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Quinta-feira, 02/09/2021 

9h30min: Abertura do Seminário - Cerimonial e Momento de Espiritualidade 

10h: Palestra de abertura 

A criança na sala de aula: Como ser sujeito e autora do próprio processo de ensino-aprendizagem. 

Profª Drª Dione Machado Silva Coelho 

Coordenadora Pedagógica no Projeto Alfabetização na Rede, realizado pela ONG Parceiros da 

Educação, atuando em 9 escolas ligadas à SME do RJ e pesquisadora do Grupo de Pesquisa 

Linguagem, Cultura e Práticas Educativas, do PPGE da UFF. 

Mediação: Jose Leonardo dos Santos Borba e Simone Guerra. 

Local: Transmissão ao vivo via TV UCP (YouTube). 

14h-16h: Colóquio de Egressos 

Temática: Inclusão 

Convidadas: Juliana Gouvea Schaefer (Dissertação: Os desafios do processo de inclusão escolar da 

criança com autismo e com seletividade alimentar na educação infantil: um olhar da escola e da 

família); Daphne Holzer Velihovetchi (Dissertação: Pesquisa: (com) passos e (im)passes na 

aplicação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva Inclusiva no Cefet/RJ – campus 

Petrópolis); Nathalia Quintella (Dissertação: O atendimento ao aluno surdo no ensino superior: um 

estudo de caso em uma faculdade privada do município de Teresópolis). 

Mediação: Gustavo Henrique Cornélio e José Leonardo dos Santos Borba. 

Local: Transmissão via Google Meet. 

16h-17h: Oficinas concomitantes 

Currículo Lattes e publicações - Prof. Dr. Marcelo Mocarzel 

Mediação: Érica Rezende Perini. 

Produção de Textos Acadêmicos - Profª Drª Marcela Tavares de Melo 

Mediação: Vivian Ventura Tomé Pedro. 

Cinema e Educação - Prof. Dr. Pedro Benjamim Garcia 

Mediação: José Ribamar dos Santos Silva. 

Análise Textual Discursiva (ATD) enquanto metodologia no campo da Educação - Profª Drª Valéria 

de Souza Marcelino 

Mediação: Arthur Rezende da Silva. 

Local: Todas as oficinas acontecerão via Google Meet. 

19h-20h: Sarau e apresentação de talentos 

Mediação: Fernanda Cardoso de Menezes Bahia e Gustavo Henrique Cornélio. 

Local: Transmissão via Google Meet. 

 

Sexta-feira, 03/09/2021 

9h-12h: Apresentação de trabalhos - mesas concomitantes 

Mesa 1 – Educação e Contemporaneidade 

Mediação: Érica Rezende Perini e Vivian Ventura Tomé Pedro. 

Mesa 2 – Cultura e Educação 

Mediação: Gustavo Henrique Cornélio e José Ribamar dos Santos Silva. 

Local: Todas as mesas acontecerão via Google Meet. 

14h às 17h: Apresentação de trabalhos - mesas concomitantes 

Mesa 3 – Políticas Públicas em Educação 



 

 

Mediação: Arthur Rezende da Silva e Fernanda Cardoso de Menezes Bahia. 

Mesa 4 – Práticas Pedagógicas 

Mediação: Jose Leonardo dos Santos Borba e Simone Guerra. 

Local: Todas as mesas acontecerão via Google Meet. 

19h: Roda de conversa com os egressos 

Temática: A importância de se manter vinculado a grupos de pesquisa após terminar o vínculo como 

aluno do PPGE. 

Convidados(as): Fábio Souza (Mestrado); Marta Castro (Mestrado); Andrea Morelli (Doutorado). 

Mediação: Arthur Rezende da Silva e José Ribamar dos Santos Silva. 

Local: Transmissão via Google Meet. 
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9h-10h: Roda de Conversa com os egressos 
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Mediação: Fernanda Cardoso de Menezes Bahia e Gustavo Henrique Cornélio. 

10h-12h: Palestra de Encerramento 

O direito humano à educação e a pluralidade do mundo: culturas, conhecimentos e práticas 

educativas. 

Profª Drª Inês Barbosa de Oliveira. 

Professora titular da UERJ e Professora adjunta do PPGE da Universidade Estácio de Sá. 

Mediação: Jose Leonardo dos Santos Borba e Simone Guerra. 

Local: Transmissão ao vivo via TV UCP (YouTube). 
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GESTÃO ESCOLAR EM TEMPOS DE INOVAÇÕES DISRUPTIVAS: 

RESSIGNIFICANDO AS RELAÇÕES PROFISSIONAIS EM AMBIÊNCIA 

ESCOLAR 

Anna Lydia Collares dos Reis Favieri FERREIRA 

https://orcid.org/0000-0002-6051-6055 
Universidade Católica de Petrópolis (PPGE/UCP) 

 

Palavras-chave: Gestão Educacional, Homeoffice, Clima Organizacional, Experiência. 

 

Resumo 

Introdução:1 Uma gestão democrática precisa investir na autonomia dos sujeitos, possibilitando a 

interlocução em decisões e direcionamento de ações internas da instituição educacional.  Diante das 

inovações disruptivas influenciando nas relações entre gestor e funcionário, observa-se que uma 

equipe de líderes autônomos tem papel de grande relevância na qualidade dos serviços prestados 

pela instituição educacional. Com o advento da pandemia surgiu o trabalho domiciliar realizado pelo 

educador, em todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino superior, reconfigurando a 

relação de trabalho nas instituições escolares. Tornou-se urgente e necessário uma maior 

aproximação dos vínculos entre escola e família. O cotidiano da comunidade educativa vem 

exigindo dos gestores e líderes, destreza nas relações humanas e gestão de conflitos. Objetivo: 

Analisar as relações entre os gestores e funcionários, buscando vínculos entre a qualidade do serviço 

prestado e diferentes modelos de gestão, perfazendo as relações pré-estabelecidas na ambiência 

escolar. Destacar o papel fundamental nas relações humanas e sua influência no clima organizacional 

saudável e producente. Metodologia:2 A investigação se dará através de aplicação de questionário, 

perguntas fechadas. – Quantitativa. Resultado: A relevância científico-social deste projeto está na 

ressignificação da gestão, proporcionando a equipe, autonomia e incentivando lideranças, como 

princípio possível na ambiência escolar. Para que uma gestão participativa ocorra há necessidade que 

as atribuições de liderança não se prevaleçam ao gestor escolar, de forma que a descentralização de 

tarefas e poderes esteja intrínseca na equipe. Esta pesquisa tem como reflexão a postura do gestor, 

diante de seus funcionários, pais e alunos, ou seja, comunidade escolar como um todo, culminando 

no clima organizacional desta instituição. Conclusão: A gestão participativa é um exercício diário, 

nada fácil, porém para que aconteça, torna-se necessário uma mudança de atitudes e processos nas 

escolas. Entre os objetivos de abordagem deste estudo, está a noção de reconhecimento dos 

funcionários por meio dos seus gestores. Promovendo a expansão de sua atuação nas instituições 

educacionais as quais pertencem. Para tanto deve-se haver uma conexão assertiva nos procedimentos 

internos, na ampliação de olhares das diferentes gerações, criando espaços exclusivos de trocas e 

escutas. Destaca-se a importância de um espaço que propicie uma vivência democrática, porque é 

nele que os colaboradores, expõem e defendem seus interesses, exercendo a liderança de seu 

protagonismo. 

 

 

                                                             

1 A pesquisa será pautada em autores como: Norberto Bobbio; Sônia Simões Colombo; Naura C. Ferreira; Antonio Carlos Gil; 

Dinair Leal da Hora; Heloisa Luck; Jorge Najjar. 
2 GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

https://orcid.org/0000-0002-6051-6055
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A PRESENÇA (OU NÃO) DO SEXO FRÁGIL NA ÁREA DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEMÁTICA (STEM), SEGUNDO A 

UNESCO 

Érica Rezende PERINI 

https://orcid.org/0000-0002-6297-069X 
Universidade Católica de Petrópolis (PPGE/UCP) 

Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu/ES) 

 

Palavras-chave: Mulheres; Igualdade de Gênero; STEM. 

 

Resumo 

Introdução: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, reconhece que 

todos somos seres humanos livres, com igualdade de dignidade e de direitos entre homens e 

mulheres. Entretanto, o papel da mulher na sociedade do trabalho perdura no contexto de 

desvalorização ou subordinação quando comparado ao homem. No Brasil, a última Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua-2019)1, apontou que diversas 

desigualdades de gênero permanecem: o rendimento médio mensal real foi de R$2.555,00 para 

homens, contra R$1.985,00 para mulheres; enquanto 92,1% das mulheres se dedicaram as atividades 

domésticas, a proporção de homens foi de 78,6%. Esses dados sugerem falhas da sociedade quanto 

aos direitos humanos universais. Assim, o empoderamento e a representatividade da mulher 

tornaram-se mundialmente cada vez mais cobrados, sobretudo em territórios sociais alicerçados nas 

hierarquias masculinas, como na educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM: 

science, technology, engineering and mathematics). Objetivo: Identificar a interpretação da Unesco 

quanto à atuação mundial de mulheres na educação em STEM. Metodologia: Em um estudo 

qualitativo, realizamos uma pesquisa bibliográfica, cuja análise e interpretação dos dados e 

informações servem de base para formar um novo trabalho científico, e também documental, que 

pode ser entendida como um intenso exame de documentos não analisados ou que podem ser 

reexaminados para outras interpretações/informações complementares. Utilizamos documentos com 

dados da PNAD Contínua-2019 e dados do relatório “Decifrar o código: educação de meninas e 

mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática” (UNESCO, 2018). Resultados: 

Segundo a Unesco2, o desinteresse de meninas e mulheres em STEM não está relacionado com 

aptidões intelectuais, mas sim ao contexto histórico de processos sociais e de aprendizagem, que as 

conduzem a permanecerem no tradicional perfil sexo-frágil. Somente 28% dos pesquisadores do 

mundo são mulheres e, desde Marie Curie (1903), apenas 17 receberam o Prêmio Nobel de Física, 

Química ou Medicina, contra 572 homens. As diferenças de gênero perpassam por todos os níveis de 

ensino, iniciando na educação infantil, tornando-se mais aparente a partir da disponibilização de 

disciplinas e piorando quando o nível de ensino aumenta. Somente cerca de 30% da população 

mundial estudantil de mulheres da educação superior, optaram por estudos na linha STEM. 

Considerações: Significativos progressos no acesso de meninas à educação aconteceram nas últimas 

décadas, mas permanecemos distantes da igualdade de dignidade e de direitos entre homens e 

mulheres, proclamada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

 

                                                             

1 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 20 ago. 2021. 
2 UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Decifrar o código: educação de meninas e 

mulheres em ciências, tecnologia, engenharia e matemática. 2018. Disponível em: 

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264691>. Acesso em: 12 ago. 2021. 

https://orcid.org/0000-0002-6297-069X
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RESSIGNIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ATRAVÉS DO DIGITAL COM O 

OLHAR HUMANO 

Laion Luiz Fachini MANFROI 

https://orcid.org/0000-0003-2091-5673 
Universidade Católica de Petrópolis (PPGE/UCP) 

 

Palavras-chave: Ressignificação; Facilitação; Transformação; Tecnologia. 

 

Resumo 

Introdução:1 O desenvolvimento tecnológico trouxe grandes benefícios para a sociedade, a 

ampliação do acesso e, ao mesmo tempo, a apresentação de novos desafios, que devem ser 

enfrentados e superados pelos profissionais da Educação. Podemos caracterizar a cultura digital 

como um conjunto de práticas, contemporâneas, com costumes e formas de interação social 

realizadas a partir dos recursos da tecnologia digital, como a internet e as TICs. Quais reflexões 

devem ser feitas, por exemplo, para que em momentos de uma pandemia repentina (como a crise do 

novo coronavírus), possamos garantir que o ensino à distância forneça experiências tão boas como as 

oriundas do ensino presencial? E para promover que a interação e colaboração permaneça entre 

comunidade acadêmica? Temas como “ressignificação” e “transformação” estão sempre muito 

presentes neste sentido. Objetivos: Identificar quais os desafios que a comunidade acadêmica 

enfrenta para buscar uma ressignificação da Universidade através de tecnologias digitais. É nesta 

questão que este resumo está baseado, buscando formar um arcabouço de ideias que buscam 

clarificar os cenários de dificuldade que impactam na adesão de tecnologias educacionais em 

cenários de transformação. Metodologia: Especificamente aos professores e à sua formação, é 

ressaltado que o professor precisa buscar o papel de se tornar um facilitador, do processo de ensino 

aprendizagem do aluno, em detrimento ao pensamento de centralizador e detentor do conhecimento. 

