilidades para a educação infantil”. Tem como 
objetivo compreender as contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica para o 
trabalho na educação infantil. Partimos do seguinte problema: quais as 
contribuições da PHC na organização do trabalho pedagógico na Educação 
Infantil, tendo em vista a formação humana e o desenvolvimento da criança? 
Entendemos que, para atingir o objetivo, é preciso compreender os 
fundamentos e as aproximações teóricas da teoria histórico-crítica, bem como 
os caminhos didáticos percorridos para, enfim, alcançarmos suas 
possibilidades e seus desafios para o trabalho pedagógico na educação 
infantil. A educação infantil, ao longo do tempo, vem superando o seu caráter 
assistencialista e se firmando como parte do processo pedagógico das 
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instituições de educação básica. Nosso aporte teórico foram os seguintes 
autores: Saviani (2004, 2012, 2013a, 2013b, 2013c,2018); Martins (2001, 2012), 
Duarte (1996, 2001, 2010, 2016), Marsiglia (2013), dentre outros. Realizamos 
uma pesquisa bibliográfica com levantamento e revisão de obras publicadas 
sobre a teoria histórico-crítica que nos direcionaram ao trabalho científico. A 
pesquisa revela que ainda há muito o que avançar nos debates e estudos 
sobre o tema. A superação do olhar assistencialista e compensatório que a 
educação infantil carrega há décadas precisa ser superado para dar espaço a 
um trabalho que acredite nas possibilidades existentes. 

MARSIGLIA. A. C. G. Relações entre o desenvolvimento infantil e o 
planejamento de ensino. In: MARTINS, LM., and DUARTE, N., orgs. Formação 
de professores: limites contemporâneos e alternativas necessárias [online]. São 
Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.MARSIGLIA. A. C. 
G. A prática pedagógica histórico-crítica: na educação infantil e ensino 
fundamental. Campinas, SP: Autores Associados, 2011. MARSIGLIA. A. C. G. 
Infância e pedagogia histórico-crítica. Campinas, SP: Autores Associados, 
2013. MARTINS, L. M. Análise sócio-histórica do processo de personalização 
de professores. Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-graduação 
em Educação, Faculdade de Filosofia e Ciências, UNESP. Marília, 2001. 
MARTINS, L. M. O ensino e o desenvolvimento da criança de zero a três anos. 
In: ARCE, A.; MARTINS, L. M. Ensinando aos pequenos de zero a três anos. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2012SAVIANI, D. Perspectiva marxiana do 
problema subjetividade-intersubjetividade. In: DUARTE, N. Crítica ao 
fetichismo da individualidade. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 
SAVIANI, D. A pedagogia histórico-crítica, as lutas de classe e a educação 
escolar. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, v. 5, n. 2, p. 25-46, 2012. 
SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2013a. SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no 
Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2013b. SAVIANI, D. Educação: do 
senso comum à consciência filosófica. Campinas, SP: Autores Associados, 
2013c. SAVIANI, D. Escola e democracia. Campinas: Autores Associados, 2018. 

Palavras chave: Pedagogia Histórico-Crítica, educação, educação infantil 
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IV CICSE-23236 - Português Língua Não Materna e o despacho 2044/2022: 
que desafios para a formação de professores? 

- Ana Leitão - Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada; RECI 
(Research in Education and Community Intervention) 

2022 abre com uma mudança significativa e, antecipamos, com impacto 
potencialmente determinante na integração escolar e social de crianças e 
jovens: quem não tiver o Português como língua materna ou, no seu país, 
como língua de escolarização, vai poder beneficiar de um currículo ajustado às 
suas necessidades de comunicação, com vista a assegurar o acesso à 
educação e a melhoria do seu sucesso educativo.O Despacho 2044/2022, de 
16 de Fevereiro, é expressão de uma política de inclusão que, 
simultaneamente, não deixa de perspetivar o desenvolvimento económico e 
social, assumindo a vontade de ultrapassar décadas de uma ação insuficiente, 
desproporcionada e desarticulada junto de crianças e jovens não nativos em 
língua portuguesa, fazendo perigar o seu sucesso educativo e consequente 
entrada no mercado laboral.Fica, contudo, de fora, a Educação Pré-Escolar, 
não obstante ser fundamental a sua articulação, plena e consciente, com a 
entrada no 1º CEB, de forma a facilitar o processo de aquisição da leitura e da 
escrita em língua portuguesa por parte de crianças falantes de outras 
línguas.Semelhante medida, porém, não se esgota na gestão e organização 
curricula, na forma como currículo, espaços e tempos são pensados e 
ajustados. O referido despacho implica repensar a formação de professores, 
concretamente o conhecimento sobre a pedagogia e a didática específicas do 
PLNM. Ao prever o aumento de períodos de imersão linguística em aulas de 
PLNM, cumpre investir plenamente na capacitação dos docentes para um 
processo de ensino-aprendizagem profundamente distinto relativamente à 
didática da língua materna. Urge, portanto, refletir: qual o lugar do PLNM na 
formação inicial de professores? De que forma são habilitados para lidar com 
diferentes níveis de proficiência? Como se diferencia, problematiza e ensaia o 
processo de ensino-aprendizagem em Português Língua Segunda 
comparativamente com Português Língua Estrangeira nos mestrados 
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profissionalizantes para os ensinos Básico e Secundário?A presente 
comunicação visa colocar em perspetiva a formação de professores (e 
educadores) face às dinâmicas específicas do PLNM, partindo de experiências 
concretas, nomeadamente ao nível do ensino superior politécnico e 
universitário. 

Castro, Catarina et Grosso, Maria José (2017). Ensino de línguas baseado em 
tarefas - da teoria à prática. Lisboa: Lidel.Conselho da Europa (2001). Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas: Aprendizagem, ensino, 
avaliação. [trad. Maria Joana Pimentel do Rosário, Nuno Verdial Soares]. Porto: 
Asa.Formosinho, João [coord.] (2009). Formação de Professores: 
Aprendizagem profissional e acção docente. Porto: Porto Editora.Mateus, 
Maria H. Mira (2011). “Diversidade Linguística na Escola Portuguesa”. In Revista 
Lusófona de Educação, v. 18 n. 18, pp. 13-24.Pinto, Paulo Feytor (2013). 
Contributos para um modelo de formação de professores de português língua 
não materna”. In Grosso, Maria José, Bizarro, Rosa et al. [coords.]. Português 
Língua Não Materna: Investigação e Ensino. Lisboa: Lidel, pp. 184-187.Roldão, 
Maria do Céu (2007). “Função docente: natureza e construção do 
conhecimento profissional”. In Revista Brasileira de Educação, 12 (34), abril, pp. 
94-103.Sá, Rubens de et Grosso, Maria José (2020). Português para falantes de 
outras línguas - língua e cultura em tempos de perplexidade. Lisboa: Lidel. 

Palavras chave: Didática; PLNM; Formação de Professores | Ensino Superior 

IV CICSE-26556 - Gestão do Ensino da Leitura e da Escrita no 1º ano do 
ensino básico: os contextos escolares do Brasil e em França 

- Renata Araújo Jatobá de Oliveira - Universidade de Lisboa 
- Magna do Carmo Silva - Universidade Federal de Pernambuco 
- Nadja Maria Acioly-Regnier - Université Claude Bernard Lyon 1 

Os saberes e as práticas docentes  são cada vez mais constituídas a partir dos 
gestos, gêneros e, principalmente dos estílos profissionais (Goigoux, 2007, 
2017; Oliveira, 2019) que se apresentam a partir da experiência vicênciada dos 
estudos acadêmicos e do desenvolvimento profissional na própria ação do 
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trabalho docente (Clot, 2015).  Tendo a partir dispositivos pedagógicos 
(Chartie, 2007), que são organizados para as construções da ação diárias e 
progressivas, os cinco argumentos do estudo: (i) a formação de professores 
deve considerar os diversos elementos que compõem os gêneros 
profissionais para a efetivação do desenvolvimento profissional; (ii) os gêneros 
profissionais, explícitos e definidos, servem como suporte didático e 
pedagógico para as escolhas do planejamento; (iii) os dispositivos das 
professoras pesquisadas foram regulares e intencionais, apresentando-se de 
forma diferenciada em cada contexto e por meio da consideração comum da 
sistematização do ensino e da progressão das aprendizagens; (iv) os 
dispositivos também revelaram indícios de esquemas profissionais implícitos 
nas práticas das professoras, alguns conscientes outros não, para atender aos 
direitos consolidados e às competências estabelecidas; e, por fim, (v) as ações 
desenvolvidas por cada docente apresentam-se, por várias vezes, como o 
estilo profissional de cada professora. Nesta comunicação apresentam-se os 
conceitos da Gestão do Esnino da Leitura e da Escrita e a Gestão da Avaliação 
para Intermediação-Planejada nos sistemas educativos  escolares do Brasil e 
da França. Assim, o objetivo  foi investigar como se constituem os saberes e 
das práticas dos docentes participantes das salas do 1º ano do ensino básico 
(Brasil e França) relacionados à abordagem da Gestão do Ensino da Leitura e 
da Escrita e da Gestão da Avaliação através da Intermediação-Planejada nas 
aprendizagens das crianças. Usa-se uma metodologia mista, quantitativa e 
qualitativa, com a utilização de questionários,entrevistas e, ainda, observação 
de salas de aula. A investigação contribui para a pespectiva da evidenciação 
do uso de metodologias  para o ensino da leitura e da escrita no 1º ano, a 
partir dos estílos profissionais docentes,  identificando boas práticas na 
perspectiva da alfabetização sistematica significativa. 

Chartier A. M. Práticas de leitura e escrita: história e atualidade. Belo Horizonte: 
Ceale/Autêntica; 2007.CLOT, Y. La fonction psychologique du travail. 6. ed. 
corrige. Paris: Puf, 2015.Goigoux R. Um modèle d’analyse de l’activité des 
enseignants, Éducation et didactique [Enligne], v. 1 - n°3 | décembre 2007, mis 
enlignele 1º décembre 2009, consultéle23 septembre 2016.URL http://
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educationdidactique.revues.org/232 ; DOI : 10.4000/education didactique. 
Goigoux R. Des modeles pour analyserl’activité. In. Concevoir des formations 
pouraid e les enseignants à faire réussir tous les élèves. Centre Alain-Savary – 
Ifé- Version 6-nov.2017Oliveira RAJ. Saberes e práticas pedagógicas dos 
professores alfabetizadores nos contextos escolares no Brasil e na França: 
gestão da avaliação através da intermediação-planejada no ciclo de 
alfabetização. [Tese Doutorado em Educação]. Recife: Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife; 2019. 

Palavras chave: Alfabetização Sistemática. Gestão do Ensino. Gestão da 
Avaliação. Intermediação-Planejada. Ciclo de Alfabetização. 

IV CICSE-29367 - Sintonia entre festas populares e o currículo: possibilidades 
para organizar a sequência didática no Ensino Fundamental 

- Rudimaria dos Santos - UNIVATES 
- Angelita Santa Rosa Baldani - UNIVATES 
- Aparecida Garcia Pacheco Gabriel - UNIVATES 
- Jacqueline Silva da Silva - UNIVATES 

Apresentamos por meio deste estudo uma reflexão de como uma professora 
de uma escola pública do estado de Mato Grosso, Brasil, que utilizou da 
sequência didática para investigar a visão das crianças do 2º ano do Ensino 
Fundamental sobre as manifestações folclóricas, a cultura e as origens do povo 
brasileiro. A escolha do tema festa junina virtual contou com a participação das 
crianças durante o período de pandemia do COVID-19, em aulas do ensino 
remoto adotado pelo sistema educacional do estado do Mato Grosso. 
Objetivou-se apresentar como a estratégia de ensino por meio da 
videoconferência do google meet estabeleceu uma interação entre as 
crianças, a escola e a proposta curricular de forma prazerosa durante as 
festividades juninas, em tempo de distanciamento social. Estas ações são 
referendadas pelo documento de referência curricular para Mato grosso, 
através da habilidade do componente curricular de Ensino Religioso. A 
sequência didática foi organizada de forma que possibilitasse trazer para o 
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planejamento emergente as seguintes possibilidades: gêneros textuais 
(parlenda, trava-língua, cantigas de roda, rimas, músicas juninas, adivinhas, 
receitas), produções de vídeos, produção de áudios, desenhos, escrita de lista, 
um Padlet, encerrando com a festa junina. Os aportes teóricos utilizados para 
fundamentar esta proposta baseia-se nos estudos de ROLDÃO (2009), 
BORDENAVE (2015), ANASTASIO; ALVES (2009), DRC/MT (2018), MORAN 
(2013), GUIMARÃES (2011) e (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 
Apesar de todas dificuldades enfrentadas devido ao distanciamento social, foi 
possível com esta pesquisa observar que as estratégias de ensino utilizadas 
por meio de ferramentas tecnológicas, como google meet, WhatsApp, 
Classroon e padlet, contribuíram para maior envolvimento das crianças na 
execução da sequência didática. Também possibilitando que a prática 
pedagógica da professora se apresentasse de maneira reflexiva, permitindo 
acompanhar o desenvolvimento e oportunizando o protagonismo infantil na 
construção do conhecimento e maior participação nos momentos de 
interações culturais, familiares e tecnológicos. 

ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES, Leonir Pessate. Estratégias de 
ensinagem. In: ANASTASIOU, Léa das Graças Camargos; ALVES, Leonir 
Pessate. (orgs.). Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para 
as estratégias de trabalho em aula. 8. ed. Joinville: Univille, 2009. p. 
75-107.BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. de M. (Orgs.) Ensino 
Híbrido: Personalização e Tecnologia na Educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 
270p.BORDENAVE, J.D.; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-aprendizagem. 
33. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.GUIMARÃES, Lauristela. Danças e Festas 
Religiosas: A Cultura Popular/ [Lauristela Guimarães (Org.)] - Cuiabá: Primeira 
Página Editora, 2011.MATO GROSSO, Secretaria de Estado de Educação, 
Esporte e Lazer. Documento de referência curricular do Estado de Mato 
Grosso: ensino fundamental anos iniciais. Cuiabá - MT: SEDUC, 2018. 
D i s p o n í v e l e m : h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / fi l e / d /
1z9YmiOlRBNYVpExIK6yfACoA99wvK-cW/view. Acesso em: 19 jul. 
2021.MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com apoio de 
tecnologias. In: MASETTO, M. (org.). Novas tecnologias e mediação 

                                                                                                          394



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

pedagógica. 21. ed. São Paulo: Papirus, 2013. p. 11-73.ROLDÃO, M. C. 
Estratégias de ensino: o saber e o agir do professor. Gaia: Fundação Manoel 
Leão, 2009. 

Palavras chave: Estratégia de ensino, Festa populares , Ensino remoto, 
Currículo 

IV CICSE-30027 - Inclusão de crianças com Perturbação do Espectro do 
Autismo: o papel de assistentes operacionais 

- Mariana Fenta Elias - Associação VilacomVida 
- Maria Odete Emygdio Silva - Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologia 

A educação de alunos com problemáticas complexas, como é o caso da 
Perturbação do Espectro do Autismo, processa-se, em Portugal, em 
estabelecimentos de ensino regular. Pretende-se que seja uma educação 
inclusiva, equitativa, e de qualidade, como definido no Fórum Mundial de 
Educação (2015), difundido pela Declaração de Incheon, que Portugal 
subscreveu. Este é um dos desafios com que as escolas e os docentes se 
confrontam: a implementação de educação assim entendida, para Todos, até 
2030. A inclusão desta população é uma temática debatida no âmbito escolar, 
não apenas pelas características inerentes ao autismo. A inclusão destas 
crianças implica, entre outras condições, que os intervenientes neste processo 
desenvolvam um conjunto de procedimentos articulados para que os 
resultados relativamente à sua aprendizagem sejam satisfatórios. Entre outros 
atores, os assistentes operacionais dos Jardins de Infância têm um papel 
crítico, já que passam muito tempo com as crianças, sendo responsáveis por 
momentos importantes do cotidiano escolar, como alimentação, higiene, 
mudanças de ambiente, e apoio em sala de aula. Este estudo, de cariz 
qualitativo, teve como objetivo geral analisar o papel de assistentes 
operacionais na inclusão de crianças com Perturbação do Espectro do Autismo 
na educação pré-escolar. Como técnicas e instrumentos de recolha de dados, 
utilizámos pesquisa documental e entrevistas semi diretivas com assistentes 
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operacionais (4), que trabalhavam em Jardins de Infância de um Agrupamento 
de Escolas de Lisboa. Tratadas através de análise de conteúdo, evidenciaram 
que: as atitudes dos entrevistados para com a inclusão destas crianças eram 
de gratificação pela sua evolução, e de frustração pela quebra de rotinas 
adquiridas durante os fins de semana; as dificuldades eram de natureza 
organizacional e operacional; a articulação com os outros intervenientes era 
informal ou inexistente; as funções que desempenhavam restringiam-se 
àquelas que lhes são cometidas pela legislação que enquadra a sua profissão; 
sentiam falta de formação no âmbito desta problemática. O papel destes 
profissionais, afogado pelas demandas das rotinas, da falta de recursos 
humanos, deve ser (re)equacionado, porque a inclusão exige a colaboração e 
participação de todos. 

American Psychistric Associstion. (2013). Manual diagnóstico e estatístico de 
transtorno: DSM-5 (5ª ed.). Artmed.Assembleia da República. (2014). “Decreto-
Lei 35/2014”. Diário da República, 1ª série, nº 117 (junho): 3220 – 3304. https://
dre.pt/pesquisa/-/search/25676932/details/maximizedBardin, L. (2010). 
Análise de conteúdo (4º ed.). Edições 70.Barroso, J. (2005). Para o 
desenvolvimento de uma cultura de participação na escola. Instituto de 
Inovação Educacional.Cabral, C. S., & Marin, A. H. (2017). Inclusão escolar de 
crianças com transtorno do espectro do autismo: uma revisão sistemática da 
literatura. Educação em Revista, 33. Ministério da Educação. (2018). “Decreto-
Lei nº 54/2018”. Diário da República Portuguesa, 1ª série, 129 (julho): 2918 - 
2928. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/54/2018/07/06/p/dre/pt/html Estrela, A. 
(2015). Teoria e Prática de Observação de Classes. Uma Estratégia de 
Formação de Professores. (4ª ed.). Porto Editora.Lüdke, M., & André, M. E. 
(2013). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. (2ª ed.). EPU.Ramalho, 
J., & Ramalho, A. (2015). O contributo dos trabalhadores não docentes no 
sucesso educativo no sistema português. DEDiCA, pp. 219-230.Silva, M. O. 
(2019). Gestão das Aprendizagens na sala de aula inclusiva (2ª ed., Vol. 
Colecção Ciências da Educação Aprendizagem e Formação). Edições 
Universitárias Lusófona.Tuckman, B. W. (2012). Manual de investigação em 
educação: metodologia para conceber e realizar o processo de 
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investigaçãocientífica (4ª ed.). (A. Rodrigues-Lopes, & r. M. Antunes, Trads.).  
Fundação Calouste Gulbenkian.UNESCO. (2015). Declaração de Incheon: 
Educação 2030: Rumo a uma Educação de Qualidade Inclusiva e Equitativa e à 
Educação ao Longo da Vida para Todos. Incheon: UNESCO. UNESCO. (2019). 
Manual para garantir inclusão e equidade na educação. UNESCO.Volkmar, F., & 
Wiesner, L. A. (2019). Autismo: um guia essencial para compreensão e 
tratamento. (S. M. Rosa, Trad.). Artmed. 

Palavras chave: Inclusão escolar; assistentes operacionais; transtorno do 
espectro do autismo; colaboração. 

IV CICSE-31838 - Expetativas (in)cumpridas no ensino superior em Portugal: 
reflexões sobre os processos de ensino e de aprendizagem durante os 
períodos de confinamento, a partir da lente da pandemia 

- Cristina Maria Coimbra Vieira - Universidade de Coimbra, Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação; CEAD, Universidade do Algarve 
- Virgínia Ferreira - Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia;  Centro 
de Estudos Sociais 
- Mónica Lopes - Centro de Estudos Sociais 
- Caynnã Camargo Santos - Centro de Estudos Sociais 

A pandemia da COVID-19 parece ter funcionado como uma lente de vasto 
alcance, que tornou mais nítidas desigualdades estruturais nos processos de 
ensino e de aprendizagem no ensino superior em Portugal, que sabíamos 
existirem, mas que acreditávamos, ingenuamente, poderem resolver-se por si. 
Cabem, na equação em análise, fatores ligados a condições materiais e 
intangíveis da vida de estudantes dos vários níveis de ensino, mas também 
conjunturas e contextos mais permanentes de exercício da profissão docente, 
que terão de ser repensados para o futuro. Partindo das respostas de 1.750 
docentes e investigadores/as do ensino universitário e politécnico, que 
responderam a um questionário online sobre os desafios que enfrentaram, ao 
nível da docência e da investigação, durante os sucessivos confinamentos 
provocados pela COVID-19, a comunicação que apresentamos foca-se nos 
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desafios inesperados que surgiram nos ecossistemas de aprendizagem. A 
crença na intrínseca capacidade de adaptação das gerações de nativos/as 
digitais às alterações impostas pelo ensino remoto de emergência, por ser 
supostamente mais apelativo e condizente com os seus interesses pela 
tecnologia, parece ter-se desvanecido, fruto de diversas contrariedades 
pessoais e societais. Questões relativas à falta de meios logísticos, de 
estudantes e de docentes, puseram em evidência contextos reais de vida, que 
interferem no sucesso de quem aprende, mas também de quem ensina. Os 
limites entre as esferas pública e privada esbateram-se, com maior penalização 
para as mulheres docentes, e a conciliação de tarefas familiares e profissionais 
ganhou visibilidade como sendo também um problema que obstaculiza o 
progresso das carreiras das mulheres académicas, sobretudo das que têm 
crianças pequenas ou pessoas dependentes a seu cargo. Sem esquecer todas 
as consequências negativas para a vida comum que a pandemia provocou, 
talvez possamos encontrar nesta crise de saúde pública uma oportunidade 
para repensar a escola, entendida em sentido lato, e as condições de exercício 
da profissão docente, nos diversos níveis de ensino. Os resultados do estudo 
que conduzimos deixam-nos pistas para a reflexão, a que queremos dar 
visibilidade, porque se trata das perceções de um conjunto muito alargado de 
docentes e investigadores/as portugueses/as que tudo fizeram para exercer a 
sua profissão com a maior dignidade possível. 

Hodges, Charles, Moore, Stephanie, Lockee, Barb, Trust, Torrey, & Bond, Aaron 
(2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online 
Learning. EDUCAUSE Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-
difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learningPrensky, 
Marc (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5). 
DOI:https://doi.org/10.1108/10748120110424816 Rosa, Rodrigo (2021). The 
trouble with ‘work–life balance’ in neoliberal academia: a systematic and critical 
r e v i e w , J o u r n a l o f G e n d e r S t u d i e s , h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1080/09589236.2021.1933926 Yildirim, Tevfik M. & Eslen‐Ziya, Hande 
(2021). The differential impact of COVID‐19 on the work conditions of women 
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and men academics during the lockdown. Gender, Work & Organization, 
28(S1): 243–249. https://doi.org/10.1111/gwao.12529 

Palavras chave: ensino superior; ensino remoto de emergência; gerações 
nativas digitais; exercício profissional docente 

IV CICSE-31894 - Novo Ensino Médio Brasileiro E O Componente Curricular 
Projeto De Vida Em Discussão 

- Anna Karolina Santoro Borges - Pedagoga, Mestre em Psicologia, Doutoranda 
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas 
- Carlos Henrique Ferreira da Silva - Psicólogo, Filósofo, Mestre em Psicologia 
- Lidiane dos Santos Souza - Graduanda, Aluna de Iniciação Científica do 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas 
- Marcela Pereira de Sousa - Graduanda, Integrante do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
- Letícia Lovato Dellazzana-Zanon - rofessora do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia e titular da Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas (PUC-Campinas). Pesquisadora do grupo de pesquisa 
Psicologia da Saúde e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente do 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão narrativa sobre as alterações 
realizadas no Ensino Médio nas escolas no Brasil, sobretudo, sobre a inserção 
da temática de projeto de vida na Educação Básica. A revisão narrativa, foi 
realizada no Portal da CAPES com os descritores: Projeto(s) de vida, Purpose in 
Life, Novo Ensino Médio e Educação Básica, usando um termo por vez, no 
período de 2017 a 2022. Os critérios de inclusão foram: ter como palavras-
chaves Novo Ensino Médio, Inova Educação, Projeto de Vida ou Purpose in Life 
e apresentar reflexões sobre o Novo Ensino Médio ou a promoção de 
projeto(s) de vida. Foram incluídos 7 artigos, 2 em português e 5 em inglês. Os 
resultados indicaram que o Novo Ensino Médio brasileiro foi reestruturado a 
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partir da mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a 
partir da premissa da igualdade de oportunidades. Porém, os artigos 
analisados indicaram que o Novo Ensino Médio parece criar mais 
desigualdades educacionais e sociais aos estudantes brasileiros, pois os 
estudantes em vulnerabilidade social terão disponível um ensino voltado ao 
ensino técnico com foco no mercado de trabalho. A União e os Estados 
brasileiros têm planejado e efetivado estratégias educacionais para a 
implementação das determinações da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) quanto à inserção da temática projeto de vida na Educação Básica. O 
Governo do Estado de São Paulo incluiu o Projeto de Vida como componente 
curricular, o qual tem como objetivo fomentar os aspectos benéficos do 
projeto de vida para o desenvolvimento dos adolescentes. Contudo, a forma 
como o componente vem sendo desenvolvido é criticada, por seu foco na 
dimensão profissional. O viés mercadológico é uma das principais 
desaprovações dos pesquisadores da Educação e da Psicologia. Os resultados 
da revisão narrativa demonstram que (a) uma formação sólida, holística e 
consciente é necessária aos professores para lecionarem o componente 
Projeto de Vida e para compreenderem o que cada mudança pode trazer aos 
educandos, (b) um trabalho conjunto entre as áreas da Educação e da 
Psicologia para compreender as implicações das alterações da LDB na vida 
dos estudantes é importante. 

Palavras chave: Novo Ensino Médio; Projeto de Vida; Purpose in Life; Educação 
Básica 

IV CICSE-32217 - O Contexto Da Supervisão De Estágios Pedagógicos Na 
Formação Inicial De Professores Em Angola: O Contraste Dos Normativos 
Entre O Ideal E O Real 

- Fernando Rogério Manuel Ngio - CIEC-Universidade do Minho 
- Teresa Vilaça - CIEC-Universidade do Minho 

As evidências sobre a relevância da supervisão pedagógica na formação de 
professores são claras (Alarcão & Tavares, 2003-2007; Formosinho, 2002; 
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Alarcão & Canha, 2013; Mesquita & Roldão, 2017; Moreira, 2015; Monteiro & 
Vieira, 2017; Monteiro, 2019). No contexto angolano, nem sempre o que 
prescrevem os normativos se observa na realidade prática das escolas de 
formação de professores a nível do acompanhamento e supervisão de 
estágios pedagógicos. A formação de professores identifica-se, cada vez mais, 
com o processo de desenvolvimento permanente do professor ligado à 
supervisão pedagógica, enquanto uma das estratégias de encorajamento da 
articulação entre a teoria e a prática na formação inicial (Monteiro & Vieira, 
2015), do desenvolvimento de capacidades reflexivas e o repensar de atitudes 
(Alarcão & Tavares, 2003). Em Angola, na formação inicial de professores nas 
escolas de Magistério, o estágio é realizado em escolas de aplicação, 
supervisionado por um professor tutor da escola de aplicação e por um 
professor acompanhante da escola de formação (Magistério) (INIDE, 2009). 
Este estudo é o primeiro da tese de doutoramento “Potencialidades da 
formação para a cocriação de um Guia de Ação para o Estágio Pedagógico: 
um estudo com professores acompanhantes de Escolas de Magistério em 
Malanje, Angola” e visa responder à seguinte questão de investigação: Que 
modelos de supervisão e competências formativas são exigidas aos 
professores acompanhantes de estágio e professores tutores, nos normativos 
e regulamentos legais do Ministério da Educação, nos Gabinetes provinciais 
de educação e nas escolas de formação de professores? Para analisar a 
Legislação do Ministério da Educação, Gabinetes Provinciais de Educação e 
Escolas de Formação de Professores foi elaborada uma grelha de análise, que 
incluiu entre outras categorias e subcategorias: i) Caraterísticas do processo de 
supervisão pedagógica na formação inicial: princípios norteadores, objetivos, 
tipo de supervisores, papel do supervisor; ii) Caraterísticas da implementação 
da supervisão: a nível nacional, provincial e municipal. Os resultados 
encontram-se em fase de tratamento, no entanto, já se observou que o que 
prescrevem os normativos legais contrasta, até certa medida, com o que se 
observa na prática real de formação dos professores. 

