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APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Doutoral Políticas Públicas e Trabalho Docente tem como propósito promover a 

formação de estudantes de pós-graduação interessados no estudo de políticas educativas e suas 

interfaces com as questões relativas ao trabalho e à profissão docente. 

 

A Escola foi especialmente pensada para doutorandos e jovens doutores envolvidos na pesquisa 

‘Políticas Públicas para a melhoria do Ensino Médio: socialização científica, tradução e 

transferência de resultados’1, assim como para estudantes de pós-graduação do IE-ULisboa 

envolvidos em estudos de políticas educativas no âmbito da linha de investigação “Forças de 

mudança em educação” da UIDEF. A Escola pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido 

na primeira edição da Escola Doutoral, que se realizou no âmbito da pesquisa, em agosto de 

2018 na Universidade do Estado da Baía2. 

 

As atividades desta iniciativa de cooperação científica e intercâmbio académico visam contribuir 

para: a construção de quadros concetuais sobre a circulação das políticas educativas e a 

reestruturação da profissão docente; o aprofundamento de questões teórico-metodológicas de 

análise das políticas educativas e das mudanças que se operam no trabalho e profissão docente, 

designadamente na formação e trajetórias socioprofissionais, perfis, modalidades de ingresso, 

avaliação e progressão na carreira. 

 

  

                                                           
1 A pesquisa é coordenada por Dalila Andrade Oliveira (UFMG) no âmbito do Grupo de Estudos sobre 
Política Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO) e financiada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Esta pesquisa tem envolvido uma rede de cooperação 
entre pesquisadores de distintas universidades de América Latina e Europa, (Universidade do Estado da 
Bahia; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Fundação Joaquim 
Nabuco; Universidade Federal Rural de Pernambuco - Brasil; Universidade de Strasbourg - França; 
Universidade de Lisboa - Portugal; Universidade de Málaga - Espanha; Universidade de Buenos Aires - 
Argentina; Pontifica Universidade Católica de ValParaíso - Chile), de diferentes países que se têm dedicado 
ao estudo sobre os efeitos das políticas educativas sua circulação e transferência em âmbito internacional 
e seus efeitos sobre a reestruturação da profissão docente como uma Internacional Network Research 
vinculada à World Educational Research Association (WERA). 
2 Essa Escola Doutoral foi uma organização conjunta do Programa de Pós-graduação em Educação e 
Contemporaneidade (PPGEduC/UNEB) como uma ação prevista na pesquisa “As políticas de educação e 
restruturação da profissão docente”, coordenada por Elizeu Clementino de Souza e financiada pela 
FAPESB, no âmbito do Edital 04/2015 – Cooperação Internacional, TO n. INT0014/2016) e da pesquisa 
“Políticas Públicas para a melhoria do Ensino Médio: socialização científica, tradução e transferência de 
resultados”. 

http://www.ie.ulisboa.pt/investigacao
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

Coordenação 

Dalila Andrade Oliveira (UFMG) 
Luís Miguel Carvalho (IE-ULisboa) 
Sofia Viseu (IE-ULisboa) 
 

Organização nacional (IE-ULisboa)  

Ana Luísa Rodrigues 
Benedita Melo 
Catarina Gonçalves 
Estela Costa 
Luísa Cerdeira 
Marta Almeida 
 

Organização internacional 

Álvaro Hypolito (UFPel) 
Cibele Rodrigues (FUNDAJ) 
Elizeu Clementino de Souza (UNEB) 
Mauro del Pino (UFPel) 
Romuald Normand (Université de Strasbourg) 
 

MODALIDADES DE TRABALHO 

A Escola Doutoral compreende modalidades de trabalho diversificadas, desdobrando-se nas 

seguintes atividades: 

- Conferências temáticas: visam apresentar contributos teóricos e metodológicos para os 

estudos em curso no âmbito da pesquisa “Políticas Públicas para a melhoria do Ensino 

Médio: socialização científica, tradução e transferência de resultados”;  

- Workshops de investigação: têm como objetivo proporcionar aos doutorandos e jovens 

doutores um espaço de reflexão sobre questões metodológicas transversais aos trabalhos 

de investigação em curso; 

- Seminários de tese: visam a apresentação dos trabalhos dos doutorandos e jovens 

doutores e são dinamizados por investigadores do projeto;  

- Debate de textos: têm como objetivo a aproximação dos estudantes à investigação feita 

noutros contextos internacionais (os textos selecionados serão debatidos com os 

respetivos autores, investigadores que participam na Escola Doutoral).   
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PROGRAMA 

 