Empregamos como metodologia um levantamento bibliográfico, pontuando indagações que podem 

desequilibrar as certezas presentes e inadequadas no processo de aprendizagem, procurando 

demonstrar interesse e instigação pela profundidade do conteúdo. Resultados: É possível agrupar as 

variadas concepções de educação em duas grandes tendências: a primeira é composta por 

concepções pedagógicas com prioridade à teoria sobre a prática com o uso de Tecnologias 

Educacionais e a segunda tendência, de uma maneira inversa, são encontradas as concepções que 

subordinam a teoria à prática e, automaticamente, dissolvem a teoria na prática. Considerações: 

Para superar os desafios da docência no contexto do uso de Tecnologias Educacionais é 

extremamente necessária uma formação continuada que qualifique o professor para sua atuação 

nesse contexto. É necessário o avanço nas pesquisas e nas discussões que envolvem este saber, bem 

como nas práticas cotidianas para que a formação continuada dos professores possa ser transformada 

para atender às suas expectativas e necessidades, contribuindo assim com a qualificação docente e 

desenvolvimento natural de suas experiências pessoais. 

 

 

                                                             

1 O trabalho está pautado nos seguintes autores: 

BRIDGSTOCK, Ruth - Educating for digital futures: what the learning strategies of digital media professionals can teach higher 
education. 

LÉVI, Pierre – Cibercultura. 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 

https://orcid.org/0000-0003-2091-5673
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Resumo 

Introdução: Esta investigação inicial pretende trazer reflexões e análises sobre o cotidiano das 

classes de Ensino Fundamental II em escolas públicas do município de Petrópolis – Rio de Janeiro 

com a inserção das mídias sociais nesse momento de pandemia Covid - 19. Objetivos: Os objetivos 

gerais iniciais deste estudo são: (1) refletir sobre a situação atual da educação com a inserção das 

mídias no cotidiano escolar e (2) verificar como os professores atuam com esse novo modelo de 

conhecimento; e os objetivos específicos são: (1) analisar as estratégias pedagógicas utilizadas em 

sala de aula; (2) verificar se os professores do Ensino Fundamental II estão adaptados as novas 

tecnologias utilizadas pelos alunos; (3) analisar as perspectivas que o corpo docente apresenta a 

respeito da inserção das mídias no cotidiano escolar. Metodologia: A metodologia utilizada nessa 

pesquisa que é inicial será qualitativa de caráter exploratório e bibliográfico no qual pretendemos 

descrever os dados produzidos por meio de observação participante e entrevistas semiestruturadas ao 

longo dessa investigação. Os principais referenciais teóricos que utilizaremos neste estudo serão 

Lévy1 que aborda os estudos sobre cibercultura e Certeau2 que contribuirá com suas considerações 

sobre o cotidiano. Resultados: Ao final desta pesquisa que está em andamento, pretendemos discutir 

e analisar os dados produzidos por meio das técnicas de investigação que serão realizadas com os 

professores, alunos, equipe pedagógica da escola e demais agentes que julgarmos pertinentes para 

este trabalho. Observaremos como se dá a inserção das mídias sociais no cotidiano das escolas e a 

influência no comportamento e aprendizagem dos alunos das classes de Ensino Fundamental II nas 

escolas públicas do município de Petrópolis – RJ. Considerações: Esperamos contribuir com essa 

pesquisa para o diálogo, estudo e debate com a introdução do uso das mídias sociais em sala de aula, 

para que desperte no aluno o prazer pelos estudos e os capacite para usarem de forma adequada os 

ambientes virtuais. 

 

 

                                                             

1 LEVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. 
2 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 2005. 

https://orcid.org/0000-0001-8598-5563
https://orcid.org/0000-0003-3207-8913
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Resumo 

Introdução: O mundo vive imerso numa crise ética e humanitária sem precedentes, como nunca 

visto antes na história da humanidade. De acordo com Bauman (1998)1, é inegável que, na História 

de uma sociedade, com a passagem de uma época para outra, há alguma renúncia, algum desapego, 

algumas desconstruções, mas, no atual período histórico, a isenção parece ser típica da identidade e 

as relações entre os indivíduos ocorrem no limite, como inter-relações efêmeras, relações em rede. É 

um cenário em constante e rápido movimento, onde os valores não são fixos, onde empregos e 

profissões desaparecem sem deixar notícias, onde tudo é imediato e descartável, inclusive os 

sentimentos e as identidades são fragmentados, ou melhor, são adotadas e dispensadas com muita 

facilidade. De acordo ainda com Le Breton (2018)2, reafirmando as considerações de Bauman 

(1998) diz que a vida na contemporaneidade é impessoal, o sujeito coloca uma barreira de invisível 

entre ele e o mundo, o que o faz ter uma condição humana de indiferença e de não envolvimento 

com os acontecimentos que se dão ao seu redor nem com aqueles que se dão ao redor do mundo. 

Objetivo: Investigar se hoje na modernidade líquida caracterizada pelo sociólogo polonês Zygmunt 

Bauman, há lugar para a educação como proposta pela filósofa Vera Werneck (2013)3 que propõe um 

conceito baseado na hierarquia de valores no qual, os direitos da pessoa humana não estariam 

submetidos aos valores utilitários e mercadológicos da contemporaneidade. Metodologia: Quanto à 

natureza do método será uma pesquisa qualitativa, porque envolve proposição mais detalhada, não 

emprega instrumental estatístico, além de permitir investigar com mais profundidade. Quanto aos 

meios, a pesquisa será bibliográfica porque, via de regra, é a primeira etapa das pesquisas científicas 

e através dela se tem uma fundamentação teórica mais consistente. Já quanto aos fins é exploratória, 

isso porque, segundo Gil (2002)4 esse tipo de pesquisa tem o propósito de proporcionar maior 

familiaridade com o tema, a fim de torná-lo mais explícito e, ainda aprimorar ou construir novas 

ideias ou conhecimentos sobre o tema. Resultados Esperados (ou hipóteses): A hipótese é a de 

que, a modernidade líquida não tem espaço nem interesse de educar para o desenvolvimento de 

sentimento de coletividade, para exercício pleno do cumprimento dos deveres e para o gozo dos 

direitos que, a princípio são inalienáveis. A modernidade líquida interessa o individualismo, a 

impessoalidade e a descartabilidade. Nada que dura faz sentido ou tem valor. 

 

 

                                                             

1 BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Trad. Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama.- Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1998. 
2 LE BRETON, David. Desaparecer de Si: uma tentação contemporânea. Trad. Francisco Morás.- Petrópolis, RJ: Vozes, 2018. 
3 WERNNECK, Vera Rudge. Educação e Sensibilidade: um estudo sobre a teoria dos valores. Rio de Janeiro: Rovelle, 2013. 
4 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. – São Paulo: Atlas, 2002. 
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Resumo 

Introdução: Apresentamos as práticas pedagógicas que levam a uma desarticulação entre educação 

e democracia no Ensino Fundamental II, em uma escola privada do Rio de Janeiro, tendo em vista 

que algumas ações desenvolvidas na instituição, sob o pretexto de qualidade no ensino, estimulam 

um tipo de escolarização focado na formação de “capital humano”1 (BARBOSA, 2020). Objetivo: 

identificar quais práticas pedagógicas levam a uma desarticulação entre educação e democracia no 

Ensino Fundamental II, considerando que a lógica do mercado, a capacitação para o emprego e para 

o sucesso individual tornaram-se os pilares da nova ordem educativa2 (CARBONELL, 2016). 

Metodologia: Estudo de caso, com abordagem qualitativa3 (GIL, 2008), no âmbito de uma escola 

privada, no Rio de Janeiro, focalizando 12 professores que atuam no Ensino Fundamental II. 

Resultados: Verificou-se, nas respostas dos 12 professores, o reconhecimento sobre a importância 

de se desenvolver nas aulas ações educativas que incentivem a formação crítica dos alunos. No 

entanto, 100% dos professores apontaram que, na prática, a figura do professor assume posição 

central no processo educativo, tendo, para 80% deles, o livro didático, os conteúdos propostos nele, e 

a preparação para as provas, papéis decisivos na escola. A falta de diálogo com os alunos foi 

apontada por 60% dos docentes, que também declararam sentir a cobrança da direção da escola e dos 

responsáveis pelo modelo tradicional de aula, com muitos exercícios e treinamento para as provas, o 

que gera pressão por resultados. O pouco tempo disponibilizado para cada disciplina foi apontado 

por 50% dos entrevistados como um empecilho para o pleno desenvolvimento dos conhecimentos 

propostos no material adotado pela escola. Mencionou-se também à recente inserção de disciplinas 

como robótica, programação e matemática financeira na grade curricular, além do sistema bilíngue, 

que acabou reduzindo a possibilidade de realizar atividades que ocupassem mais tempo de aula. 

Considerações: Destacamos a necessidade de refletirmos sobre práticas pedagógicas que atualmente 

contribuem para um tipo de escolarização focado na formação de “capital humano” e defendemos 

que essa visão neoliberal da educação implica no perigo de apagamento da autonomia do professor 

enquanto pesquisador e do aluno como sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

                                                             

1 BARBOSA, Manuel Gonçalves. Educação e democracia: do risco de desarticulação a uma recomposição crítica. São Paulo, v. 50, 
n. 177, p.759-773, jul./set. 2020. 
2 CARBONELL, Jaume. Pedagogias do século XXI. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2016. 
3  GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

https://orcid.org/0000-0002-4539-8361
https://orcid.org/0000-0003-1429-9982
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Resumo 

A presente pesquisa emerge das contradições impostas pela sociedade atual, mais especificamente 

das cidades caracterizadas como urbanas, visto que estas reproduzem as desigualdades sociais e 

econômicas que singularizam a organização do espaço, sob a forma de segregação: apartheid social. 

Se por um lado, parcela da população desfruta dos benefícios oriundos da localização que ocupa, por 

outro, a maioria da população sofre o impacto da ausência de acesso aos bens comuns. O que 

buscamos ressaltar é que, estando localizadas em regiões marginalizadas, as referidas unidades 

escolares desenvolvem práticas educativas na ótica de ensino pautada na promoção do pensamento 

crítico e da argumentação científica, bem como em ações que operam na perspectiva de resolução de 

problemas, incentivando e estimulando as intervenções no cotidiano escolar. Assim, a relevância da 

pesquisa se caracteriza pela intervenção diante do afastamento do Estado neoliberal de seu papel de 

regulador social, possibilitando que os serviços públicos sejam privatizados e o mercado amplie o 

seu espaço de ação, adquirindo o controle sobre a vida e o bem-estar da sociedade. Portanto, se 

configura como um processo de injustiça social porque desqualifica parcela significativa da 

população mundial não garantindo o acesso a direitos sociais, ambientais, políticos, econômicos, 

sexuais, raciais, religiosos e os educacionais, conforme proposto neste estudo. Diante do exposto 

cabe perguntar: Até que ponto as ações educativas de Projetos Pedagógicos promovem práticas 

emancipatórias no intuito de superar injustiças sociais? Como se configuram as práticas dos projetos 

das escolas investigadas? Quais os saberes produzidos nos cotidianos dos Projetos Pedagógicos? 

Concordando com as considerações supramencionadas e as intervenções educativas relacionadas, o 

presente projeto de pesquisa objetiva investigar as ações de ensino realizadas pelos(as) estudantes 

dos projetos pedagógicos desenvolvidos pelos docentes e discentes das escolas de Ensino 

Fundamental da cidade de Volta Redonda. No intuito de atingir tal objetivo, o escopo metodológico 

se aproxima dos Estudos do Cotidiano, mais especificamente pela Pesquisa com o Cotidiano, pois a 

professora pesquisadora estará mergulhada nas práticas de aprendizagem e ensino junto com os(as) 

estudantes. A produção de dados desenvolver-se-á por intermédio de três ações/instrumentos 

complementares: rodas de conversa com os(as) estudantes, entrevistas com docentes e equipe 

diretiva; e por fim, a observação das ações durante o desenvolvimento das oficinas do projeto no 

intuito de apreender as diversas ações/narrativas dos praticantes, sendo registradas em caderno de 

campo.1 

 

 

                                                             

1 SANTOS, B. S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós modernidade. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (Orgs.) Epistemologias do Sul. São Paulo; Editora Cortez. 2010. 
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Resumo 

Introdução: Este resumo é uma versão aproximada de texto publicado no Dossiê Juventudes e 

Educação, Revista Cadernos do Aplicação (SILVA e PIMENTA, 2021)1, cuja temática elencada é a 

relação existente entre a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), mais especificamente, o Ensino 

Médio Integrado (EMI), com os dilemas e aspirações das Juventudes. Objetivo: Problematizar a 

relação entre o EMI à EPT e as Juventudes a partir de análise documental de texto oficial referente à 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Instituto Federal Fluminense (IFF, 2019)2 e de documento 

do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (CONIF, 2018)3. Metodologia: Fez-se uso da análise documental, tendo como corpus 

as diretrizes indutoras para a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio na rede federal de 

educação profissional, científica e tecnológica e a Resolução do IFF, nº 7, de 28 de fevereiro de 

2019, que institui as diretrizes institucionais de articulação da Educação Profissional com Educação 

de Jovens e Adultos no IFF. Resultados: A referida análise possibilitou constatar que os documentos 

oficiais apontam para o trabalho como princípio educativo e para uma formação integral destinadas 

às juventudes, o que pode representar, sobremaneira, aspectos positivos em relação às vidas 

suspensas e provisórias das juventudes, decorrente do modelo capitalista vigente. Considerações: O 

documento sobre a EJA ratifica muitas das concepções imbricadas na lei de criação dos Institutos 

Federais, trazendo o rompimento com o dualismo histórico entre educação básica e EPT como ponto 

fulcral. Fica reconhecida a possibilidade de o EMI à EPT representar uma possibilidade de um 

projeto de soberania das Juventudes, haja vista sua relação com o trabalho enquanto um princípio 

educativo, com uma escola nova, que propicie reflexão plena sobre a nova metamorfose cruel do 

trabalho reduzido ao mercado de trabalho. 