Alarcão, I., & Canha, B. (2013). Supervisão e Colaboração – Uma relação para o 
desenvolvimento. Porto: Porto Editora.Alarcão, I., & Tavares, J. (2003). 
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Supervisão da Prática Pedagógica - Uma Perspectiva de Desenvolvimento e 
Aprendizagem. Coimbra: Editora Medina.Formosinho, J. O. (2002). A 
Supervisão na Formação de Professores I. Da sala à Escola. Porto: Porto 
Editora.Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Educação- 
INIDE (2009). Práticas Pedagógicas - Formação de Professores para o Ensino 
Primário. INIDE.Mesquita, E., & Roldão, M. d. (2017). Formação de Professores, 
A supervisão pedagógica no âmbito do processo de Bolonha. Lisboa: Edições 
Sílabo.Monteiro, I., & Vieira, F. (2017). Perceções da supervisão de estágio 
numa escola de formação em Angola. EDUSER: revista de educação, 9(2). DOI: 
http://dx.doi.org/10.34620/eduser.v9i2.101.Monteiro, M. (2019). A supervisão 
em estágio na formação inicial de professores: Perceções dos estagiários, 
professores tutores e professores acompanhantes na Escola de Formação de 
Professores do Namibe em Angola. Tese de doutoramento. Universidade do 
Minho, Instituto de Educação.Moreira, M. A. (2015). A supervisão pedagógica 
como prática de transformação: O lugar das narrativas profissionais. Revista 
E le t rôn ica de Educação, 9 (3 ) , 48-63 . DOI : h t tp : / /dx .doi .org/
10.14244/198271991380. 

Palavras chave: Estágios Pedagógicos, Formação Inicial, Normativos, 
Supervisão Pedagógica 

IV CICSE-33515 - Transformações no Ensino Superior: Reflexões sobre o 
papel e a dinâmica relacional de docentes e discentes nos últimos 20 anos 

- Sofia Castanheira Pais - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade do Porto 
- Helena Lopes - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
- Sofia Veiga - Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto 

As instituições de ensino superior têm vindo a ser palco de um conjunto de 
reconfigurações decorrentes, não apenas das exigências que se foram 
colocando a pretexto do processo de Bologna, mas do investimento evidente 
em democratizar o acesso a este nível de ensino (Pascueiro, 2009). A 
emergência de novas políticas com vista a uma maior diversificação de 
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públicos acolhe, por isso, o aumento da oferta formativa, assim como implica 
transformações ao nível dos/as professores/as e dos/as estudantes, 
considerando nuclearmente a sua integração no mundo do trabalho (Zabalza, 
2002). O objetivo do trabalho que aqui se apresenta é compreender as 
mudanças percebidas no ensino-aprendizagem e nos principais atores sociais 
envolvidos (professores/as e estudantes).Adotando uma metodologia 
eminentemente qualitativa, exploram-se as perspetivas de docentes séniores, 
de três instituições públicas do Ensino Superior, na zona Norte do país, tendo 
como ponto de partida as suas experiências, ao longo das duas últimas 
décadas. Foram, para o efeito, realizados três grupos de discussão focalizada, 
um em cada uma das instituições envolvidas, em que participaram um total de 
19 docentes. A constituição dos grupos atendeu aos critérios de 
heterogeneidade de género e de tempo de serviço docente (20 ou mais anos 
de docência no ensino superior). Os dados recolhidos foram transcritos e 
tratados através de análise de conteúdo, respeitando-se, em todo o processo 
investigativo, os princípios da confidencialidade e do anonimato dos/as 
participantes. Discutem-se, neste trabalho, o papel e identidade de docentes e 
discentes; assim como a sua dinâmica relacional (ou a DR dos intervenientes). 
Na globalidade, os resultados revelam uma complexificação e diversificação 
dos papéis assumidos pelos/as docentes, e consequente necessidade de 
(re)definição da carreira docente, designadamente no que concerne à 
avaliação e progressão profissional. Nesta linha, também a dificuldade em 
equilibrar as esferas da docência e da investigação surge como um dos 
principais focos de mudança sentida pelos/as docentes ao longo destes 
últimos 20 anos. Quanto aos/às estudantes, evidenciam uma perceção de 
mudança no seu perfil, destacando-se uma maior tendência para estes/as 
encararem a experiência no ensino superior como uma extensão do ensino 
secundário, com inevitáveis ecos na dimensão pedagógica. 

Pascueiro, L. (2009). Breve contextualização ao tema da democratização do 
acesso ao ensino superior: a presença de novos públicos em contexto 
universitário. Educação, sociedade & culturas. 28. P.31-52.Zabalza, M. (2002). O 
ensino universitário: Seu cenário e seus protagonistas. Porto Alegre: Artmed. 
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Palavras chave: Ensino Superior, Profissão docente, Estudantes, Desafios 

IV CICSE-33675 - Inclusão de alunos com deficiência intelectual:  Um desafio 
a (re)pensar por pais e professores 
- Maria Manuela Neto Pascoal - Mestranda no Curso de Educação Especial: 
Domínio Cognitivo e Motor – Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, Portugal 
- Maria Odete Emygdio da Silva - Diretora do Mestrado em Educação Especial: 
Domínio Cognitivo e Motor, Professora Associada e Investigadora Integrada da 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal 

Há vários anos que, em Portugal, a educação de todos os alunos se processa 
em escolas do Ensino Regular, sendo a Família um dos parceiros neste 
processo. O conceito de Inclusão, difundido pela Declaração de Salamanca, 
em 1994, foi reforçado por vários documentos resultantes de eventos 
internacionais, com particular destaque para a Declaração de Incheon, em 
2015. Segundo este documento, que Portugal subscreveu, pretende-se que 
até 2030, a educação seja inclusiva e equitativa, de qualidade, e que se 
processe ao longo da vida. A inclusão, entendida no atual quadro legal, como 
educação inclusiva, é um desafio com que as escolas, os docentes, e os pais 
dos alunos, entre outros atores, se confrontam, sobretudo quando os alunos 
têm deficiências do domínio intelectual. De natureza qualitativa, a investigação 
realizada teve como objetivo analisar como os pais e professores de um aluno 
com deficiência intelectual percecionam a sua inclusão numa turma de 1º ano 
do Ensino Regular de uma escola situada em Lisboa. Como técnicas e 
instrumentos de recolha de dados, recorreu-se à pesquisa documental e à 
entrevista semiestruturada com os pais (2), diretor (1), e professores (3) do 
aluno. Os dados tratados através de análise documental e de conteúdo 
evidenciaram que: as atitudes para com a inclusão destes alunos eram 
favoráveis; as expectativas quanto à evolução da sua aprendizagem académica 
prendiam-se com o conhecimento que alguns dos sujeitos tinham ou não 
tinham da problemática (para os pais e para um dos professores eram 
satisfatórias, para os outros entrevistados eram de algumas dúvidas, algumas 
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das quais decorriam de estereótipos relativamente à deficiência); a articulação 
da escola com a família e entre os vários intervenientes evidenciava muitas 
fragilidades (com os pais, à exceção de duas reuniões formais, ficou pela 
informalidade; entre os outros atores foi essencialmente informal ou 
inexistente); o trabalho realizado com o aluno ficou aquém das suas 
capacidades, eventualmente prejudicado pela desarticulação entre os 
intervenientes. Há que repensar procedimentos e organização/gestão escolar, 
para chegar a cada aluno, cumprindo os princípios da ODS4 de equidade e 
inclusão. 

Abreu, D. (2016). A relação escola-família como potenciodora de sucesso 
educativo. Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti.Antunes, L. (2015). 
Perceção dos professores do Ensino Básico face à inclusão de alunos com 
Trissomia 21. Instituto Politécnico de Leiria.Banks, J., Maitre, B., McCoy, S., & 
Watson, D. (2016). Parental Educational Expectations of Children with 
Disabilities. Economic and Social Research Institute - ESRI.Bardin, L. (2011). 
Análise de conteúdo. Edições 70.Bogdan, R., & Biklen, S. (1994). Investigação 
Qualitativa em Educação. Porto Editora.Brites, H. (2018). A relação entre 
encarregados de educação e educadores de infância / professores do 1o Ciclo 
do Ensino Básico: as perceções de crianças , encarregados de educação e 
docentes. Instituto Politécnico de Santarém.Buckley, S., Bird, G., Sacks, B., & 
Archer, T. (2006). A comparison of mainstream and special education for 
teenagers with Down syndrome: Implications for parents and teachers. Down 
Syndrome Research and Practice, 9(3), 54–67. https://doi.org/10.3104/
reports.295Estrela, A. (2015). Teoria e prática de observação de classes. Uma 
estratégia de formação de Professores (4a edição). Porto Editora.Grupo 
Educando. (n.d.). O Professor e a ética profissional. Retrieved January 15, 2020, 
from https://grupoeducando.wordpress.com/2016/09/02/o-professor-e-a-
etica-profissional/Leitão, F. A. R. (2010). Valores educativos, cooperação e 
inclusão. Luso-Espanola de Ediciones.Leitão, F. A. R., & Silva, M. O. E. (2019). 
Inclusão de pessoas com Necessidades Especiais: ESTUDOS (CeiED). Edições 
Universitárias Lusófonas.Ludke, M., & André, M. (2018). Pesquisa em Educação: 
Abordagens Qualitativas. E.P.U.Marques, R. (2001). Educar com os pais. 
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Editorial Presença.Mata, A. C. (2012). Trissomia 21 e Inclusão: Estudo descritivo 
acerca das experiências de mães de crianças no 1o Ciclo. ISPA - Instituto 
Universitário.Nielsen, L. (1999). Necessidades Educativas Especiais na Sala de 
Aula – Um guia para professores. Porto Editora.Nipo, C. (2016). As expetativas 
das mães face à inclusão de crianças com Trissomia 21 no primeiro ano do 
ensino básico nas escolas da Região Autónoma da Madeira [Universidade 
Fernando Pessoa]. http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/5427Oliveira, P. (2015). 
Expectativas face à escola, dos encarregados de educação dos alunos com e 
sem necessidades educativas especiais do 2o e 3o ciclos do ensino básico e 
do ensino secundário. Universidade Fernando Pessoa.Palha, M., Andrade, D., 
Cotrim, L., Martins, S., Fritz, A., Medeira, A., Palha, F., Mano, L., Palha, M. J., & 
Silva, E. (2017). Recomendações de base empírica para a prática clínica 
relacionada com o acompanhamento de pessoas com Trissomia 21. Centro de 
Desenvolvimento Infantil Diferenças. https://diferencas.net/wp-dif/docs/
Guidelines_t21_21-03-2017.pdfPereira, M. (2011). Escola-Família: aprendendo 
juntas… um compromisso de futuro,. Revista Eduscience, [S.L.], 1, 69–77. http://
revistas.ulusofona.pt/index.php/eduscience/article/view/2163Rodrigues, D. 
(2019). Educação Inclusiva: 25 anos depois de Salamanca. Pró-
Inclusão.Schalock, R., Luckasson, R., & Tassé, M. (2021). Deficiência Intelectual: 
Definição, Diagnóstico, Classificação e Sistemas de Apoio, 12.a edição. 
AAIDD.Silva, M. O. E. da. (2019). Gestão das aprendizagens na sala de aula 
inclusiva (2a edição). Edições Universitárias Lusófonas.Silva, F., & Milagaia, C. 
(2018). A Inclusão na perspectiva de mães de crianças e jovens com 
necessidades especiais. Da Investigação Às Práticas. Estudos de Natureza 
Educacional (INVEP), 8(1), 42–61. https://doi.org/10.25757/invep.v8i1.134Silva, 
S. (2015). Cooperar com os pais, um sinal da mudança dos tempos. Escola 
Superior de Educação de Paula Frassinetti.Sousa, M. M. de, & Sarmento, T. 
(2010). Escola – Família - Comunidade: Uma relação para o sucesso educativo. 
Gestão e Desenvolvimento, 17–18, 141–156. https://doi.org/10.7559/
gestaoedesenvolvimento.2010.133UNESCO. (1996). Educação um tesouro a 
d e s c o b r i r . E d i ç õ e s A S A . h t t p : / / fi l e s . b e a e s c d . w e b n o d e . p t /
200000311-1533a17273/r_unesco_educ_tesouro_descobrir.pdfUNESCO. 
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(2015). Declaração de Incheon. UNESCO.UNESCO. (2019). Manual para 
garantir inclusão e equidade na educação. Setor de Educação da 
UNESCO.UNESCO. (2020). Resumo do Relatório de Monitorização Global da 
Educação 2020- Inclusão e educação: Todos, sem exceção. UNESCO. 

Palavras chave: Inclusão, Deficiência Intelectual, Articulação entre Atores, 
Desafios da escola para o século XXI 

IV CICSE-36951 - Impactos Da Burocracia No Trabalho Docente No Estado De 
Minas Gerais - Brasil 

- Aline Mariane Cazetta - Universidade Federal de Uberlândia 
- Maria Lúcia Vannuchi - Universidade Federal de Uberlândia 

Com a ascensão de um governo de cunho neoliberal no Estado brasileiro de 
Minas Gerais em 2019, que buscou implantar um projeto de redução do 
Estado, com uma administração pública de caráter empresarial, a 
burocratização do espaço escolar vem se intensificando. Cotidianamente 
novas diretrizes, de cunho burocrático, são apresentadas para que os (as) 
professores (as) cumpram-nas. Elas pretendem melhorar os índices 
educacionais com foco na gestão, sem reformas estruturais que resultem de 
fato na melhoria da educação, e impactam diretamente o trabalho dos (as) 
profissionais da educação. O presente texto objetiva justamente compreender 
os impactos de tais práticas burocráticas no trabalho docente e no ambiente 
escolar, bem como as suas contradições e as possibilidades de resistência a 
elas. Temos como hipótese que o Estado, ao burocratizar o ambiente escolar 
por métodos gerencialistas, busca aumentar o controle sobre a esfera 
educacional para que esta atue mais alinhada aos interesses das classes 
dominantes. Desta forma o projeto burocrático neoliberal enreda os (as) 
profissionais nas cotidianas tramas burocráticas, relegando a plano secundário 
a construção de um projeto de educação que privilegie o ser humano, e não o 
mercado. Ainda que tal prática burocrática possa resultar em modernização da 
máquina estatal, ela contribui para manter os clientelismos, os favoritismos e as 
estruturas patriarcais que marcam o contexto histórico brasileiro. Desta forma, 
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a burocracia, mais do que uma ferramenta de gestão, atua, de fato, como um 
instrumento político de controle. Os princípios da impessoalidade e 
racionalidade, que em tese a caracterizariam, submergem nas tramas da 
dominação e privilégios classistas. Como procedimentos metodológicos, 
valemo-nos de análises documentais, observação participante, etnografia e 
entrevistas com profissionais que atuam na rede estadual de educação na 
cidade de Uberlândia, MG. A pesquisa parte inicialmente da concepção 
weberiana de burocracia, e passa pelas reflexões de autores marxistas acerca 
da temática, como Fernando Prestes Motta e Maurício Tragtenberg. Para a 
compreensão da atuação da burocracia especificamente no espaço brasileiro 
o trabalho apoia-se em Bresser Pereira e Octávio Ianni. Visita ainda 
concepções de George Snyders relativas à educação e aos projetos que 
objetivem educar para a equidade e combate à desigualdade social. 

BRESSER PEREIRA, L. In Pinheiro, Wilheim e Sachs (orgs.), Brasil: Um Século de 
Transformações. São.Paulo: Cia. das Letras, 2001IANNI, O.  (Org.). Política e 
revolução social no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.IANNI, O. 
Fatores humanos da industrialização no Brasil. Revista Brasiliense, São Paulo, v. 
30, p. 50-66, jul. /Ago. 1960.MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O manifesto do 
partido comunista. São Paulo: Cortez, 1998.MARX, Karl. A Guerra Civil em 
França. São Paulo: Boitempo, 2011MOTTA. Fernando C. Prestes. O que é 
burocracia. São Paulo: Brasiliense, 2000.SAVIANI, Dermerval. Pedagogia 
Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 10. ed.SNYDERS, George. Escola, 
classe e luta de classes. São Paulo: Centauro, 2005.TRAGTENBERG, M. 
Burocracia e ideologia. São Paulo: Ática, 1974.  TRAGTENBERG, M. Sobre 
educação, política e sindicalismo. São Paulo: Editora UNESP, 2004 WEBER, 
Max. Textos Coligidos. São Paulo: Ática, 2001.WEBER, Max. Economia e 
sociedade. Brasília, D.F. Ed. da UnB, 1991. Cap. I Conceitos sociológicos 
fundamentais, 2004 

Palavras chave: BUROCRACIA, ESTADO, EDUCAÇÃO, TRABALHO 
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IV CICSE-37047 - Entre Rios E Florestas: Uma Experiência Docente No 
Período De Pandemia Em Uma Escola Ribeirinha No Amazonas 

- Deuziane Nogueira Gonçalves - Universidade do Estado do Amazonas-UEA 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência da prática docente nas aulas 
remotas em uma escola do campo de comunidade ribeirinha no Amazonas – 
Brasil. O objetivo do trabalho é relatar a prática docente no período de 
pandemia do covid-19 no ano 2021. A escola fica situada em uma comunidade 
ribeirinha nas margens do rio Solimões no território rural de várzea.  Para 
Souza (2021) Várzea é a região que fica inundada durante as cheias dos rios 
amazônicos. A escola recebe estudantes de outras comunidades próximas do 
local, são de famílias humildes que vivem da pesca e agricultura. O advento da 
pandemia do novo coronavírus “provocou o fechamento das escolas, o que 
levou ao ensino remoto em substituição as aulas presenciais” (GALVÃO, 2021, 
p. 38). Assim, com a pandemia não foi possível atender os estudantes de 
maneira remota, ou seja, através da internet. Por não ter acesso a este meio de 
comunicação foi feita a busca ativa onde os professores construíram cadernos 
com atividades impressas para os estudantes, os pais tiveram papel 
importante neste processo auxiliando seus filhos nas atividades. O transporte 
fluvial foi usado pelos professores para acessar as casas dos estudantes que 
residem em outras comunidades distantes da escola, pois a região é cercada 
de rios tornando o acesso desafiador e perigoso. A busca ativa era realizada 
duas vezes no mês, nos dias de entrega e recebimento dos cadernos de 
atividades, eram feito também atendimento para explicar e tirar dúvidas, a 
dedicação dos estudantes era visível. Esse movimento durava de 1 a 2 dias 
para podermos visitar todos os estudantes, chuvas e ondas fortes faziam parte 
deste percurso como um dos perigos encontrados. A experiência permitiu 
conhecer as peculiaridades do povo ribeirinho, pessoas guerreiras, humildes, 
trabalhadoras vivendo do seu próprio sustento.  Um momento necessário para 
conhecer os estudantes nos seus lares oportunizando uma visão diferenciada 
com mais atenção e compreensão. Um novo olhar surgiu, diante da humildade 
e esforço dos pais para auxiliar seus filhos mesmo não tendo conhecimento 
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escolar suficiente para acompanhá-los. Após vivenciar esses momentos, o 
olhar sobre a educação do campo torna-se mais significativa e ampla. 

GALVÃO, Ana Carolina. Educação na pandemia: A falácia do "ensino" remoto. 
ANES-SN- 2021.HAGE, Salomão Antônio Mufarrej. (Orgs). Povos Ribeirinhos da 
Amazônia: educação e pesquisa em diálogo. Curitiba: CRV, 2017.SOUZA, José 
Camilo Ramos. de. Os processos educativos no lugar de vida ribeirinho. In: 
SOUZA, Dayana Viviany Silva de; VASCONCELOS, Maria Eliane de 
Oliveira-2021.SOUZA, Maria Antônia de. Educação do Campo: Propostas e 
práticas pedagógicas do MST. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 

Palavras chave: comunidade ribeirinha; Várzea; Desafios. 

IV CICSE-39525 - Superação do teacher gap: Proposta da “International Task 
Force on Teachers for Education 2030” 

- Maria Helena Damião - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra 
- Cátia Delgado - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra 

A par dos efeitos nefastos provocados pela covid-19, a educação tem sido 
marcada pela crescente falta de professores. A nível mundial, o fosso entre as 
necessidades de recrutamento e os docentes com formação específica para 
lecionar foi denominado, por instâncias internacionais, de “teacher gap”. 
Atribui-se esse fosso lacuna, mormente às especificidades exigidas aos 
profissionais em exercício, considerando-os desatualizados face as demandas 
da sociedade em constante mudança, incapacitados para encarar o 
desenvolvimento tecnológico e os novos cenários escolares. A organização 
que mais tem disseminado o termo é a International Task Force on Teachers for 
Education 2030 ou, simplesmente, Teacher Task Force (TTF). Criada em 2008 e 
funcionando numa parceria com epicentro na OCDE e na UNESCO apoiada 
da ONG Teach for All, constitui-se como entidade/organização supranacional 
cuja finalidade é dar expressão ao ensino e voz aos professores. A sua “visão” é 
a valorização, qualificação e motivação docentes, fatores-chave para enfrentar 
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os desafios imputados à aprendizagem no século XXI. Em sequência, a sua 
“missão” é mobilizar governos e outros stakeholders para investirem na 
capacitação docente por via da advocacy, através da cooperação 
internacional. “Missão e visão” encontram-se alinhadas na superação do 
teacher gap, com duas frentes: falta de professores e atualização daqueles que 
estão em funções. Nesse sentido, a TTF estabeleceu o Plano Estratégico 
2018-2021 cujo fim é criar ou manter a consciência da importância dos 
professores na esfera política, fornecendo conhecimento de ponta aos países 
para formulação de políticas. Aceitando esse desafio, Portugal tem seguido a 
aludida dinâmica. Nesta comunicação apresenta-se uma sistematização das 
principais concepções de ensino e práticas formativas expostas na plataforma 
Global Teaching Insights, da TTF e nas que dela derivaram. Segue-se uma 
análise das implicações para os contextos de formação inicial e contínua de 
professores, bem como para o ensino, a identidade docente e, em última 
instância para a aprendizagem. 

Nunes, L et al. (2021). Estudo de diagnóstico de necessidades docentes de 
2021 a 2030. Lisboa: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. 
Acesso: https://www.dgeec.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?
newsId=1304&fileName=DGEEC_Estudo_Diagnostico_de_Necessidade_.pdfU
NESCO/ TTF (2016). Guia para o Desenvolvimento de Políticas de Docência. 
França: UNESCO. Acesso: https://teachertaskforce.org/pt-pt/knowledge-hub/
teacher-policy-development-guide-summaryhttps://teachertaskforce.org/
k n o w l e d g e - h u b / s t r a t e g i c - p l a n - 2 0 1 8 - 2 0 2 1 - 0 h t t p s : / /
www.globalteachinginsights.org/https://teachertaskforce.org 

Palavras chave: teacher gap, Teacher Task Force, ensino, educação pública 

IV CICSE-40466 - Desafios na Educação do Ensino Tecnológico no período da 
Pandemia pelo Covid-19 de ensino remoto na educação básica no Município 
de Manaus/AM/Brasil 

- Jhonatan Luan de Almeida Xavier - Instituto Federal do Amazonas 
- Ana Claudia Ribeiro de Souza - Instituto Federal do Amazonas 
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A profissão docente historicamente enfrenta desafios em conformidade com o 
período histórico em que se situa, trazendo também consigo possibilidades 
de formas de fazer educação. Nesse contexto temos o objetivo de discorrer 
sobre o ensino tecnológico no período do ensino remoto na cidade de 
Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. Entre os anos de 2020 e 
2021, enfrentamos o período de ensino remoto devido a pandemia de 
covid-19, sendo a cidade de Manaus, uma das mais afetadas pelas 
consequências das contaminações. Entendendo o Ensino Tecnológico como 
forma de democratizar os conhecimentos, levando em consideração o 
protagonismo social (FEENBERG, 2013), a educação como prática libertadora 
e feita a partir de relações pessoais (FREIRE, 1983), e as tecnologias digitais 
caracterizadas por serem acessíveis à maioria das pessoas com manuseio 
intuitivo (KENSKI, MEDEIROS e ORDÉAS, 2019), buscaremos expor os desafios 
para os professores da educação básica na contemporaneidade e como 
utilizaram os recursos tecnológicos para ensinar em um período tão atípico 
quanto o pandêmico na cidade de Manaus. A metodologia utilizou de 
abordagem qualitativa, bem como as pesquisas bibliográficas e análise de 
documentos, para coleta. Essa configuração metodológica tem finalidade de 
adquirir novas informações, acrescer conteúdos e aprofundar o fenômeno 
pesquisado (PEROVANO, 2016).Uma das estratégias adotadas foi o Projeto 
Aula em Casa, que consistia na exibição de aulas gravadas com conteúdos 
voltados para a educação básica via televisão. XAVIER e VILAÇA (2020), 
pontuam que inicialmente, o Projeto Aula em Casa veiculava apenas as aulas 
das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, posteriormente seriam 
produzidas aulas das demais disciplinas. Os pesquisadores relatam ainda, que 
mesmo enquanto os demais componentes curriculares ainda não contavam 
com vídeoaulas, os professores já enviavam atividades para os estudantes 
mediante aplicativos diversos de mensagens instantâneas. O trabalho torna-se 
relevante para conhecimento da realidade e revela novos desafios para a 
escola e para a profissão docente, alguns desafios vivenciados pela educação 
na cidade de Manaus podem auxiliar outros profissionais a encarar o ensino 
remoto com mais segurança e utilizando o ensino tecnológico como ponte 
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para um diálogo mais próximo entre escola, e comunidade, mesmo fora do 
prédio escolar. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação. 7a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1983KENSKI, Vani Moreira; MEDEIROS, Rosângela Araújo.; ORDÉAS, Jean. 
ENSINO SUPERIOR EM TEMPOS MEDIADOS PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS . 
Trabalho & Educação, Belo Horizonte, v. 28, n. 1, p. 141–152, 2019. DOI: 
10.35699/2238-037X.2019.9872. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/
index.php/trabedu/article/view/9872. Acesso em: 27 dez. 2021. NEDER, 
Ricardo Toledo. (Org.). A teoria crítica de Andrew Feenberg: racionalização 
democrática, poder e tecnologia. Brasília: Editora da UNB, 2013.PEROVANI, 
Dalton Gean. Manual de metodologia da pesquisa científica [livro eletrônico]. 
Curitiba: InterSaberes, 2016. 

Palavras chave: Educação. Ensino Tecnológico. Ensino Remoto. 

IV CICSE-43353 - Universidades públicas e estágios curriculares na 
pandemia: diálogos com estudos do/no contexto brasileiro 

- Mateus Henrique do Amaral - Universidade Estadual de Campinas 

A pandemia da COVID-19 tem trazido desdobramentos sanitários, sociais, 
políticos, econômicos e culturais, impactando a dinâmica de funcionamento 
dos diferentes campos de atuação humana, inclusive a educação. No tocante a 
uma parcela significativa de instituições que compõem o sistema de educação 
superior brasileiro, as condições impostas pela pandemia levaram os 
estabelecimentos de ensino a deslocarem as atividades presenciais para o 
modelo remoto emergencial, movimento que desvelou uma série de questões 
a serem pensadas e problematizadas. Assim, a presente comunicação tem 
como objetivo trazer uma leitura dos impactos da pandemia para os estágios 
curriculares na formação inicial de professores em universidades públicas 
brasileiras, focalizando os saberes construídos por estudos voltados para a 
análise desse componente durante a pandemia. Para tanto, realizamos um 
levantamento de artigos acadêmicos e relatos de experiência, publicados 
entre 2020 e 2021, que tratassem do estágio curricular na pandemia e 
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trouxessem reflexões de programas de universidades públicas brasileiras. De 
caráter bibliográfico, atribuímos especial atenção aos debates voltados para os 
cursos de licenciatura em diálogo com referências sobre as políticas 
educacionais e os estágios curriculares. Como resultados, observamos que os 
estudos têm explorado experiências nas áreas da saúde e da educação e 
análises de ações institucionais e documentos homologados por instâncias 
federal, estadual e municipal. Na educação, há um enfoque predominante nas 
percepções de licenciandos de diferentes cursos – pedagogia, história, 
matemática, ciências sociais e química – e instituições - UFMA, UnB, UNIJUÍ, 
UEPA, UFAL, UESB e UFPR. Nesses trabalhos, embora se reconheçam desafios 
impostos pela pandemia, realçam-se as contribuições dos programas para a 
formação de docentes durante e pós-pandemia, especialmente no que se 
refere à incorporação das tecnologias digitais nas atividades de ensino. Essa 
compreensão também se evidencia nas investigações que analisam ações 
institucionais mais amplas e documentação relativa aos estágios, já que se 
destacam as maneiras que a pandemia contribuiu para ampliar física e 
discursivamente a noção de campo de estágio, não reduzindo tal componente 
a premissas pragmáticas. Há, por outro lado, ausência de análises acerca dos 
efeitos da maior inserção do setor privado em âmbito público, o que ocorre 
sobretudo por meio das plataformas digitais de aprendizagem. 