4 DE NOVEMBRO 

10h – Abertura da Escola Doutoral, receção e apresentação dos participantes | Anfiteatro II 
Luís Miguel Carvalho (Diretor do IE-ULisboa), Dalila Andrade Oliveira (Coordenadora da pesquisa 
Políticas Públicas para a melhoria do Ensino Médio: socialização científica, tradução e transferência de 
resultados) e Sofia Viseu (Comissão Organizadora da Escola Doutoral)  

14h – Conferência | Anfiteatro II 
Dalila Andrade Oliveira (UFMG) e João Barroso (IE-ULisboa). Moderação: Luís Miguel Carvalho 

 

5 DE NOVEMBRO 

10h – Workshop I sobre análise de discurso com Jorge Ramos do Ó (IE-ULisboa) e Elizeu Clementino de 
Souza (UNEB) |Sala 7 

14h – Workshop II sobre estudo dos media em educação com Benedita Melo (IE-ULisboa) |Sala 7 

17h – Seminário de tese I |Sala 4 

 

6 DE NOVEMBRO 

10h – Debate de texto com Romuald Normand (Université de Strasbourg) |Sala 7 

14h – Workshop III sobre o estudo de redes políticas com Álvaro Hypolito (UFPel) |Sala 7 

17h – Seminários de tese II e III |Sala 4 e Sala 6 

 

7 DE NOVEMBRO 

10h – Seminário de tese IV |Sala 13 

14h30 – Encontros paralelos e reuniões de trabalho sobre a pesquisa “Políticas Públicas para a melhoria 
do Ensino Médio: socialização científica, tradução e transferência de resultados” |Sala 212 

 

8 DE NOVEMBRO 

10h – Debate de textos (sessões paralelas) com Antoni Verger (UAB) e Jaakko Kauko (Tampere 
University) |Sala 2 e Sala 7 

16h – Mesa redonda sobre Políticas da qualidade em educação com Antoni Verger, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Jaakko Kauko, Tampere University e Romuald Normand (Université de 
Strasbourg). Esta atividade será uma iniciativa conjunta da Escola Doutoral, do Instituto de Educação e 
do Forum Português de Administração Educacional e será aberta ao público em geral. | Anfiteatro II 
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WORKSHOPS 

 

WORKSHOP I Análise do discurso 
Jorge Ramos do Ó (IE-ULisboa) & Elizeu Clementino de Souza (UNEB) 

 
Descrição do tema e objetivos 

Este workshop procurará ser um espaço de reflexão e de exercício prático sobre os novos 
desenhos da investigação social, sobretudo no que diz respeito ao papel central que o discurso 
detém na construção da realidade. O seu objetivo maior consistirá em explicitar, quer no plano 
da informação teórica quer no das opções metodológicas, um conjunto de regras incontornáveis 
numa investigação sobre os processos de produção e análise das formações discursivas no 
campo educacional.  

O workshop procurará, essencialmente, transformar-se num espaço de reflexão sobre a 
crescente importância que os processos linguísticos adquiriram na modernidade, a ponto de a 
categoria de pessoa surgir na teoria social como correspondendo essencialmente a um artefacto 
discursivo. Na perspetiva que iremos adotar, admitir-se-á sempre que complexos verbais muito 
amplos, identificados com certas instituições e formas de saber científico, conformam 
realmente um dispositivo no interior do qual as sociedades demoliberais passaram a definir os 
seus problemas, a produzir os seus diagnósticos e a encontrar as respetivas soluções. A ênfase 
será, assim, posta nas formas pelas quais os recursos, taxonómicos, retóricos e expressivos do 
discurso têm sido utilizados para a obtenção de certos efeitos sociais. Isto vale por dizer que a 
maior preocupação será a de tentar estabelecer o maior número de conexões entre discurso e 
poder. No contexto da crítica pós-estruturalista, o termo é utilizado para marcar o carácter 
linguístico de construção do mundo social. É quase uma evidência afirmar que o discurso fabrica 
os objetos sobre os quais fala.  

 

Importância dos temas a serem tratados 

Em vários ramos das ciências sociais, tem-se falado nos últimos anos, insistentemente, de 
viragem linguística (Linguistic turn) e, com os seus pressupostos analíticos, novos horizontes se 
têm vindo a abrir ao investigador. Esta viragem envolve a questão preliminar de saber que 
teorias e inovações metodológicas nos podem ajudar a pensar e explicar as sociedades 
modernas como expressão de um processo linguístico – de ação comunicativa e criativa – 
irredutível aos modelos socioeconómicos e políticos. Muito mais que uma reformulação do 
problema texto-contexto, tem-se tratado efetivamente de sublinhar que o conhecimento social 
se deve passar a centrar sobre o discurso e as formas de representação que a linguagem 
configura: "the linguistic turn centres on the opacity and figurative character of language, the 
manner in which subject positions as well as reality-effects are created within language", nota 
Popkewitz. As posições de muitos filósofos, sociólogos e historiadores da educação que 
reivindicam as heranças seminais de autores como Foucault, Barthes, Deleuze ou Derrida 
tendem, pois, a produzir uma nova problemática na qual a linguagem deixa de aparecer como 
uma simples estrutura intermediária, mais ou menos transparente, seja de representação, seja 
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de expressão da realidade; doravante, esta passará a conter-se dentro dos limites mesmos do 
discurso. 