 

                                                             

1 SILVA, Arthur Rezende; PIMENTA, Carolina Barros. Juventudes com vidas provisórias e em suspenso: onde aterrar? 

Considerações sobre o Ensino Médio Integrado e sua relação com os anseios da juventude da classe trabalhadora. Cadernos do 

Aplicação, v. 34, n. 1, 2021. 
2 IFF. Diretrizes Institucionais de Articulação da Educação Profissional com Educação de Jovens e Adultos no Instituto Federal 

Fluminense. Resolução nº 7, 2019. Disponível em: http://cdd.iff.edu.br/documentos/resolucoes/2019/resolucao-6. Acesso em: 

27.dez.2020. 
3 CONIF. Diretrizes indutoras para a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio na rede federal de educação profissional, 

científica e tecnológica. Fórum de Dirigentes de Ensino, 2018. Disponível em: https://portal.conif.org.br/images/Diretrizes_EMI_- 

_Reditec2018.pdf. Acesso em: 27.dez.2020. 
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Resumo 

O presente resumo traz questões apontadas em um artigo, por meio do qual lança-se luz a aspectos 

do sistema educacional brasileiro que conduzem a um ensino distante do cotidiano da criança por 

meio da uniformização, homogeneidade e monoculturalismo. Para tanto, recorrendo à pesquisa 

qualitativa, de caráter exploratório, percorrem-se discussões sobre o reconhecimento de crianças 

como cidadãs – por meio de uma educação voltada para a manutenção deste senso de cidadania em 

Kramer (2000)1 –, sobre as propostas pedagógicas neutras, universais e objetivas voltadas para o 

sucesso em avaliações – por este sucesso ser, de maneira equivocada, sinônimo de qualidade – e 

sobre a reprodução das desigualdades sociais em salas de aula, debatida por Esteban (2015)2, que 

resulta da incompreensão da escola enquanto espaço, não somente de aquisição de conhecimento, 

mas também do exercício da democracia (sob o objetivo de visibilizar as contradições no conceito de 

democratização escolar a partir da análise do que se tem por padrão de qualidade, bem como lançar 

luz às práticas educativas que desprestigiam a multiplicidade de culturas, a experiência e a 

heterogeneidade evidenciadas nas relações de sala de aula, e comprometem, assim, a concepção de 

educação cidadã pautada em aspirações democráticas). As aspirações para uma educação 

democrática esgotam-se em salas de aula onde a seletividade, o mérito individualista e o 

desempenho se sobrepõem à multiplicidade de culturas, à coletividade e à educação dialogada. A 

“escola interessante”, como dito por Tavares (2015)3, é aquela cujas práticas educativas são 

transparentes política, ética e culturalmente e voltadas para uma sociedade mais democrática, 

rompendo com paradigmas dominantes excludentes – generalizados, uniformizados, hegemônicos. 

 
 

                                                             

1 KRAMER, S. Infância, cultura contemporânea e educação contra a barbárie. Seminário Internacional OMEP. Infância – Educação 

Infantil: reflexões para o início do século. Brasil, jul. 2000. 
2 ESTEBAN, M.T. Quem estamos formando da forma que avaliamos? In: GARCIA, R.; ESTEBAN, M. T.; SERPA, A. Saberes 
cotidianos em diálogo. Petrópolis: De Petrus; Rio de Janeiro: Faperj, 2015. 
3 TAVARES, M. T. G. Violências cotidianas e a escola. In: GARCIA, R.; ESTEBAN, M. T.; SERPA, A. Saberes cotidianos em 

diálogo. Petrópolis: De Petrus; Rio de Janeiro: Faperj, 2015. 
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Resumo 

Introdução: As histórias de vidas dos sujeitos da favela/escola possibilitam uma reflexão sobre a 

cultura popular e o direito à aprendizagem dos alunos, populares na escola da Petroperiferia1. 

Trazemos a singularidade desta escola e, ao mesmo tempo, sua pluralidade cultural. É na sala de 

aula, que encontramos a essência necessária, através das maneiras de fazer dos docentes, para 

garantir o direito à aprendizagem dos discentes. Objetivo: Reconhecer as histórias de vida dos 

populares como parte da formação docente para atuação na escola de favela. Compreender a 

significância da cultura popular para garantir o direito à aprendizagem na escola de favela. 

Metodologia: Nossa pesquisa é qualitativa de caráter participante e a ênfase foi na observação dos 

sujeitos fora e dentro da escola. As músicas, as mídias sociais, os movimentos culturais dos alunos, 

foram alvos dessa observação, que possibilitou o contraponto entre as histórias de vida, cultura, 

escola e o direito à aprendizagem. Resultados: É preciso pensar a formação dos professores em 

diálogo com cotidiano da favela/escola e sua atuação na sala, demandada pelos saberes da 

Petroperiferia, dos seus populares que ali vivem. As histórias dos docentes vivenciadas fora da 

favela, e as histórias de discentes que ali cresceram, relacionam-se no cotidiano desta escola. Esse 

encontro produz a possibilidade de buscarmos novos acordes2 e significados a essa música que 

começa a ser composta sob a partitura3 da escola, da favela e dos populares que as vivenciam. 

Observamos que parte dos docentes, pelo estranhamento à cultura popular local, não conseguem 

avaliar o comportamento dos populares nas suas aulas e tendem a relacionar pejorativamente a 

indisciplina, a cultura local. Assim, o tempo qualidade, o direito à aprendizagem é negligenciado. 

Considerações finais: Vimos, que ao experienciar o ‘inverso’ ao que fora apresentado, o professor 

se depara com discursos que subjugam os populares. Essas narrativas estereotipadas adjetivam os 

sujeitos dessa realidade como ‘mal educado’ e utiliza o termo “favelado”4 como ruim, à parte. Partes 

dos docentes, ao absorverem estes clichês, exercem suas práticas de forma que inviabiliza o direito à 

aprendizagem. 

 

                                                             

1 Petroperiferia – Periferia do Petróleo, Favela da Malvina no Município de Macaé, Capital do Petróleo. 
2 Acordes: conjunto de sons ouvidos, simultaneamente, de maneira agradável ao ouvido. Todos os termos musicais. 
3 Uma partitura é uma representação escrita de música, paronizada mundialmente. Tal como qualquer outro sistema de escrita, ela 
dispõe de símbolos próprios (notas musicais) que se associam a sons. Toda partitura conta uma história através de suas notas, assim, 

ao longo do texto faremos uma analogia aos termos musicais. 
4 ALVES, N.; GARCIA, R. L. (Org.). O sentido da escola. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
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Resumo 

Introdução: A pandemia mundial da Covid-19 impôs desafios à população de diversos países, 

inclusive o Brasil. A sociedade, obrigada a reorganizar-se para adaptar-se ao cenário instaurado, teve 

o sistema educacional consideravelmente afetado, pois com a suspensão das aulas presenciais o 

ensino remoto emergiu como opção perante o caos. Diante disso, ao considerar as históricas 

adversidades vivenciadas pela população negra, questiona-se: Quais os impactos na vida escolar 

desses estudantes? Ressalta-se que o artigo 2º do Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010)1 

resguarda a educação como um dos direitos fundamentais para a garantia de igualdade de 

oportunidades e reconhece a todo cidadão brasileiro, independente da etnia ou cor da pele, o direito à 

participação nas atividades educacionais. Objetivo: analisar a vida escolar dos estudantes negros, 

mediante os reflexos da pandemia e das tribulações enfrentadas por esses grupos no decorrer da 

história da educação brasileira. Metodologia: esta pesquisa, de abordagem qualitativa e caráter 

exploratório, trata-se de um estudo documental, baseado no intenso exame do infográfico sobre a 

temática, elaborado pelo Instituto Unibanco, além de outros documentos disponibilizados pelo IBGE 

e por Portais Educacionais. Sá-Silva, Almeida & Guindani (2009)2 afirmam que documentos em 

pesquisas devem ser apreciados e valorizados, devido à riqueza de informações que pode destes ser 

extraída e resgatada, o que favorece a contextualização histórica e sociocultural. Resultados: os 

documentos apontam que a população estudantil negra é a que historicamente apresenta maiores 

índices de vulnerabilidade social e a recente pandemia realçou, ainda mais, as desigualdades 

econômicas e o aumento da evasão escolar desse grupo. Destacam-se as baixas oportunidades para o 

ensino remoto, o acesso precário à internet, a ausência de infraestrutura que favoreça o ensino 

remoto, a falta de ambiente adequado para cumprir as atividades propostas. Ademais, os negros são 

mais suscetíveis à contaminação pelo coronavírus, por utilizarem mais o transporte público, terem 

maior número de familiares na mesma residência, viverem sem saneamento básico adequado e 

precisarem trabalhar para ajudar no sustento da família. Considerações: são necessárias reflexões 

sobre as inegáveis desigualdades entre a população negra e branca, principalmente ao considerar os 

índices da educação pública do Brasil. A conjuntura vivenciada diante da Covid-19 acarreta em 

consequências alarmantes, como a agudização do abandono escolar, que diretamente relaciona-se 

aos índices de aprendizagem e de reprovação. Consequentemente, o aumento das assimetrias sociais 

e das discrepâncias nas oportunidades educacionais são evidenciadas, enquanto o direito de acesso e 

permanência no sistema escolar deveriam ser para todos. 

 

                                                             

1 BRASIL. Estatuto da Igualdade Racial. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. Acesso em: 23/12/2020. 
2 SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D. de; & GUINDANI, J. F. (2009). Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. 

Revista Brasileira De História &Amp; Ciências Sociais, 1(1). Disponível em: <https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/10351>. 

Acesso em 24/08/2021. 
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Resumo 

Introdução: A investigação, ainda em fase inicial, surge do doutorado em educação, da 

Universidade Católica de Petrópolis, no qual pretende-se pesquisar o ingresso dos homens na 

educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental na Fundação Municipal de Educação de 

Niterói/R.J. A educação no Brasil foi edificada através das “estruturas históricas da ordem 

masculina” (BOURDIEU, 2019, p. 17) e o magistério estava inserido neste contexto. Com o passar 

dos anos os homens afastaram-se desta profissão e no ano de 1862, ingressam as primeiras mulheres 

na Escola Normal de Niterói, em número reduzido. Aos poucos as Escolas Normais passaram a 

receber e formar mais mulheres do que homens (VILELLA, 2017). Hodiernamente os homens 

adentram em um universo construído com o passar dos anos por um público majoritariamente 

feminino, em um espaço demarcado socialmente, em número quantitativamente menor iniciando 

uma caminhada profissional. Rompendo com a visão androcêntrica, nos deparamos com uma 

crescente inversão de muitos papéis, analisados à luz dos gêneros, onde cada vez mais mulheres 

afastam-se de suas tarefas domésticas para ocuparem postos até então reconhecidos como 

masculinos (BUTLER, 2019). Em direção oposta nos deparamos com homens optando pelo 

magistério na educação infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental de uma maneira modesta 

e gradativa. O objetivo dessa análise é averiguar os motivos que enveredaram os homens a escolher 

uma profissão relacionada ao feminino, além das situações vivenciadas no cotidiano escolar. A 

abordagem metodológica de natureza qualitativa será o inquérito por questionário e entrevista com 

todos os professores homens da Fundação Municipal de Educação de Niterói. Resultado, espera-se 

que o estudo possa contribuir para enfatizar sobre a importância do gênero masculino nas salas de 

aula da educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. O embasamento teórico tem 

como referência os escritos de Bourdieu (20121 e 20192) e Butler (2019)3. 

 

 

                                                             

1 BOURDIEU, P. O poder simbólico. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro. 2012. 
2 BOURDIEU, P. A dominação masculina. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro. 2019. 
3  BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro.  Civilização Brasileira. 2019. 
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Resumo 

Introdução: Esta pesquisa busca refletir de forma crítica algumas das inquietações que percebemos 

ao longo de leituras e observações participativas sobre a educação pública, tais como: O ensino na 

escola formal é o único caminho de formação social, cultural e de troca de saberes? Considerando 

que somos seres únicos e que aprendemos de formas diferentes. Neste sentido, indagamos, quais 

sujeitos estão sendo formados nas escolas que temos hoje? Que mundo queremos criar, manter ou 

transformar? Objetivo: Esta pesquisa pretende estudar o processo didático e pedagógico em duas 

escolas comunitárias em Petrópolis, com o objetivo de refletir como essas práticas pedagógicas 

nessas comunidades, que ora chamo de comunidades de aprendizagem, têm contribuído para uma 

formação mais humanista e libertadora de seus professores (as) e alunos (as); A partir de leituras, em 

especial de Paulo Freire, em sua Pedagogia do Oprimido1 e o processo de conscientização: teoria e 

prática da libertação2. Metodologia: Por ser um trabalho ainda em fase inicial, consideramos que a 

aproximação com o objeto de pesquisa e com o campo ajudarão a definir de forma mais objetiva 

quais recursos teóricos e metodológicos poderão ser mais adequados, para seguir com a 

investigação. Sabemos que alguns autores são fundamentais para construir este caminho de pesquisa 

e produção de dados sobre o objeto. Consideramos que Pierre Bourdieu em seu livro O Poder 

Simbólico3 apresenta recursos metodológicos importantes para quem deseja realizar uma pesquisa e 

também se tornar um pesquisador no campo das ciências sociais. Resultados: Esperamos que essa 

pesquisa contribua para aprofundar o debate sobre o caminho que a educação de hoje vem seguindo, 

para formar os sujeitos que fazem e farão a História. Esperamos que contribua também para superar 

o senso comum que em alguns momentos atrapalha a reflexão e o entendimento necessário sobre a 

educação. Considerações: “A educação não é um instrumento válido se não estabelecer uma relação 

dialética com o contexto da sociedade na qual o homem está radicado.”. 