BALL, S. J.; MAINARDES, J. (Orgs.). Políticas educacionais: questões e dilemas. 
São Paulo: Cortez, 2011.BENCKE, A. B. et al. Estágio supervisionado em 
tempos de pandemia: contribuições na formação do professor de matemática. 
Feira Estadual de Matemática do RS, Ijuí, v. 1, n. 1, 2020.BRASIL. Resolução 
CNE/CP n. 02, de 1º de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 
licenciatura) e para a formação continuada. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
02 jul. 2015.BRASIL. Resolução CNE/CP n. 02, de 20 de dezembro de 2019. 
Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 
Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a 
Formação inicial de Professores da Educação Básica (BCN-Formação). Diário 
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Oficial da União, Brasília, DF, 15 abr. 2019.CANTONI, J. et al. Estágio Curricular 
Supervisionado: perspectivas e desafios de constituir-se educador em tempos 
de pandemia. Revista Insignare Scientia - RIS, Chapecó, v. 4, n. 3, p. 369-385, 
mar. 2021.CIGALES, M. P.; SOUZA, R. D. de. O Estágio Curricular 
Supervisionado em tempos de pandemia: um debate em construção. Latitude, 
Maceió, v. 15, n. esp., p. 286-310, jan. 2021.CZECH, P. C. T.; SOUZA, R. D. de. O 
estágio curricular supervisionado na formação de professores em tempos de 
pandemia: entre o ideal, o real e o possível. Revista Espaço Crítico, Aparecida 
de Goiânia, v. 2, n. 2, jul.-2021.FERRAZ, R. D.; FERREIRA, L. G. Estágio 
supervisionado no contexto do ensino remoto emergencial: entre a 
expectativa e a ressignificação. Revista de Estudos em Educação e 
Diversidade, v. 2, n. 4, p. 1-28, abr.-jun. 2021.FREITAS, L. C. Os reformadores 
empresariais da educação: da desvalorização do magistério à destruição do 
sistema público de educação. Educação e Sociedade, Campinas, v. 33, n. 119, 
p. 379-404, abr./jun. 2012.GONÇALVES, N. K. R.; AVELINO, W. F. Estágio 
Supervisionado em educação no contexto da pandemia da covid-19. Boletim 
de conjuntura, Boa Vista, v. 4, n. 10, 2020.HEGETO, L. de C. F.; LOPES, D. C. 
Desafios do estágio obrigatório em tempos de pandemia: análise com 
estudantes de Pedagogia da UFPR. Cadernos de Estágio, Curitiba, v. 3, n. 1, p. 
173-183, 2021. PIMENTA, S. G.; LIMA, M. do S. L. Estágio e Docência. 2 ed. São 
Paulo: Cortez, 2004.REINADO, T. B. dos S.; PRIVADO, R. de J. P. Os desafios ao 
professor de estágio supervisionado em tempos de pandemia. Brazilian 
Journal of Development, Curitiba, v. 7, n. 4, p. 35046-35058, abr. 
2021.RODRIGUES, J. V. dos S. et al. Estágio supervisionado em Psicologia da 
Saúde durante a pandemia da COVID-19. Research, Society and Development, 
Vargem Grande Paulista, v. 9, n. 9, p. 1-11, 2020.SAVIANI, D. Escola e 
democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre 
educação e política. São Paulo: Cortez, 1986.SCHWARTZMAN, S.; SILVA FILHO, 
R.L.; COELHO, R. R. A. Por uma tipologia do ensino superior brasileiro: teste de 
conceito. Estudos Avançados, São Paulo, v. 35, n. 101, p. 153-185, jan.-abr. 
2021.SILVA, M. C. da. Estágio supervisionado de forma remota: recorte de uma 
experiência. Ensino Em Perspectivas, Fortaleza, v. 2, n. 4, p. 1–7, 2021.SOCCOL, 
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K. L. S.; SANTOS, N. O. dos; MARCHIORI, M. R. C. T. Estágio Curricular 
Supervisionado no contexto da COVID-19 e o desenvolvimento profissional de 
estudantes de Enfermagem. Enfermagem em foco, v. 11, n. esp. 2, p. 148-151, 
2020.SOUZA, E. M. de F.; FERREIRA,, L. G. Ensino remoto emergencial e o 
estágio supervisionado nos cursos de licenciatura no cenário da Pandemia 
COVID 19. Revista Tempos E Espaços Em Educação, v. 13, n. 32, p.  1-19, 
2020.ZABALZA, M. A. O estágio e as práticas em contextos profissionais na 
formação universitária. São Paulo: Cortez, 2014. 

Palavras chave: Estágio curricular, pandemia, universidade pública, política 
educacional 

IV CICSE-47470 - A formação continuada em tecnologia como superação dos 
novos desafios da profissão docente em Manaus, Amazonas, Brasil 

- Joelma Mourão Neves - Universidad de La Integración de Las Américas 
- Erlon Clistenes Silva de Lima - SEMED 
- Jhonatan Luan de Almeida Xavier - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Amazonas 

Ser professor consiste em se reinventar constantemente, já que o professor 
tem a função de lecionar (MICHAELIS, 2022), e este desafio tem sido visto com 
frequência, especialmente nos períodos de ensino remoto. Com isso, este 
resumo tem como objetivo detalhar uma estratégia de formação continuada 
adequando-se ao período pandêmico com professores da rede municipal de 
educação na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. 
Autores como (ARAÚJO, 2011) e (JUNGES, 2018) nos ajudarão a compreender 
esse processo. Essa estratégia de formação continuada surgiu em decorrência 
de muitos professores não se sentirem preparados para utilizar os recursos 
tecnológicos digitais durante o período das aulas remotas (INSTITUTO 
PENÍNSULA, 2020). Diante desse quadro, durante o ano de 2021, foram 
oferecidas oficinas pedagógicas voltadas ao uso de algumas ferramentas 
Google, aos educadores. Esse processo levou em consideração, os princípios 
da Política de Inovação Educação Conectada, do Ministério da Educação 
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Brasileira (BRASIL 2021), que tem como foco garantir a equidade das 
condições entre as escolas públicas da educação básica para o uso 
pedagógico da tecnologia; promoção do acesso à inovação e a tecnologia em 
escolas situadas em regiões de maior vulnerabilidade socioeconômica e de 
baixo desempenho em indicadores educacionais; acesso à internet com 
qualidade e velocidade compatíveis com as necessidades de uso pedagógico 
dos professores e dos alunos; e incentivo a formação dos professores e 
gestores em práticas pedagógicas com tecnologias e para uso da tecnologia. 
Assim, entendemos o quanto é fundamental a formação continuada dentro do 
processo pedagógico, levando a mudança de hábitos e a busca por novos 
conhecimentos. Em busca de sondar o uso da tecnologia em suas práticas 
pedagógicas, procedeu-se a utilização de uma abordagem qualitativa 
(MINAYO, 2003) e registros fotográficos para documentar os fatos, bem como 
formulár ios onl ine para ava l iação por parte dos professores 
participantes.Como resultados principais, muitos professores relataram que, 
após as oficinas se sentiram mais seguros para interagir com os estudantes, 
mesmo à distância, e,  embora não conhecessem muitas ferramentas utilizadas 
nas oficinas, a linguagem dos formadores que ministraram as oficinas, foram 
importantes para melhor compreensão do uso pedagógico da internet e dos 
recursos tecnológicos educacionais. 

ARAÚJO, Cristina Carvalho de et al. Formação continuada no cotidiano dos 
(as) professores (as) dos anos iniciais: desafios e possibilidades. 2011.BRASIL, 
Constituição (1988). Lei nº 14.180 de 01 de julho de 2021 - Institui a Política de 
Inovação Educação Conectada. Instituto Península. Sentimento e percepção 
dos professores brasileiros nos diferentes estágios do Coronavírus no Brasil. 
São Paulo, Instituto Península, 2020.JUNGES, Fábio César; KETZER, Charles 
Matin; DE OLIVEIRA, Vânia Maria Abreu. Formação continuada de professores: 
Saberes ressignificados e práticas docentes transformadas. Educação & 
Formação, v. 3, n. 9, p. 88-101, 2018.MINAYO, M.C.S. O desafio do 
conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11 ed. São Paulo, HUCITEC, 
2003.PROFESSOR. In: Michaelis. São Paulo: Melhoramentos, 2022. Disponível 
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em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-
brasileiro/professor/>. Acesso em: 12/02/2022. 

Palavras chave: Formação Continuada, Tecnologia, Docência 

IV CICSE-49250 - Percursos Da Didática Na Formação Docente: Três Discursos 

- Walkíria de Jesus França Martins - Universidade Federal do Maranhão 

A Didática é um campo do saber multidimensional que traz em seu cerne a 
tarefa de se ocupar com o ensino em relação direta com a aprendizagem, no 
âmbito dos processos formativos. Configurando-se a partir das redes de 
colaboração e sinergias que são tecidas com outras áreas do conhecimento. 
Daí que o presente estudo se ocupa de uma problemática própria da Didática, 
o seu status na formação docente. Questiona-se como formar docentes para 
intervirem didaticamente na escola e num mundo globalizado. Com isso, o 
estudo foi concebido com o objetivo de compreender os discursos 
produzidos em e sobre a Didática de modo a evidenciarmos os contributos e 
limitações à formação de futuros docentes na contemporaneidade. A 
investigação é de natureza qualitativa, pois tem como foco a Didática “dentro” 
da formação, no interior do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do 
Maranhão, para a produção de dados contextuais. Os dados arrolados 
envolvem os registros das avaliações diagnóstica do período de 2020 a 2021; 
o programa da disciplina de Didática; e, os referenciais teóricos da área. As 
informações foram organizadas seguindo os critérios da análise de conteúdo e 
submetidas a análise do discurso. Interessa-nos os processos subjetivos 
construídos a partir dos sujeitos no âmbito da Didática e em relação com o seu 
processo formativo. Reconhece-se que em tais processos, as relações de 
poder são um aspecto integral na produção dos discursos de verdade, o que 
torna o sujeito tema central do nosso estudo na produção de saberes em e na 
Didática. A análise nos permite identificar que há um hiato entre aquilo que 
são as perspectivas formativas dos estudantes em relação a Didática - os 
discursos remetem a lugares de aprendizagens técnicas, de relações verticais 
entre os sujeitos, para desenvolver uma eficiente prática de ensino - e aquilo 
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que o programa e literatura  sinalizam - desenvolvimento de conhecimentos na 
formação em rotas espiraladas que permitam relacionar o todo com as partes, 
dentro das relações  complexas que envolvem as áreas de conhecimento e as 
realidades em que se dão os processos de ensino e de aprendizagem. 

Alarcão, I. Percursos da Didática. Coleção Educação e Formação – Cadernos 
Didáticos, nº 4. Portugal: UA Editora, 2020. DOI: https://doi.org/10.34624/
kejf-2n90   Bardin, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2014.Bogdan, R. 
& BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação: uma introdução à teoria e 
aos métodos. Portugal: Porto Editora, 2013.Foucault, M. A arqueologia do 
saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.Foucault, M. A Ordem 
do Discurso: aula inaugural no College de France, pronunciada em 2 de 
dezembro de 1970. 21.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2011. 

Palavras chave: Didática. Formação Docente. Discursos. 

IV CICSE-55803 - TRABALHO DOCENTE E DESEMPENHO ACADÉMICO DOS 
ALUNOS: PERSPETIVAS DOS DIRETORES 

- Maria Assunção Flores - Universidade do Minho 
- Eva Fernandes - Universidade do Minho 
- Fernando Ilídio Ferreira - Universidade do Minho 

Nesta comunicação apresentam-se resultados de um projeto de investigação 
mais amplo intitulado “Investigando os efeitos das lideranças escolares nos 
resultados dos alunos”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(PTDC/CED-EDG/28570/2017), cujo objetivo principal é analisar as práticas de 
liderança e o seu impacto no trabalho dos professores e nos resultados 
escolares dos alunos.  Os dados foram recolhidos através de um inquérito por 
questionário a nível nacional (n=379) e através de entrevistas semiestruturadas 
(n=25). Os diretores manifestam uma visão global positiva em relação às 
condições de trabalho dos professores, nomeadamente quanto à existência de 
recursos pedagógicos adequados, à autonomia para tomar decisões no 
contexto da sala de aula e ao volume de trabalho, considerando que as 
responsabilidades cometidas aos professores no tempo não-letivo não são 
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excessivas e que as tarefas administrativas que os professores têm de realizar 
no agrupamento/escola não agrupada são necessárias. Quanto aos fatores 
que contribuem para o desempenho académico dos alunos, os diretores 
inquiridos destacam a relação entre professor/aluno, as estratégias de apoio a 
alunos com dificuldades, o bom ambiente existente na escola, o sentido de 
profissionalismo e o trabalho colaborativo dos professores. Em contrapartida, a 
comunicação entre as diferentes escolas do agrupamento, o apoio por parte 
da equipa de liderança, as políticas educativas orientadas para a melhoria dos 
resultados, a diversidade cultural dos alunos e o uso das TIC no contexto da 
sala de aula recolhem menos consenso por parte dos diretores. Estes e outros 
resultados são discutidos à luz do referencial teórico que serve de base ao 
projeto. 

Branson, C. M. & Marra, M. (2019). Leadership as a relational phenomenon: 
What this means in practice. Research in Educational Administration & 
Leadership, 4 (1), 81-108. DOI: 10.30828/real/2019.1.4Crevani, L., Lindgren, 
M., & Packendorff, J. (2010). Leadership, Not Leaders: On the Study of 
Leadership as Practices and Interactions. Scandinavian Journal of 
Management, 26(1), 77–86.Eacott, S. (2019). Starting points for a relational 
approach to organizational theory: An overview. Research in Educational 
Administration and Leadership, 4(1), x-xx.Ferreira, F. I. e Silva, C. (2014). 
Contextos, Atores e desafios da liderança: perspetivas dos diretores. In M. A. 
Flores (Org.), Profissionalismo e Liderança dos Professores (183-216). Santo 
Tirso: De Facto Editores.Flores, M. A. & Ferreira, F. I. (2015) (Orgs.). Formação e 
trabalho docente: projetos, políticas e práticas. Santo Tirso: De Facto 
Editores.Flores, M. A. e Richmond, M. S. (2017) Cultivating hope through 
teacher leadership in Portugal, in D. Frost (ed.) Empowering teachers as agents 
of change: a non-positional approach to teacher leadership, Cambridge: 
University of Cambridge Press, pp. 125-130Giroux, H. (1988). Teachers as 
intellectuals: Toward a critical pedagogy of learning. South Hadley, MA: Bergin 
& Garvey Publishers.Silva, G. R. & e Sá, V. (2017). O Diretor Escolar em Portugal: 
formação e perfil profissional. Espaço do Currículo, 10(1): 62-81.  Neto-
Mendes, A., Costa, J. A. & Ventura, A. (Orgs) (2011). A emergência do diretor 
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da escola: questões políticas e organizacionais. Atas do VI Simpósio sobre 
Organização e Gestão Escolar. Portugal: Universidade de Aveiro.Silva, J. M. C. 
(2008). Líderes e Lideranças em Escolas Portuguesas. Trajectos Individuais e 
Impactos Organizacionais, Dissertação de Doutoramento em Ciências da 
Educação, Universiddade de Extremadura. Spain.Torres, L. L. & Palhares, J. A.  
(2009). Estilos de liderança e escola democrática. Revista Lusófona de 
Educação, 14, pp. 77-99.Torres, L. L. (2008). Modos de regulação cultural nas 
organizações escolares: um estudo sobre os perfis de liderança numa escola 
secundária”, Revista da Educação, vol. XVI, n.º 1, pp. 77-96.Tuytens, M., Devos, 
G. (2010). The influence of school leadership on teachers’ perception of 
teacher evaluation policy. Educational Studies, 36(5), 521-536. 

Palavras chave: Diretores; Liderança; Trabalho docente; Desempenho 
académico dos alunos 

IV CICSE-57541 - Literacia Para A Saúde E Promoção Da Saúde De Docentes: 
Revisão Integrativa 

- Luciana Moura Caetano Veludo - Universid de Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES) 
- Marta Regina Farinelli - Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 

Trata-se de uma revisão integrativa, cujo objetivo foi mapear as publicações 
científicas nacionais e internacionais relacionadas a literacia para a saúde e 
promoção da saúde de professores. Método: revisão integrativa que 
considerou o período de 2011 a 2020. Foram incluídos artigos científicos 
completos, indexados nas bases de dados SciELO (Brazil Scientific Electronic 
Library Online), LILACS, PubMed, MEDLINE, ERIC (Institute of Educantion 
Sciences) e Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal), nos idiomas inglês, espanhol e português. Utilizou-se a 
combinação dos unitermos: professor OR teacher OR maestro AND “literacia 
em saúde” OR “health literacy” OR “alfabetización en salud” AND “promoção 
da saúde” OR “health promotion” OR “promoción de la salud”.  A questão 
norteadora foi construída por meio da estratégia PCC e ficou redigida da 
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seguinte forma: Como a Literacia para a Saúde (Conceito) pode contribuir 
para a Promoção de Saúde (Contexto) do Professor (Participante)? Resultados 
parciais: Até o presente momento pode-se apresentar resultados quantitativos, 
são eles: O corpus (n = 11) desta revisão integrativa foi composto em sua 
maior parte por estudos qualitativos (n=6) (54,5%); 03 investigações 
quantitativas (27,3%), um estudo de métodos mistos e uma pesquisa de 
metodologia de intervenção. Quanto ao idioma o predomínio foi de artigos 
em inglês (54,5%); português (27,3%) e espanhol (18,2%). As produções são 
poucas e recentes: 03 (três) nos anos de 2017 e 2020; 02 (duas) em 2019 e 
apenas uma nos anos de 2015, 2016 e 2018. Verificou-se diversidade de 
instituição de origem dos autores: Brasil (n=3), Austrália (n=2), Turquia (n=1), 
Portugal (n=1), Siri Lanka (n=1), Lituânia (n=1), Irã (n=1), Estados Unidos (n=1), 
Espanha (n=1) e México (n=1). Das considerações destaca-se o fato de que o 
ambiente escolar ser propício para despertar a literacia para a saúde dos 
professores que a partir de sua conscientização torna-se capaz de ser um 
agente potencializador de práticas de estilo de vida mais saudáveis para si 
mesmo e em todo contexto escolar. Por fim os estudos dessa temática são 
incipientes na América Latina e pouco abordados em outros países do mundo. 

ARAÚJO, Wánderson Cássio Oliveira. Recuperação da informação em saúde: 
construção, modelos e estratégias. Convergências em Ciência da Informação, 
v. 3, n. 2, p. 100-134, maio/ago. 2020.Mendes, K.D.S., Silveira, R. C. C. P, & 
Galvão, C. M. (2008). Revisão integrativa: método depesquisa para a 
incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto & 
ContextoEnfermagem, 17(4), 758-764.Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & 
Altman, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and 
meta-analyses: the PRISMA statement. Journal of Clinical Epidemiology, 
62(2009), 1006-1012. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097Page MJ, 
McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The 
PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic 
reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71 http://www.prisma-
statement.org/ 

Palavras chave: Literacia para a Saúde, Promoção da Saúde, Docente 

                                                                                                          422



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

IV CICSE-58822 - Narrativas docentes sobre a diversidade sexual na 
perspectiva das políticas públicas federais em escolas públicas no Rio de 
Janeiro 

- Maria Elisabete do Valle Mansur - UNIRIO 

O estudo reflete sobre a diversidade sexual no espaço escolar, a partir das 
narrativas dos professores de ensino médio de escolas públicas do Rio de 
Janeiro. A perspectiva teórica tem por base o pensamento de Michel Foucault, 
e a metodologia de pesquisa é constituída pela triangulação da análise de 
dados bibliográficos, documentais e aqueles extraídos da pesquisa de campo, 
que teve como lócus cinco escolas públicas de ensino médio sob 
responsabilidade da rede estadual do Rio de Janeiro. A pesquisa documental 
teve por fim a identificação dos documentos nos âmbitos federal e estadual 
relativos à legislação e políticas públicas sobre diversidade sexual, em vigência 
a partir da década de 1990 até a atualidade, período caracterizado pelas lutas 
dos movimentos sociais para reconhecimento da diversidade sexual na 
sociedade. Na pesquisa de campo, 23 professores participaram de entrevistas 
semiestruturadas individuais, gravadas em áudio com consentimento dos 
participantes. Todo material que constitui a pesquisa foi analisado com base na 
técnica de análise de conteúdo, proposta por Laurence Bardin. Como 
resultado, a pesquisa aponta que embora existam muitas políticas públicas 
voltadas para a temática da diversidade sexual, sua visibilidade ainda é 
pequena dentro do espaço escolar investigado. Também são invisibilizadas as 
ações de políticas públicas de formação continuada sobre diversidade sexual, 
nas escolas investigadas, como foi possível constatar nos silêncios em relação 
ao tema, nas vozes dos docentes entrevistados. 

ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e autoimagem. Petrópolis: 
Vozes, 2011.BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 
2011.BARRA, Marlene Lira. Formação continuada: “vozes” de professoras do 
programa bairro-escola de Nova Iguaçu. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2009.BONATO, N. M. da C. Educação [sexual] e sexualidade: o velado e o 
aparente. Rio de Janeiro: UERJ, 1996. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
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Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996. Disponível em: 
<http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/9565/tese/indicee.html>. Acesso 
em: 18 ago.2011.______. A escola profissional para o sexo feminino através da 
imagem fotográfica. 2003. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003. BRITO, Leandro Teófilo. 
Inclusão em educação, gênero e sexualidade: um estudo de caso. Dissertação 
de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013. CANDAU, Vera Maria (Coord.). 
Somos todos iguais?: escola, discriminação e educação em direitos humanos. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2003. ______. Professor/a: profissão de risco? In: ______ 
(Org.). Didática: questões contemporâneas. Rio de Janeiro: Editora Forma & 
Ação, 2008.______; SACAVINO, Susana Beatriz. A educação em direitos 
humanos e formação de educadores. Educação, Porto Alegre, v. 36, n. 1, p. 
59-66, jan./abr. 2013.CARRARA, Sergio. Diálogos: liberdade de expressão e 
diversidade de orientação sexual. São Paulo: Instituto Patrícia Galvão, 2009a. 
Disponível em: <http://agenciapatriciagalvao.org.br/mulher-e-midia/videos-
midia/dialogos-liberdade-de-expressao-e-diversidade-de-orientacao-sexual-
sergio-carrara/>. Acesso em: 12 maio 2012. ______. Educação, diferença, 
diversidade e desigualdade. In: BRASIL. ______. Secretaria Especial de Política 
para Mulheres. Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es 
em gênero, sexualidade, orientação sexual e relações étnico-raciais. Rio de 
Janeiro: CEPESC; Brasília: SPM, 2009b. FOUCAULT, Michel. A ordem do 
discurso. Aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de 
dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: 
Edições Loyola, 2004. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/2520353/
Michel-Foucault-A-Ordem-do-Discurso>. Acesso em: 8 mar. 2013.______. 
Nietzsche, a genealogia e a história. In: ______. Microfísica do poder. Tradução 
de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979.______. Ditos e escritos: 
problematização do sujeito: psicologia, psiquiatria e psicanálise. Tradução de 
Vera Lúcia Avellar Ribeiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999. v. 
1.FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 
humanas. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
Disponível em: <http://projetophronesis.files.wordpress.com/2009/08/
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foucault-michel-as-palavras-e-as-coisas-digitalizado.pdf>. Acesso em: 15 jun. 
2012HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz 
Tadeu da Silva e Guaracira Lopes Louro. 11. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro: DP&A, 
2011.NÓVOA, A. Formação de professores e sua formação docente. In: ______ 
(Coord.). Os professores a sua formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote/
Instituto de Inovação Educacional,1992a. NÓVOA, A. (Org.). Profissão 
professor. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1992b.______. Os professores e as 
histórias da sua vida. In: ______ (Org.). Vidas de professores. 2. ed. Porto: Porto 
Editora, 2000. VEIGA-NETO, Alfredo. Michel Foucault e a educação. 2 ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2011. 

Palavras chave: Diversidade sexual. Formação continuada. Narrativas docentes. 
Políticas públicas. 

IV CICSE-67214 - Trabalho de Projeto no Ensino Artístico Especializado da 
Música. O Barroco Revisitado: ciclo de concertos de música erudita 

- Maria Francisca Garcia - UCP- Escola das Artes. Católica Porto 
- Luísa Orvalho - UCP- Católica Porto 

Esta comunicação insere-se na problemática da aprendizagem baseada em 
projetos (PBL) e da melhoria das práticas pedagógicas dos professores do 
ensino artístico especializado (EAE) de música. Enquanto estudante do 
Mestrado em Ensino de Música, da Escola de Artes, da Católica Porto, foi-nos 
lançado o desafio de repensarmos o EAE como espaço público, no contexto 
de autonomia e flexibilidade curricular e de uma nova profissionalidade 
docente. O projeto “O Barroco Revisitado: ciclos de concertos” experienciado 
no âmbito da Prova de Aptidão Profissional, do Curso de Instrumentista de 
Cordas e Teclas, na ESPROARTE, Mirandela, em 2017/2018, foi o objeto de 
análise e reflexão, à luz de um novo enquadramento teórico - a metodologia 
de trabalho de projeto - com outras lentes, num espaço de “prática reflexiva”, 
investigativa, e deliberativa por quem frequenta a formação inicial de 
professores e se prepara para ser um futuro profissional do EAE. Este projeto 
envolveu 12 alunos e 4 professores de instrumento, num processo de I- A-C, e 
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um conjunto de experiências interdisciplinares que conjugaram 
conhecimentos, teóricos e práticos musicais, adquiridos nas diversas 
disciplinas, ao longo dos três anos da formação secundária, investiu na prática 
instrumental, na performance e na realização de um ciclo de concertos, pelas 
igrejas de Trás-os-Montes, e foi concretizado por um ensemble de cordas a 
acompanhar uma solista vocal. A colaboração entre os professores, a direção 
da escola e das organizações intervenientes, foi a chave do sucesso para que 
este projeto escolar inovador, concebido na base de um novo paradigma do 
que é ensinar e aprender no século XXI, se ter tornado num projeto de vida 
para os alunos participantes com impactos significativos ao nível do 
desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional de todos os 
stakeholders.Os resultados obtidos traduziram-se numa enorme bagagem que 
impactou todos os seus atores diretos e instituições envolvidas, tendo 
permitido divulgar a arte e a música erudita a públicos e meios pouco 
culturais, onde o contacto com a mesma é bastante reduzido, ou mesmo 
nulo.Em conclusão, trabalhar por projetos é sem dúvida uma das soluções 
para responder aos novos desafios que se colocam à escola e à profissão 
docente, e particularmente, ao professor do ensino artístico especializado 

Dewey, J. (2010; 1.ª ed. 1938). Experiencia y educación.Editorial Biblioteca 
Nueva. Fernandes, E., Orvalho, L.  & Caçote, N. (2019). Musicalmente. Programa 
de Educação Emocional com Teatro Musical. Musically. Emotional Education 
Program with MusicalTheater. In Revista Portuguesa de Investigação 
Educacional, n.º 19, 2019, pp. 222-256. http://www.uceditora.ucp.pt/site/
custom/template/ucptpl_uce.asp?sspageID=1281&lang=1Ferreira, C. A. 
(2009). A avaliação na metodologia de trabalho de projecto: uma experiência 
na formação de professores. Revista Portuguesa de Pedagogia, 43-1, pp. 
143-158. Kilpatrick, W. H. (1918). The Project Method. Teachers College, 
Columbia University. Kilpatrick, W. H. (2006). O Método de Projecto. Livraria 
Pretexto/Edições Pedago.30 Larmer, J. & Mergendoller, J. (2015). Setting the 
Standard for Project Based Learning: A Proven Approach to Rigorous 
Classroom Instruction, Suzie Boss: ASCD. http://www.ascd.org/Publications/
Books/Overview/Setting-the-Standard-for-Project- Based-Learning.aspxLeite, 
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E., Malpique, M. & Santos, M. R. (1989). Trabalho de Projecto 1. Aprender por 
projectos centrados em problemas. Edições Afrontamento.Nunes, C., Dias, F., 
& Orvalho, L. (2018). O Trabalho de Projeto no âmbito da Prova de Aptidão 
Profissional no Ensino Profissional de Música: o caso da ESPROARTE. In Revista 
Portuguesa de Investigação Educacional - Gestão Curricular e Inovação 
Escolar, 18, 2018, 134-164. Universidade Católica Editora, Faculdade de 
Educação e Psicologia. ISSN: 2186-4614 (online).Orvalho, L. & Nunes, C. 
(2017). Projetos Integradores no Ensino Artístico Especializado de Música: o 
caso da Prova de Aptidão Profissional. In Revista de Estudios e Investigación en 
Psicología y Educación, ISSN: 2386-7418, 2017, Vol. Extr., núm. 04 (2017) DOI: 
https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.04Orvalho, L. & Duarte, H. (2022). 
Escalando utopias na educação musical: potenciar o envolvimento parental 
para melhorar as competências dos alunos. In Livro do Colóquio do XXIX 
Colóquio da AFIRSE Portugal 2022, “A Educação e os Desafios da Sociedade 
Contemporânea. Contributos da Investigação”, pp.238-239. Instituto de 
Educação da Universidade de Lisboa. http://afirse.ie.ul.pt/ 

Palavras chave: Metodologia de Trabalho de Projeto, Prova de Aptidão 
Profissional, Ensino Artístico Especializado da Música, Música Erudita. 

IV CICSE-68141 - Práticas De Liderança E Resultados Escolares Dos Alunos: 
Perspetivas Dos Diretores 

- Fernando Ilídio Ferreira - Universidade do Minho 
- Maria Assunção Flores - Universidade do Minho 
- Eva Fernandes - Universidade do Minho 

Nesta comunicação apresentam-se resultados de um projeto de investigação 
mais amplo intitulado “Investigando os efeitos das lideranças escolares nos 
resultados dos alunos”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(PTDC/CED-EDG/28570/2017), cujo objetivo principal é analisar as práticas de 
liderança e o seu impacto no trabalho dos professores e nos resultados 
escolares dos alunos.  Os dados foram recolhidos através de um inquérito por 
questionário a nível nacional (n=379) e através de entrevistas semiestruturadas 
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(n=25). Os resultados apontam para a valorização das lideranças formais 
(diretor, subdiretor, coordenadores de departamento e de estabelecimento e 
professores responsáveis por determinados projetos) em detrimento da 
dimensão informal (grupos de professores e professores individualmente 
considerados). Quanto aos fatores que têm dificultado o seu trabalho 
enquanto diretores, destacam a burocracia excessiva, o aumento do controlo 
por parte da tutela através de plataformas eletrónicas – uma hiper-burocracia 
assistida por computador –, as alterações legislativas constantes, a avaliação 
do desempeno docente, a falta de autonomia financeira, a resistência dos 
professores à mudança e, de um modo geral, uma cultura centralista e 
burocrática. Por seu turno, destacam como fatores facilitadores a existência de 
um bom ambiente na escola, a confiança por parte da comunidade escolar, a 
concretização de projetos inovadores, a disponibilidade das pessoas, o 
contacto próximo e regular com os alunos, a existência de um sentido de 
pertença e de bem-estar e a existência de uma boa equipa de liderança de 
topo. Estes e outros resultados são discutidos à luz do referencial teórico que 
serve de base ao projeto. 