Nestes termos, o problema do estatuto da linguagem e da sua relação com um possível mundo 
exterior deixa de ser ordem teórica ou metodológica e crítica, para se transformar num 
problema de interpretação. Resolvida a questão do texto como referente ou como reflexo, a 
verdade de um enunciado e a sua veracidade estão nos objetivos para que foram construídos, 
nos canais por que circularam e nas modalidades em que se viram transmitidos, transacionados 
e reelaborados pelos vários atores com que se cruzaram no espaço e no tempo. Ora, estabelecer 
os processos da criação do texto e das suas múltiplas viagens sociais é, literalmente, estar a fazer 
história.  

A lição pós-moderna/pós-estruturalista parece poder-se sintetizar numa só frase: os 
acontecimentos, as estruturas e os processos sociais não se distinguem das formas em que se 
representam nas fontes textuais, dos discursos que os constituem. Afirmar que realidade 
equivale a representação supõe que os documentos escritos ou visuais sejam percebidos como 
peças autorreferenciadas – não se referem a outras coisas – ou como integrantes de cadeias de 
sentido mais alargadas que os transportam a outros escritos anteriormente. Um texto é apenas 
mais uma versão, mais outra forma de regresso a uma viagem cujo princípio ou fim não 
poderemos nunca alcançar. Qualquer peça discursiva que tenhamos pela frente se dissolve 
rapidamente na referência a outros textos, não importa se com o rótulo de ficcionais ou 
realistas. Qualquer leitura torna-se, pois, eminentemente intertextual. Será à luz desta hipótese 
que iremos tratar os conceitos de poder, de conhecimento e de produção da identidade pessoal 
como correspondendo a uma lógica de subjetivação política. Discutiremos ainda, com mais 
pormenor, enunciados discursivos específicos no cruzamento com as chamadas tecnologias do 
eu no campo da pesquisa autobiográfica e da análise compreensiva-interpretativa. 

 

São propostos para leitura e discussão dois textos, ambos disponíveis online: 

- O livro A ordem do discurso de Michel Foucault; 

- O artigo “Diálogos cruzados sobre pesquisa (auto)biográfica: Análise compreensiva-
interpretativa e política de sentido”, da autoria de Elizeu Clementino de Souza. 
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WORKSHOP II Estudo dos media em educação  
Benedita Portugal e Melo (IE-ULisboa) 

 
Sabendo-se que a construção das políticas educativas resulta, cada vez mais, de processos 
complexos que estão sujeitos às influências e constrangimentos que guiam a ação dos agentes 
e do Estado em diversos níveis de decisão (Natal & Alves, 2019), este workshop visa analisar as 
relações entre as políticas públicas de educação e o campo de mediação e mediatização da ação 
pública. Encarando o sistema educativo como um “sistema de regulações” (Barroso, 2005), 
assumir-se-á que os meios de comunicação social são instâncias de mediação e tradução, que 
funcionam como “nós de rede” de diferentes reguladores, sendo a sua intervenção decisiva para 
a configuração da estrutura e dinâmica dos sistemas de regulação e seus resultados (Barroso, 
2005).  

Num contexto de regulação pós-burocrática do sistema educativo, os processos de governança 
vão muito para além das tomadas de decisão efetuadas pelas autoridades políticas, pois 
envolvem processos complexos em “multicamadas” que, em última instância, criam um 
ambiente político no qual certas representações de políticas e problemas são percebidas como 
legítimas e/ou urgentes (Rönnberg, Lindgren & Segerholm, 2013).  

Para salientar como os media constituem e fornecem arenas que servem não só para dar a 
conhecer e compartilhar ideias no “espaço público” como para construir noções do que é 
socialmente percebido como legítimo ou ilegítimo, abordar-se-á, neste workshop, os efeitos 
cognitivos das mensagens mediáticas, a partir da análise da Teoria do Efeito de Agenda Setting 
(McCombs & Shaw, 1972), Teoria da tematização (Niklas Luhmann,1970) e Espiral do Silêncio 
(Noelle-Neumann, 1977). Estas perspetivas abrirão o caminho para sustentarmos a ideia de que 
os media (enquanto conjunto significativo de atores não estatais) podem ser considerados como 
co-produtores das políticas educativas.  