 

 

                                                             

1 FREIRE. P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2020. 
2 FREIRE. P. Conscientização: Teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Ed. 

Moraes, 1980. 
3 BOURDIEU.P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
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Resumo 

Introdução: Este resumo é parte de um artigo que aborda a ideia de infância presente no período 

colonial brasileiro e enfatiza o olhar da sociedade colonial sobre elas. Discorre sobre como as 

crianças eram vistas dentro de um modelo social e familiar altamente patriarcal. Buscamos 

compreender a relação firmada entre as partes e esclarecer sobre o papel da família com as crianças e 

as instituições educacionais para com elas. Neste sentido, abordaremos as práticas de ensino e 

práticas pedagógicas executadas nas escolas brasileiras. Objetivo: Analisar a trajetória da infância 

no Brasil chegando aos dias atuais e identificar o surgimento das primeiras instituições educacionais 

como lugar segregacionista onde apenas uma parcela social tinha acesso. Metodologia: Este artigo 

faz parte de uma pesquisa qualitativa exploratória de mestrado que comporá a dissertação sobre o 

ensino remoto e as estratégias curriculares no ensino fundamental. Ele baseia-se em um estudo 

bibliográfico pautado em autores renomados na área dos estudos sobre a infância no contexto 

histórico colonial. O artigo apresenta como aporte teórico os estudos de Del Priore (2020)1, Kohan 

(2010)2 e Sarmento (2005)3. Resultado: É a análise da infância nessa sociedade fortemente 

enraizada na posição social e de gênero. Considerações: Ao falar da infância no Brasil colonial não 

podemos esquecer do fator étnico racional. A maior parte do tempo quem cuidava dessas crianças 

eram as escravas negras. Até mesmo a amamentação por vezes era a cargo delas (as amas-de-leite). 

Por muitos séculos as crianças não ocuparam lugar de destaque na família até atingir uma idade em 

que podia tornar-se membro com funções a desempenhar dentro dela. E a escola como enxerga a 

infância? Ser criança difere de ter infância. Quando elas passam a ser enxergadas não mais como 

adulto em miniatura, elas começam a ser compreendidas como seres de cultura, cultura infantil. Não 

menos significante. 

 

 

                                                             

1 DEL PRIORE, Mary (Org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2020. (pp.84-106; 210-230; 259- 288;376-406). 
2 KOHAN, Walter Omar. Vida e Morte da Infância, entre o humano e o Inumano. Rev. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 35, 
n.3, p.125-138, set./dez., 2010. Disponível https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/viewFile/13083/10278. 
3 SARMENTO, Manuel Jacinto. Gerações e Alteridade: Interrogações a partir da sociologia da infância. Rev. Educ.Soc., Campinas, 

vol. 26, n.91, p. 361-378, maio/ago. 2005. Disponível em Rev81_04DOSSIE (scielo.br). 
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Resumo 

Introdução: Apresenta um debate inicial para a produção da tese de Doutorado em Educação, da 

Universidade Católica de Petrópolis, que deverá se dar a partir da análise de diferentes livros 

didáticos, comumente mais adotados, para o tratamento do tema Identidade, em seu contexto local e 

regional, na especificidade dos textos, com destaque para a Cartografia. Objetivo: A produção de um 

Atlas Geográfico do Município de Juiz de Fora e Região1, com destaque para a formação das 

Identidades e para o processo histórico de formação de suas populações. Metodologia: Investigar de 

forma qualitativa os livros didáticos de Geografia do Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino 

Médio, considerando sobretudo as séries que contemplam a Geografia Regional, em uma análise 

também qualitativa da Cartografia inserida nesses manuais e seus textos correlatos. Embasar a 

produção textual da tese na evolução histórica da Geografia Regional, para se chegar à íntima 

ligação dos seus conceitos no entendimento das identidades, e, claro, os tratamentos que lhe são 

dados nos textos dos livros didáticos. Procurar dar um embasamento teórico conceitual das 

identidades por meio de estudo de autores contemporâneos, como Bauman2, Bourdieu, Castells, 

Bhaba, Hall3, dentre outros. Perceber com as identidades são construídas junto aos alunos. Analisar 

as tendências teórico-metodológicas da Geografia na busca de se entender a construção conceitual 

dos autores de livros didáticos de Geografia em seus textos. Resultados (a se buscar): Compreender 

a constituição de sentidos nos textos didáticos, destacando as diferenças entre ciência e disciplina. 

Demonstrar que, em muitas das vezes, os textos dos livros didáticos promovem um afastamento do 

sujeito-leitor, do cidadão-aprendiz, no sentido de que o Global não incorpora o Local, com isso, não 

há uma contribuição para promover o sentimento de pertencimento. Mostrar que a universalização 

de valores não significa o fim do apego ao local e ao particular, podendo até ser uma fonte de 

resistência. Fazer com que a produção do Atlas, sirva ao debate que busca o aprimoramento do 

discurso e prática do Ensino das Ciências Humanas e, mais especificamente, do da Geografia. 

Considerações: A identidade sofrerá influência da condição de conforto e desconforto gerada pelo 

espaço físico de sobrevivência. O pertencimento é a questão chave. A Geografia e Cartografia têm 

funções muito maiores que a de identificar, descrever, informar. As suas verdadeiras grandes funções 

são a de promover a inserção do aluno-leitor no tempo e no espaço, em um contexto de criticidade. 

 

 

                                                             

1 AGUIAR, Valéria Trevizazani Burla de. Atlas Geográfico Escolar de Juiz de Fora. Editora UFJF, 2000. 
2 BAUMAN. Zygmunt. Tradução Carlos A. Medeiros. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 
3 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Thomaz tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro – 11 ed. Rio 

de janeiro: DP&A, 2006. 
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Resumo 

Introdução: O trabalho que segue apresenta o projeto inicial da pesquisa de Mestrado em Educação, 

desenvolvido na Universidade Católica de Petrópolis, no qual se busca compreender os usos da 

leitura da literatura de massa distópica1 entre jovens leitores e as possíveis relações entre educação, 

formação e leitura suscitadas por eles no espaçotempo virtual das redes sociais. Objetivo: Como 

objetivo geral, busca-se analisar os usos da literatura de massa distópica como possibilidade para 

uma educação emancipatória, e como objetivos específicos: (1) problematizar os conceitos de 

cultura erudita, cultura popular e cultura de massa junto à discussão da leitura literária e sua 

implicação na formação dos sujeitos; (2) Discutir os conceitos de distopia e utopia e suas relações 

com a modernidade/colonialidade; (3) Investigar as práticas e percepções de jovens leitores sobre a 

leitura da literatura de massa distópica e como essas práticas e percepções colaboram com uma 

perspectiva de educação emancipatória. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos 

sujeitos constituem um grupo, via Whatsapp, de vinte pessoas que possuem entre 15 e 18 anos, 

formado a partir de páginas e grupos do Facebook, nos quais leitores se encontram para conversar 

sobre a literatura de massa distópica. As bases teórico-metodológicas da proposta de investigação 

estão pautadas nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos2, em diálogo com Paulo Freire3 e Michel de 

Certeau4. No diálogo com esses jovens, buscar-se-á a possibilidade de construção de conhecimento e 

de compreender práticas e percepções dos jovens acerca destas leituras/literatura, bem como a 

possibilidade destas como elemento na construção, também, de uma educação como prática de 

liberdade, não pensada para o outro, mas com o outro. Além de investigar as táticas possíveis 

fabricadas pelos leitores dessas obras de distopia, entende-se que o diálogo permite, também, a 

construção de uma nova perspectiva sobre o ato de ler essas literaturas. Considerações: Apesar das 

problematizações necessárias aos produtos da cultura de massa, a distopia tomada como denúncia de 

determinado sistema traz a inquietação da necessidade de anúncio de um novo a ser construído, da 

mudança. Assim, abre-se a possibilidade de compreender como essa inquietação pode ser pensada a 

partir de novas práticas que incluam a literatura de massa e seus leitores e de que, através dos temas 

suscitados, seja viável pensar sua utilização em uma perspectiva da leitura literária como prática, 

também, de liberdade. 

 

 

                                                             

1 SODRÉ, Muniz. Best-seller: a literatura de mercado. São Paulo: Ática, 1985. 

SODRÉ, Muniz. Teoria da literatura de massa. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1978. 
2 FERRAÇO, Carlos Eduardo; SOARES, Maria da Conceição Silva; ALVES, Nilda. Michel de Certeau e as pesquisas nos/dos/com 
os cotidianos em educação. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2018. 
3 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 66o ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018. 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1989. 
4 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. OHARA, João Rodolfo Munhoz. 

Articular Certeau, Bourdieu e Foucault para uma crítica ao conceito de ‘indústria cultural’: consumo e poder”. Revista de Teoria 

da História 4, no 8 (2012): 65–77. 
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Resumo 

Introdução: Esta pesquisa investigou a festa carnavalesca e o fenômeno da carnavalização nas letras 

das canções de Chico Buarque de Hollanda, de acordo com a teoria da carnavalização do filósofo 

BAKHTIN (2002)1. Tal princípio apontou elementos da inversão de papéis e registros críticos 

contidos nesse material. O uso do despistamento foi considerado como estratégia de oposição num 

contexto ideologicamente autoritário, nas décadas de 60, 70 e 80. Objetivo: verificar a presença e a 

influência das relações político-sociais no cancioneiro, a intensidade das alegorias criadas para 

“driblar” a censura e o jogo das metáforas no universo poemático dos textos. Metodologia: Fez-se 

uma vasta pesquisa bibliográfica e exploratória de autores2 que já estudaram sobre o tema abordado. 

As informações alcançadas foram indicadas através de ampla investigação através de ampla 

investigação em material publicado em livros, artigos de periódicos, entrevistas, CDs, DVDs e de 

material disponibilizado na Internet e com a fundamentação teórica centrada na carnavalização 

bakhtiniana. Resultados: Analisando as canções-poema buarqueanas evidenciou-se a presença de 

uma expressão de protesto e crítica à situação ditatorial estabelecida. Essa alusão ao panorama social 

e político, das décadas de 1960, 1970 e 1980, por meio de elementos carnavalescos num sentido 

simbólico da carnavalização levou-me, enquanto pesquisadora, a repensar e melhor compreender o 

cenário nacional desse período. A interpretação carnavalizada de um mundo às avessas repetiu-se por 

diversas vezes neste corpus temporal. A construção de imagens percebida no teor das canções–

poema aponta o caráter contestador da forma carnavalesca, seja em questões amorosas, políticas ou 

sociais. Assim sendo, o universo de simbolismo presente nos textos poéticos buarqueanos menciona 

indicadores bakhtinianos através do sentido alegórico da carnavalização. Considerações: Chico 

Buarque, através do texto poético, conseguiu representar a comunidade nacional em um cenário 

metaforicamente desvendável. Ao revelar a história do Brasil na sua criação poética, Chico Buarque 

acabou por contribuir na construção efetiva de um sentimento coletivo ou de memória nacional, 

colaborando, assim, na edificação da identidade do povo brasileiro. 

 

 

                                                             

1 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 5. ed. São Paulo: 
Anna Blume, 2002. 
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Resumo 

A pandemia que sobreveio em 2019, alterou o quotidiano das sociedades. Um exemplo foi o que 

poderíamos chamar de tempo escolar: horário de entrada e saída, hora aula, férias escolares, 

articulando outros tempos (do trabalho, do lazer, da igreja) para levar e buscar filhos nas escolas. 

Responsáveis pelos alunos tiveram que readequar suas tarefas diárias com as mudanças impostas 

pelo cancelamento das aulas presenciais, rompendo uma lógica espaço-temporal quase naturalizada 

dos momentos formais de aprendizagem estabelecidos pelas instituições escolares. Entretanto, essas 

rotinas, ligadas ao tempo escolar, não têm nada de natural e é possível localizar a sua gênese, 

principalmente a partir do período imperial brasileiro. Este trabalho tem por objeto analisar a 

“invenção1 do tempo escolar”, na segunda metade do século XIX, especialmente no que diz respeito 

à frequência escolar, preocupação registrada constantemente nos documentos oficiais da época. O 

controle da frequência se constituía na tentativa dos dirigentes da Província do Rio de Janeiro, em 

estabelecer uma temporalidade2 específica para a instrução de “todas as classes”. Além disso, foi a 

maneira encontrada para tentar legitimar um espaço específico (as escolas) e uma espécie de 

“calendário escolar”, permeado de tensões, conflitos e acomodações com outros espaços e tempos 

sociais (do trabalho, da família e da Igreja). Dessa forma, a presente pesquisa investigou a inspeção 

da instrução articulada aos interesses políticos e educacionais da sociedade imperial brasileira, 

notadamente de suas classes dirigentes3. Trata-se de um estudo histórico documental4, cujas fontes 

pesquisadas foram os Regulamentos da Instrução, os Relatórios anuais da Presidência da Província. 