Bogotch, I., Bauer, S. & Su-Keene, E. (2019). New beginnings, repeated: The 
continuing search for educational leadership. Research in Educational 
Administration & Leadership, 4 (1), 110-146. Branson, C. M. & Marra, M. (2019). 
Leadership as a relational phenomenon: What this means in practice. Research 
in Educational Administration & Leadership, 4 (1), 81-108. Crevani, L., Lindgren, 
M., & Packendorff, J. (2010). Leadership, Not Leaders: On the Study of 
Leadership as Practices and Interactions. Scandinavian Journal of 
Management, 26(1), 77–86.Eacott, S. (2018). Beyond leadership: A relational 
approach to organizational theory in education. Singapore: Springer.Flores, M. 
A. & Derrington, M.L. (2017) School principals’ views of teacher evaluation 
policy: lessons learned from two empirical studies, International Journal of 
Leadership in Education, vol. 20, nº 4, pp. 416-431Flores, M. A. & Ferreira, F. I. 
(2021). How Do Portuguese Principals Deal with Competing Demands? Issues 
of Bureaucracy, Performativity and Democracy. In: D. Mifsud and P. Landri 
(Eds.), Enacting and Conceptualizing Educational Leadership within the 
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Mediterranean Region (pp. 135–160). Leiden: Brill Sense. Foster, W. (1989). 
Toward a critical practice of leadership. In J. Smyth (Ed.), Critical perspectives 
on educational leadership (pp. 39-62). London: Falmer.Grundy, S. (1993). 
Educational leadership as emancipatory praxis. In J. Blackmore & J. Kenway 
(Eds.), Gender matters in educational administration and policy: A feminist 
introduction (pp. 165-177). Washington, DC: Falmer.Lichtenstein, B. B., & 
Plowman, D. A. (2009). The Leadership of Emergence: A Complex Systems 
Leadership Theory of Emergence at Successive Organizational Levels. The 
Leadership Quarterly, 20(4), 617–30.Mango, C.S. (2013). Comparative 
perspectives on international school leadership. New York: Routledge. Paletta, 
A.; Alivernini, F. & Manganelli, S. (2017) Leadership for learning: The 
relationships between school context, principal leadership and mediating 
variables, International Journal of Educational Management, 31 (2), pp. 
98-117Peck, C. & Reitzug, U. (2012). How existing business management 
concepts became school leadership fashion. Educational Administration 
Quarterly, 48(2), 347-381.Ryan, J. (1998). Critical leadership for education in a 
postmodern world: Emancipation, resistance and communal action. 
International Journal of Leadership in Education, 1(3), 257-278.Shamir, B. 
(2011). Leadership Takes time: Some Implications of (not) Taking Time 
Seriously in Leadership Research. The Leadership Quarterly, 22(2), 307–
15.Silva, G. R. & e Sá, V. (2017). O Diretor Escolar em Portugal: formação e perfil 
profissional. Espaço do Currículo, 10(1): 62-81.  Neto-Mendes, A., Costa, J. A. & 
Ventura, A. (Orgs) (2011). A emergência do diretor da escola: questões 
políticas e organizacionais. Atas do VI Simpósio sobre Organização e Gestão 
Escolar. Portugal: Universidade de Aveiro.Torres, L. L. & Palhares, J. A.  (2009). 
Estilos de liderança e escola democrática. Revista Lusófona de Educação, 14, 
pp. 77-99.Torres, L. L. (2008). Modos de regulação cultural nas organizações 
escolares: um estudo sobre os perfis de liderança numa escola secundária”, 
Revista da Educação, vol. XVI, n.º 1, pp. 77-96. 

Palavras chave: Liderança; Diretores; Resultados escolares dos alunos. 
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IV CICSE-70735 - O desafio da avaliação da aprendizagem a partir da 
experiência do ensino remoto 

- Caroline Tavares de Souza Clesar - UERGS, PUCRS 
- Lucia Maria Martins Giraffa - PUCRS 

O ensino remoto decorrente da pandemia causada pelo Sars-Cov-2 impactou 
sistema escolar estabelecendo um cenário desafiador que implicou na adoção 
e adaptação de diferentes formas ensinar e de aprender. Docentes em todos 
os níveis escolares precisaram se reinventar para atender as demandas 
impostas pelo ensino remoto. Em pesquisa desenvolvida com professores que 
atuam em cursos de Licenciatura em Matemática, a partir de três entrevistas 
semiestruturadas realizadas em outubro de 2020, junho de 2021 e novembro 
de 2021, foi possível acompanhar a trajetória desses docentes ao longo da sua 
experiência no ensino remoto. Os dados gerados pela coleta foram analisados 
a partir da Análise Textual Discursiva (Moraes & Galiazzi, 2011) emergindo, a 
partir da fala dos entrevistados, como aspecto crítico o desafio da avaliação. 
Foi possível distinguir dois grupos de docentes, um que não sofreu impactos 
significativos para adaptar o sistema de  avaliação ao migrar para o ensino 
remoto, pois trabalhavam com uma perspectiva de avaliação gradual e 
contínua, com a realização de trabalhos em grupo, discussões em aula, 
portfólio, entre outros (Vasconcellos, 2005) e, outro, que manifestou muita 
resistência e dificuldades de se adaptar, porque utilizavam provas, individuais 
e sem consulta, como o principal, se não o único, instrumento avaliativo. Num 
primeiro momento esse segundo grupo demonstrou grande preocupação 
com a cópia das avaliações entre os estudantes, bem como com o uso de sites 
e software para a realização das questões propostas. No último período de 
coleta de dados, transcorrido mais de um ano de experiência com o ensino 
remoto, a preocupação centra-se no retorno da avaliação presencial, que 
acompanhará o retorno obrigatório das aulas presenciais no ano de 2022. Os 
docentes relatam que os estudantes já desacostumaram a fazer uma prova 
presencial, muitos deles, inclusive, estão chegando na metade do curso de 
graduação sem nunca terem realizado uma avaliação presencial. Embora os 
professores de ambos os grupos afirmem que a prova não é um bom 
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instrumento avaliativo resta a dúvida de como criar mecanismo de avaliação 
individual, especialmente como repensar e reestruturar a avaliação de modo 
que ela permita obter indicadores que acompanhem a construção da 
aprendizagem de cada estudante. 

Moraes, R., Galiazzi, M. C. (2011). Análise Textual Discursiva (2th ed.). Ijuí: 
Unijuí.Vasconcellos, C. (2005). Avaliação: concepção dialética libertadora do 
processo de avaliação escolar.1(5th ed.). São Paulo: Libertad. 

Palavras chave: Avaliação; Ensino remoto; Formação de professores; Profissão 
Docente 

IV CICSE-71482 - Os efeitos da formação pós-graduada de professores nos 
níveis micro, meso e macro 

- Ana Rita Faria - Instituto Piaget 

O trabalho proposto, desenvolvido no âmbito do doutoramento em Educação, 
visa revelar e discutir os dados empíricos resultantes da investigação realizada 
com o objetivo de estudar o impacto da frequência de formação pós-
graduada (FPG) por professores do Ensino Básico e do Ensino Secundário de 
um agrupamento de escolas da rede pública e de um colégio privado em 
Portugal. Pretendeu-se, assim, compreender o impacto das FPGs frequentadas 
pelos professores nas salas de aula (micro-impacto), nas escolas (meso-
impacto) e nas práticas investigativas e educativas na comunidade (macro-
impacto). Em Portugal,  nos últimos anos, temos assistido a um aumento 
exponencial da frequência de cursos pós-graduados – pós-graduações, 
mestrados e doutoramentos – por professores (Araújo & Bento, 2008; GPEARI, 
2011). Contudo, são ainda poucos os estudos realizados neste domínio (e.g. 
Kuenzer & Moraes, 2005; Cruz, Pombo & Costa, 2008; Araújo & Bento, 2008; 
White, Fox & Isenberg, 2011) e não se registam resultados sobre o impacto 
destas formações nas escolas onde estes professores desempenham funções, 
tornando-se emergente a divulgação de dados neste âmbito. Com uma 
investigação de natureza qualitativa, com uma abordagem interpretativa, 
foram aplicados questionários, realizadas entrevistas semiestruturadas e 
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analisados os diferentes programas das FPGs frequentadas pelos sujeitos 
participantes. Foram, então, objeto de tratamento e de análise 145 
questionários, 46 entrevistas e 15 planos de FPGs nacionais, sobretudo 
inseridos na área educacional no domínio das Ciências da Educação. Os 
resultados emergentes da investigação desenvolvida concedem à FPG mais-
valias no campo do desenvolvimento pessoal, profissional, comportamental, 
pedagógico e didático, na aquisição de conhecimentos, no desenvolvimento 
de competências e em mudança de atitudes com implicações nos diferentes 
níveis de análise e em última instância nas aprendizagens dos alunos. Mais do 
que um desafio pessoal e profissional, a FPG frequentada por professores 
revelou-se um desafio para as Instituições onde estes profissionais 
desempenham funções nas respostas que lhes são dadas e pelas dificuldades 
encontradas. 

Araújo, E. & Bento, S. (2008). Mestrados em Portugal: tendências e modelos 
organizativos. VI Congresso Português de Sociologia – Mundos Sociais: 
saberes e Práticas. Universidade Nova de Lisboa: Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas. Disponível em http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/
612.pdf.Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI), Direcção de Serviços de Informação Estatística em 
Ensino Superior (2011). Diplomados no Ensino Superior 2000-2001 a 
2008/2009. Lisboa: Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais. Disponível em http://www.gpeari.mctes.pt/Media/Default/
StatES/Diplomados/DiplomadosEnsinoSuperior2000-2001a2008-2009/
Diplomados_no_EnsinoSuperior_2000-2001_a_2008-2009.pdf.Kuenzer, A. & 
Moraes, M. (2005). Temas e Tramas na Pós-graduação. Educ. Soc., Campinas, 
26, (93), 1341-1362. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/es/
v26n93/27284.pdCruz, E., Pombo, L. & Costa, N. (2008). Dez anos (1997-2007) 
de estudos sobre o impacto de Cursos de Mestrado nas práticas de 
Professores de Ciências em Portugal. Revista Brasileira de Pesquisa em 
Educação em Ciências, 8, (1).Araújo, E. & Bento, S. (2008). Mestrados em 
Portugal: tendências e modelos organizativos. VI Congresso Português de 
Sociologia – Mundos Sociais: saberes e Práticas. Universidade Nova de Lisboa: 
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Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Disponível em http://www.aps.pt/
vicongresso/pdfs/612.pdf.White, C., Fox, R. & Isenberg, J. (2011). Investigating 
teachers’ professional learning in an advanced Master’s degree programme, 
European Journal of Teacher Education, 34, (4) 387-405. Disponível em http://
dx.doi.org/10.1080/02619768.2011.587115. 

Palavras chave: Professores, Formação Pós-Graduada, Impacto 

IV CICSE-78372 - Transformações e desafios para o exercício da profissão 
docente em tempos de pandemia 

- Amélia Marchão - Instituto Politécnico de Portalegre, VALORIZA 
- Luísa Carvalho - Instituto Politécnico de Portalegre, CIEP-UE 
- Álvaro Nieto Ratero - GRUPOEDE/CEISXX/Universidade de Coimbra 
- Evangelina Bonifácio - Instituto Politécnico de Bragança, VALORIZA 
- Fernando Rebola - Instituto Politécnico de Portalegre 

A profissão docente exige um conjunto de conhecimentos (científicos, 
pedagógicos), atitudes, competências e valores que se vão (re)construindo ao 
longo da vida de um professor e que são influenciados por questões e 
decisões de natureza política, social, cultural ou de desenvolvimento 
tecnológico e investigação. Tal (re)construção é um processo exigente, mas 
que, simultaneamente, pode ser facilitador das respostas que, em cada 
contexto escolar e em cada situação, o professor tem de saber dar. Face à 
emergência da pandemia que tem devastado o mundo, a escola e o exercício 
da docência passaram a fazer-se, durante períodos mais ou menos alargados, 
em situação de ensino a distância.O projeto Ensinar e aprender em tempos de 
COVID-19: percecões de professores e alunos que assumiu como objetivo 
geral inferir as oportunidades e dificuldades do ensino a distância (E@D), no 
ensino básico, a partir da ótica dos alunos e dos professores pertencentes a 
regiões transfronteiriças de baixa densidade populacional (distritos de 
Portalegre e Bragança). A presente comunicação, no quadro do referido 
projeto, centra-se nos dados de natureza quantitativa e na perspetiva dos 73 
professores participantes no estudo, emergindo da análise das seguintes 
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variáveis: “o E@D alterou, ou ‘obrigou’ a reconfigurar, o modo de ser 
professor“, “o E@D trouxe transformações e desafios que obrigaram a repensar 
a sua prática pedagógica”, “o E@D é uma boa alternativa ao ensino presencial” 
e “identifico-me muito com as modalidades de E@D”. Os dados foram objeto 
de análise quantitativa por via do Programa Statistical Package for the Social 
Sciences.Constatou-se que, na perspetiva dos participantes no estudo, o E@D 
trouxe transformações e desafios que implicaram repensar a prática 
pedagógica, bem como reconfigurar o modo de ser docente. Equacionando 
desafios futuros, apesar da maioria dos professores não considerar o E@D uma 
boa alternativa ao presencial e não se identificar com esta modalidade de 
ensino, uma percentagem muito significativa de professores entende o 
contrário, pelo que esta experiência de E@D se pode traduzir, de forma 
diferenciada, na prática “pós pandemia” dos professores. 

Baptista, I. (2005). Dar rosto ao futuro - educação como compromisso ético. 
Profedições.Bonifácio, E. (2017). (Pre)ocupações do Professor no Séc. XXI. In A. 
G. Barbosa, M. N. Ibraimo, M. S. Laita, & I. Mussagy, Desafios da Educação - 
Leituras Actuais (pp. 225-230). Universidade Católica de Moçambique.Flores, 
M. A. (2017). Contributos para (re)pensar a formação de professores. In CNE 
(Ed.) Lei de Bases do Sistema Educativo. Balanço e Prospetiva, Volume II (pp. 
7 7 3 - 8 1 0 ) . C o n s e l h o N a c i o n a l d e E d u c a ç ã o . h t t p s : / /
r e p o s i t o r i u m . s d u m . u m i n h o . p t / b i t s t r e a m / 1 8 2 2 / 4 7 0 4 2 / 1 /
texto%20Flores%20CNE.pdfMatiz, L., & Lopes, A. (2014). Desafios da mudança 
na prática docente: políticas, reformas e identidade profissional. In A. Lopes, 
M. Cavalcante, D. Oliveira, & A. Hypólito (Orgs.), Trabalho docente e formação: 
políticas, práticas e investigação: pontes para a mudança Pesquisar 
Publicações do Livro (pp. 3028-3039). CIIE. https://repositorio-aberto.up.pt/
bitstream/10216/71136/2/86822.pdfNóvoa, A. (1995). Vidas de professores (2ª 
ed.). Porto Editora. 

Palavras chave: professor, profissionalidade, ensino a distância, tempos de 
pandemia 
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IV CICSE-80020 - O trabalho docente e as políticas neoliberais – trajetos e 
perceções na escola pública portuguesa 

- Ana Paula Pereira - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 
- Elisabete Ferreira - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

O trabalho que se apresenta é um recorte do estudo de doutoramento em 
curso, e nesta comunicação pretende-se discutir questões de economia em 
educação, particularmente a influência dos discursos economicistas na escola 
pública enquanto organização educativa. Pretende-se entender de que forma 
uma ideologia, um tipo de política económica estendeu a lógica do capital a 
todas as relações sociais e todas as esferas da vida, alterando profundamente 
as sociedades (Dardot e Laval, 2016), e em particular a influencia direta e 
indireta, na educação e a sua possível relação com a escola e o trabalho 
docente (Lima, 2011 e Mainardes, 2006). Para o efeito consideramos as 
influências políticas dos últimos 40 anos, procurando identificar e 
compreender as singularidades do trabalho docente a partir desse olhar 
político-administrativo. O entendimento das profundas mudanças societais 
através da nova gestão pública conduzem-nos na apreciação das influências 
na administração da escola pública, e enquanto vetor orientador da 
compreensão e da naturalização do discurso, em que se centra no indivíduo (e 
neste contexto de análise, no professor) a responsabilidade dos fracassos e 
sucessos.Neste âmbito procede-se ao enquadramento teórico e normativo da 
educação escolar, e apresentam-se algumas das perceções partilhadas pelos 
professores, recolhidas através de entrevistas e que neste texto serão 
analisadas interpelativamente através de um novo conjunto de questões:  
Qual/ais a(s) influência(s) das políticas neoliberais e mercantis no trabalho 
docente? Como é constituído o trabalho docente (quais as tarefas, as funções; 
as responsabilidades dos professores no quotidiano escolar/questões 
burocráticas, pedagógicas e sociais)? Percebe-se ou não pelos discursos dos 
professores mudanças nas suas práticas letivas? Que novos desafios e 
(des)créditos se apresentam ao trabalho docente?  Quais os efeitos das 
políticas educativas e da nova gestão pública na reconfiguração das relações 
hierárquicas na escola?Em jeito de conclusão e no meandro das indagações 
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pretende-se contribuir para um diálogo compreensivo que devolva a 
especificidade deste trabalho humano ao docente. 

Dardot,P.,Laval,C.(2016). A Nova Razão do Mundo- Ensaio sobre a sociedade 
neoliberal. São Paulo: BOITEMPO EDITORIALLima, L. (2011). Políticas 
educacionais, organização escolar e trabalho dos professores. Educação: 
teoria e prática 21 (38). Mainardes, J. (2006). Abordagem do ciclo de políticas: 
uma contribuição para a análise de políticas educacionais. In Educação e 
Sociedade, Campinas, 27(94), pp. 47-69. 

Palavras chave: políticas educativas neoliberais, trabalho docente, educação 
escolar 

IV CICSE-81607 - Formação De Professores Em Cabinda: Perspectivas E 
Desafios Baseados Nos Relatos Dos Formadores E Alunos 

- João Maria Bazonga Gomes - Ministério da Educação 
- Lando Emanuel Ludi Pedro - Instituto de Educação da Univeridade de Lisboa 
- Maria Helena Canhici - Instituto Superior de Ciências da Educação de 
Cabinda 

O presente artigo, enquadra-se no eixo temático “novos desafios para escola 
pública e profissão docente” tem como foco a análise das percepções dos 
professores e futuros professores sobre o processo de formação de novos 
professores em Cabinda, levando em consideração suas expectativas e 
necessidades de formação. Destaca-se as contribuições de Nóvoa (2017), 
Zeichner (2013), Bernard Charlot (2005) e outros na formação de professores. 
Metodologicamente, assumimos uma abordagem mista, assente na 
combinação de técnicas e métodos de recolha de dados quantitativas e 
qualitativas (Coutinho, 2018). De acordo com os dados recolhidos do inquérito 
e entrevista (Prodanov & Freitas, 2013, pode se compreender que o professor 
é um profissional que ensina, transmite conhecimentos e conhece as 
dificuldades dos seus alunos. Os mesmos apontam a existência de alguns 
problemas na formação: relação deficiente entre as escolas de formação de 
professores, o excesso de disciplinas, falta de bibliotecas e materiais de 
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ensino, assim como dificuldades no acesso ao conteúdo. Os resultados 
reforçam também a necessidade de se adequar os currículos de formação às 
expectativas dos alunos tendo como base a introdução de novos conteúdos na 
formação, tais como a aplicação pedagógica das TICs nas diferentes 
disciplinas, metodologias para identificar e trabalhar com alunos com 
necessidades educativas especiais, procedimentos de leitura, escrita é cálculo, 
metodologias de investigação científica, estratégias de argumentação e 
análise de textos. 

Charlot, B. (2005). Relação com o saber, Formação dos Professores e 
Globalização Questões para a educação de hoje. São Paulo: Artmed.Flores, M. 
A. (2003). Dilemas e desafios na formação de professores. Em M. C. Moraes, J. 
A. Pacheco, & M. O. Evangelista, Formação de profesores perspectivas 
educacionais e curriculares (pp. 127-160). Porto: Porto Editora.Flores, P. Q., 
Escola, J., & Delgado, P. (2009). A identidade Profissional Docente na era 
digital. Em H. FERREIRA, S. BERGANO, G. SANTOS, & C. LIMA (Ed.), Sociedade 
Portuguesa de Cências de Educação X Congresso. Brangança. Acesso em 10 
de Maio de 2021, disponível em https://www.researchgate.net/publication/
291523297Gomes, J. M. (2021). Análises dos processos de formação de 
professores nos magistérios em Cabinda: um estudo reportado dos discursos 
dos formadores e dos formandos, ano 2020 (monografia). Cabinda: ISCED-
Cabinda.Gomes, J. M. & Pedro, L. E. L.(2022). Análise dos processos de 
formação de professores em início de carreira nos Magistérios Primários em 
Cabinda - uma análise reportada dos discursos dos formadores. In: C. Cavaco, 
F. A. Costa,Joana Marques, J. Viana, R. Marreiros, A. R. Faria (org.) Educação e 
Idades da Vida Problemáticas de Investigação e desafios na sociedade 
contemporânea (pp. 285-293). Lisboa: AFIRSE Portugal, Instituto de Educação 
da Universidade do Lisboa.Korthagen, F., Loughran, J., & Russes, T. (2013). 
Desenvolvimento dos princípios fundamentais para os programas e as práticas 
da formação de professores. Em A. Lopes, Formação inicial de professores e 
de enfermeiro: identidades e ambientes (pp. 19-54). Porto: Mais 
leituras.Moreira, A. F. (2003). Selecção e organização dos conhecimentos 
curriculares no ensino superior. Em M. C. Moraes, J. A. Pacheco, & M. O. 
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Evangelista, Formação de professores Perspectivas educacionais e curriculares. 
Porto - Portugal: Porto Editora.Nóvoa, A. (2004). Currículo e docência : a 
pessoa, a partilha, a prudência. Em E. M. E. Gonçalves, Currículo e 
contemporaneidade: questões emergentes. Nóvoa, A. (Out/Dez de 2017). 
Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. Cadernos de 
p e s q u i s a , 4 7 ( 1 6 6 ) , 1 1 0 6 - 1 1 3 3 . d o i : h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1590/198053144843Pedro, L. E. (2022). Concepções e percepções dos 
professores e graduados sobre a formação humanista no curso de pedagogia 
no isced de Cabinda,Aangola. In Carmem Cavaco, Fernando Albuquerque 
Costa; Joana Marques; Joana Viana; Rúben Marreiros; Ana Rita Faria 
(org):Educação e idades da vida Problemáticas de investigação e desafios na 
sociedade contemporânea (pp. 509-521). Lisboa: AFIRSE Portugal, Instituto de 
Educação da Universidade de Lisboa.Prodanov, C. C., & Freitas, E. C. (2013). 
Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do 
trabalho acadêmico (2ª ed.). Novo Hamburgo-Rio Grande do Sul: 
Feevale.Serrano, S., & Seabra, F. (2022). SER PROFESSOR NO SECULO XXI: 
DESAFIOS E METAMORFOSES. n: C. Cavaco, F. A. Costa,Joana Marques, J. 
Viana, R. Marreiros, A. R. (org.) FariaEducação e Idades da Vida Problemáticas 
de Investigação e desafios na sociedade contemporânea (pp. 658-665). 
Lisboa: Afirse Portugal, Instituto de Educação da Universidade de 
Lisboa.Zeichner, K. M. (2013). Políticas de formação de professores nos estados 
Unidos: como e por que elas afetam vários países. (C. Antunes, Trans.) Belo 
Horizonte: Autêntica Editora. 

Palavras chave: Identidade profissional, currículo, formação inicial de professor, 
Magistério Primário 
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IV CICSE-81788 - Formação De Professores Indígenas: Desafios E 
Perspectivas A Partir Do Currículo Do Curso De Pedagogia Intercultural 
Indígena 

- Roberto Sanches Mubarac Sobrinho - Universidade do Estado do Amazonas 
- Célia Aparecida Bettiol - Universidade do Estado do Amazonas 
- Adria Simome Duarte - Universidade do Estado do Amazonas 

O objetivo deste artigo é refletir sobre os desafios do processo de formação 
de professores indígenas, tomando como referência o Currículo do Curso de 
Pedagogia Intercultural Indígena, da Universidade do Estado do Amazonas, no 
âmbito do Programa Nacional de Formação de Professores (Parfor). O curso foi 
construído num árduo processo dialético, que envolveu a população indígena 
local, os movimentos sociais, as instituições de ensino, além da participação 
efetiva dos intelectuais e pesquisadores dessa temática. Foram vários 
momentos de intensas conversas, discussão e socialização, visando à 
construção do Projeto do Curso e, consequentemente, do currículo, as quais 
aconteceram por meio de assembleias com os professores indígenas dos 
povos Kanamari, Marubo, Matis e Matsés, nos anos de 2014, 2015 e 2016, bem 
como a partir das discussões entre as diferentes instituições parceiras: 
Fundação Nacional do índio (Funai), Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) Atalaia do Norte e Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A 
base teórico-metodológica se consolidou através da análise documental, do 
acompanhamento dos processos de construção e dos distintos modos de 
ouvir e ressignificar as experiências docentes. Assim, os estudos críticos do 
currículo, a análise de conteúdo e a perspectiva intercultural, sedimentaram os 
nossos fundamentos para as análises apresentadas ao longo do texto. 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 
2007.BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. ______. Lei n° 9.394/ 96. Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário oficial da União, Brasília, 23 de 
dezembro de 1996.______. Resolução CEB n° 3, de 10 de novembro de 1999. 
Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e dá 
outras providências. Seção 1. Pag.19.______. Parecer CNE n° 09/2001. 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Publicado 
no Diário Oficial da União de 18/1/2002, Seção 1, p. 31.______. Parecer CNE n° 
28/2001. Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a 
duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 
Publicado no Diário Oficial da União de 18/1/2002, Seção 1, p. 31.______. 
Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009. Dispõe sobre a Educação Escolar 
Indígena, define sua organização em territórios etnoeducacionais, e dá outras 
providências. ______. Parecer CNE/CEB nº 13/2012. Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Indígena. Publicado no D.O.U. de 
15/6/2012, Seção 1, Pág. 18.______. Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho 
de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Indígena na Educação Básica. Brasília: Diário Oficial da União, DF, Seção I, p. 7, 
jun. 2012.______. Parecer do Conselho Nacional de Educação/CP n° 6/2014. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas. 
Aprovado em 02/04/2014 (homologado em Despacho do Ministro, publicado 
no D.O.U. de 31/12/2014, Seção 1, p. 85).______. Resolução CNE/CP n° 
1/2015. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores Indígenas em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e 
dá outras providências.  Diário Oficial da União, Brasília, 8 de janeiro de 2015 – 
Seção 1 – pp. 11-12.COUTINHO JR., Walter. Relatório de Identificação e 
Delimitação da Terra Indígena Vale do Javari. Brasília: FUNAI, 1998.FLEURI, 
Reinaldo Matias. Políticas da diferença: para além dos estereótipos na prática 
educacional. Educ. Soc., Campinas, vol. 27, n. 95, p. 495-520, maio/ago. 2006. 
Disponível em http://www.cedes.unicamp.br Acesso em 16/06/2020.LOPES, 
Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias do Currículo. São Paulo: Cortes, 
2011. LUCIANO, Gersem José dos Santos. Relatório técnico diagnóstico e 
avaliação dos formulários e da metodologia do censo Inep referente à questão 
indígena. 2015.  Disponível em <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/
ccr6/dados-da-atuacao/projetos/mpf-em-defesa-da-escola-indigena-1/
docs_relatorios-tecnicos/relatorio-diagnostico-censo-escolas-indigenas-inep-
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vf.pdf>. Acesso em 16/06/2016.MACEDO, Elizabeth. Mas a escola não tem 
que ensinar?: Conhecimento, reconhecimento e alteridade na teoria do 
currículo. Currículo sem Fronteiras, v. 17, n. 3, p. 539-554, set./dez.2017. 
Disponível em: <www.curriculosemfronteiras.org/vol17iss3articles/
macedo.pdf>. Acesso em 20.ago.2020._______. Currículo como enunciação: 
Diálogos com os sentidos de Currículo no Brasil. Versão em português do 
texto publicado em Pinar, W. (2011). Curriculum Studies in Brazil. New York: 
Palgrave McMillan.MAGALHÃES, Edvard Dias (Org.). Legislação Indigenista 
Brasileira e Normas Correlatas. 3.ed. Brasília: FUNAI/CGDOC, 2005.MOREIRA, 
A. F. (Org.). Currículo: questões atuais.  Campinas: Papirus, 1997. SILVA, Tomaz 
Tadeu. Documentos de identidade. 2. ed. Autêntica: Belo Horizonte, 
1999.PINAR, William F. Multiculturalismo Malicioso. Currículo sem Fronteiras, 
v.9, n.2, pp.149-168, Jul/Dez 2009.TARDIF, M. Saberes docentes e formação 
profissional. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
AMAZONAS. Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia Intercultural 
Indígena. 2019. 