Entre os resultados obtidos, constata-se que a instrução primária deveria ser realizada nas escolas 

públicas e destinadas às classes populares. Estas, deveriam ser disciplinadas e instruídas a partir dos 

interesses das classes dirigentes principalmente os segmentos populacionais advindos do cativeiro: 

libertos e seus descendentes. Para tanto, o controle da frequência (tempo) era o principal aspecto a 

ser considerado pelos inspetores da instrução, verificando, entre outras coisas, as matrículas, a média 

de alunos que frequentavam efetivamente a escola, os horários e os exames finais, buscando capturar 

uma parcela do tempo das classes populares para discipliná-las e instruí-las, segundo os interesses 

políticos, sociais, econômicos e religiosos hegemônicos dos grupos conservadores. Assim, pode-se 

afirmar que na província fluminense os inspetores, fiscalizavam, desde a infância, o currículo, as 

rotinas e, de forma especial, o tempo destinado à instrução pública brasileira oitocentista. 

 

 

                                                             

1 HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence (orgs.). A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
2 GALLEGO, Rita de Cássia. Tempo, temporalidades e ritmos nas escolas públicas primárias em São Paulo (1846-1890) - heranças 

e negociações. São Paulo: USP, 2008. Tese (doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. 
3 GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra. Educação, poder e sociedade no Império brasileiro. São Paulo: Cortez, 
2008. 
4 Bacellar, C. Fontes documentais: uso e mau uso dos arquivos. In Carla. B. Pinsky (Org.), Fontes históricas (pp. 23- 81). São Paulo: 

Contexto, 2008. 
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Resumo 

Introdução: Em 09 de janeiro do ano de 2003 publicou-se um marco histórico para a educação 

antirracista, a Lei 10.639/031, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-

brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficial e particular. No ano de 2021 

completou-se dezoito anos da legislação e ainda percebe-se a negação da existência do racismo no 

Brasil, o que reforça a resistência em manter as reflexões sobre a temática. O objetivo deste trabalho 

é analisar a implementação da referida lei nos currículos do curso Normal e nas práticas. A 

metodologia de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de um estudo de caso, apoia-se no 

uso das técnicas da pesquisa documental, pois outras fontes históricas relacionadas à lei serão 

consultadas e analisadas, tais como a Lei 11.645/08, que modificou a 10.639/03 incluindo a cultura 

indígena; o “Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana” e o currículo essencial de 2020 do curso Normal. Recorrer-se-á à entrevista 

semiestruturada com gestores e professor de História da escola Normal com a finalidade de 

investigação, respectivamente, a respeito dos projetos e das práticas pedagógicas decorrentes do 

marco regulatório. Os resultados parciais da pesquisa teórica apontam para autores que abordam 

temática da cultura afro-brasileira como Lélia Gonzalez (1988)2, a estudiosa afirma que o “racismo 

por denegação” produz uma alienação eficaz nos discriminados dos países da América Latina, pois 

baseia-se na ideologia do branqueamento. O autor Frantz Fanon (1952)3 advoga que padrão para o 

negro é o “homem branco”, o que acarreta em conflitos identitários e na aceitação de suas origens e 

cultura, salientando que o inconsciente coletivo associa os negros à escravidão e a sexualização. 

Concernente à pesquisa de campo, aplicou-se um questionário, no qual buscou-se sondar os saberes 

prévios dos sujeitos referente à lei e sua aplicação. Considera-se que é relevante conhecer a história 

de seu grupo étnico-racial para fins de construção da identidade, de combate ao racismo e de 

engajamento na luta social e política. 

 

 

                                                             

1 BRASIL. Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm 

Acesso em 25 de agosto de 2021. 
2 GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricamidade. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 92, n. 93, p. 69-82, 

(jan./jun), 1988. 
3 FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. Tradução de Renato da Silveira. 
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Resumo 

Introdução: Este resumo trata de parte de uma pesquisa em andamento em políticas públicas sob o 

recorte na formação continuada para gestores da Rede Municipal de Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro. Para a compreensão e análise da política em questão, adota-se uma perspectiva crítica da 

trajetória na qual ela se move. Explicitaremos os eixos de formação continuada para os gestores, em 

termos de formação, intenções e significados. Serão apresentados conceitos, ofertas e legislações 

dessa formação e sua importância para a busca da melhoria não só da qualificação profissional, mas 

pessoal e coletiva de todos. Analisaremos o prosseguimento de estudos, formação, conhecimentos e 

aprendizagens como movimento, reorganização, atualização e renovação de toda formação anterior. 

Objetivos: Entender a constante busca pela inovação, aprendizagem, valorização, novos 

acontecimentos e futuras ações. Analisar sua ligação, atualização, aprimoramento e busca contínua 

pelo desempenho de funções. Metodologia: O estudo tem natureza qualitativa e bibliográfica, 

consultando autores do campo abordado. No desenvolvimento da argumentação, as contribuições 

teóricas de Nóvoa1, Libâneo2 e Imbernón3; foram privilegiadas. Resultados: Nos resultados finais, 

buscar-se-á a compreensão sobre formação continuada e sua oferta na educação, uma vez que a LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases) nos garante ser um direito de todos os profissionais de educação e 

podemos concluir que efetivar a formação continuada é algo possível e de direito de todo 

profissional de educação desde que se reflita coletivamente. Considerações: Diante de um contexto 

marcado por contradições no tocante aos objetivos e às finalidades da educação, as análises 

empreendidas apontam para a relevância da formação continuada, considerando seus objetivos como 

política pública, sua formação, em uma proposta dialógica que evidencia o seu papel desde a 

organização do trabalho em relação entre a teoria e a prática, que considere as dimensões políticas do 

ato educativo e as dimensões da prática pedagógica. 
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Resumo 

A intensificação, nos últimos anos, do processo de inclusão educacional, justifica, em grande parte, a 

multiplicação de trabalhos que visam analisar as condições da implantação e/ou manutenção de 

acessibilidades no contexto escolar. De maneira geral, os gestores públicos e os profissionais da 

educação de países de todo o mundo estão preocupando-se com a capacidade que os seus sistemas 

educacionais têm de conseguirem sustentar ou ampliar, duradouramente, suas atitudes de promoção 

de inclusão e acessibilidades (CAMARGO; NARDI E VERASZTO1, p. 1, 2008). Alunos com 

deficiências, cada vez mais presentes, nos diversos segmentos do sistema educacional, tem acirrado 

esta preocupação com a implementação e manutenção de ações de promoção de acessibilidades. 

Neste caso, trata-se de avaliar e comparar variáveis presentes no contexto escolar que cumprem a 

função de promover a acessibilidade. Assim, assume-se, cada vez mais, a necessidade de mudanças 

para a melhoria do ambiente escolar (PLAISANCE, 2010)2. Nesta conjuntura o estudo sobre 

políticas públicas, implementação de acessibilidades e formação de professores é primordial. Em 

trabalho desenvolvido no mestrado sobre a promoção das acessibilidades na educação pública, os 

resultados demonstraram baixo percentual de construção e que três acessibilidades – 

comunicacional, metodológica e atitudinal, ou seja 50% das acessibilidades a serem construídas, são 

frutos de ações dos profissionais da educação. Sendo assim, a formação destes, deveria ser 

fundamental no processo de construção da inclusão e acessibilidades. A proposta de pesquisa parte 

das seguintes indagações: os cursos de licenciaturas da Universidade Estadual de Minas Gerais 

(UEMG) possuem enfoque inclusivo? Alicerçam suas práticas pedagógicas por meio de ações que 

remetem à construção de acessibilidades? Nessa perspectiva, a pesquisa pretende analisar e discutir 

os procedimentos/mudanças que as licenciaturas de Pedagogia, ofertados pela UEMG, vem adotando 

quanto a formação de professores, e consequentemente no processo inclusivo e de construção de 

acessibilidades. O público-alvo seriam os referidos cursos da UEMG e profissionais neles atuantes, e 

pretende-se utilizar como recursos metodológicos observações, entrevistas e revisão bibliográfica. 

Ao tomar os cursos de licenciatura em Pedagogia como referência central na formação dos 

professores, que poderão vir a atuar para a potencialização das políticas de promoção de inclusão e 

acessibilidades, questões de estudo sobre a formação deste profissional, que serão inseridos no 

contexto das escolas de Educação Básica, torna-se relevante para o debate relacionado a trabalho, 

ação do Estado e formação docente. 
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Resumo 

Introdução: No século XX, a humanidade passou por diversas transformações que perpassaram as 

questões econômicas, políticas, sociais e ideológicas. Assim, a fragilidade da geopolítica mundial 

conduziu a solidez das certezas à liquidez das relações. Com isso, nos deparamos com um novo 

aluno, com novas características e particularidades. Por conseguinte, tornou-se necessário uma 

releitura para a educação, bem como para as políticas públicas. No contexto da segunda década do 

século XXI, nosso país definiu o Novo Ensino Médio como política pública a ser implementada em, 

no máximo, 5 anos e este tempo está findando. Objetivo: Essa pesquisa pretende, então, captar e 

compreender o teor dos processos de liquidez e de flexibilidade na Reforma do Ensino Médio. 

Metodologia: A questão problema da qual se ocupará este estudo é: Qual é o teor dos processos de 

liquidez e de flexibilidade na Reforma do Ensino Médio? E, visando responder esse questionamento, 

pretendo trabalhar a partir de uma revisão de literatura, cujas categorias centrais da análise serão a 

liquidez das relações de sociabilidade incluídas e derivadas do Novo Ensino Médio e a flexibilidade 

como reformulação/remodelagem de sua estrutura. Para tal discussão tomarei como base o conceito 

de Modernidade Líquida, de Zygmunt Bauman1, e seus estudos sobre as relações fluidas. 

Resultados: A elaboração do conceito de um Ensino Médio Líquido é possível alinhavado por 

quatro eixos: tempo, espaço, identidade e trabalho. A partir da liquidez desses quatro eixos, bem 

como de suas transformações constantes, novas relações sociais se estabelecem e a solidez, as 

certezas das relações que tínhamos, se desconstrói. Os componentes curriculares obrigatórios têm 

seu tempo reduzido, cedendo espaço para os Itinerários Formativos, organizados como oficinas, 

projetos e núcleos de estudo. Da mesma forma, como uma consequência dessa liquidez, surge uma 

fluidez nas relações de trabalho com o Novo Ensino Médio, que não contempla a formação de 

docente, tampouco a reorganização da matriz curricular e a localização dos professores nas escolas. 

Considerações: Não se trata somente de um período de efetivação do Novo Ensino Médio, mas de 

uma nova configuração para a formação do profissional ou de sua condução ao ensino superior. É, 

portanto, uma nova forma de perceber as relações de trabalho em nossa sociedade a partir da 

liquidez e da flexibilidade. 
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Resumo 

As atividades de extensão, historicamente, vinham deixando de atender a sua finalidade fundamental 

de contribuir, de forma eficaz, para uma sociedade que possa ser beneficiada por projetos e ações 

originários das instituições de ensino superior e, o mais importante: que os discentes que estejam na 

extensão, possam vivenciar os aprendizados teóricos e as práticas nas comunidades do entorno às 

instituições de ensino superior. Assim, o objetivo desta investigação é analisar o papel da extensão e 

sua potencial curricularização enquanto fator que possibilite implementar uma maior transformação 

do pensar social, enquanto comunidade, bem como do ambiente acadêmico, quanto aos gestores, 

docentes, discentes e administrativo. Para isso, foi realizado um recorte histórico da extensão no 

Brasil, por meio da análise de seus principais marcos legais e temporais, bem como da literatura e 

sua relação com a própria criação e desenvolvimento do Ensino Superior, pensando-se a extensão 

em articulação com a realidade social brasileira, de acordo com as necessidades acadêmicas e 

sociais. Procura-se investigar essa articulação, por meio da análise das atividades das AI do 

Unilasalle-RJ, como canal de desenvolvimento da curricularização das atividades extensionistas dos 

cursos de graduação A perspectiva metodológica define este estudo como uma pesquisa qualitativa, 

voltada para o estudo de um caso específico, cujos elementos servem como enquadramento para 

compreensão do campo, de forma macro, ainda que não seja possível fazer generalizações. A futura 

tese buscará M. André1, R.M.R. Aragão2, BRASIL (1988)3, BRASIL (Lei nº 9.394/66)4, BRASIL 

(Resolução CNE/CES nº 7/18)5, L.M. Castro6, P. Freire7, M. Gadotti8, E. Jenize9, C. Madeiro10, 

UNILASALLE-RJ (PDI)11, R. Yin12. 