Palavras chave: Formação de Professores. Currículo. Resistência. 
Interculturalidade 

IV CICSE-86925 - Um projeto de mediação leitora com crianças: contributos 
para o trabalho docente e a formação em contexto durante a pandemia: 

- Andréa Duarte - ICE - Instituto das Comunidades Educativas 

A pandemia covid-19 teve profundas implicações na sociedade, nas famílias e 
nas escolas, tendo interrompido a atividade letiva presencial e todas as 
dinâmicas existentes. O Ensino a Distância (EaD) tornou ainda mais difícil o 
desenvolvimento de práticas organizacionais e pedagógicas diversas das que 
a estrutura homogénea da “classe” instituiu. O trabalho em projeto, hoje já 
bastante difundido no trabalho docente, foi uma das práticas preteridas em 
favor dos modelos mais expositivos. Nesta comunicação apresenta-se um 
projeto de investigação-ação participativa não interrompido com a pandemia 
e que se desenvolve há cerca de oito anos em contextos de jardim de infância 
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e escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. O enfoque do projeto é a mediação 
leitora e mais especificamente a leitura em voz alta para/com crianças. Nem 
sempre é dada à educação literária a importância que ela realmente tem, 
sendo a leitura encarada, tendencialmente, como uma atividade curricular 
obrigatória e frequentemente empobrecida, quando se resume a excertos 
apresentados nos manuais escolares e também quando as obras literárias são 
exploradas numa mera perspetiva técnico-didática, com recurso a fichas de 
leitura, guiões, grelhas e outros instrumentos estandardizados. Embora o 
projeto tenha como participantes diretos as crianças, também envolve os 
profissionais e, durante a pandemia, também as famílias, assumindo deste 
modo uma natureza formativa em contextos e situações reais de trabalho. Uma 
primeira secção da comunicação é dedicada à contextualização do projeto, 
utilizando-se para tal um estilo narrativo. Na segunda secção, procede-se a um 
recorte temporal dos dados, focalizando-se as práticas de leitura em voz alta 
no contexto da pandemia de Covid-19 e destacam-se, especificamente, as que 
foram realizadas a distância e as gravadas em vídeo e enviadas à educadora/
professora para partilha com as crianças e as famílias. Em relação a estas 
últimas, descreve-se o modo como decorreu o processo, o qual incluiu a troca 
de correspondência entre a mediadora de leitura e as crianças que se tinham 
visto privadas das sessões semanais presenciais. Conclui-se com a 
apresentação de resultados que focam essencialmente os contributos do 
projeto para a formação e o trabalho docentes numa perspetiva de formação 
em contexto. 

Freire, P. (1967). Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Editora 
Paz e Terra LTDA. Retirado de:https://cpers.com.br/wp-content/uploads/
2019/09/5.-Educa%C3%A7%C3%A3o-como-Pr%C3%A1tica-da-Liberdade.pdf 
(consultado a 18 de dezembro de 2019)Roig Rechou, B.A. (2013). Educação 
Literária e Literatura Infantojuvenil. Porto: Tropelias & CompanhiaSánchez-
Fortún J. M. A. (2003). Literatura Infantil: claves para la formación de la 
competencia literaria (pp. 169-171). Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe.Silva, 
I. L.; Marques, L.; Mata, L.; Rosa, M. (2016). Orientações Curriculares para a 
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Educação Pré-Escolar. Lisboa: Ministério da Educação/Direção Geral de 
Educação. 

Palavras chave: Pandemia. EaD. Mediação Leitora. Formação e Trabalho 
Docentes. 

IV CICSE-88181 - A prática reflexiva do professor – ensaio numa turma de 
Geografia do 10º ano 

- Marylin Regal Ferreira - Universidade Católica Portuguesa - Porto 

O contexto globalizado em que vivemos, implica que consideremos uma 
sociedade diversificada, inesperada e cada vez mais exigente. Perante esta 
realidade, fortemente mediada pelo mundo digital, a tendência deverá 
implicar o desenvolvimento de capacidades de adaptação a novos contextos, 
para saber como agir perante novos desafios. Sendo certa esta leitura global, 
já é não é tão expedita a forma como se processam as mudanças, 
principalmente quando se fala em ensino e aprendizagem. Os grupos de 
alunos que compõe as nossas salas de aula são cada vez mais heterogéneos e, 
perante estes contextos igualmente diversificados, o papel do professor deve 
ir mais além do que mero transmissor ou orientador de conteúdos. Ou seja, o 
trabalho do professor antes e depois das sessões letivas torna-se mais 
importante e contributivo para a melhoria do seu desempenho profissional – o 
ato de refletir é, portanto, um instrumento imprescindível na prática docente, 
porque, entre outras razões, permite-nos identificar obstáculos e 
potencialidades que podem ser exploradas e melhoradas.Assim, a motivação 
para a exploração deste tema partiu da intenção de aferir se a reflexão por 
parte do professor contribuiu para a melhoria da sua prática, nomeadamente, 
através da observação da existência, ou não, de convergência de opiniões 
entre docente e alunos. A metodologia utilizada centrou-se na aplicação de 
inquéritos por questionário na maior parte das aulas lecionadas ao longo do 
ano letivo, na avaliação dos alunos atribuída a cada aula, cruzando com as 
notas atribuída pela docente e na reflexão nos momentos após cada sessão 
letiva, por parte da professora.Conclui-se que o interesse dos alunos é 
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motivado, não só pelo tipo de recursos aplicados nas sessões letivas, mas, 
também, pelo tema lecionado. Verificou-se, também que, de facto, existe 
convergência de opiniões entre professor e alunos, mas em diferentes 
perspetivas de avaliação, provando-se que a reflexão da professora nos 
momentos antes, durante e após cada sessão letiva, pode contribuir para uma 
aprendizagem mais efetiva e para um melhor ambiente em sala de aula. 

- Alarcão, I. (1996). Ser professor reflexivo. In: Alarcão (Org.) Formação reflexiva 
de professores: estratégias de supervisão, Porto: Porto Editora, pp. 171-189. - 
Brookfield, S. D. (1995). Becoming a critically reflective teacher, San Francisco: 
Jossey-Bass Publishers.- Dewey, J. (1997). How we think, Estados Unidos: 
Courier Corporation.- Freire, P. (1996). Pedagogia da Autonomia: saberes 
necessários à prática educativa, 25o ed., São Paulo: Paz e Terra. - Freire, (2001). 
Carta de Paulo Freire aos professores, Estudos avançados, 15 (42), pp. 
259-268. - García, C. M. (2005). Formação de professores: para uma mudança 
educativa. Porto: Porto Editora. - Larrivee, B. (2000). Transforming teaching 
practice: Becoming the critically reflective teacher, Reflective practice, 1 (3), pp. 
293-307. - Meneghetti, A. F. (2004). Professor pesquisador/reflexivo: o olhar de 
tutores da educação a distância , (Dissertação de Mestrado em Educação), 
Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina. 
Oliveira, I., & Serrazina, L. (2002). A reflexão e o professor como investigador, 
Reflectir e investigar sobre a prática profissional, 29, pp. 29-42. - Perrenoud, P. 
(1999). Formar professores em contextos sociais em mudança: prática reflexiva 
e participação crítica, Revista brasileira de educação, 12, pp. 5-21. - Schön, D. 
(1983). The reflective practitioner: How Professionals Think In Action. New York: 
Ashgate. - Schön, (1992). Formar professores como profissionais reflexivos, In: 
A. Nóvoa (org.) Os professores e sua formação, Lisboa: Dom Quixote, 
pp.77-91. - Silva, M. D. C. (2011). Da prática colaborativa e reflexiva ao 
desenvolvimento profissional do educador de infância, (Tese de Mestrado em 
Ciências da Educação) Escola Superior de Educação de Lisboa. Disponível em: 
h t t p s : / / r e p o s i t o r i o . i p l . p t / b i t s t r e a m / 1 0 4 0 0 . 2 1 / 1 7 6 / 1 /
Da%20pr%C3%A1tica%20colaborativa%20e%20reflexiva%20ao%20desenvolv
imento%20profissional%20do%20educado r%20de%20inf%C3%A2ncia.pdf. - 
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Zeichner, K. M. (1993). A formação reflexiva de professores: idéias e práticas, 
Lisboa: Educa. 

Palavras chave: docência; adaptação; estratégias; reflexão 
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O Público e o Privado na Educação e Formação 

IV CICSE-22392 - ESTILOS DE LIDERANÇA: PERCEÇÕES E IMPACTOS NA 
ESCOLA 

- Isabel Faria Alexandre - Faculdade de Educação e Psicologia, UCP Porto 

Partindo do Movimento das Escolas Eficazes (Mace-Matluck, 1987), seguimos a 
investigação no robustecimento do constructo de liderança instrucional. 
Acompanhámos o crescente interesse dos investigadores pela escola e pelas 
múltiplas lideranças que nela emergem; pelo contexto que nos guiou até ao 
desenvolvimento organizacional de cada escola e pela perceção de como a 
mudança terá que se operar na escala micro, assumindo-se, cada escola, como 
uma unidade de melhora, através da sublimação do seu capital social, capital 
profissional e humano. Interessa-nos especialmente a tensão que leva à 
contração da liderança instrucional, compartilhada e transformacional, numa 
liderança para a aprendizagem (Bolivar, 2012).Tentámos munir-nos dos 
conceitos chave, que consubstanciarão as lentes teóricas através das quais 
pretendemos conhecer as práticas de liderança no colégio que se 
consubstanciou como o nosso objeto de estudo. O objetivo do nosso trabalho 
é conhecer as perceções e impactos da liderança na escola, através de um 
estudo de caso intrínseco. Para tal, importa saber como se caracterizam as 
práticas de liderança neste colégio de Lisboa. Importa, igualmente, ouvir as 
vozes dos diretores, diretores de turma, professores e alunos para saber como 
percepcionam estas práticas, quanto ao seu impacto na melhoria da qualidade 
dos processos e dos resultados educativos. E, por fim, detetar que práticas 
pedagógicas, estratégias de ensino-aprendizagem e de avaliação são 
percepcionadas por parte dos agentes sociais que convocámos para o nosso 
estudo, como mais eficazes para a promoção do sucesso educativo. 

Afonso, N. (2014). Investigação Naturalista em Educação - Um guia prático e 
crítico (D. Ribeiro, Ed.; Fundação Manuel Leão). Alves, José Matias.Aires, L. 
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(2011). Paradigma Qualitativo e Práticas de investigação educacional 
(Universidade Aberta, Ed.; 1a).Al-Mahdy, Y. F. H., Emam, M. M., & Hallinger, P. 
(2018). Assessing the contribution of principal instructional leadership and 
collective teacher efficacy to teacher commitment in Oman. Teaching and 
Te a c h e r E d u c a t i o n , 6 9 , 1 9 1 – 2 0 1 . h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 /
j.tate.2017.10.007Alves, J. M., Bolivar, A., Cabral, I., Lourenço-Gil, R., Machado, 
J., Nóvoa, A., Serrão da Cunha, R., & Tintoré, M. (2020). Gestão Escolar e 
Melhoria das Escolas (J. M. Alves & I. Cabral, Eds.; Fundação Manuel Leão). 
Ribeiro, Duarte.Amado, J. (2017). Manual de Investigação Qualitativa em 
Educação (Imprensa da Universidade de Coimbra, Ed.; 3rd ed.). Imprensa da 
U n i v e r s i d a d e d e C o i m b r a . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.14195/978-989-26-1390-1Bolívar, A. (2014). CONSTRUCCIÓN DE CAPACI 
DADES DE LA ESCUELA: Liderazgo compartido y Comunidades Profesionales 
de Aprendizaje. Una propuesta de investigación 1.Bolivar, António. (2015, 
March). Liderazgo Pedagógica numa Comunidad que aprende. Padres Y 
M a e s t ro s , 2 3 – 2 7 . h t t p s : / / d o i . o rg / h t t p : / / d x . d o i . o rg / 1 0 . 1 4 4 2 2 /
pym.i361.y2015.004Bolivar, Antonio. (2018). Los estudios sobre la dirección 
escolar: Un panorama bibliográfico. https://www.researchgate.net/publication/
326395830Bush, T., & Glover, D. (2014). School leadership models: What do 
we know? In School Leadership and Management (Vol. 34, Issue 5, pp. 553–
571). Routledge. https://doi.org/10.1080/13632434.2014.928680Clarke, S., & 
O’Donoghue, T. (2017). Educational Leadership and Context: A Rendering of 
an Inseparable Relationship. British Journal of Educational Studies, 65(2), 167–
182. https://doi.org/10.1080/00071005.2016.1199772Costa, J., Soares, S., & 
Castanheira, P. (2014). Liderança Escolar, Projeto e Trabalho em Equipa: 
Explorando Cruzamentos Concetuais. https://www.researchgate.net/
publication/235890387Giussani, L. (2018). Educar é um risco (1st ed.). Paulus 
Editora.Hallinger, P. (2011a). Leadership for learning: lessons from 40 years of 
empirical research. In Journal of Educational Administration (Vol. 49, Issue 2, 
pp. 125–142). https://doi.org/10.1108/09578231111116699Hallinger, P. 
(2011b). A review of three decades of doctoral studies using the principal 
instructional management rating scale: A lens on methodological progress in 
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educational leadership. In Educational Administration Quarterly (Vol. 47, Issue 
2, pp. 271–306). https://doi.org/10.1177/0013161X10383412Leithwood, K., 
Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Revisiting the Seven Strong Claims about 
Successful School Leadership. https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/327941/seven-
Louis, K. S., & Murphy, J. F. (2019). Leadership for Learning Starts with 
Relationships: The Contribution of Positive Organizational Studies: 1.Mace-
Matluck, B. (1987). The Effective Schools Movement: Its History and Context An 
SEDL Monograph.OECD. (2016). School Leadership for Learning: Insights from 
TALIS 2013. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264258341-enQueiroz e 
Melo, R. (2018). O (novo) Estatuto do Ensino particular e Cooperativo: uma 
mudança de paradigma. Fundação Manuel Leão.Silva, S. M., & Lima, J. Á. de. 
(2011). Liderança da escola e aprendizagem dos alunos: um estudo de caso 
numa escola secundária. Revista Portuguesa de Pedagogia, 111–142. https://
doi.org/10.14195/1647-8614_45-1_7Stake, R. E. (1999). Investigación con 
estudio de casos (Editiones MORATA, Ed.; 1999th ed.). MORATA.Vaillant, D. 
(2019). Directivos y comunidades de aprendizaje docente: un campo en 
construcción (Directors and teacher learning communities: a field under 
construction). Revista Eletrônica de Educação, 13(1), 87. https://doi.org/
10.14244/198271993073Wei, G., Lu, J., & Qian, H. (2018). Principal 
Instructional Leadership: Chinese PIMRS Development and Validation. Chinese 
E d u c a t i o n a n d S o c i e t y , 5 1 ( 5 ) , 3 3 7 – 3 5 8 . h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1080/10611932.2018.1510688 

Palavras chave: Liderança Instrucional; Liderança Compartilhada; Liderança 
para Aprendizagem; Comunidades Profissionais de Aprendizagem; 
Aprendizagem dos Alunos; 

IV CICSE-39888 - Da imposição da BNCC ao lugar de (re)existência docente 

- Ana Cláudia da Rocha Mucci - Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) 
- Ana Flávia Valente Teixeira Buscariolo - Universidade Estadual de Campinas 
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(UNICAMP) 
- Carollina Martins de Paiva Ribeiro - Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) 
- Márcia de Oliveira Soares - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

O neoliberalismo, como sistema normativo que estende a lógica do capital 
para todas as esferas da nossa vida (DARDOT; LAVAL, 2016), se faz presente na 
esfera educacional a partir do aumento de políticas educacionais que 
favorecem a entrada do setor privado no setor público. No atual cenário 
educacional brasileiro está em processo de implementação uma Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) que para professores e pesquisadores da 
educação vem representando o “auge da lógica da promoção da 
mercantilização da educação” (ANPEd, 2017), isso porque, além do processo 
de construção da Base, sobretudo da última versão do documento, tenha sido 
marcado pela forte presença de instituições privadas e pelo silenciamento das 
vozes dos profissionais da educação, o documento também revela uma 
posição de hegemonia, pautada em princípios homogeneizadores e 
universalistas que “descaracterizam o estudante em sua condição de diferença, 
desumanizam o trabalho docente em sua condição criativa e desconsideram a 
complexidade da vida na escola” (ANPEd, 2017). Contrário à proposta da 
BNCC, surgem práticas de resistência por parte dos docentes que, lutando por 
uma escola pública de qualidade, forjam caminhos para subverter a lógica do 
capital. Versaremos sobre um movimento cooperativo, realizado por um 
coletivo docente, que nasceu no chão de uma escola pública do interior de 
São Paulo - Brasil, denominado Grupo de Trabalho Cooperativo (GTC). Este 
coletivo prioriza a cooperação e a autoria docente sobre suas práticas, 
ancorados no constructo teórico de Freinet (1975), especialmente no que se 
refere ao fazer pedagógico e dialoga com os conceitos de autoformação 
cooperada e isomorfismo pedagógico, postulados por Niza (2012). Colocar 
em perspectiva o coletivo dentro da escola, em especial, o coletivo de 
professores e a cooperação entre eles no fazer pedagógico diário e tão 
fecundo, nos remete a pensar em possibilidades para que se possa trilhar 
estratégias cotidianas, diante do poder central, para constituição de um 

                                                                                                          449



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

projeto político-pedagógico e de um currículo que (re)exista ao processo 
histórico de desmonte da escola pública, sem sucumbir e que tenha forças 
para autorizar o fazer dos sujeitos que a experienciam, criam e transformam e 
redimensionar o trabalho docente. 

ANPEd – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação. A 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Rio de Janeiro: ANPEd, 2017. 
Disponível em: https://anped.org.br/s i tes/defaul t /fi les/ images/
a_anped_e_a_bncc_versao_final.pdf. Acessado em: 27 fev. 2022.DARDOT, 
Pierre; LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade 
neoliberal. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2016.FREINET, 
Célestin. A educação pelo trabalho. Lisboa: Presença, 1975.NIZA, Sérgio. 
NÓVOA, António; Ó, Jorge Ramos do; MARCELINO, Francisco (Orgs.). Sérgio 
Niza: escritos sobre educação. Lisboa: Tinta-da-China, 2012. 

Palavras chave: Neoliberalismo. BNCC. Resistências docentes. Trabalho 
coletivo. 

IV CICSE-79610 - Inovação e mudança na Educação Superior. Avanços e 
resistências na tentativa de superação das disparidades sociais. 

- Lúcia Emilia Figueiredo de Sousa Rebelloai n - Universidade Estácio de Sá 
I- nês Nogueira - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Nas últimas três décadas, a sociedade tem sido submetida a profundas 
alterações, provocadas principalmente pela nova revolução tecnológica da 
informática e da telemática que, além de afetar a vida cotidiana das pessoas e 
colocar em destaque as disparidades sociais, atinge os setores fundamentais 
da vida universitária. Somos bombardeados com informações procedentes 
das mais longínquas regiões do globo, disseminadas rapidamente através da 
Internet, de sites especializados, da mídia, das revistas de grande circulação, 
que abordam assuntos antes só acessíveis através de periódicos científicos. 
Tais informações, ao mesmo tempo em que nos atualizam, deixam uma 
sensação de impotência em relação a acompanharmos tudo o que acontece, 
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trazendo os desafios da inclusão digital e de uma formação mais holística tanto 
para docentes quanto para discentes. Fato é que as mudanças essenciais, 
inovadoras, na educação superior passam, necessariamente por currículos, 
métodos pedagógicos, formação contínua de professores, incluindo a 
formação pedagógica. No entanto, no caso brasileiro, é necessário levar em 
consideração o tipo de formação oferecida ao discente, enquanto sujeito 
desse processo, até sua entrada na Educação Superior, dando ênfase as 
disparidades entre ensino público e ensino privado e as implicações destas no 
acesso e permanência na Educação Superior. Cabe questionar, ainda, se a 
Educação Superior, seja púbica ou privada, dão continuidade a este processo, 
ao diferenciar o ensino voltado à formação de uma “elite” nacional e aquele 
voltado a formação de alunos da classe trabalhadora. Afinal, qual o papel da 
Educação Superior na formação da maioria da população brasileira? A quem 
este ensino se destina no atual contexto político? Qual o lugar de professores 
e alunos na dinamização do processo de aprendizagem? Como falar de 
mudança e de inovação frente a desvalorização do professor e as limitações 
do letramento digital da maioria da população? Buscando apontar caminhos 
de respostas a estas questões, delimitamos como objetivo desta pesquisa 
refletir sobre inovação e mudança na Educação Superior, mais 
especificamente sobre avanços e resistências na tentativa de superação das 
disparidades sociais, tendo como ponto de partida teórico a obra de Paulo 
Freire (2014, 2009, 1979) 

BERNHEIM, C. T.; CHAUÍ, M. de S. Desafios da universidade na sociedade do 
conhecimento: cinco anos depois da conferência mundial sobre educação 
superior. Brasília: UNESCO, 2008. DELORS, J. Educação para o século XXI: 
Questões e perspectivas. Porto Alegre: Artmed, 2005.FREIRE, Paulo. Pedagogia 
do oprimido. Paz e Terra, 2014. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: 
saberes necessários à pratica educativa. Paz e Terra, 2009. FREIRE, Paulo. 
Educação e mudança. Paz e Terra, 1979. IMBERNÓN, F. (Org.) A educação no 
século XXI. Porto Alegre: ARTMED, 2000. REDEKER, N. S.. Sleep in acute care 
settings: an integrative review. Journal of Nursing Scholarship, 32(1), 31-38, 
2000. 
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Palavras chave: Inovação, Formação, Educação Superior, Disparidades Sociais 
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Processos de governação e regulação da educação 

IV CICSE-10945 - A Avaliação em Larga Escala como instrumento de 
regulação da educação 

- Estéfani Barbosa de Oliveira Medeiros - Universidade Regional do Alto 
Uruguai e das Missões 
- Edite Maria Sudbrack - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões 

No Brasil a década de 1980 foi caracterizada pelo fim da ditadura militar, 
período marcado pela alta inflação e pela estagnação econômica. Na esfera da 
educação os tensionamentos existentes eram a baixa produtividade do 
sistema de ensino, o reduzido índice de atendimento à população em idade 
escolar e os altos índices de evasão e repetência. Neste sentido, os governos 
mais preocupados com as políticas sociais adotaram medidas para sanar as 
demandas existentes. Tais medidas geraram aumento nos investimentos e no 
custeio do sistema de ensino, o que coincidiu com a crise do Estado que 
demandou a adoção de políticas de ajuste econômico e a contenção dos 
gastos das políticas públicas. Neste sentido, os organismos multilaterais 
representaram a possibilidade de ascensão econômica aos países em 
desenvolvimento, incluindo o Brasil, através do fornecimento de empréstimos 
e passaram a orientar globalmente as ações voltadas à educação. Uma das 
ferramentas adotada foi a Avaliação em Larga Escala que tem como objetivo 
aferir a qualidade da educação através da aplicação de provas 
estandardizadas sobre a perspectiva de uma análise temporal. O Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB) avalia os estudantes do quinto e nono 
ano do Ensino Fundamental e do terceiro ano do Ensino Médio nas disciplinas 
de Língua Portuguesa e Matemática. Contudo, além de avaliar a qualidade da 
educação, oferece importantes subsídios para a implantação, formulação e 
reformulação das políticas públicas. A partir do exposto, este trabalho 
apresenta os impactos dos organismos multilaterais sobre a educação. Para 
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tanto, foi recorrido ao Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e 
pesquisado os seguintes descritores “Regulação Supranacional” and 
“Avaliação em Larga Escala”, em que foram selecionados sete estudos para 
análise. Os estudos analisados indicam que a Avaliação em Larga Escala é 
induzida pelos organismos multilaterais aos sistemas de ensino e atuam como 
um instrumento de regulação e controle, além de responsabilizar as escolas e 
os/as docentes pela má qualidade do ensino. 

Amestoy, M. B., & NETO, Luiz C. B. T. (2020). Políticas públicas e a influência dos 
organismos internacionais: a educação básica no foco do debate. Research, 
Society and Development,  9 (2), 1-23.  http://dx.doi.org/10.33448/rsd-
v9i2.2189 Assunção, M. F. (2013). O Mito da virtuosidade da avaliação: 
trabalho docente e avaliações externas na educação básica. [Tese de 
Doutoramento, Universidade Federal do Pará]. Repositório Universidade 
Federal do Pará. http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/3594 
Braidi, D. M. P. (2018). A política de bônus como regulação do trabalho dos 
profissionais da educação da rede pública de ensino acriana.  [Dissertação de 
Mestrado, Universidade Federal do Acre]. Biblioteca Central da Universidade 
Federal do Acre. Fernandes, E. F. (2019). A Política da OCDE para a Educação/ 
Básica: das mesas de reuniões internacionais à carteira escolar. [Dissertação de 
Mestrado, Faculdade de Educação, Universidade de Brasília]. Repositório 
Institucional da UNB. https://repositorio.unb.br/handle/10482/37324Morais, J. 
M. A. (2016). A regulação do trabalho escolar no contexto das reformas 
educacionais no Estado do Acre.  [Dissertação de Mestrado, Universidade 
Federal do Acre]. Biblioteca Central da Universidade Federal do Acre. 
Nogueira, R. S. (2015). Avaliação em larga escala como regulação: o caso do 
Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar. [Tese de 
Doutoramento, Universidade Federal do Paraná]. Repositório Institucional - 
Rede Paraná Acervo. http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/41301 
Santos, O. A. (2014). A Prova Brasil como instrumento de regulação do Ensino 
Fundamental no município de Porto Velho: avaliação ou manipulação de 
resultados? [Dissertação De Mestrado, Universidade Federal de Rondônia]. 
Repositório Institucional Universidade Federal de Rondônia. https://ri.unir.br/
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jspui/handle/123456789/1450 Silva, E. A. (2018). Avaliação em larga escala e 
qualidade da educação: políticas educacionais em cinco municípios do oeste 
do Paraná.  [Dissertação de Mestrado, Universidade do Vale do Rio dos Sinos]. 
Repositório Jesuíta UNISINOS. http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/
UNISINOS/7314Werle, F. O. C. (2011). Políticas de avaliação em larga escala na 
educação básica: do controle de resultados à intervenção nos processos de 
operacionalização do ensino. Revista Ensaio: avaliação e política pública 
Educacional, 19  (73), 769-792. <https://www.scielo.br/pdf/ensaio/
v19n73/03.pdf>. 

Palavras chave: Avaliação em Larga Escala. IDEB. Regulação da Educação. 

IV CICSE-13998 - A Burocracia e a Democracia nas práticas de gestão de um 
Instituto Brasileiro de Educação Profissional e Tecnológica 

- Alessandro Silva Souza Oliveira - Universidade do Minho 

Um novo modelo de organização educacional foi implantado no Brasil, 
caracterizado por instituições pluricurriculares e multicampi, especializadas na 
oferta de Educação Profissional e Tecnológica, distintas de quaisquer outras 
instituições educacionais, estimulando o interesse em relação ao processo de 
institucionalização e legitimação desta nova identidade. Assim, este estudo 
visa entender como o IFX, instituto Federal existente há treze anos na região 
norte do Brasil, tem conseguido concretizar as ações determinadas nos 
documentos normativos que o constituem, com foco nos aspectos da gestão 
democrática. O estudo de caso foi o método utilizado para analisar o 
estabelecimento das práticas de gestão democrática, a partir de uma 
abordagem qualitativa baseada em uma epistemologia interpretativa. O nível 
de análise é organizacional e os estudantes e servidores docentes e técnico-
administrativos são as unidades de análise. Utilizou-se análise documental, 
bem como inquéritos para analisar o nível de democraticidade das práticas de 
gestão do IFX, cujos resultados permitiram a elaboração de roteiros 
semiestruturados de entrevistas, realizadas em sua maioria com ocupantes de 
cargos de gestão de três unidades do IFX, a reitoria e os Campi Alfa e Beta. A 
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triangulação das três fontes de dados permitiram consubstanciar os resultados 
da pesquisa, analisados por meio de estatísticas descritivas e análise de 
conteúdo, que demonstraram que o IFX instituiu normas, procedimentos, 
estruturas e planos que garantem a promoção de uma gestão educacional 
com bases democráticas, dispondo de autonomia financeira, administrativa e 
didático-pedagógica, decisões colegiadas, eleições para reitor, diretor de 
campus e colegiados, dispositivos diversos de participação democrática e 
políticas e práticas de gestão contemplando valores democráticos. Assim, as 
práticas de gestão são apoiadas por pressupostos da forma burocrática de 
organização, mas também amparadas por discrepâncias e contradições entre 
regra e ação, corroboradas pelo modelo de anarquia organizada, 
caracterizado por articulações políticas e lutas de poder entre coalizões, 
interesses difusos, cultura do medo, participação passiva, reservada ou 
divergente e produção de regras informais alternativas que guiam a ação, 
demonstrando que há ainda muito por avançar quanto à democratização das 
práticas de gestão do IFX e que as organizações educacionais são melhor 
compreendidas por meio de modelos abrangentes de análise organizacional. 