 

                                                             

1 ANDRÉ, M. Estudo de caso: seu potencial na educação. Caderno de Pesquisa, São Paulo, n. 49, p. 51-54, maio 1984. 
2 ARAGÃO, R.M.R.; SANTOS NETO, E.; SILVA, P.B. Tratando da indissociabilidade: ensino, pesquisa, extensão. São Bernardo 
do Campo: UMESP, 2002. 
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Disponível em: 
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Resumo 

Apresenta-se proposta de pesquisa ao PPGE-UCP para fins de Doutorado em Educação que discute 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a Educação Jurídica (EJ) e para a Educação a 

Distância (EaD). O estudo investiga a Educação Jurídica a Distância (EJaD) nas suas potencialidades 

de efetivação no currículo de graduação em Direito. Indaga-se: é possível atender as premissas de 

qualidade expressas nas DCNs para EJ nos cursos de graduação em Direito a distância? A 

metodologia da pesquisa será qualitativa desenvolvida através da pesquisa documental, bibliográfica 

e de campo. O objetivo geral é identificar as métricas de qualidade para o uso das novas tecnologias 

da informação e comunicação (TIC) nos cursos de graduação em Direito a distância de modo a 

atender as DCNs. De modo específico pretende a descrever o atual estado da EJaD no Brasil em suas 

dimensões didático-pedagógicas, regulamentação dos currículos jurídicos e conformações 

institucionais dos cursos e escolas; discutir a qualidade dos cursos de graduação a distância em 

Direito. O referencial teórico identifica autores especialistas RODRIGUES (2018)1, 

BIELSCHOWSKY (2018)2, SANTOS (2011)3, VENÂNCIO FILHO (2011)4 e BASTOS (1998)5. A 

tese da pesquisa: os cursos de graduação em Direito a distância podem atender as métricas de 

qualidade das DCNs para a EJ e EaD viabilizando a qualidade da expansão do ensino superior e da 

formação do jurista brasileiro. 

 

 

                                                             

1 RODRIGUES, Horário Wanderley. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DOS CURSOS DE DIREITO: ANÁLISE do 

parecer cne/ces nº 635/2018. In: COSTA, Fabrício Veiga; MOTTA, Ivan Dias da; FREITAS, Sérgio Henriques Zandona (org.). 
Coleção Caminhos Metodológicos do Direito: educação e diversidade: por uma formação jurídica plural e democrática. Maringá: 

IDM, 2018. 
2  BIELSCHOWSKY, Carlos Eduardo. Análise dos Resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para 
Educação a Distância do Ciclo 2015 a 2017. EAD EM FOCO, [S.l.], v. 8, n. 1. 2018. ISSN 2177-8310. 

doi:https://doi.org/10.18264/eadf.v8i1.758 
3 SANTOS, João Vianney Valle Dos.Educação a distância: coletânea de textos para subsidiar a docência on-line. João Pessoa: 
Editora da Ufpb, 2011. 
4 VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao Bacharelismo. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
5  BASTOS, Aurelio Wander. O Ensino jurídico no Bbrasil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris LTD, 1998. 
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Resumo 

No mundo contemporâneo, vive-se em um tempo/espaço marcados por avanços tecnológicos, de 

bases científicas e culturais. É um momento de reestruturar as relações com a escola, uma vez que o 

atual cenário exige das pessoas uma nova maneira de estar no mundo. Sendo a educação um direito 

humano, é inevitável a reinvenção da escola, para que possa representar seu tempo presente, não 

mais como meio de conservação do status quo, mas, sobretudo, converter-se em espaço de 

emancipação social. Para tanto, a escola passa a ser percebida como ambiente que reconhece e 

valoriza a diversidade humana, onde o saber de um não é maior ou menor do que o do outro, mas, 

simplesmente diferente. Nessa perspectiva Nunes e Lima-Rodrigues (2020)1 recuperam a história do 

Currículo Funcional, relatando que na década de 1970, pesquisadores (Universidade do Kansas) 

estabeleceram um currículo que oportunizasse as crianças a terem qualidade educacionais com 

independência, criatividade e adaptações, almejando o protagonismo de todos. Mantoan (2003)2 

aponta que escolas abertas à diversidade oportunizam que os alunos se sintam respeitados e 

reconhecidos nas suas diferenças. Menegat, De Marco e Sarmento (2018)3 refletem que o direito à 

educação se mantém alinhado com a discussão internacional sobre o tema, onde a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948) indica que a educação é um direito subjetivo para todos, que 

envolve o debate sobre qualidade educacional, em todos os níveis da educação. A pesquisa tem como 

objetivo geral, estabelecer reflexões sobre Currículo Funcional, práticas pedagógicas e políticas 

públicas brasileiras, na escola inclusiva. E os específicos: (a) identificar os referenciais teóricos que 

fundamentam os estudos científicos – educacionais no campo Currículo Funcional; (b) reconhecer as 

contribuições do Currículo Funcional para a Educação Inclusiva; (c) verificar as práticas 

pedagógicas necessárias, em relação à Currículo Funcional, na escola para todos. A metodologia 

envolverá a pesquisa bibliográfica e a pesquisa participativa, possibilitando a análise de como as 

escolas implementam o Currículo Funcional. As reflexões propostas envolverão também a qualidade 

do ensino, que perpassa pela compreensão da importância do Currículo Funcional, nesse processo 

educacional inclusivo, de conquista e protagonismo, como possibilidade de acesso a todos os alunos, 

privilegiando sempre a inclusão e a educação para todos. O presente resumo sobre o Currículo 

Funcional, na escola inclusiva, à luz das práticas pedagógicas e as políticas públicas brasileiras, 

emana da futura tese de Doutorado em Educação, da Universidade Católica de Petrópolis. 

 

 

                                                             

1 NUNES, Scardini Menegazzo, B., & LIMA-RODRIGUES, L. M. (2021). Currículo Funcional e Multi-Deficiências: Contribuições 

da CIF para a Educação Inclusiva. Revista Docent Discunt, Engenheiro Coelho, SP, volume 01, número 2, p. 118-127, 2º semestre 

de 2020. Disponível em [https://revistas.unasp.edu.br/rdd/article/view/1330]. Acesso em 01 de julho de 2021. 
2 MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003, p.33. Disponível 

em [https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/211/o/INCLUS%C3%83O-ESCOLARMaria-Teresa-Egl%C3%A9r-Mantoan-

Inclus%C3%A3o-Escolar.pdf]. Acesso em: 01 de julho de 2021. 
3 MENEGAT, Jardelino; DE MARCO, Ricardo Antônio; SARMENTO, Dirléia Fanfa. Qualidade da educação superior e a 

responsabilidade social. Roteiro, Joaçaba, v. 43, n. 1, p. 297-316, jan./abr. 2018. Disponível em: 

[https://unoesc.emnuvens.com.br/roteiro/article/download/15136/…]. Acesso: em 22 de junho de 2021. 
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Resumo 

Introdução: A avaliação em si normalmente está associada ao cotidiano ora de forma consciente, 

ora inconsciente, desde a tomada de decisões mais simples às mais complexas. No contexto 

educacional o instrumento de avaliação, frequentemente configura-se como exames que se 

caracterizam por sua classificação, seletividade e obtenção de notas (LUCKESI, 2011)1. O termo 

“avaliação da aprendizagem” em 1996 foi incorporado à Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB, que orienta no art. 24, inciso V que a avaliação do rendimento escolar deve ser “contínua e 

cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais” (BRASIL, 

1996, p. 18)2. Diante das instruções sobre a avaliação nos documentos citados e outros tão 

importantes disponibilizados pelo Ministério da Educação - MEC, observa-se que as concepções 

sobre a avaliação se voltam a uma visão formativa, que almeja o desenvolvimento da aprendizagem 

do aluno. Objetivo: Investigar como acontece o processo avaliativo nas práticas do cotidiano das 

escolas do Município de Miracema, se estes estão coerentes com a ideias e falas dos sujeitos 

envolvidos, e como é o desempenho dos educandos nas avaliações elaboradas externamente. 

Metodologia: A metodologia pretendida para a realização da pesquisa será de natureza qualitativa, 

lançando mão de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas 

(individuais e coletivas) para a coleta de informações. Pretende-se também envolver uma espécie de 

pesquisa documental (matrizes de referência, padrões de desempenho, linha histórica da avaliação, 

com séries e disciplinas avaliada etc.), tendo em vista a análise de periódicos e do banco de teses e 

dissertações da Capes. Inicialmente pretende-se levar à reflexão acerca das concepções dos 

professores sobre a função da avaliação no processo de ensino e aprendizagem, bem como 

apresentar a análise dos resultados alcançados nas avaliações do SAEB, enfatizando os últimos 

resultados do IDEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que indica a 

qualidade da educação no Brasil, exibiu em seus resultados em relação ao ano de 2019 que, apesar 

dos avanços nesse setor apenas os anos iniciais do Ensino Fundamental atingiram as metas 

propostas, os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio não alcançaram os objetivos. 

Tais resultados sugerem que mudanças devam ser realizadas nos processos educacionais com o 

objetivo de reverter essa realidade. 

 

 

                                                             

1 LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
2 BRASIL. Lei 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 24 de agosto. 2021. 
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Resumo 

Introdução: O presente trabalho traz as discussões iniciais da futura dissertação de mestrado que 

será realizada no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Católica de Petrópolis. 

Objetivo: O estudo tem por objetivo geral analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas com 

estudantes matriculados no Atendimento Educacional Especializado (AEE), em uma escola 

municipal de Juiz de Fora/MG, em tempos de educação remota decorrente da Pandemia de Covid-19. 

Os objetivos específicos são: conhecer como eram as práticas pedagógicas desenvolvidas no AEE 

antes e após o ensino remoto emergencial; analisar como os professores e gestores se organizaram 

quanto às práticas remotas; investigar como gestores e professores avaliam a eficácia das práticas 

pedagógicas remotas; identificar, na perspectiva de gestores e professores, como foi a participação 

das famílias durante o ensino remoto. Metodologia: A investigação será realizada em uma escola 

municipal de Juiz de Fora que foi escolhida por apresentar o maior número de alunos matriculados 

no AEE. Os participantes da pesquisa serão a equipe gestora (direção e coordenação pedagógica) e 

professores que trabalham com o público alvo do AEE. Para a coleta de dados será construído um 

roteiro semiestruturado para ser aplicado como entrevista. Resultados: Os dados serão analisados 

por meio da análise de conteúdo, do tipo temático. Considerações: Como embasamento teórico, a 

futura dissertação buscará autores estudiosos sobre o tema como: Rosângela Machado1 e Clarisse 

Nunes e Isabel Madureira2. 

 

 

                                                             

1 MACHADO, Rosângela. O atendimento educacional especializado (AEE) e sua repercussão na mudança das práticas pedagógicas, 

na perspectiva da educação inclusiva: um estudo sobre as escolas comuns da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC. 2013. 
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013. 
2  NUNES, Clarisse; MADUREIRA, Isabel. Desenho Universal para a Aprendizagem: Construindo práticas pedagógicas inclusivas. 

Da Investigação às Práticas, v. 5, n. 2, p. 126-143, 2015. 
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Resumo 

Introdução: O desenvolvimento das sociedades ao longo da história foi marcado por mudanças 

significativas nos diversos aspectos da vida social dos sujeitos, e, consequentemente, 

influenciaram na organização educacional, futuramente denominado currículo. Este trabalho 

demarca toda a influência histórica aos enfoques e perspectivas dados aos temas da infância e 

do currículo a partir das literaturas revisadas. Objetivos: Refletir sobre os conceitos de criança e 

infância; analisar o processo de institucionalização da educação e das mudanças significativas 

ao longo desse decurso, tanto no Brasil quanto no exterior. Metodologia: Este artigo trata-se de 

uma pesquisa de caráter bibliográfico, no qual traremos Pizzani1 para nortear esse trabalho 

científico. A pesquisa trará subsídios sobre os diferentes enfoques e perspectivas dados aos 

temas da infância e do currículo a partir das literaturas revisadas à luz de Ariès2, Mauad3, Metz4 

e Moreira5. Resultados: Observamos, que nas sociedades primitivas, a fase da infância se 

distinguia da fase adulta exclusivamente por sua “pouca utilidade” para a vida social. Já na fase 

da agricultura, a criança passa a assumir certas responsabilidades para o funcionamento do 

grupo, atingindo assim outra visibilidade dentro da sociedade. Vimos que o processo de criação 

e fortalecimento das escolas foi muito longo, marcado por jogos de interesses e principalmente 

por influências internacionais. Podemos afirmar que não somente no Brasil, como em 

praticamente todo o mundo, os grandes precursores de uma nova visão de infância e sobretudo 

do surgimento de um processo educacional mais estruturado e até certo ponto institucionalizado, 

foram as organizações religiosas, marcadas no Brasil, principalmente pela presença dos padres 

jesuítas. Durante o período do Império já era possível notar de maneira muito expressiva o 

fortalecimento de uma educação voltada para a elite. Ao longo do processo de industrialização a 

história foi marcada pela presença de “duas infâncias”, uma reservada para os filhos das classes 

sociais abastadas e outra destinada às camadas populares, marcadas pela exploração e pelo 

trabalho infantil. Ainda que nas últimas décadas tenhamos avançado na garantia do acesso à 

educação para todas as crianças, essa desigualdade ainda pode ser sentida na maneira como se 

organizam os currículos brasileiros. Uma das estratégias para superar as posturas 

preconceituosas cristalizadas nos currículos é o diálogo, a reflexão e a colaboração entre os 

sujeitos integrantes do espaço escolar. 

 

                                                             

1 PIZZANI, Luciana et al. A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência 

da Informação, Campinas, v.10, n.1, p.53-66, jul./dez. 2012. 
2 ARIÈS, Philippe. História Social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 
3 MAUAD, Ana Maria. A vida das crianças da elite durante o Império. In: PRIORE, Mary Del. História das crianças no Brasil. São 

Paulo: Contexto, 2020. p. 137-176. 
4 METZ, G. D.; WACHHOLZ, N. R.; CANAN, S. R. Currículo escolar, BNCC e formação integral. Revista Cocar, Frederico 
Westphalen - RS, v.14, n.30, p. 1-16, Dezembro 2020. 
5 MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa. Currículo, diálogo e práticas pedagógicas. Revista educação e cultura contemporânea, Rio de 

Janeiro, v. 17, n. 50, p. 30-39, 2020. 
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Resumo 

O presente resumo apresenta as inquietações de uma professora sobre o retorno das aulas 

presenciais. Tais inquietações subsidiarão as futuras discussões e pesquisa que darão origem a 

dissertação de mestrado em Educação da Universidade Católica de Petrópolis. A pesquisa tem 

como ponto central a construção de avaliações diagnósticas como ferramenta necessária ao 

processo de ensino aprendizagem. A questão de estudo a que a pesquisa se propõe a responder é: 

De que forma os resultados obtidos nas avaliações diagnósticas e os usos desses resultados são 

utilizados nas práticas pedagógicas a fim de contribuir para a reorganização curricular e para 

que a garantia do direito de aprendizagem de nossos alunos seja assegurada? Para 

desenvolvimento do trabalho objetiva-se compreender as avaliações para além dos números 

dando vozes aos envolvidos de forma a obter-se uma maior compreensão qualitativa da 

realidade concreta e objetiva vivenciada pela escola no período de retorno as aulas presenciais. 

Como objetivos específicos: compreender de que forma as avaliações diagnósticas poderão 

auxiliar os professores em suas práticas pedagógicas; analisar como os professores interpretam e 

apropriam-se dos resultados obtidos de forma a refletir sobre o currículo reestruturando-o de 

modo a garantir o direito a aprendizagem; compreender como os professores utilizam os 

resultados das avaliações no seu planejamento escolar; analisar o uso pedagógico dos resultados 

para a melhoria do desempenho dos alunos. Tendo em vista os objetivos da pesquisa, o percurso 

metodológico assumido liga-se aos pressupostos da pesquisa de cunho qualitativo. Como 

instrumentos de coleta de dados têm-se: análise documental (o currículo adotado, as matrizes de 

referência das avaliações diagnósticas, os relatórios descritivos dos alunos, entrevista, 

acompanhamento de reuniões pedagógicas) em duas escolas da rede municipal de Juiz de Fora. 

Espera-se da futura pesquisa a compreensão de que a avaliação e a qualidade do ensino são 

direitos do aluno, uma vez que a avaliação é um instrumento a serviço da qualidade. No caso do 

contexto da pandemia, a avaliação pode ser assumida como estratégia de ensino. O processo de 

aplicação de instrumentos e a coleta de informações contribuirão para o planejamento e para um 

acolhimento mais concreto, contextual e dinâmico do estudante mesmo quando houver 

necessidade de retomada dos conteúdos ou de refazer o componente curricular. Como 

Referencial Teórico de uma pesquisa qualitativa temos Biklen Bogdan1 e para dialogar sobre as 

questões de alfabetização, avaliação e currículo, trio indissociável na prática pedagógica, temos 

Magda Soares2 e Eucídio Arruda3. 

 

                                                             

1 BOGDAN, R. Biklen, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto; Porto Editora, 1994. 
2 SOARES, Magda. Como fica o letramento e a Alfabetização durante a pandemia? Disponível em: https://www.futura.org.br/como-

fica-a-alfabetizacao-e-o-letramento-durante-a-pandemia/. Acesso em 20 dezembro de 2020. 
3 ARRUDA, Eucidio. Implementação das tecnologias digitais nos currículos das escolas de Educação Básica dos países membros da 
OCDE. In: SIQUEIRA, Ivan Claudio Pereira (org). Subsídios à elaboração da BNCC: estudos sobre temas estratégicos da parceria 

CNE e Unesco. São Paulo: Moderna, 2018. Disponível em:https://fundacaosantillana.org.br/wp-

ccontent/uploads/2019/12/10_SubsidiosBNCC.pdf. Acesso em: 11 maio 2020. 
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Resumo 

Introdução: A pandemia da Covid-19 coloca em risco a vida de milhares de pessoas em todo o 

mundo. Essa doença tem causado impactos irreparáveis, afetando as pessoas, a economia e a 

sociedade, causando a maior crise sanitária do mundo. O contexto atual tem demandado aos 

governos ações urgentes para assegurar a saúde coletiva, a vitalidade das rotinas institucionais e 

da vida social e a continuidade das atividades educacionais que, em meados do mês de abril de 

2020, afetava cerca de 1,5 milhão de estudantes em pelo menos 174 países (MUÑOZ, 2020)1. 

Com os desafios apresentados a partir do surgimento da Covid-19, colocando as pessoas em 

isolamento social, apresentaram-se novas perspectivas para a realidade educacional do país, que, 

por sua vez, exigirão dos educadores e gestores um novo olhar sobre os métodos e 

procedimentos de aprendizagens, que possibilitarão novos conhecimentos, novas habilidades e 

competências. O contexto da pandemia vem exigindo das lideranças, gestores e educadores um 

pensar e agir cooperativo com foco em respostas criativas e assertivas. Objetivo: Analisar os 

desdobramentos causados pela Pandemia da Covid-19 na educação, identificando a 

ressignificação das práticas pedagógicas dos docentes a partir de suas narrativas biográficas. 

Metodologia: A investigação será desenvolvida por meio de uma pesquisa qualitativa e será 

realizada fazendo uso das narrativas biográficas e experiências de vida dos docentes, para 

analisar as suas práticas pedagógicas no cenário da pandemia da Covid-19 e quais as mudanças 

ocasionadas nessas práticas e suas implicações para o futuro. Será utilizado como instrumento 

de coleta de dados, entrevistas e observação com os docentes. Resultados: Trata-se de um 

processo de investigação que será realizado ao longo da escrita da dissertação de mestrado, a 

partir dos relatos apresentados pelos docentes sobre a sua prática pedagógica em tempos de 

pandemia. Faremos uma reflexão sobre as práticas pedagógicas diante de um tempo cuja 

necessidade se deu muito além da teoria e prática: a necessidade de reinventar-se diante das 

inúmeras dificuldades apresentadas em período pandêmico, possibilitando aos docentes a 

possibilidade da inovação. Considerações: Percebendo essas reflexões acerca das práticas 

pedagógicas em tempos de pandemia, penso ser pertinente a sua análise efetiva, nas práticas 

reais, no objeto de estudo dessa pesquisa, ou seja, a compreensão das transformações humanas e 

profissionais ocorridas durante a pandemia, bem como a sua ressonância no período pós-

pandemia a partir das práticas pedagógicas narradas pelos docentes. 
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Resumo 

Esse resumo apresenta questões iniciais de uma pesquisa sobre inclusão escolar na educação 

infantil a partir da minha experiência como gestora em uma escola da rede municipal de 

Petrópolis. Apresento a descrição de uma prática pedagógica que desenvolvemos na escola e 

que chamamos de “caixa da calma”. Inicialmente, a proposta desenvolveu um modelo para a 

inclusão de um aluno com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nosso objetivo era entender 

seus interesses e separar objetos que mais chamavam a sua atenção – objetos que o 

tranquilizavam e possibilitavam a sua interação com as crianças e professores na escola. Essa 

prática pedagógica, contudo, adquiriu uma nova dimensão quando outras crianças também 

começaram a pedir emprestada a “caixa da calma”. Por conta desse pedido, cada criança da 

turma ganhou uma caixa, pautada nas especificidades de cada um. Essa comunicação tem como 

objetivo apresentar reflexões iniciais sobre o processo de inclusão escolar1 a partir dessa 

experiência pedagógica. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada a 

partir da observação2 participante nas atividades da escola. Pretendo também entrevistar3 os 

professores envolvidos nesse processo, além dos pais das crianças, para compreender suas 

percepções sobre essa experiência e os sentidos atribuídos à inclusão escolar. Essa comunicação 

pretende refletir sobre a necessidade de ampliar as formas de pensar sobre práticas pedagógicas 

a partir de uma mudança de concepção e do reconhecimento da diferença como um elemento 

favorecedor da aprendizagem. 
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Resumo 

Quando estudamos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) percebemos que ainda há 

muito o que conhecer sobre a temática. Os desafios com a inclusão são vários e as opiniões 

divergem entre os profissionais da educação. Diversos deles ainda não estão preparados para 

receber crianças com tal Transtorno nos ambientes educacionais e poucos conhecem quais são 

as intervenções adequadas no processo de ensino/aprendizagem nesse contexto. Os docentes, no 

geral, mostram-se despreparados, com falta de conteúdo, sem domínio sobre o Transtorno. Os 

obstáculos são grandes e as famílias das crianças com TEA se encontram muitas vezes sem 

apoio e sem amparo dos educadores. As escolas têm um papel fundamental na vida desses 

educandos, as possibilidades de estimulações que podem ser desenvolvidas na educação infantil 

são grandes e poderão dar sustentação para o desenvolvimento dessas crianças1. Por isso, as 

instituições de educação infantil precisam capacitar os seus profissionais e rever as suas práticas 

educativas para que todos os alunos se sintam abraçados no ambiente escolar e que ninguém 

fique excluído. É necessário possibilitar formações que ajudem nesse planejamento de 

atividades para que, dentro de suas especificidades, os alunos com TEA consigam aprender e se 

desenvolver. Diante disso, a presente investigação tem por objetivo entender quais são os 

conhecimentos e as práticas pedagógicas de professores da educação infantil de escolas 

particular e pública de Petrópolis/RJ em relação aos estudantes com TEA. Pretende-se utilizar o 

estudo de casos múltiplos como metodologia. Os participantes serão professores da educação 

infantil da rede pública e particular da cidade de Petrópolis/RJ, que serão entrevistados com 

base em um roteiro semiestruturado. Haverá análise de conteúdo, do tipo temática, com os 

dados obtidos. Como fundamentação teórica, buscaremos autores no campo da educação 

especial como: Marcos José da Silveira Mazzotta; Romeu Kazumi Sassaki; Maria Teresa Égler 

Mantoan; Mayra Gaiato2. 
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Resumo 

Introdução: A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-21, que apresenta 

um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com Covid-19 

(cerca de 80%) pode ser assintomático e cerca de 20% dos casos pode requerer atendimento 

hospitalar por apresentar dificuldade respiratória e, desses casos, aproximadamente 5% pode 

necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória através de suporte 

ventilatório (BRASIL, 2020a). Boaventura de Sousa Santos (2020)2 apresenta a pandemia como 

uma alegoria. Na sua concepção, o sentido literal da Covid-19 é o medo caótico generalizado e a 

morte sem fronteiras causados por um inimigo invisível. Trata-se de uma oportunidade através 

da qual se percebe nitidamente a fragilidade do humano e a elasticidade social. Aqueles que, de 

certa forma, se sentiam seguros por conta de melhores condições financeiras passaram a ter a 

mesma insegurança que os demais, todos navegando no mesmo barco. Objetivo: O presente 

trabalho tem a finalidade de refletir sobre algumas práticas pedagógicas vivenciadas por 

educadores neste período de pandemia ocasionado pela COVID-19, bem como salientar 

métodos pedagógicos utilizados por educadores que, de certa forma, possibilitaram readequar, 

ressignificando o próprio ensino. Embora não seja possível mensurar ou quantificar o que foi 

aprendido nesse período, sem muitas pretensões, pretende-se elucidar alguns desafios, vivências 

que foram apresentadas ao longo do período remoto no ano de 2020 e 2021. Metodologia: Para 

tanto, utilizou-se uma revisão bibliográfica a partir de textos e reflexões realizadas nas aulas de 

Práticas Pedagógicas ministrada pelo Prof. Dr. Antônio Flávio Barbosa Moreira e de autores que 

se complementam por apresentarem uma abordagem das práticas pedagógicas, tendo como 

parâmetros norteadores a inovação no processo de aprendizagem alinhado as ferramentas 

tecnológicas, responsáveis por diminuir alguns dos impactos causados pela pandemia. 