Araújo, G. C. (2011). Estado, Politica Educacional e Direito à Educação no 
Brasil: O problema maior é o de estudar. Educar Em Revista, (39), 279–
292.Andrade Sánchez, E. (2012). Introducción a la Ciencia Política (Oxford 
University Press, Ed.). Mexico.Bacharach, S. B., & Mundell, B. L. (1993). 
Organizational Politics in Schools: Micro, Macro, and Logics of Action. 
Educational Administration Quarterly, 29(4), 423–452. Badie, B., Berg-Schlosser, 
D., & Morlino, L. (2011). International encyclopedia of political science (1st ed.; 
Sage, Ed.).Barroso, J. (1996). O estudo da autonomia da escola: da autonomia 
decretada à autonomia construída. In Porto Editora (Ed.), O Estudo da Escola 
(1a., pp. 167–189). Porto.Bordenave, J. E. D. (1994). O que é Participação (8a.; 
Brasiliense, Ed.). São Paulo.Brasil. Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990. , 
Diário Oficial da União - Seção 1 - 12/12/1990, Página 23935 (Publicação 
Original).Cedefop (European Centre for the Development of Vocational 
Training). (2014). Terminology of European education and training policy: a 
selection of 130 key terms. 2nd ed.Creswell, J. W. (2010). Projeto de pesquisa: 
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métodos qualitativo, quantitativo e misto (3a.; Sage, Ed.).Freire, P. (2001). 
Política e Educação (5a.; Cortez, Ed.). São Paulo: Cortez.Lima, L. C. (1998). A 
Escola como Organização e a Participação na Organização Escolar (2a.; U. do 
Minho, Ed.). Braga.Lima, L. C. (2001). A Escola como Organização Educativa  : 
Uma abordagem sociológica (1a.; Cortez, Ed.). São Paulo: Cortez.Lima, L. C. 
(2014). A Gestão Democrática das Escolas: Do autogoverno à ascensao de 
uma pós-democracia gestionaria? Educação e Sociedade, 35(129), 1067–
1083.Magalhães, G. L. de, & Castioni, R. (2019). Educação Profissional no Brasil 
- expansão para quem? Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas Em Educação., 
27(105), 732–754.Pacheco, Eliezer. (2010). Os Institutos Federais. Uma 
Revolução na Educação Profissional e Tecnológica (E. do IFRN, Ed.). Natal - 
RN.Paro, V. H. (2001). Escritos sobre Educação (1.; Xamã, Ed.). São Paulo: 
Xamâ.Paro, V. H. (2003). Eleição de Diretores: A escola pública experimenta a 
democracia (2a.; X. Editora, Ed.). São Paulo.Paro, V. H. (2010). A educação, a 
política e a administração: Refexões sobre a prática do diretor de escola. 
Educacao e Pesquisa, 36(3), 763–778.Paro, V. H. (2017). Gestão Democrática da 
Escola Pública (4a.; Cortez, Ed.). São Paulo: Cortez Ed.Rivas, R. H. (1991). 
Política de descentralización en la educación básica y media en América Latina 
(Unesco/Reduc, Ed.). Santiago.Tyler, W. (2012). School organisation  : a 
sociological perspective (1a.). New York: Routledge. 

Palavras chave: Educação profissional, gestão democrática, autonomia, 
participação. 

IV CICSE-19429 - "Futuros previstos" para a educação escolar pública. Entre 
propostas disruptivas e novos compromissos 

- Maria Helena Damião - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade de Coimbra 
- Cátia Delgado - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra 

No início deste século, a globalização da escolaridade passou a afirmar-se 
como uma realidade inevitável e inquestionável, prevendo-se a existência de 

                                                                                                          457



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

um único conceito de educação, um único currículo, uma única plataforma de 
recursos, um único critério de sucesso, aplicável a qualquer contexto. Esta 
afirmação tem sido promovida por entidades de diversa índole, que reclamam 
a disrupção dos sistemas de ensino atuais em prol de outros mais flexíveis, 
amplos, diversos, inclusivos, que deem resposta, nomeadamente, ao 
progresso tecnológico, às alterações climáticas e às desigualdades 
socioeconómicas, sempre por referência a um desígnio de educação de 
qualidade para todos e ao longo da vida. Reclamam, em suma, uma nova 
regulação desses sistemas, de forma a diluir os limites entre público e privado, 
estabelecendo uma revisão da ligação entre sociedade, estado e mercado. 
Entre as mencionadas entidades contam-se a Organização para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) e a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE), que, num trabalho diferenciado, mas 
combinado, têm laborado na reestruturação dos sistemas de ensino nacionais. 
Nesta comunicação, baseando-nos na leitura de dois relatórios que 
recentemente publicaram – Reimagining our  futures  together:  A  new social 
contract for education, UNESCO, 2021, e Trends shaping education, OCDE, 
2022 – evidenciamos as possibilidades que dizem abrir-se para concretizar a 
escolaridade segundo critérios que declaram como “humanistas”, com vista à 
construção de futuros coletivos sustentáveis. Segue-se a discussão de duas 
ideias acima enunciadas destinadas a concretizar este propósito: 
reequacionamento da relação entre público e o privado, bem como a 
expressão do compromisso previsto entre sociedade, estado e mercado. 

UNESCO (2016). Declaração de Incheon e Marco de Ação para a 
implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4: Assegurar a 
educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos. Educação 2030. Acesso: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656UNESCO (2021). Global 
Education Meeting. Paris Declaration: A Global Call for Investing in the Futures 
of Education. UNESCO Digital Library. Acesso: https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000380116UNESCO/International Commission on the Futures 
of Education (2021). Reimagining Our Futures Together: a new social contract 
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for education. Paris: UNESCO. Acesso: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000379707OCDE. (2022). Trends Shaping Education 2022. Paris: OECD 
Publishing. Acesso: https://doi.org/10.1787/6ae8771a-en 

Palavras chave: futuros da educação, disrupção, globalização, novos atores 

IV CICSE-24128 - Construção Da Escola Democrática Em Angola: Da Colónia 
À Quarta República 

- Ricardo do Rosário Canepa - Universidade Mandume Ya Ndemufayo/Angola 

O desenvolvimento alcançado pela sociedade angolana, leva-nos analisar 
como a educação na sua função social evidenciou a participação dos atores 
sociais, especificamente, os pais e encarregados de educação em cada uma 
das etapas históricas pelas quais o país transitou para alcançar a democracia. A 
partir desta reflexão, o trabalho tem como objetivo caracterizar a escola 
pública de Angola na etapa da Colónia à Quarta República, no que concerne o 
seu caráter democrático desde a participação dos pais e encarregados de 
educação na gestão da escola. Para a investigação, se partiu do contexto 
geográfico de Angola e, analisou-se as quatro etapas que percorreu o país 
para alcançar a democracia. As etapas analisadas foram: Da época colonial à 
Primeira República (1975-1991) - governo de partido único; Segunda 
República (1992-2008) – do multipartidarismo, retorno à guerra; Terceira 
República (2008-2012) - retorno à normalização  e Quarta República 
(2012-2016) - consolidação da democracia. Tomou-se como referência para o 
estudo,  a Escola de Formação de Professores de Ondjiva onde se analisou as 
normas que regulam o funcionamento da instituição. Não obstante nos 
discursos haver referência à democracia na escola e, inclusive, ao direito de 
participação, os resultados do estudo,  indicam que a democracia não chegou 
ainda à legislação em torno da escola pública angolana. A escola não é, do 
ponto de vista legislativo, democrática para os atores que nela intervêm. Os 
diretores de escolas continuaram a ser nomeados e a comissão de pais não 
intervém na tomada de decisões na escola. 
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Afonso, N. (1993). A participação dos encarregados de educação na direcção 
das escolas. Revista Inovação, 6 (2), 131–155.Angola, G. de. (2008). Diários da 
República de Angola. Luanda: Edijuris- Edições Jurídicas.Barroso, J. (1996). 
Autonomia e gestão das escolas. Lisboa: Ministério da Educação.Barroso, J. 
(2006). Regulação das políticas públicas de educação: espaços, dinâmicas e 
actores. Chimanda, P. F. (2010). Do monopartidarismo à transição democrática 
em Angola (Dissertação de Mestrado). Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. 
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Do%20Monopartidarismo%20%C3%A0%20Transi%C3%A7%C3%A3o%20De
mocr%C3%A1tica%20em%20Angola.pdf. Acesso 17/12/2017.Decreto 
Legislativo Presidencial do Estatuto Orgânico do Ministério da Educação. 
Decreto n.º 7/03 de 17 de junho. Luanda: Angola.  Decreto Presidencial do 
Estatuto das Escolas de Formação de Professores. Decreto n.o 109/11 de 26 
de maio. Luanda: Angola.Epstein, J. (1997). Caring for the children we share. In 
J. Epstein, L. Coates, K. Salinas, M. Sanders & B. Simon (Ed.), School, Family, 
and Community Partnerships. Your Hand book for Action (pp. 2–27). California: 
Corwin Press.Lei Constitucional da República Popular de Angola de 1975. 
Luanda: Assembleia do Povo. Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino. 
Lei no 17/16 de 7 de outubro. Luanda: Assembleia Nacional.Lei de Bases do 
Sistema Educativo. Lei n.º 13/01 de 31 de dezembro. Luanda: Assembleia 
Nacional.Lei de Revisão Constitucional. Lei n.o 23/92 de 16 de setembro. 
Luanda: Assembleia do Povo.Lima, L. C. (2011). Concepções de escola: para 
uma hermenêutica organizacional. In L. C. Lima (Ed.), Perspectivas de análise 
organizacional das escolas. (pp. 15–58). Nova Vila de Gaia: fundação Manuel 
Leão.Ministério da Educação. (2008). Relatório da 1a conferência nacional 
sobre comissões de pais e encarregados de educação. Wako Kungo - Angola: 
Ministério da Educação.Neto, A. A. (1985). Ainda meu sonho - discurso sobre a 
cultura nacional. Luanda: Editora UEA.Pélissier, R. (2009). O confronto político 
antes de 1961. In D. Wheeler e R. Pélissier (Ed.), História de Angola (pp. 233–
469). Lisboa: Tinta- da- China, Lda.Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. (1999). Relatório do desenvolvimento humano Angola 1999. 
Luanda: PNUD.Projecto de Regulamento das Comissões de Pais e 
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Encarregados de 26 de novembro de 2008. Luanda: Ministério da 
Educação.Regulamento das Comissões de Pais e Encarregados de Educação 
da DNEG (Direção Nacional do Ensino Geral), maio de 2001. Luanda: 
Ministério da Educação.Regulamento das Escolas do Io e IIo Ciclos do Ensino 
Secundário Geral. DNEG (Direção Nacional do Ensino Geral) outubro de 2014. 
Luanda: Ministério da Educação.Sá, V. (2004). A participação dos pais na escola 
pública portuguesa - uma abordagem sociológica e organizacional. Braga: 
Instituto de Educação e Psicologia - Universidade do Minho.Sabino, M. (2010). 
Geografia manual do aluno 8a classe. Luanda: Texto Editores.Silva, E. A. (2004). 
O burocrático e o político na administração universitária - continuidade e 
rupturas na gestão dos recursos humanos docentes na Universidade 
Agostinho Neto (Angola). Braga: Instituto de Educação e Psicologia da 
Universidade do Minho.Silva, P. (1999). Escola- família: o 25 de Abril e os 
paradoxos de uma relação. Educação, Sociedade & Culturas, (11), 83–
108.Tavares, M. A. (2015). Professor, currículo e mudança - a reforma educativa 
em Angola. Benguela: Ondjiri.Valadares, J.L., Costa, K.G.S., Silva, E.A. e 
Luquini, R. A. (2013). Convergências e divergências epistemológicas sobre os 
modelos de administração pública. Revista de Ciências da Administração, 
15(36), 131–142.Victorino, S. C. (2012, June). O papel da educação na 
reconstrução nacional da República de Angola. Revista Diálogos: Pesquisa em 
Extensão Universitária, 17, 9–16.Vieira, L. (2007). A dimensão ideológica da 
educação 1975 - 1992. Luanda: Editora Nzila.Wheeler, D. e Pélissier, R. (2009). 
História de Angola. Lisboa: Tinta- da- China, Lda.Zau, F. (2002). Angola: trilhos 
para o desenvolvimento. Lisboa: Universidade Aberta. 

Palavras chave: escola democrática; comissão de pais e encarregados da 
educação; participação. 

IV CICSE-25442 - A regulação esquecida: O caso do tempo de trabalho dos 
professores 

- Nuno José Miranda e Silva - Centro de Estudos em Educação e Psicologia - 
Universidade de Évora 
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- Sónia Marisa Pereira Dinis e Silva - Centro de Estudos em Educação e 
Psicologia - Universidade de Évora 

A educação está sujeita a regulação social, traduzida em estruturas e 
atividades que favorecem o controlo e participação de pais, alunos, 
professores e entidades, assente em expectativas de que os ambientes 
educativos são complexos e influenciados por agentes locais.Porém, também 
está sujeita a regulação jurídica, que estabelece as condições sob as quais os 
agentes interagem, na expectativa de que a educação também deve assentar 
em códigos que garantam uniformidade, ordem e certeza. Apesar desta 
influência, a relação científica entre as Ciências da Educação e as Ciências 
Jurídicas não está estabelecida, o que significa que o sistema pode estar a 
dispensar um dos elementos que o permite compreender. Assim, defende-se 
a tese de reciprocidade entre estas áreas. Para tal, mobilizamos a 
documentação que regulamenta o tempo do trabalho dos professores do 
ensino obrigatório e, com ambição sociocrítica e abordagem qualitativa, 
usamos um caso único de caráter instrumental para compreender a 
organização do tempo de trabalho docente e debater os seus impactos. Os 
dados sugerem que a estrutura ordenada e linear que está subjacente à 
legislação origina problemas inesperados que podem traduzir um tipo de 
regulação das práticas letivas assente em obrigações não escritas e que, por 
sua vez, podem levar a que as crianças e jovens estejam a aprender, via 
currículo oculto, perfis de cidadania diferentes dos consensualizados; e a que 
o potencial de ensino e aprendizagem esteja limitado devido ao 
funcionamento linear e previsível que é proposto na organização do tempo de 
trabalho dos professores, face às caraterísticas surpreendentes dos alunos e 
das escolas.Alegamos que esses problemas emergentes desvelam a essência 
das Ciências da Educação, sob a forma de condições que justificam a ligação 
com as Ciências Jurídicas: (a) atuação sobre a educação, (b) as ações tomadas 
têm efeitos imprevisíveis que são propagados e influenciam outras áreas, o 
que (c) convoca reciprocidade científica, porque nenhuma ciência possui, 
isoladamente, os conhecimentos necessários a resolver problemas e 
necessidades ou a cumprir sonhos.Concluímos que, no caso em análise, o 
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caráter complexo da educação assume primazia sob o seu caráter ordenado e 
que as Ciências da Educação estão desafiadas a completar-se. 

Afonso, N., & Costa, E. (2014). Knowledge moves: Transition and fluidity in the 
policy process. Em R. Freeman, & S. Sturdy, Knowledge in Policy: embodied, 
inscribed, enacted. Studies of health and education in Europe, 1-2. United 
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schools. Educational Sciences. Theory & Practice, 15(3), pp. 621-634. doi: 
https://doi.org/10.12738/estp.2015.3.2337Fadigas, A. D. (2018). O tempo 
dispendido e os recursos utilizados pelos professores na preparação das 
atividades de ensino. Observatório dos Recursos Educativos. Obtido em 15 de 
05 de 2021, de https://alvarovelho.net/attachments/article/438/
ORE_Manuais_setembro2018.pdfFernandes, D. (2019). Avaliações externas e 
aprendizagens dos alunos: uma reflexão crítica. Linhas Críticas, 25, pp. 
644-660.Formosinho, J., Alves, J. M., & Verdasca, J. (2016). Uma nova 
organização da escola: Caminhos de possibilidades. Vila Nova de Gaia: 
Fundação Francisco Manuel Leão.Fullan, M. (2001). Leading in a culture of 
change. San Francisco: Jossey-Bass.Hamido, G. (2007). Escola, ecologia viva e 
reflexiva: O poder de mudar. Interacções, 7, pp. 141-178.Hopkins, D., 
Stringfield, S., Harris, A., & Stoll, L. (2014). School and system improvement: a 
narrative state-of- the-art review. School Effectiveness and School 
I m p r o v e m e n t , 2 5 ( 2 ) , p p . 2 5 7 - 2 8 1 . d o i : h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1080/09243453.2014.885452Klusmann, U., Richter, D., & Lüdtke, O. (2016). 
Teachers’ emotional exhaustion is negatively related to students’ achievement: 
Evidence from a large-scale assessment study. Journal of Educational 
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Psychology,(108), pp. 1193-1203. doi: http://dx.doi.org/10.1037/
edu0000125Mason, M. (2008). What is complexity theory and what are its 
implications for educational change? Educational Philosophy and Theory, 
4 0 ( 1 ) , p p . 3 5 6 - 3 6 9 . d o i :  h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 1 1 1 /
j.1469-5812.2007.00413.xOpfer, D. V., & Pedder, D. (2011). Conceptualizing 
teacher professional learning. Review of Educational Research, 81(3), pp. 
376-407. doi: https://doi.org/10.3102/0034654311413609Santomé, J. (1996). 
O curriculum oculto. Porto Editora.Sebastião, L., (2017), Manuel Ferreira 
Patrício. Por uma pedagogia da Sageza, in Teixeira, A B, Pinto, J. Santos, M T, 
Epifânio, R., (Coord.) Simpósio de Homenagem a Manuel Ferreira Patrício 
(pp.121-128), MIL.Silva, N. M. (2019). Liderar organizações complexas: O caso 
das escolas. Lisboa: Chiado Books.Silva, N. M., & Dinis, S. P. (No prelo). Três 
anos de teses em educação: O que investigamos e como investigamos? 
Revista Portuguesa de Pedagogia.Timperley, H., & Alton-Lee, A. (2008). 
Reframing teacher professional learning: An alternative policy approach to 
strengthening valued outcomes for diverse learners. Review of Research in 
E d u c a t i o n ( 3 2 ) , p p . 3 2 8 - 3 6 9 . d o i : h t t p s : / / d o i . o r g /
10.3102/0091732X07308968Zavala, J. (2008). Estrés y burnout docente: 
conceptos, causas y efectos. Educación , 17(32), pp. 67-86.Fontes normativas 
ou jurídicasAcórdão do processo 02315/12.6BEPRT de 19 de novembro de 
2015, do Tribunal Administrat ivo e Fiscal do PortoCódigo do 
TrabalhoConstituição da República PortuguesaDespacho Normativo n.º 10-B/
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Palavras chave: Professores; Ciências da Educação; Ciências Jurídicas; Tempo 
de Trabalho. 
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IV CICSE-31052 - Desafios do processo de avaliação ex-post de uma política 
educativa cofinanciada 

- Ana Grifo - Universidade de Aveiro 
- Joana Duarte - Universidade de Aveiro 
- Joana Malta - Universidade de Aveiro 
- Hidelbrando Rodrigues - Universidade de Aveiro 
- João Lourenço Marques - Universidade de Aveiro 

A monitorização e avaliação da implementação dos fundos europeus foi 
assumida como uma prioridade do quadro financeiro plurianual 2014-2020. As 
candidaturas a operações cofinanciadas são realizadas com o conhecimento 
prévio dos indicadores de realização e de resultado, sendo que as entidades 
beneficiárias contratualizam metas coerentes com os objetivos da prioridade 
de investimento e do objetivo temático. As candidaturas devem, ainda, ser 
formuladas de acordo com um diagnóstico territorial e incluir uma avaliação 
ex-ante, encontrando-se a posterior execução dos fundos vinculada a práticas 
de monitorização.A nível nacional, o Sistema de Monitorização e o Plano 
Global de Avaliação asseguram quer a monitorização operacional e 
estratégica, quer a avaliação de impacto, respetivamente, do Portugal 2020. 
No âmbito da política educativa, relatórios como o Estudo de Avaliação do 
Contributo do PT2020 para a Promoção do Sucesso Educativo permitem 
caracterizar e avaliar de forma mais detalhada parte das operações 
compreendidas na prioridade de investimento 10.1. O desenho de avaliação 
de cada operação cofinanciada, no âmbito da Educação, não permite, ainda, 
perceber rigorosamente o valor acrescentado de cada ação; todavia, o mérito 
dos indicadores propostos reside na caracterização da operação (realização) e 
do panorama educativo do território ao longo da sua implementação 
(resultado). A avaliação ex-post que considera estes indicadores, podendo ir 
além e propor indicadores contextuais, depara-se com sucessivos desafios. Às 
questões da disponibilidade, acesso e conciliação de bases de dados 
atualizadas somam-se as dificuldades decorrentes de processos de 
monitorização insuficientes e que redundam em esforços adicionais de recolha 
de informação. A tentativa de aprofundar a avaliação através de indicadores 
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contextuais, formulados apenas durante o processo ex-post, pode, ainda, 
esbarrar na necessidade de reorganização de indicadores, bem como na 
mobi l i zação dos agentes educat ivos envolv idos na operação 
cofinanciada.Pretende detalhar-se estes desafios e avançar com propostas que 
permitam mitigar as dificuldades, valorizando o comprovado trabalho de 
proximidade dos governos locais como essencial para a robustez da avaliação 
de políticas públicas. Esta reflexão assumirá a forma de um relato de práticas, 
decorrente de uma experiência empírica de avaliação ex-post dos Planos 
Inovadores e Integrados de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE). 

Palavras chave: Avaliação ex-post; Política educativas cofinanciadas; PIICIE 

IV CICSE-38315 - Uma Análise Das Matrículas Na Educação Infantil Em Tempo 
Integral No Contexto Brasileiro 

- Franceila Auer - Universidade Federal do Espírito Santo 
- Kalinca Costa Pinto das Neves - Universidade Federal do Espírito Santo 

Esta pesquisa, em andamento, apresenta os resultados preliminares de um 
estudo com viés descritivo e explicativo, cujo objetivo   traçar um perfil das 
matrículas em âmbito nacional no período compreendido entre 2007 e 2017. 
Adota como variáveis o tipo de atendimento (parcial e integral); o tipo de 
estabelecimento (creches e pré-escolas); a dependência administrativa 
(federal, municipal e estadual); o tipo de sistema de ensino (pública e privada); 
a localização (rural e urbano) e a raça/cor e sexo das crianças matriculadas. 
Para o levantamento e análise de dados, privilegiam-se as informações 
divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Educação - INEP (Censo 
Escolar de 2007 a 2017) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE (estimativa populacional). A realização de uma pesquisa sobre a evolução 
das matrículas constitui um desafio peculiar, principalmente se considerarmos 
a complexidade de um tema pouco investigado. Os resultados indicam uma 
tendência de crescimento das matrículas no tempo integral, sobretudo nas 
creches públicas municipais de contextos urbanos, com percentual de 
evolução consideravelmente maior do que no tempo parcial. Igualmente, 
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todas as grandes regiões exibem ampliação no número de matrículas no 
período analisado, assim como a maioria das unidades federativas. A taxa de 
atendimento na creche em tempo integral é maior do que no parcial, 
paradoxalmente ao observado no atendimento da pré-escola, 
majoritariamente em tempo parcial. Constata-se a predominância de 
matrículas de crianças negras, tendo em vista a junção de pardas e pretas 
conforme propõe o Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010), distribuídas 
entre o sexo feminino e masculino de maneira semelhante. Cabe reforçar a 
educação infantil como primeira etapa da educação básica independente se o 
atendimento for em tempo parcial ou integral, pois “[...] oferta em tempo 
integral para as crianças das creches e das pré-escolas deve ser colocada 
como uma questão que diz respeito à educação infantil como um direito” 
(ARAÚJO; AUER; NEVES, 2019, p. 9). A pesquisa requer um olhar mais 
aprofundado para os diferentes estados brasileiros, em virtude das 
especificidades no que diz respeito às questões sociais, políticas, econômicas 
e educacionais que refletem na oferta da educação infantil em tempo integral. 

ARAÚJO, Vania Carvalho de; AUER, Franceila; NEVES, Kalinca Costa Pinto das. 
Educação infantil em tempo integral: “mérito da necessidade” ou direito? 
EccoS – Revista Científica, São Paulo, n. 50, p. 1-16, jul./set. 2019.BRASIL. Lei nº 
12.288 de 20 de julho de 2010.  Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera 
as Leis nos 7.347, de 24 de julho de 1985, e de 10.778, de 24 de novembro de 
2003. Brasí l ia, 20  de julho de 2010. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm. Acesso 
em: 28 jan. 2022.INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Censo Escolar 2007 a 2017. Disponível em: 
http://inep.gov.br/microdados. Acesso em: 26 dez. 2021. INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeção populacional. 
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/. Acesso em: 26 dez. 2021. 

Palavras chave: Creche e pré-escola. Educação infantil em tempo integral. 
Matrículas. 
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IV CICSE-41664 - As novas tendências na europeização da governação 
educacional:  de uma ‘responsabilidade partilhada’ para uma ‘vigilância 
integrada’ 

- Rosanna Barros - Universidade do Algarve 

Desde a Agenda de Lisboa que os processos de europeização mudaram a 
forma como a política pública é feita. Vários processos e mecanismos de 
governação criaram as condições para expandir a esfera de intervenção da UE 
na educação, permitindo a construção do Espaço Europeu de Educação (EEE). 
Ora, o EEE pretende ser uma iniciativa de regulação capaz de ajudar os 
Estados Membros a “work together to build more resilient and inclusive 
education and training systems” (Ver: https://education.ec.europa.eu/about/
eea-explained), e vem sendo percecionada nos documentos de política 
educacional como uma alavanca para colocar a educação e a formação no 
centro da agenda política europeia, que estabelece prioridades estratégicas 
segundo dois dispositivos principais de governação: o Método Aberto de 
Coordenação (MAC) e o Método dos Grupos de Trabalho em Rede (MGTR). 
Entendendo-se a europeização como uma forma particular de governação 
global (Bevir, 2011), mobilizámos o Diagrama da Governação Global (Dale, 
2005), como modelo heurístico para identificar quer o padrão quer o nível da 
Governação Educacional em contextos de globalização e complexidade. 
Assim, esta comunicação responde à seguinte questão de investigação: como 
têm ocorrido os processos de europeização na EFA portuguesa? Com o 
método de pesquisa de terreno sociológica recolhemos, entre 2018-2019, 
dados através de: (i) 7 entrevistas semiestruturas; e (ii) uma análise de 
conteúdo de documentos políticos (2011-2021) para a governação da EFA. A 
partir dos resultados, mapeamos e problematizamos as mudanças nas 
tendências nacionais, de gestão das prioridades políticas para este domínio, à 
luz da ‘vigilância integrada’ na europeização da EFA face às demandas da 
Nova Agenda Europeia para a Aprendizagem de Adultos 2021-2030. 

Bevir, M. (2011). The SAGE Handbook of Governance. London: SAGE 
Publications.Dale, R. (2005). A Globalização e a Reavaliação da Governação 
Educacional. Um Caso de Ectopia Sociológica. In António Teodoro & Carlos 

                                                                                                          468



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

Alberto Torres (Org.). Educação Crítica e Utopia. Perspectivas para o Século 
XXI (pp. 53-69). Porto: Edições Afrontamento. 

Palavras chave: Europeização, Regulação e Governação Educacional; 
Globalização e Complexidade; Educação e Formação de Adultos; Estudos de 
Política Educativa. 

IV CICSE-44105 - A gestão da formação nas instituições de saúde em 
Portugal: políticas e práticas 

- Tiago André Gomes de Oliveira - Centro de Investigação em Educação da 
Universidade do Minho 

Conhecer os Centros de Formação dos Hospitais do Serviço Nacional de 
Saúde Português é uma tarefa laboriosa, pela natureza da sua atividade, pela 
caracterização e especificidade do público-alvo, pelo ambiente em que se 
encontram inseridos e pela complexidade do serviço público prestado pelos 
Hospitais. Através do estudo de caso de cinco Hospitais da zona norte do país, 
procurou-se caracterizar a atividade de formação realizada por eles, as 
políticas e práticas de gestão da formação profissional. Estas unidades sofrem 
particularmente de uma dependência hierárquica bastante concentrada nos 
órgãos de gestão dos próprios Hospitais e da Administração Central do 
Sistema de Saúde, sujeitas, em parte, ao financiamento externo de programas 
provenientes do fundo social europeu para realização de formação acrescida à 
capacidade de resposta interna. Há uma forte aposta no desenvolvimento e 
atualização permanente das competências técnicas dos profissionais, pela 
natureza das suas funções, descurando um pouco o desenvolvimento das 
competências relacionais, fator essencial para uma boa comunicação na 
prestação de cuidados de saúde. Os dados da investigação dos estudos de 
caso denunciam que os profissionais são pouco envolvidos no processo de 
gestão da formação, desde a análise de necessidades à avaliação da 
formação, quer dos próprios, quer da própria formação. Evidencia-se uma 
atitude positivista neste domínio por parte dos Hospitais, sendo que o 
principal enfoque da formação é atingir resultados delineados pela estratégia 
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operacional de cada entidade. A atividade dos Centros de Formação é vista 
como uma atividade secundária, complementar, não sendo encarada como 
um custo, cujo benefício é o conhecimento contínuo dos profissionais, através 
da aprendizagem ao longo da vida, traduzida numa melhor prestação e 
exercício de serviço público. 