Resultados: A situação da pandemia permitiu ainda mais enaltecer a capacidade de resiliência 

do educador, que, em um cenário totalmente novo, foi obrigado a se readaptar e a se reinventar 

de maneira a favorecer as aprendizagens dos seus estudantes por meio de aulas e atividades 

remotas. Sabemos que a tecnologia exerceu um papel crucial nessa metamorfose, porém ela não 

substitui a presença e a relação estabelecida entre professores e estudantes. Considerações: 

Pensar a realidade educacional em tempos de pandemia é um grande desafio. Não podemos 

negar que a pandemia da Covid 19 deixará impactos significativos na vida das pessoas. A 

Pandemia do Coronavírus tem nos ensinado duras lições, provocando-nos a viver de maneira 

diferente, sobretudo, no cuidado com as pessoas e com o planeta. 

 

 

                                                             

1 BRASIL. Ministério da Saúde. O que é COVID-19. [2020]. Disponível em https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca/. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta uma proposta de pesquisa com intuito de investigar a seguinte questão: a 

experimentação de tecnologias digitais durante o curso de Licenciatura pode estimular o uso e 

apropriação das TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação) em diferentes 

contextos educacionais por parte dos futuros professores? O objetivo geral é analisar os 

impactos, desafios e possibilidades do uso de tecnologias digitais na formação de professores 

por meio da criação de uma trilha formativa com elementos de gamificação que contempla 

atividades síncronas e assíncronas relacionadas ao tema tecnologia na educação. A pesquisa 

justifica-se pelos seguintes aspectos: importância de contribuir com a formação de professores 

nos cursos de Licenciatura; relevância de promover debates sobre tecnologias digitais aliando 

teoria e prática; necessidade de estimular a reflexão crítica por meio da experimentação e com a 

construção de conhecimentos tomando como base a afirmação de Perrenoud (1999, p.7)1 que 

conceitua conhecimentos como “representações da realidade que construímos e armazenamos 

ao sabor de nossa experiência e de nossa formação”. Os objetivos específicos consistem na 

disseminação de diferentes formas de utilização de tecnologias digitais nas práticas 

pedagógicas, fortalecimento da formação docente com incentivo à reflexão sobre tecnologias 

educacionais e aproximação do curso de formação de professores das escolas públicas. A 

aplicação da pesquisa ocorrerá no Campus Itaperuna do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Fluminense (IFF Itaperuna), como parte do componente curricular Tecnologias da 

Informação e Comunicação Aplicadas à Educação que integra a matriz do curso de Licenciatura 

em Química. A metodologia é composta pelas seguintes etapas i) levantamento bibliográfico; ii) 

transposição de temas para atividades da trilha formativa; iii) sensibilização de professores 

parceiros; iv) design e criação da trilha formativa gamificada; iv) aplicação da trilha formativa 

com professores da rede pública de ensino por meio de um curso de extensão; v) realização de 

ajustes e aplicação da trilha formativa no curso de Licenciatura em Química; vi) avaliação da 

trilha formativa sob a percepção dos estudantes de Licenciatura; vii) Avaliação da trilha 

formativa sob a percepção dos professores colaboradores; viii) análise e discussão dos 

resultados. Pretende-se como resultados incentivar os licenciandos na apropriação e reflexão 

sobre as TDIC na educação além de aproximar o curso de formação de professores das escolas 

públicas já que a metodologia prevê a aplicação da trilha formativa entre educadores da rede 

pública de ensino. 
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Resumo 

Esse trabalho tenta compreender as relações da equipe educacional com o empenho em produzir 

uma escola inclusiva. Compreendendo que ainda existem muitas dúvidas quanto as adaptações 

curriculares e o acolhimento dos alunos. Portanto serão discutidos, através de uma revisão 

bibliográfica, serão níveis de adaptações e o papel de cada agente escolar nos processos de 

inclusão. Traçando o diálogo como peça fundamental para as possibilidades rumo à construção 

de uma escola inclusiva. Dessa forma, esse trabalho não pretende esgotar o assunto, mas se 

propõe a abrir caminhos para futuros e possíveis questionamentos, com a finalidade de 

contribuir cada vez mais com a construção de uma escola inclusiva. Introdução1: A escola 

inclusiva é aquela que valoriza todos, sem exceção, com uma formação livre de (pré) conceitos 

e que respeite as diferenças. Nesse sentindo as ações da equipe educacional colaboram para a 

construção de práticas cotidianas escolares inclusiva. A escola inclusiva favorece um ambiente 

com trocas positivas nas relações sociais, permitindo reconhecimento de igualdade entre seus 

pares e conscientização de direitos envolvendo pais, alunos, professores e equipe gestora, assim 

como toda a comunidade. Objetivo: Portanto, o objetivo desse estudo é compreender as 

relações da equipe educacional em busca de uma escola inclusiva. Poucos são os trabalhos nessa 

área. Logo esse ensaio se configura relevante para o diálogo sobre a ação conjunta da equipe 

educacional na busca por uma escola inclusiva, e para diálogos futuros. Metodologia: Em um 

estudo bibliográfico, busca-se compreender os papéis de cada agente escolar em face da 

inclusão, bem como as propostas cooperativas de trabalho, desenvolvendo o diálogo permanente 

e a formação como pontos principais para o debate. Resultados: Quando um aluno com 

deficiência ou transtorno chega à escola regular, não podemos considerar que esse aluno é da 

professora A ou B. Esse aluno é da escola como um todo. Portanto é necessário também a 

preparação de toda equipe para o trabalho cooperativo e partilha de saberes, pois o desenvolver 

inclusivo é um processo contínuo, ou seja, seu progresso envolve todos os agentes escolares. 

Dessa maneira, é válido ressaltar a importância de cada papel para uma completude no trabalho 

inclusivo. Para tanto, é imprescindível perceber que todos encaram desafios e contribuem para 

possibilidades de construção do conhecimento da criança incluída. Portanto, é importante 

abandonar práticas individualizadas e pensamentos egocêntricos para uma relação dialógica, 

fomentando ações coletivas. Considerações: Uma escola inclusiva exige adaptações que 

priorizem as peculiaridades dos estudantes e que as ações da equipe educacional têm grande 

importância nessa tarefa. Essa parceria entre a equipe alicerçada no diálogo permanente, na 

cooperação e nas trocas de saberes auxiliam para a efetivação de uma escola inclusiva que prevê 

um aprendizado facilitador com uma formação completa e que, acima de tudo, respeite as 

diferenças, de forma que TODOS, independentemente de sua deficiência, tenham acesso à 

escola regular e vivenciem experiências escolares junto com seus pares. 
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Resumo 

Introdução: A violência, a corrupção e o egocentrismo que prevalecem sobre os interesses 

coletivos são indícios de que os sujeitos da sociedade contemporânea carecem de valores éticos. 

Apesar do desenvolvimento tecnológico alcançado, dos avanços científicos e do saber 

acumulado ao longo da história da humanidade, constatamos que o progresso não beneficia a 

todos de maneira igualitária. Conflitos nas relações sociais com a prevalência do poder 

econômico, político e prestígio social, podem provocar a desigualdade social. Neste contexto, 

considera-se relevante a discussão das possíveis contribuições da rede educativa (educação 

formal, não formal e informal) na apreensão dos valores éticos para a formação integral dos 

indivíduos, com o destaque para o papel da escola a partir da análise do uso da literatura. 

Objetivo: Buscar saber se as obras literárias podem contribuir para a formação integral dos 

sujeitos e refletir sobre o papel do docente neste processo. Metodologia: O estudo será 

qualitativo com a pesquisa bibliográfica e o registro de narrativas do momento atual, bem como 

de falas colhidas e registradas ao longo da minha trajetória profissional na educação. O Corpus 

Investigativo do trabalho é a comunidade escolar. São testemunhos de pessoas de dentro e de 

fora dos muros escolares, colhidos nos diferentes contextos, da escola pública e da privada. Os 

autores referenciais para a pesquisa são Vera Hudge Werneck1 para o estudo da apreensão dos 

valores éticos; Peter Hunt2 para a literatura e Maurice Tardif3 para o trabalho docente. 

Resultados: A tese da pesquisa a ser realizada repousa no pensamento de que a literatura é um 

instrumento relevante a ser utilizado pela rede educativa para a apreensão dos valores éticos 

pelos sujeitos. Através do encantamento, do exercício do ato de ler pelo prazer, além do 

conhecimento, podem-se trabalhar as questões que envolvem a formação integral, o que 

corresponde ao tempo de vida do indivíduo. E, como protagonista neste processo, coloca-se o 

professor como articulador e mediador das ações na comunidade escolar. Considerações: A 

contribuição social da pesquisa é despertar os docentes para o uso das obras literárias em sala de 

aula e através do encantamento, que o hábito de ler possa ser fortalecido e estendido para o seio 

familiar e demais espaços sociais a partir da prática pessoal do professor no que se refere à 

leitura. O tema escolhido busca contribuir para a formação integral dos futuros cidadãos de 

nosso país, assunto relevante para a autora desde o início da atuação como docente e também 

como administradora escolar. A apreensão dos valores éticos é uma questão considerada 

fundamental quando nos referimos à educação integral, com o cuidado de trazer reflexões que 

levem a contribuir para a formação inicial e continuada dos professores para que possam através 

de atividades prazerosas, agir de maneira consciente no exercício da docência. 
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Resumo 

Introdução: Sendo o espaço escolar o lugar onde a educação formal é constituída, cabe a nós 

educadores refletirmos sobre as oportunidades que oferecemos aos nossos alunos para que eles 

troquem conhecimentos e experiências, desenvolvam o pensamento crítico e a cidadania. Neste 

sentido, o currículo escolar, segundo Silva (2019, p.15)1 resultado de uma seleção, reflete o que 

é priorizado, valorizado e negligenciado em cada escola. A partir do ano 2000, houve um boom 

de escolas bilíngues ou que ofereçam projetos similares no Brasil. Com essa expansão surgem 

no cenário nacional diversos outros currículos que valorizam, além de outras áreas do 

conhecimento, práticas pedagógicas que diferem do currículo brasileiro. A disposição dos 

materiais e do mobiliário em sala de aula, o tipo de avaliação, o papel do aluno e do professor, 

voluntariado, assembleias, recursos didáticos e grade horária são alguns exemplos de práticas 

que diferem do cotidiano escolar das escolas brasileiras, na sua infinita variedade. Por ainda não 

ter sido homologada as ‘Diretrizes Curriculares Nacionais para a oferta de Educação Plurilíngue 

no Brasil’, há uma infinidade de práticas distintas sendo oferecidas nesses distintos cenários. 

Objetivo: Analisar em que medida os currículos oferecidos nas escolas brasileiras e bilíngues 

priorizam a formação integral do aluno; ofertando práticas que oportunizam o pensamento 

crítico, a investigação, o respeito, a autonomia e a escuta (dentre outros); e o impacto na 

sociedade como um todo. Metodologia: A investigação será desenvolvida por meio de pesquisa 

qualitativa, análise de grade horária e entrevistas para observância das práticas. Resultados: A 

investigação visa, a partir dos dados coletados durante o processo de escrita da dissertação, 

observar em que medida as escolas estão formando integralmente os alunos e se há 

diferenciação entre os currículos brasileiros e de escolas bilíngues. Considerações: A relevância 

do tema está no sentido de perceber se o discurso agregador de desenvolvimento da cidadania 

global e formação integral, a que dá escuta aos que não têm, que aproxima e diminui as 

diferenças, pode resultar em efeito contrário, ou seja, a que suprime a voz, amplia abismos 

culturais e que segrega. 

 

 

                                                             

1 SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3 ed. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2019. 

https://orcid.org/0000-0003-2473-1812


50 

 

 

CENTROS DE ESTUDOS NA ESCOLA PÚBLICA DE NILÓPOLIS: 

EXPERIÊNCIA DEMOCRÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE EM SERVIÇO 

Verônica Amaral Luna da SILVA 

https://orcid.org/0000-0002-0998-5067 
Universidade Católica de Petrópolis (PPGE/UCP) 

 

Palavras-chave: Escola Pública; Centro de Estudos; Formação Docente. 

 

Resumo 

Este texto tem como objetivo descrever as ações do Centro de Estudos na unidade escolar onde 

trabalho na função de Orientadora Pedagógica dos anos finais do Ensino Fundamental. O 

Centro de Estudos, como estratégia pedagógica na rede de educação do Município de Nilópolis, 

Baixada Fluminense, possibilita que os professores analisem e discutam as situações problema 

para promover práticas diferentes para as dificuldades que emergem no cotidiano escolar. Como 

Orientadora Pedagógica da rede municipal de ensino público, utilizo esse espaço de diálogo 

para discutir, analisar, sensibilizar e planejar ações necessárias no espaço escolar com os 

docentes. Nesta pesquisa, de cunho qualitativa, utilizei o estudo de caso para resolvermos um 

problema referente a questões étnicas raciais, no qual o Centro de Estudos foi utilizado para 

problematizar e organizar possibilidades para minimizar a situação de conflito. Trata-se de uma 

práxis pedagógica, que, segundo Pimenta (1995)1 é o movimento prático-teórico-prático, que 

possibilita ao professor uma elaboração do seu fazer. Entendo que o fazer pedagógico, quando 

discutido coletivamente, proporciona resultados possíveis de serem aplicados nas situações 

conflitantes que ocorrem nos ambientes escolares. Os resultados alcançados consideram que a 

prática do Centro de Estudos é uma possibilidade de diálogo e reflexão sobre situações de 

conflito surgidas em uma escola pública de Nilópolis. 
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