Afonso, J. & Antunes, F. (2001). Educação, Cidadania e Competitividade: 
questões em torno de uma nova agenda. Cadernos de Pesquisa, 113, 
pp.83-112.Amado, J. (2013). Manual de investigação qualitativa em educação. 
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.Baganha, M. I., Ribeiro, J. R., 
& Pires, S. (2002). O sector da saúde em Portugal: funcionamento do sistema e 
caracterização sócio-profissional. Coimbra: Oficina do CES.Barbier, J. M. 
(1985). A Avaliação em Formação. Porto: Edições Afrontamento.Barreto, A. 
(1984). Estado central e descentralização: antecedentes e evolução. Análise 
Social. Vol. XX, 81-82, pp.191-218.Barreto, A. (1995). Centralização e 
descentralização no sistema educativo. Análise Social. Vol. XXX, 130, 
pp.159-173.Barros, P. P. (1999). Sistemas privados de saúde – Que relação com 
o SNS? (Na prestação). Lisboa: Faculdade de Economia da Universidade Nova 
de Lisboa. Acedido em 12 de julho, 2017. Disponível em https://
m o m e n t o s e c o n o m i c o s . fi l e s . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 1 / 0 6 / p p b -
subsistemas1.pdfBernardes, A. (2013). Políticas e Práticas de Formação em 
Grandes Empresas. Porto: Porto Editora.Binotto, E., Ribeiro, E. S., Dallabrida, V. 
R. & Siqueira, E. S. (2010). Descentralização Político-Administrativa: o Caso de 
uma Secretaria de Estado. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento 
Regional, v.6, 3, p.186-213.Bodgan, R & Biklen, S. (1994). Investigação 
Qualitativa em Educação. Uma Introdução à Teoria e aos Métodos. Porto: Porto 
Editora.Canário, R. (1999). Educação de adultos: um campo e uma 
problemática. Lisboa: Educa.Cardim, J. C. (2012). Gestão da Formação nas 
Organizações. Lisboa: Lidel – Edições Técnicas, Lda.Centeno, L. G. & Sarmento, 
A. L. (2001). O financiamento da educação e formação profissional em 
Portugal. Perfil do sistema de financiamento. Centro Interdisciplinar de Estudos 
Económicos, Thessaloniki (Pylea), Grécia.Constituição da República Portuguesa 
(2005). VII Revisão Constitucional. Correia, J. A., Lopes, A. & Matos, M. (1999). 
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Formação de Professores. Da racionalidade instrumental à acção 
comunicacional. Porto: Edições ASA.Correia, P. M. A. R., Pinto, R. R., Garcia, B. C. 
& Dias, M. (2015). Teoria institucional e o poder dos dirigentes dos hospitais 
em Portugal, parte III: comparação com outros setores de atividade. J Bras 
Econ Saúde, 7(3), pp.135-141Coutinho, C. P.(2011). Metodologia de 
investigação em ciências sociais e humanas: teoria e prática. Coimbra: 
AlmedinaDe Ketele, J. M., Chastrette, M., Cros, D., Mettelin, P. & Thomas, J. 
(1994). Guia do Formador. Lisboa: Instituo Piaget.Estêvão, C. V. (2001). 
Formação, gestão, trabalho e cidadania. Contributos para uma sociologia. 
Crítica da Formação. Educação & Sociedade, XXII, 77, pp.185-205.Fernandes, 
A. C. (2011). Hospitais. Um novo modelo de gestão hospitalar. XXI Ter Opinião, 
1.Ferreira, E. M. S. (2007). (D)Enunciar a autonomia. Contributos para a 
compreensão da génese e da construção da autonomia na escola secundária. 
Porto: Tese de doutoramento, Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto.Feuerwerker, L. C., & Cecílio, L. C. (2007). 
O Hospital e a formação em saúde: desafios atuais. Ciência & Saúde Coletiva, 
12(4), pp.965-971.Formosinho, J. (1986). A Regionalização do Sistema de 
Ensino. Cadernos Municipais, 38-39, pp.63-68.Grupo Técnico para a Reforma 
da Organização Interna dos Hospitais (2010). A Organização Interna e a 
Governação dos Hospitais. Matriz organizacional para os hospitais do SNS. 
Lisboa.Guerra, I. (2002). Fundamentos e Processos de uma Sociologia de 
Acção. Lisboa: Principia.Hadji, C. (1994). A Avaliação, Regras do Jogo. Porto: 
Porto Editora.Instituto Nacional de Estatística (2017). Destaque: Informação à 
comunicação social. INE, 06 de abril de 2017, pp.1-16.Instituto para a 
Qualidade na Formação (2004). Práticas de Financiamento da Formação em 
Portugal. Lisboa: IQF.Josso, C. (1988). “Da formação do sujeito…ao sujeito da 
formação”. In O método (auto)biográfico e a formação. Lisboa: DRH, Min. 
Saúde.Lesne, M. (1977). Trabalho Pedagógico e Formação de Adultos. 
Elementos de Análise. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.Lima, L. C. 
(2007). Educação ao Longo da Vida. Entre a mão direita e a mão esquerda de 
Miró. São Paulo: Cortez Editora.Lima, L. C. & Guimarães, P. (2011). The analysis 
of adult learning and education policies. In European Strategies in Lifelong 
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Learning. A Critical Introduction. Leverkusen Opladen: Barbara Budrich 
Publihers.Lima, L. C., Guimarães, P. & Nathalie T. (2016). Adult learning and 
education policies in Germany, Portugal and Sweden: An analysis of national 
reports to CONFINTEA VI. Frankfurt: Peter Lang EditionMachado, J. (2014). 
Descentralização e Administração Local: os municípios e a educação. Porto: 
Universidade Católica Portuguesa. Acedido em 5 de julho, 2017. Disponível 
e m h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u c p . p t / b i t s t r e a m / 1 0 4 0 0 . 1 4 / 1 6 3 7 0 / 1 /
Descentraliza%C3%A7%C3%A3o%20e%20administra%C3%A7%C3%A3o%20l
ocals%20munic%C3%ADpios%20e%20a%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf.Mc
Kernan, J. (1999). Investigación accion y curriculum. Madrid: Editora 
Morata.Meignant, A. (1999). A Gestão da Formação. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote.Melo, A. (2010). Educação- Formação: Caminhos Passados e 
Horizontes Possíveis. Aprender ao Longo da Vida, 13, pp.40-45.Melo, A., Lima, 
L. C. & Almeida, M. (2002). Novas políticas de Educação e Formação de 
Adultos. O contexto internacional e a situação portuguesa. Lisboa: 
ANEFA.Moreno, C. (2006). Finanças Públicas, Gestão, Controlo e Auditoria dos 
Dinheiros Públicos. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa.Morgado, J. C. 
(2012). O estudo de caso na investigação em educação. Santo Tirso: De Facto 
Editores.Nóvoa, A. (1988). A formação tem de passar por aqui: as histórias de 
vida no projecto Prosalus. In Nóvoa A. e Finger, M. (orgs). O método 
(auto)biográfico e a formação. Lisboa: DRH, Min. Saúde.Rodrigues, A. & 
Esteves, M. (1993). A análise de necessidades na formação de professores. 
Porto: Porto Editora.Rodrigues, L. A. C., Ginó, A., Sena, C. & Dahlin, K. (2002). 
Compreender os Recursos Humanos do Serviço Nacional de Saúde. Lisboa: 
Edições Colibri.Sanz Fernández, F. (2006). As raízes históricas dos modelos 
actuais de educação de pessoas adultas. Lisboa: Educa.Sarreta, F. O. (2009). 
Educação permanente em saúde para os trabalhadores do SUS. São Paulo: 
Cultura Académica.Serrano, G. P. (1994). Elaboración de Proyectos Sociales – 
Casos prácticos. Madrid: Narcea.SNS. Serviços e Estabelecimentos do Serviço 
Nacional de Saúde. Acedido em 12 de junho, 2017. Disponível em https://
www.sns.gov.pt/sns/servico-nacional-de-saude/composicao-do-sns/Sousa, P. 
A. F. (2009). O sistema de saúde em Portugal: realizações e desafios. Acta Paul 
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Enferm, 22, pp.884-894.Stake, R. E. (2007). A arte da investigação com estudos 
de caso. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.Torres, L. L. & Palhares, J. A. 
(2008). Cultura, formação e aprendizagens em contextos organizacionais. 
Revista Crítica de Ciências Socias, 83, pp.99-120.Vala, J. (1986). “A análise de 
conteúdo”. In Augusto Santos Silva e José Madureira Pinto (orgs). Metodologia 
das Ciências Sociais. Porto: Edições Afrontamento. 

Palavras chave: formação contínua, profissionais de saúde, políticas de 
formação, práticas de formação 

IV CICSE-45237 - Itinerários formativos na educação pública fluminense: o 
exercício adocicado de controle dos corpos. 

- Leonardo Monteiro Trotta - Centro Universitário Carioca/Unicarioca 

Dentro do guarda-chuva do neoliberalismo atual, existe um projeto, não 
declarado, de domínio dos processos educacionais. Desde os anos 90, pelo 
menos de maneira mais evidente, há uma rede sendo construída e ampliada 
(Ball,2020) que compõe um discurso que se apresenta com os seguintes 
elementos, entre outros: sistema de avaliação externa internacional que no 
Brasil se reproduz no SAEB/SINAES e, respectivamente, na educação básica e 
na universidade; a ideia em debate de Custo aluno-qualidade(CAQ) na 
educação básica; plano nacional de educação(PNE 2014/2024) com dez metas 
pautadas em governança; base curricular no ensino básico de âmbito 
nacional(BNCC) implementada em 2020; participação cada vez mais efetiva do 
terceiro setor na promoção de política pública(Fundação Lemann, Todos pela 
educação, Instituto Ayrton Senna); a reprodução sistemática de formação 
continuada de professores pautadas na tecnologia da informação e nos 
processos de gestão institucional e pessoal. Creio que seja evidente que esta 
pauta se intensificou nos últimos dois anos por conta da COVID-19.Minha 
ideia é descontruir o conceito de protagonismo juvenil, embarcado neste novo 
design thinking das políticas educacionais. Claro que ele está presente na 
proposta dos itinerários formativos para o ensino médio, adotada pelo estado 
do Rio de Janeiro em 2022. O pano de fundo é um aluno protagonista com as 
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qualidades apontadas no currículo proposto: um aluno que projete a sua vida; 
controle os seus processos de gestão; desenvolva suas competências 
cognitivas e socioemocionais, que seja democrático e que esteja preparado 
para a vida.Para esse processo de desconstrução, parto do conceito de 
biopolítica de Foucault (2008) e estendo esse debate com Ernesto Laclau em 
dois artigos do livro "Emancipação e diferença" (2011): Por que os 
significantes vazios são importantes para a política, para o sujeito da política e 
para a política do sujeito? O autor trabalha repensando o seu conceito de 
hegemonia (1985) e traz uma questão essencial para o meu debate: a 
identidade como contingência. Lopes (2017) faz essa conexão do tema com as 
demandas da educação brasileira, sendo essencial para a articulação do 
debate que proponho. O cerne da questão é o fetiche democrático proposto 
pelo conceito de protagonismo juvenil. 

BALL, Stephen. Educação Global S/A. Novas redes políticas e o imaginário 
neoliberal. Ponta Grossa: Editora UEPG,2020.FOUCAULT, Michel. Nascimento 
da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2011. LACLAU, Ernesto. 
Emancipação e diferença. Rio de Janeiro: Eduerj,2011.LACLAU, Ernesto & 
MOUFFE, Chantal. Hegemonia e estratégia socialista: por uma política 
democrática radical. Brasília: CNPQ,2015. LOPES, Alice Casimiro. Política, 
conhecimento e a defesa de um vazio normativo. In: Ernesto Laclau e seu 
legado transdisciplinar. São Paulo: Intermeios, 2017. 

Palavras chave: itinerários formativos; biopolítica e governança; educação 
básica pública; Teoria do discurso 

IV CICSE-46483 - A educação como bem público em 24 países africanos 
considerados frágeis e afetados por conflito: tendências, pontos em comum e 
atípicos 

- Rui da Silva - Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto 
- Joana Oliveira - Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo 
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Esta comunicação pretende refletir sobre o papel da Parceria Global para a 
Educação (PGE) no panorama político transnacional em relação a 24 Estados 
africanos considerados frágeis e afetados por conflitos (Burundi; Camarões; 
Chade; Comores; Costa do Marfim; Eritreia; Gâmbia; Guiné-Bissau; Libéria; 
Mali; Moçambique; Níger; Nigéria; Quénia; República Centro-Africana; 
República Democrática do Congo; República do Congo; Ruanda; Somália; 
Sudão; Sudão do Sul; Togo; Uganda; e Zimbábue). A PGE foi selecionada pelo 
papel preponderante que tem no apoio ao setor da educação nos países do 
Sul Global, na promoção de políticas educacionais motivadas por questões 
ideológicas (ex. preponderância aos atores privados), e por ter, no seu plano 
estratégico, o apoio prioritário aos países frágeis e afetados por conflito. A 
privatização da educação foi selecionada como leitmotive desta análise uma 
vez que predomina neste fundo a promoção de políticas educacionais que dá 
preponderância aos atores privados e uma das inovações deste fundo é a 
participação do setor privado na sua governação. Para tal, recorre-se a um 
corpus documental - os Planos Setoriais da Educação que estes países tiveram 
de submeter para obter financiamento - para a realização de análise de 
conteúdo de dados invocados de forma a colocar em evidência o conteúdo 
manifesto. A análise realizada permite inferir que predomina nos diferentes 
países a perspetiva da privatização da educação by default em detrimento da 
de facto. A análise permitiu, ainda, constatar que há tensões entre globalização 
e localização, bem como entre a educação como bem público e um direito 
humano e a educação como um bem privado sujeito à competição do 
mercado. Observamos também que está a ocorrer uma façade of precision, 
uma façade of rationality e uma façade of universality. 

Palavras chave: Governação Global; Parceiras; África; educação e conflito 

IV CICSE-48240 - O PISA nas políticas educacionais brasileiras: reflexos da 
regulação supranacional 

- Marina Fátima Onyszko - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões (URI) - campus de Erechim 
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- Edite Maria Sudbrack - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões (URI) 

O Programme for International Student Assessment (PISA) é tomado pelo 
Estado brasileiro como uma ferramenta de máxima confiabilidade para 
alicerçar políticas no âmbito da educação. Os rankings e dados advindos do 
certame circulam intensamente nas mídias. Assim, o PISA adquire caráter de 
um conhecimento universal (AUTORES, 2011) e protagoniza o quadro das 
políticas educacionais, revertendo-se em um poderoso instrumento de 
regulação supranacional (AUTORAS, 2021).Nesse contexto, o presente estudo, 
de natureza qualitativa e abordagem sociocrítica, objetivou, por meio da 
análise documental, analisar os elementos discursivos presentes nas políticas 
educacionais brasileiras, a fim de evidenciar a regulação em nível 
supranacional operada pelo PISA/OCDE. Para tanto, foram analisados e 
discutidos, à luz da teoria pertinente, três documentos legais principais: a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Plano Nacional de 
Educação (PNE) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) lei maior da educação no Brasil, 
evidencia, no artigo nono, o apreço dos atores nacionais pela avaliação de 
larga escala enquanto ferramenta geradora de embasamento para a definição 
de prioridades. Desde a época de gestação da LDB, os resultados 
protagonizam o quadro das políticas educacionais.A atual versão do PNE 
(2014-2024), mais do que a anterior (2001-2010), evidencia enfaticamente a 
grandiosidade da credibilidade atribuída, pelo Estado brasileiro, ao PISA. A 
estratégia 7.11 da meta 7 do referido plano, galvaniza o empreendimento 
como um instrumento externo de referência para a tomada de decisão em 
âmbito nacional. A regulação supranacional operada pelo certame tem, no 
documento, máxima evidência. Entre as prescrições do PISA, figuram as 
competências necessárias ao estudante da atualidade, pautadas na 
contemporaneidade neoliberal que criva a educação à economia. Ao elencar 
os aspectos primordiais à educação por meio do que designou também por 
competências, a BNCC segue os moldes do PISA, evidenciando a influência 
exercida pelo certame. A principal política curricular brasileira segue as 
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métricas do exame internacional, sobretudo frente à um aspecto: preparar 
para o futuro. Conclui-se que a regulação supranacional operada pelo PISA/
OCDE evidencia-se na totalidade dos documentos analisados e permeia a 
legislação maior da educação do país. 

Palavras chave: PISA. Regulação supranacional. Políticas educacionais. 

IV CICSE-53410 - O PIRLS e a Performance de Leitura 

- Vítor Rosa - CeiED, Universidade Lusófona 

A International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 
promove a realização do Progress in International Reading Literacy Study 
(PIRLS) desde 2001. Este estudo internacional, complementar ao Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS), para as literacias de 
matemática e de ciências, levado a cabo pela mesma organização, é dirigido a 
crianças no quarto ano de escolaridade, procurando avaliar a literacia de 
leitura. No caso do PIRLS, o aluno é chamado a mobilizar todo um conjunto de 
capacidades de leitura e interpretação, de estratégias cognitivas e 
metacognitivas e conhecimentos sobre os assuntos abordados. O estudo 
coloca como hipótese que a competência de leitura está diretamente ligada às 
razões que incitam o leitor a ler. Como o TIMSS, o PIRLS centra-se nos 
currículos, no sucesso escolar dos alunos e em outros fatores familiares e 
académicos. Procura apreender os elementos de contexto cultural, 
socioeconómico, pedagógico, familiar e individual, que podem estar 
associados às performances observadas, fazendo análises intra e interpaíses. 
Realizado a cada cinco anos, Portugal participou pela primeira vez em 2011 (a 
3.ª edição) e a última participação foi em 2016 (4.ª edição). Com esta 
comunicação, pretendemos analisar o PIRLS, tendo em conta os seus objetivos 
e resultados a nível nacional. Fazemo-lo a partir dos dados gerais conhecidos 
dos países participantes, com um olhar particular para Portugal. Para além dos 
dados globais, analisamos os dados discriminados por regiões da 
Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) III, mas 
apenas para 2016, na medida em que não temos esses dados disponíveis para 
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2011. Assim, resumindo, pretendemos analisar as tendências de evolução dos 
desempenhos dos alunos portugueses do 4.º ano de escolaridade no âmbito 
do inquérito internacional PIRLS. Entendemos que este artigo acrescenta 
informações e outras comparações que permitem perceber melhor os 
resultados deste inquérito internacional. 

Rosa, V. (2021). A participação portuguesa no inquérito internacional PIRLS 
(2011-2016). In: Martínez, T., García, S., Almenara, M., & Campos, J. (2021). 
Estudios sobre innovación e investigación educativa (pp. 55-67). Editorial 
Dykinson.Rosa, V., Maia, J., & Mascarenhas, D. (2021). A participação de 
Portugal no inquérito internacional PIRLS (2011-2016). Indagatio Didactica, 
13(3), 37-56. https://doi.org/10.34624/id.v13i3.25503Rosa, V.; Maia, J. S., & 
Mascarenhas, D. (2020). O contributo dos inquéritos internacionais na área da 
educação (PISA, TIMSS e PIRLS) para a formação dos docentes. In: Carla 
Galego (Eds.). Atas do Congresso Internacional Profissionalidade Docente: 
Desafios na Formação de Professores (pp. 102-108). Lisboa: Edições 
Universitárias Lusófona. 

Palavras chave: PIRLS; Literacia; Educação; Avaliação 

IV CICSE-57359 - Que políticas educativas para o ambiente em Portugal? 
Contributos para o enquadramento do “Referencial de Educação Ambiental 
para a Sustentabilidade” (2018) 

- Inês Vieira - Op.Edu, CeiED, Universidade Lusófona 

O cruzamento de educação e ambiente sinaliza um domínio prioritário na 
consideração de bens públicos e comuns da humanidade. Não obstante, a sua 
assunção pública não é alheia a diferentes forças, protagonistas e agendas.No 
contexto português, a educação ambiental/educação para o desenvolvimento 
sustentável (EA/EDS) tem vindo a ser crescentemente desenvolvida (Schmidt, 
Nave & Guerra, 2010), em grande parte propulsionada em contextos extra-
escolares (com peso assinalável de movimentos sociais ambientalistas e, 
sobretudo recentemente, com a mobilização desencadeada por crianças e 
jovens) mas cada vez mais presente na instituição escolar. Em termos 
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curriculares, a educação ambiental é encarada como alvo de orientações 
emergentes no quadro da dimensão transversal da educação para a cidadania 
(a qual contempla também, nas suas linhas orientadoras, dimensões de 
segurança e defesa nacional, media, desenvolvimento, saúde e sexualidade, 
empreendedorismo e dimensão europeia da educação, entre outras), 
particularmente a partir da viragem do século, com a reorganização curricular 
do ensino básico e a reforma do ensino secundário. Dada a sua 
transversalidade, no âmbito da educação para a cidadania a educação 
ambiental é considerada obrigatória para todos os níveis de escolaridade.  O 
“Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade para a Educação 
Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário” é o documento curricular 
de referência nesta área, publicado em 2018 após consulta pública. Este 
documento explicita temas, subtemas, objetivos e resultados de 
aprendizagem organizados por nível educativo, propondo metas de 
apropriação pedagógica de conteúdos considerados prioritários no campo 
ambiental. Com edição do Ministério da Educação e coordenação da Direção-
Geral da Educação, o Referencial foi elaborado em parceria entre diferentes 
tipos de organizações e actores sociais/políticos.Esta comunicação pretende 
contribuir para compreender este documento e situá-lo no campo das 
políticas para a educação e o ambiente em Portugal, nomeadamente 
atentando aos contextos de influência e produção do texto (Mainardes, 2006) 
e aferindo os posicionamentos subjacentes ao Referencial em termos de 
ideologias ambientalistas e educativas (Banzato & Coin, 2021; Edwards, 2016; 
Fien, 1991). Far-se-á uma análise documental, partindo da conceptualização de 
políticas enquanto sistemas de valores e sistemas simbólicos, formas de 
representar, explicar e legitimar decisões políticas (Ball, 1998: 124). 

Ball, S. J. (1998). Big Policies/Small World: An introduction to international 
perspectives in education policy. Comparative Education, 34(2), 119–130. 
Banzato, M., & Coin, F. (2021). Ideologie e ricerca in educazione ambientale: 
Credenze, approcci educativi e metodi di ricerca. FORMAZIONE & 
INSEGNAMENTO. Rivista internazionale di Scienze dell’educazione e della 
formazione, 19(1), 136–150. Edwards, J. (2016). Socially-critical Environmental 
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Education in Primary Classrooms (Vol. 1). Springer International Publishing. 
Fien, J. (1991). Towards School-level Curriculum Inquiry in Environmental 
Education. Australian Journal of Environmental Education, 7, 17–29. Mainardes, 
J. (2006). Abordagem do ciclo de políticas: Uma contribuição para a análise de 
políticas educacionais. Educação & Sociedade, 27(94), 47–69. Referencial de 
Educação Ambiental para a Sustentabilidade para a Educação Pré-Escolar, o 
Ensino Básico e o Ensino Secundário, Ministério da Educação (2018). https://
w w w . d g e . m e c . p t / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s / E C i d a d a n i a /
ref_sustentabilidade.pdfSchmidt, L., Nave, J. G., & Guerra, J. (2010). Educação 
ambiental. Balanço e perspectivas para uma agenda mais sustentável. 
Imprensa de Ciências Sociais. 

Palavras chave: Currículo; educação para o desenvolvimento sustentável; 
pesquisa em educação ambiental; políticas públicas 

IV CICSE-57734 - A Participação E A Cultura Colaborativa Na Construção De 
Uma Gestão Mais Democrática 

- Tatiana Duarte da Silva - Universidade do Minho 
- Leonor Maria de Lima Torres (Orientadora) - Universidade do Minho 

Enquadrada no âmbito de um Doutoramento em Ciências da educação, 
especialidade de Organização e Administração Escolar, esta comunicação visa 
analisar a relação entre a cultura colaborativa, a participação dos atores 
organizacionais e o desenvolvimento da gestão democrática em instituições 
brasileiras de educação profissional. Embora estas três problemáticas tenham 
sido objeto de diversos estudos no campo das ciências da educação, a 
articulação entre elas tem sido pouco explorada. Neste sentido, é pertinente 
aprofundar os múltiplos sentidos desta articulação, de modo a compreender 
qual o papel da cultura das organizações escolares no desenvolvimento de 
práticas de participação democrática, consideradas fundamentais para a 
democratização da gestão escolar. Assim, nesta fase de construção teórico-
conceptual, a pesquisa bibliográfica foi o caminho escolhido para reunir um 
embasamento cientifico crítico e fundamental para compreender este 
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processo. Portanto, a multiplicidade e a confiabilidade destes estudos poderá 
contribuir para a compreensão sociológica e organizacional dos processos de 
gestão democrática, especialmente quando são desvelados os fatores que 
intervêm na democratização da gestão, sejam de natureza externa 
(orientações políticas de âmbito transnacional, contexto social e cultural da 
instituição), sejam de índole interna (modelo de governação escolar, estilos de 
gestão e liderança, cultura organizacional, práticas de participação), entre 
outas dimensões fundamentais para a compreensão da gestão democrática. 
Neste sentido, as influências do contexto mais amplo podem fragilizar e 
condicionar os processos democráticos da instituição educacional. Todavia, 
ainda que a democracia não seja desenvolvida apenas na escola, é no seu seio 
que ela pode se ampliar e ressoar, já que o espaço escolar é por natureza um 
espaço onde se congrega, discute e dialoga sobre as ideias. Mais do que uma 
organização exclusivamente reprodutora da ordem externa, a escola constitui 
um espaço plural propício ao reforço de uma cultura democrática, em 
consonância com a sua missão democratizadora, inclusiva e humanista. Esta 
comunicação pretende, assim, refletir sobre os condicionalismos de ordem 
política, organizacional e cultural que estão na base do desenvolvimento da 
cultura democrática na escola. 

Freire, P. (1996). Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática 
educativa. (25ª; Paz e Terra, Ed.). São Paulo.Freitas, M. E. de (1999). Cultura 
organizacional: formação, tipologias e impacto. (Makron/McGraw-Hill, Ed.). São 
Paulo.Giddens, A., Gameiro, O., & Pires, R. P. P. (2000). Dualidade da estrutura: 
agência e estrutura. (Celta, Ed.). Oeiras.Libâneo, J. C. (2008). Organização e 
gestão da escola. Teoria e prática, (5ª; MF Livros, Ed.). Goiânia.Libâneo, J. C., 
Oliveira, J. F. de, & Toschi, M. S. (2017). Educação escolar: políticas, estrutura e 
organização (10ª; Cortez, Ed.). São Paulo.Lima, L. C. (2014). A Gestão 
Democrática das Escolas: Do autogoverno à ascensao de uma pós-democracia 
gestionaria? Educação e Sociedade, 35(129), 1067–1083.Lima, Licínio C. 
(1992). A Escola como Organização e a Participação na Organização Escolar. 
Um Estudo da Escola Secundária em Portugal (1974-1988). Braga: 
Universidade do Minho.Martin, J., & Frost, P. (2001). Jogos de guerra da cultura 
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organizacional: a luta pelo domínio intelectual. Handbook de estudos 
organizacionais, 2, 219-251.Pettigrew, A., Fleury, M. T. L., & Fischer, R. M. (1996). 
Cultura e poder nas organizações. (2ª; Altas, ed.). São Paulo.Torres, L. L. (2004). 
A Cultura Organizacional em Contexto Educativo. Sedimentos Culturais e 
Processos de Construção do Simbólico numa Escola Secundária. Braga: Centro 
de Investigação em Educação da Universidade do Minho. 

Palavras chave: Participação, Cultura organizacional, Cultura Colaborativa, 
Gestão Democrática. 

IV CICSE-57888 - Trajetória do Conselho Municipal de Educação de 
Barbacena entre 1998 e 2021. 

- Rosária Aparecida Dias Eugênio Resende - Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG 

Esta pesquisa será realizada para conhecer a trajetória social, histórica e 
política de desenvolvimento do Conselho Municipal de Educação de 
Barbacena (CMEB) entre 1998 e 2021. Buscar-se-á construir um estudo 
abarcando os institutos que ordenaram o funcionamento deste Conselho entre 
1998 e 2021. Para o desenvolvimento da investigação, e visando à articulação 
teórica e metodológica da pesquisa qualitativa serão realizadas:  a)análise 
documental das atas do CMEB e regimento, no período de 1998 a fevereiro de 
2021; b)pesquisa e análise da legislação que ampara o CMEB; c) coleta e 
análise de dados sobre a política de educação no município de Barbacena. 
São referências iniciais os autores: Bordignon (2021), Bourdieu, (2005), Cury 
(2000),  Perroni (2008), Teixeira (2004). O estudo da literatura abrangerá as 
categorias: política educacional, gestão democrática, participação e 
representação. Assim sendo, os conceitos e seus respectivos autores trazem 
efetiva contribuição para o alcance do objetivo geral que se espera alcançar 
com esta pesquisa: conhecer a trajetória social, histórica e política de 
desenvolvimento do Conselho Municipal de Educação de Barbacena entre 
1998 e 2021.  Há grande expectativa em conhecer aspectos relativos à gestão 
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democrática, à participação e representação no plano local e seus efeitos na 
política educacional do município. 

BARDIN, Laurence; Reto, l a; Pinheiro, a. Análise de Conteúdo. Edições 70. 
Lisboa. Portugal, 2011.BORDIGNON, Genuíno. A natureza dos Conselhos 
Municipais de Educação. In. Programa Nacional de Capacitação dos 
Conselheiros Municipais de Educação. Pró Conselho. Brasília, 2004.________, 
Genuíno. Conselhos de educação do Brasil (1842/2020): trajetórias nos 
cenários da história. Editora CRV. São Paulo, 2021.________, Genuíno. Gestão 
da educação no município: sistema, conselho e plano / Genuíno Bordignon. – 
São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009. -- (Educação Cidadã; 
3).________, BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988._______. Lei 9394, 
de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. In: Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez.1996. ano CXXXIV, n. 
248._______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira -Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base. – Brasília, 
DF: Inep, 2015.CURY, Carlos R. Jamil. Os Conselhos de Educação e a gestão 
dos sistemas. In: FERREIRA, N. S. C.; AGUIAR, M. A. (Orgs.). Gestão da 
educação: impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 
2000.FAIRCLOUGH, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social 
research. New York: Routledge.LAKATOS. Eva Maria, MARCONI. Marina de 
Andrade. Referencias bibliográficas. n:. Metodologia do trabalho científico: 
procedimentos básicos, pesquisa  bibliográfica, projeto e relatório, 
publicações e trabalhos científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.PERONI, V. M. 
V. Conselhos municipais em tempos de redefinição do conceito 
democracia.TEIXEIRA, L. H. Conselhos municipais de educação: autonomia e 
democratização do ensino. Cadernos de pesquisa, SP, v.34, n.123, p.691-708, 
set./dez.2004. 

Palavras chave: Política Educacional, Gestão Democrática, Participação, 
Representação. 
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IV CICSE-63103 - O ensino secundário público e as políticas educativas: o 
alargamento da oferta dos cursos profissionais em Portugal 

- Lívia da Cruz - Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 
- Natália Alves - Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 
- Sofia Viseu - Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

O sistema educativo apresenta em sua essência o contato com a diversidade 
de saberes. Saberes esses relacionados aos contextos formativos, reflexivos e, 
práticos, mas que também representam o envolvimento com os aspectos 
econômicos e políticos (Lima, 2010; Nóvoa, 2015). As políticas educativas 
representam o exercício dos aspectos de gestão, regulação e avaliação dos 
normativos que compõem o sistema educativo (Antunes, 2004, 2005; Barroso, 
2005; Carvalho, 2015), seja no contexto supranacional, nacional ou local. Nesta 
comunicação apresentamos os resultados da análise da produção académica 
que elege como objeto de estudo a medida de política educativa que 
consagrou a introdução dos cursos profissionais nas escolas secundárias 
públicas, tendo como trajetória a criação das escolas profissionais em 1989 
(Antunes, 2004). Já em 2004 iniciou-se a oferta dos cursos profissionais em 
escolas secundárias públicas (Decreto-lei nº 74/2004), e os anos de 2007/2008 
registam o alargamento da oferta dos cursos profissionais (CNE, 2021) de 
dupla certificação, em Portugal. O corpus documental é constituído por 15 
teses de doutoramento que discutem a introdução dos cursos profissionais na 
escola pública sob a ótica da análise das políticas públicas. A análise deste 
corpus visou perceber o que nos dizem estes trabalhos sobre: De que forma 
esta medida de política pública reflete as orientações de organizações 
internacionais (OCDE, Conselho da Europa, Banco Mundial, Comissão 
Europeia) (Alves, 2006; Antunes, 2004; Barroso, 2006; CNE, 2019), quanto a 
importância e papel da formação inicial profissionalizante? Quem são os 
actores reconhecidos e contemplados por essas políticas? As publicações 
consultadas deram pistas da contribuição da formação inicial profissionalizante 
para o novo olhar sobre o desenvolvimento da vida profissional nacional, 
vindo a reforçar o compromisso das políticas educativas com o exercício de 
tornar a oferta dos cursos de dupla certificação no ensino secundário público 
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mais atrativa. Os processos de regulação vertical e horizontal refletem na 
organização dos espaços educativos, mas também impulsionam a 
(re)interpretação das práticas dos actores sociais, como os decisores políticos, 
os estudantes, os gestores escolares, os diretores de curso que compõem as 
escolas secundárias públicas. 

Alves, N. (2006). Socialização escolar e profissional dos jovens: projectos, 
estratégias e representações. (Cadernos Sísifo: 1). Educa, Uidce. Antunes, F. 
(2004). Globalização, europeização e especificidade educativa portuguesa: A 
estruturação global de uma inovação nacional. Revista Crítica de Ciências 
Sociais, 70, 101-125. https://doi.org/10.4000/rccs.1051 Antunes, F. (2005). 
Globalização e europeização das políticas educativas: percursos, processos e 
metamorfoses. Sociologia, Problemas e Práticas, 47, 125-143. https://
sociologiapp.iscte-iul.pt/pdfs/47/508.pdf Barroso, J. (2005). O Estado, a 
educação e a regulação das políticas públicas. Educação & Sociedade, 26(92), 
725-751. https://doi.org/10.1590/S0101-73302005000300002 Barroso, J. 
(2006). O Estado e a Educação: a regulação transnacional, a regulação 
nacional e a regulação local. In J. Barroso. (Org.), A Regulação das poíticas 
públicas de educação: espaços, dinâmicas e actores (pp. 41-70). Lisboa: 
Educa/Unidade de I&D de Ciências da Educação. Carvalho, L. M. (2015). As 
políticas públicas de educação sob o prisma da ação pública: esboço de uma 
perspectiva de análise e inventário de estudos. Currículo sem Fronteiras, 15(2), 
314-333. https://www.curriculosemfronteiras.org/vol15iss2articles/
carvalho.htm Conselho Nacional de Educação (CNE). (2019). Estado da 
Educação 2019. https://www.cnedu.pt/content/edicoes/estado_da_educacao/
EE2019_Digital_Site.pdf Conselho Nacional de Educação (CNE). (2021). 
Recomendação: Perspetivar o futuro do Ensino Profissional. https://
w w w . c n e d u . p t / c o n t e n t / n o t i c i a s / C N E /
Recomendacao__Perspetivar_o_futuro_do_Ensino_Profissional.pdf Decreto-Lei 
nº 74/2004, de 26 de março. Diário da República Eletrônico: I-A série.    https://
dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/74-2004-210801 Lima, L. C. (2010). 
Investigação e investigadores em educação: anotações críticas. Sísifo - Revista 
de Ciências da Educação, (12), 63-72. http://hdl.handle.net/1822/11790 
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Nóvoa, A. (2015). Carta a um jovem investigador em Educação. Investigar em 
Educação, (3), 13-22. http://pages.ie.uminho.pt/inved/index.php/ie/article/
viewFile/83/82 

Palavras chave: Políticas educativas, cursos profissionais, escolas secundárias 
públicas. 

IV CICSE-68848 - A monitorização de políticas educativas locais – o caso do 
município de Santa Maria da Feira 

- Joana Duarte - Universidade de Aveiro 
- Monique Borges - Universidade de Aveiro 
- Ana Grifo - Universidade de Aveiro 
- Rui Neves - Universidade de Aveiro 
- João Lourenço Marques - Universidade de Aveiro 

Ainda que tenha constituído por muito tempo o ‘parente pobre’ no ciclo das 
políticas públicas, a componente de avaliação e monitorização tem sido 
crescentemente entendida como essencial para a robustez das políticas, 
designadamente na área da Educação. A recolha, sistematização e análise de 
evidências torna-se, assim, prioritária no processo de tomada de decisão. Aliás, 
são vários os instrumentos e práticas de monitorização de políticas e 
resultados educativos, quer na esfera internacional, quer nacional, ainda que 
com múltiplas fragilidades e insuficiências, nomeadamente a leitura com uma 
lente macro que não captura especificidades socioeconómicas e educativas 
locais. A monitorização de políticas educativas à escala local facilita uma 
abordagem mais detalhada, profunda e contextual, ainda que não deixe de 
levantar questões e desafios, quer no que concerne a informação a selecionar 
e analisar, quer no envolvimento da comunidade educativa.  Assim, pretende-
se, com este poster, abordar as várias etapas de uma metodologia aplicada no 
município de Santa Maria da Feira, para monitorização das suas políticas 
educativas, especialmente aquelas enquadradas pelo Projeto Educativo (PE) 
2014’20 ou que, extravasando o seu âmbito, respondem aos objetivos 
estratégicos deste instrumento.Esta metodologia contemplou as três fases da 
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avaliação. Na avaliação ex-ante a análise procurou aferir o alinhamento dos 
objetivos das linhas orientadores do PE com as ações e projetos selecionados 
para avaliação. A avaliação ongoing deu primazia à identificação e 
sistematização de indicadores que traduzem a implementação das ações e, na 
medida do possível, os seus resultados face aos objetivos estabelecidos. Por 
sua vez, a avaliação ex-post procurou analisar a concretização das metas gerais 
inicialmente definidas, confrontando as ações com os resultados alcançados.  
A aplicação da metodologia terá contribuído não só para uma maior 
accountability, mas igualmente para a identificação de desafios e elaboração 
de recomendações que possam apoiar os subsequentes ensejos de 
monitorização e promover a recolha contínua de dados. É desejável que a 
metodologia venha a ser enriquecida e replicada em instrumentos e políticas 
afins, não só locais, numa perspetiva de continuidade e construção cumulativa. 

Palavras chave: Políticas educativas locais; Monitorização e avaliação; Políticas 
com base em evidências 

IV CICSE-72064 - A Avaliação Organizacional como Instrumento de 
Governança e Regulação da Educação: desocultando os propósitos de 
accountability da avaliação de escolas 

- Henrique Ramalho - Politécnico de Viseu - Escola de educação 

Prosseguindo na linha da agenda globalmente estruturada para a educação 
(Dale, 2000; Antunes, 2005), importa-nos desocultar os propósitos de 
accountability com que a avaliação das escolas tem vindo a emergir no 
panorama supra nacional, designadamente no quadro das agendas da OCDE 
e da UE. Ainda que a arquitetura da avaliação das escolas em Portugal (Lei n.º 
31/2002, de 20 de dezembro) se mostre normalizada e aceite por toda a 
sociedade, importa-nos desocultar os alinhamentos dessa avaliação, nos 
discursos globalmente estruturantes, sobre o que aquelas instâncias 
supranacionais privilegiam no desenho dos sistemas educativos. 
Considerando que a avaliação de escolas emerge, grandemente, de 
orientações discursivas supranacionais, o objetivo deste estudo é analisar e 
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compreender o grau de instrumentalização da avaliação de escolas como 
mecanismo de accountability, em linha, precisamente, com o ideário de uma 
educação global e hegemonicamente estruturada para a educação. Adotamos 
procedimentos metodológicos próprios da análise de conteúdo sistemática de 
inferência não frequencial (Bardin, 2016), tomando como objeto de análise as 
narrativas presentes nos documentos oficiais de referência discursiva da OCDE 
e da UE. Adotamos o confronto entre um quadro teórico e concetual de 
referência e os dados empíricos recolhidos e sistematizados com recurso à 
técnica de análise temático categorial (Poirier, Valladon & Raybant, 1983). O 
quadro geral das nossas ilações parece indiciar uma inoculação normalizadora 
do funcionamento das escolas e dos sentidos de prestação do serviço 
educativo público no âmbito hegemónico de uma cultura de performatividade 
(Pacheco & Pestana, 2014). O que quer dizer que, no quadro geral das nossas 
ilações, todos os indicadores apontam para que a avaliação de escolas 
simbolize o auge de um modelo pós-burocrático de regulação transnacional e 
supranacional sobre a forma de perspetivar a escola como organização 
competit iva, as suas l ideranças submergidas pela sedução do 
empreendedorismo educacional, os seus trabalhadores como performers e 
alunos vinculados às lógicas essencialistas do conhecimento escolar, onde a 
ideia de governação é substituída pela ideia de governança. Um cenário, 
também em que o lugar ocupado pelo Estado educador tende a ser evadida 
por um mercado cada vez mais influenciador da agenda educativa  do velho 
Estado-nação. 

Antunes, F. (2005). Regulação supranacional e governação da educação: 
dimensões europeias. Administração Educacional, (5), 6-19.Bardin, L. (2016). 
Análise de Conteúdo. Edições 70, Lda.Dale, R. (2000). Globalization and 
education: demonstrating a ‘common world educational culture’ or locating a 
‘globally structured educational agenda’? Educational Theory, 50(4), 
427-448.Pacheco, J. & Pestana, T. (2014). Globalização, aprendizagem e 
trabalho docente: análise das culturas de performatividade. Educação, 37(1), 
24-3. https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/
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15013/10922Poirier, J., Clapier-Valladon, S. & Raybant, P. (1983). Les Récits de 
Vie. Théorie et pratique. PUF. 

Palavras chave: Avaliação de escolas, governança e regulação educacional, 
políticas educativas de escala supranacional 

IV CICSE-79553 - O governo das escolas: normas e práticas administrativas e 
curriculares no ensino não universitário angolano 

- Manuel da Cruz Pedro - ISCED-Huila/Angola 

O presente texto apresenta reflexões sobre as medidas de gestão 
administrativa e curricular no subsistema do ensino não universitário angolano. 
O estudo resulta de uma série de constatações e análise de documentos que 
regulam o funcionamento das escolas do ensino primário e secundário 
angolano e, também, dos normativos de outros países com processos e 
percursos históricos da educação e ensino «quase» comuns aos de Angola; 
numa perspetiva de estudo comparado.Diferentemente de há alguns anos 
atrás, Angola regista nos dias de hoje um processo de escolarização 
massificado em todo o território nacional. Esta abrangência, obriga a escola e 
todos que diretamente estão envolvidos na definição e execução das suas 
políticas, ajustamentos nos critérios de a governar e de desenvolvimento dos 
currículos de ensino; por formas a corresponder à dinâmica social do país e às 
expetativas comuns dos cidadãos. Portanto, o governo e o desenvolvimento 
do currículo da escola angolana, face a diversidade de públicos escolares e 
das insuficiências de distribuição dos recursos humanos e financeiros, das 
infraestruturas e equipamentos, impõe-se a concepção do modelo de 
regulação da educação que tenha em conta para além dos aspetos 
transnacional e nacional, a microrregulação local  com vista a reduzir os níveis 
de excessivo controlo das estruturas centrais sobre a gestão administrativa e 
curricular das escolas – uma perspetiva de otimização dos processos nacional 
e local. 

Alves, L. A. (1992). As escolas e a qualidade (1a edição). Rio Tinto: Edições 
ASA.Barroso, J. (2006). A regulação das plíticas públicas de educação. 

                                                                                                          489



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA EDUCAÇÃO 

Coimbra: Educa.Bolivar, A. (2003). Como melhorar as escolas. Estratégias e 
dinámicas de melhorias das práticas educativas. Porto: Colecção em 
foco.Cohen, A. C., & Fradique, J. (2018). Guia de autonomia e flexibilidade 
curricular (1a edição). Lisboa: Raiz editora.Dácio, A. R. (2005). Do aprendido ao 
acontecido: o olhar de uma escola na vivência da reorganização curricular. In 
M. do C. Roldão (Ed.), Estudos de práticas de gestão de currículo. Que 
qualidade de ensino e de aprendizagem (pp. 25–46). Lisboa: Universidade 
Católica Editora.Molina, M. J. (2015). Socorro, sou professor. Soluções práticas 
para 40 interrogações do docente actual e sua relação com os alunos, 
encarregados de educação, colegas, escola e comunidade. (3a edição). 
Madrid: Bookout, Lda.Mónica, M. F. (n.d.). A sala de aula (2a). Lisboa.Neves, A. 
C., & Ferreira, A. L. (2015). Avaliar é preciso? Guia prático de avaliação para 
professores e formadores (1a edição). Lisboa: Guerra & Paz.Roldão, M. do C. 
(2005a). EStudos de Práticas de Gestão do Curriculo- que qualidade de ensino 
e de aprendizagem. Lisboa.Roldão, M. do C. (2005b). Gerir currículo é preciso. 
A questão da qualidade. In M. do C. Roldão (Ed.), Estudos de práticas de 
gestão de currículo. Que qualidade de ensino e de aprendizagem (pp. 11–24). 
Lisboa: Universidade Católica Editora.Sander, B. (1995). Gestão da Educação 
na América Latina. São Paulo: Editora autores associados.Santos, M. E. (2014). 
Que escola (1aedição). Alcochete: Alfarroba.Zabalza, M. A. (1992). Do currículo 
ao projecto de escola. In R. Canário (Ed.), Inovação e projecto educativo de 
escola (pp. 87–108). Lisboa: Educa. 

Palavras chave: Governo, normas administrativas, normas curriculares 

IV CICSE-81654 - A Histórica Depreciação Do Trabalho Manual No Brasil: A 
Política Da Educação Profissional E Tecnológica (EPT) Na Era Do Partido Dos 
Trabalhadores (PT) 

- Cristiane Bibiano Silva - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo 

Este resumo busca apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso realizado no 
âmbito do curso de lato sensu em Especialização em Humanidades: Educação, 
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Política e Sociedade no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP) que investigou a atuação da política de Educação Profissional 
e Tecnológica (EPT) no Brasil durante os governos do Partido dos 
Trabalhadores (PT) de abrangência federal, entre janeiro de 2003 e maio de 
2016, período que compreende os dois mandatos do governo de Luís Inácio 
Lula da Silva (2003 a 2010) e os mandatos da presidente Dilma Rousseff (2011 
a maio de 2016) até o golpe pela qual foi afastada do cargo. A pesquisa de 
natureza teórica teve como foco específico explorar a histórica depreciação do 
trabalho manual à luz da tensão dual entre o ensino técnico/educação 
profissional versus o ensino propedêutico/ ensino médio regular de forma a 
compreender a construção da política da educação básica sob a perspectiva 
de que o ensino técnico seria voltado para as classes populares e o ensino 
propedêutico destinado às elites. Para a pesquisa foi realizada uma revisão da 
literatura. 

BETHENCOURT, Francisco. “As Cruzadas”. In: Racismos: das cruzadas ao século 
XX. São Paulo: Cia das Letras, 2018.BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital 
monopolista: a degradação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro: Zahar, 
1977.CIAVATTA, Maria; FRIGOTTO, Gaudêncio; RAMOS Marise.  A Política de 
Educação Profissional no Governo Lula:  um percurso histórico controvertido.  
Campinas: Revista Educação e Sociedade, 2005.CASTIONI, Remi. Planos, 
Projetos e Programas de educação profissional: agora é a vez do PRONATEC. 
Sociais e Humanas, v. 26, n. 1, p. 25-42, jan./abr. 2013. Disponível em: https://
periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas/article/view/5921. Acesso em: 16 jan. 
2022.CORDÃO, Francisco Aparecido; MORAES, Francisco de. Educação 
profissional no Brasil: síntese histórica e perspectivas. 1. ed. São Paulo: Editora 
Senac São Paulo. 2017. 236 p.CUNHA, Luiz Antônio. O ensino de ofícios 
artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. São Paulo: Editora UNESP; 
Brasília, DF: FLACSO, 2005.GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização 
da cultura. “Caderno 12 (1932): Apontamentos e notas dispersas para um 
grupo de ensaios sobre a história dos intelectuais”. Em: Cadernos do cárcere, 
vol. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. (pp. 13-42).HOLANDA, 
Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 27ª edição. São Paulo: Companhia das 
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Letras, 2014 [1969]. MARINI, Ruy Mauro. “Dialética da dependência”; “Sobre a 
dialética da dependência”. Em: STÉDILE, João Pedro; TRASPADINI, Roberta 
(Orgs.) Ruy Mauro Marini: vida e obra. São Paulo: Expressão Popular, 2011. (pp. 
131-185). PUGLIESE, Renato M. AMORIM, Danilo. Da transferência de recursos 
públicos para o setor privado: a contrarreforma do ensino médio no Brasil. 
2018. SAES, Décio. “Classe média e escola capitalista”. Crítica marxista, n. 21, 
2005.SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 41a. ed. Campinas-SP: Autores 
associados, 2009.SOUZA, Jessé. A elite do Atraso: Da Escravidão à Lava Jato. 
LeYa: 2017, São Paulo.VASCONCELOS. Ricardo Afonso Ferreira de.; AMORIM, 
Mário Lopes. A Educação profissional sob a lógica empresarial do 
neodesenvolvimentismo de Lula e Dilma: o PNE e o Pronatec. IV Colóquio 
Nacional e I Colóquio Internacional. A Produção do Conhecimento em 
Educação Profissional: A reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/2017) E suas 
aplicações para a educação profissional. Natal/RN. 24 a 27 de julho de 2017. 

Palavras chave: História. Trabalho. Educação. Educação Profissional. Política 
Pública. 

IV CICSE-85957 - Uma autonomia contratualizada 

- Felícia Paula Lemos - Instituto de Educação - Universidade do Minho 

A presente comunicação reflete sobre a autonomia da escola pública como 
dimensão da Nova Gestão Pública aplicada às organizações educativas em 
Portugal. Desde o ano de 1998 que, no quadro do reforço da autonomia, as 
escolas passaram a ter a possibilidade de celebrar contratos de autonomia 
com o Ministério da Educação, constituindo um novo modo de regulação da 
ação pública segundo o qual as partes envolvidas assumem compromissos. 
Tendo em vista a eficácia e a eficiência do serviço educativo prestado, o Estado 
confia aos Diretores escolares a assinatura destes contratos, comprometendo-
se a garantir os recursos para a consecução dos objetivos a que as escolas 
ficam responsabilizadas.Pretende-se saber em que medida a autonomia por 
via deste contrato configura poder de decisão para o Diretor escolar e de que 
modo repercute nas práticas do quotidiano escolar. Neste quadro, será 
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analisada a tomada de decisão, assim como diferentes domínios das práticas 
organizacionais para se avaliar do seu impacto no cumprimento dos objetivos 
e metas estabelecidas.O estudo foi realizado num agrupamento escolar 
público, tendo seguido um paradigma de investigação qualitativa, por recurso 
a um conjunto de entrevistas semiestruturadas que se aplicaram a atores 
escolares selecionados, recorrendo-se também à análise documental, 
nomeadamente de alguns documentos estratégicos do agrupamento. As 
questões éticas de investigação foram salvaguardadas e o processo de 
tratamento dos dados empíricos recaiu na análise de conteúdo.Os dados 
recolhidos apontam para uma autonomia do domínio operacional, não se 
traduzindo em poder de decisão em questões da área administrativa, 
financeira ou pedagógico, tendo implicações apenas na estrutura organizativa 
interna do agrupamento. 

Barroso, J. (2004). A autonomia das escolas: Uma ficção necessária. Revista 
Portuguesa de Educação, 17 (2), pp. 49-83.Carvalho, M. T. (2009). Nova gestão 
pública e reformas da saúde: O profissionalismo numa encruzilhada. Lisboa: 
Edições Sílabo.Clarke, J. & Newman, J. (1997). The managerial state: Power, 
politics and ideology in the remaking of social welfare. London: Sage 
Publications.Hipólito, J. (2011). A contratualização como instrumentação da 
acção pública. In J. Barroso & N. Afonso (Org.). Políticas educativas: 
Mobilização de conhecimento e modos de regulação (pp. 87-121). Vila Nova 
de Gaia: Fundação Manuel Leão. Lima, L. C. (2011). Director de escola: 
Subordinação e poder. In A. Neto-Mendes, J. A. Costa & A. Ventura (Orgs.), A 
emergência do diretor da escola: Questões políticas e organizacionais (pp. 
47-63). Aveiro: Universidade de Aveiro.Lane, J. -E. (1999). Contractualism in the 
public sector. Public Management: an international jornal of research and 
theory, 1 (2), pp. 179-193. 

Palavras chave: Autonomia; Contrato; Nova Gestão Pública 
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IV CICSE-89997 - Pedagogias da morte e da guerra como legado cultural às 
crianças e jovens no Brasil:  direitos “na latrina” 

- Heloísa Andreia de Matos Lins - Faculdade de Educação da Unicamp 

A partir da ascensão das direitas radicais e religiosas, em muitos países e 
também do Brasil, o estudo aqui em questão coloca em perspectiva algumas 
das principais linhas de força nesse cenário, através de um mapeamento 
cartográfico de base deleuzo-guattariana, buscando compreender os 
principais impactos no âmbito cultural que acabam por fazer parte de um 
legado deletério, do ponto de vista simbólico e material, às crianças e 
adolescentes. Através de uma Pedagogia da morte e da guerra, como analiso, 
acompanhamos um importante retrocesso em relação ao conjunto de direitos 
já conquistados a esses grupos (tanto nacional como internacionalmente), em 
relação aos seus processos de formação como sujeitos políticos democráticos, 
além dos impactos sobre grande parte do imaginário social e dos pactos 
civilizatórios. Foram levantados alguns processos que favorecem o surgimento 
dessas amplas “guinadas” culturais e afetivas, como no caso dos impactos do 
autoritarismo e da colonialidade (e de suas novas formas de captura). A partir 
dos referenciais teóricos dos Estudos da Infância, da Filosofia da diferença, das 
Ciências sociais, por exemplo, destaco as contribuições de Manfred Liebel, 
principalmente, como balizas para a categorização sobre as formas de 
violência e violações dos direitos das crianças (com ênfase à violência 
estrutural), uma vez que fundamenta a colonialidade como um modo de 
construção e reprodução de poder; de Marta Martínez Munõz (2022), com 
relação à instrumentalização política das infâncias e a formação de sujeitos 
políticos de ódio; da acepção de violência política, a partir das análises de 
Krug et al, 2002; Vásquez, Ospina-Alvarado e Domingues, 2018, Sandoval, 
2004, e da noção raramente discutida e cunhada mais recentemente como 
abuso espiritual ou violência espiritual e emocional (Ennew e Stephenson, 
2004; Miles e Stephenson, 2017, Aviz e Girardello, 2021). O corpus de análise 
é formado por um levantamento bibliográfico sobre os temas afins e por um 
conjunto de acontecimentos/ imagens que foram selecionados, de forma 
manual, em redes sociais, noticiários de TV, mídias impressas, postagens de 
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agentes do Estado, etc. O critério de seleção desses dados foi a proximidade 
com as questões acima mencionadas, desde o período da campanha eleitoral 
presidencial de 2018, até o momento. 

Aviz, R. L., Girardello, G. (2021). Fundamentalismos religiosos e pequena 
infância: reflexões que importam à educação. Revista Zero-a-Seis. Disponível 
em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/74343 . Acesso 
em 20/12/2021.Deleuze, G. & Guattari, F. (1995). Mil Platôs: capitalismo e 
esquizofrenia. Vol.I. São Paulo: Ed.34. (Coleção TRANS)Deleuze, G. & Guattari, 
F. (2012). Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. 2ª. Edição Vol.5. São Paulo: 
Ed.34. (Coleção TRANS)Ennew, J., & Stephenson, P. (2004). Questioning the 
basis of our work: Christianity, children’s rights and development . Bangkok: 
Black on White Publications.Krug, E. G. et al., eds. (2002). World report on 
violence and health (Relatório Mundial sobre violência e saúde) /. Genebra, 
World Health Organization. Editado por Etienne G. Krug ... [e outros.]. 
Disponível em:  https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/
2019/04/14142032-relatorio-mundial-sobre-violencia-e-saude.pdf. Acesso em 
17/01/2022.Liebel, Manfred (2009). Enfrentando la violência. In Manfred Liebel 
e Marta Martínez Muñoz (coord). Infancia y Derechos Humanos. Hacia una 
ciudadania participativa y protagónica. Lima, Peru: Ifejant. Liebel, Manfred 
(2009b). Los retos de la Educación. In Manfred Liebel e Marta Martínez Muñoz 
(coord). Infancia y Derechos Humanos. Hacia una ciudadania participativa y 
protagónica. Lima, Peru: Ifejant. Liebel, Manfred (2015). El adultismo y la 
discriminación por edad contra los niños.In Kutsar, Dagmar. Warming, Hanne. 
Los niños y la no discriminación. Libro de texto interdisciplinar. CREAN. 
University Press of Estonia: 125-151.  Liebel, Manfred. (2019). Colonialismo y la 
colonización de las infâncias a la luz de la teoria pós-colonial, em Magistris, G. 
P. & Mo-rales, S. [comp.]. Niñez em movimento: del adultocentrismo a la 
emancipación. 1ª. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial 
Chirimbote.Liebel, Manfred (2019b). Infancias Dignas, o como descolonizarse. 
Lima, Peru: Ifejant.Liebel, Manfred (2020). Decolonizing childhoods: from 
Exclusion to Dignity. Chicago: Policy Press.Martínez Muñoz, Marta (2022). 
Carbón en la noche de Reyes para Pablo Casado y el Partido Popular. El Partido 
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Popular ha traspasado varias líneas rojas en la víspera de la noche de Reyes 
Magos, una de las más mágicas para los niños y niñas. Jornal El diario.< 
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/carbon-reyes-casado-partido-
popular_129_1762043.html >Miles,  Glenn, Stephenson, Paul (2017). Children, 
Spirituality, Human Rights and Spiritual Abuse. In Antonella Invernizzi, Manfred 
Liebel, Brian Milne. Rebecca Budde Editors ‘Children Out of Place’ and Human 
Rights In Memory of Judith Ennew. Springer International Publishing 
Switzerland.Sandoval, Pablo (2004). Educación, ciudadanía y violencia en el 
Perú: una lectura del informe de la CVR. Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en 
el marcodel proyecto La Comisión de la Verdad y Reconciliación y la Agenda 
del Debate Político e  Intelectual en el Perú. Tarea. Asociación de Publicaciones 
Educativas.Vasquez, Melina; Ospina-Alvarado, Maria Camila; Domingues, 
Maria Isabel (2018). Presentación. In:  Ernesto Rodríguez ... [et al.]. Juventudes 
e infancias en el escenario latinoamericano y caribeño actual. 1a ed. - Ciudad 
Autónoma de  Buenos Aires : CLACSO ; Manizales : Universidad de Manizales. 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud; Bogotá: CINDE-Fu. 

Palavras chave: direitas radicais; direitos das crianças; violência política; 
guerras culturais 
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