A ideia de que os media, concretamente a imprensa escrita, co-participam ativamente na 
produção e implementação das políticas educativas, por construírem novos referenciais (Muller, 
P. (1995) sobre a educação, será fundamentada a partir da realização de uma atividade prática. 
Assim, serão analisados um conjunto de editoriais, artigos de opinião e cartas ao diretor 
subordinados ao tema da educação em geral, e dos rankings escolares em particular, publicados 
num jornal de referência português, no início da década de 2000. Com este exercício, procurar-
se-á dar a conhecer quem participa nos processos de mediação e mediatização, o que afirma, 
como, onde e porquê. A análise deste material servirá também para demonstrar que a imprensa 
escrita constitui um espaço híbrido de circulação de conhecimento, uma vez que nele se 
difundem conhecimentos científicos e saberes comuns. 

 

Em síntese, a atividade prática pretende ilustrar como a imprensa escrita participa na ação 
pública ao  

a) produzir e pôr a circular informações e conhecimentos novos passíveis de serem utilizados 
pelas famílias para orientarem as suas decisões e escolhas escolares; 
b) cimentar publicamente a ideia de que os rankings escolares constituem instrumentos 
legítimos para avaliar o “estado da educação” em Portugal (Melo, 2009). 
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Para fechar o workshop serão ainda apresentados sumariamente dados de uma pesquisa 
(Neves, Pereira & Nata, 2014) que analisa os efeitos da publicação dos rankings escolares nas 
práticas dos diretores de escolas. Ao equacionarmos algumas das consequências dos rankings 
nos processos de micro-regulação local, esperamos, por fim que este workshop contribua para 
aprofundar o quadro conceptual que analisa como os processos de regulação das políticas 
públicas no domínio da educação são necessariamente afetados pelas interpretações mediadas 
e mediatizadas pelos media. 

 
Bibliografia 

Barroso, João (2005). Politicas Educativas e Organização Escolar. Lisboa: Universidade Aberta. 

Luhmann, Niklas [1970] (2009).Opinião pública. In João Pissarra Esteves (Org.). Comunicação e 
sociedade: os efeitos sociais dos meios de comunicação de massa (pp. 163-191). 2. ed. Lisboa: 
Livros Horizonte. 

McCombs, Maxwell E. & Shaw, Donald L. (1972). The Agenda Setting Function. The Public 
Opinion Quarterly, 36(2), 176-187. 

Melo, Benedita Portugal (2009). Os professores do ensino secundário e os rankings escolares. 
V.N.Gaia: Fundação Manuel Leão. 

Muller, P. (1995). Les politiques publiques comme construction d’un rapport au monde, In A. 
Faure, G. Pollet, P. Warin, (dir.), La construction du sens dans les politiques publiques , (pp. 
153-179). Paris: Harmattan. 

Natal, Ana Paula & Alves, Mariana Gaio (2019) Mediatização de políticas de aprendizagem ao 
longo da vida: a Iniciativa Novas Oportunidades na imprensa escrita. Comunicação Pública, 
14(26), 1-14. 

Neves, Tiago, Pereira, Maria João & Nata, Gil (2014): Head teachers' perceptions of secondary 
school rankings: Their nature, media coverage and impact on schools and the educational 
arena. Education as Change, DOI:10.1080/16823206.2014.926829 

Noelle-Neumann, Elisabeth (2017). A Espiral do Silêncio: Opinião Pública - nosso tecido social. 
Brasília: Estudos Nacionais. 

Rönnberg, L., Lindgren, J. & Segerholm, C. (2013). In the public eye: Swedish school inspection 
and local newspapers: Exploring the audit–media relationship. Journal of Education Policy, 
28(2),178–197. 
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WORKSHOP III Redes políticas globais e as políticas educativas 
Álvaro Moreira Hypolito, Universidade Federal de Pelotas – UFPel 

 
O workshop tem por objetivo trabalhar alguns conceitos importantes para os estudos em torno 
das redes políticas e das políticas educativas. Em razão do crescimento e da abrangência das 
redes globais de governança e suas implicações para as investigações no campo das políticas 
educativas, serão trabalhados conceitos tais como redes políticas, redes globais, governança, 
etnografia de rede e mobilidade de políticas. Serão apresentados exemplos de investigações que 
utilizam esses conceitos, ou alguns deles, para interpretar as políticas educativas no campo das 
políticas curriculares e estudos sobre o neoconservadorismo na educação. 

 
 

Referências 

AVELAR, Marina e BALL, Stephen J. (2019). Mapping new philanthropy and the heterarchical 
state: The Mobilization for the National Learning Standards in Brazil. International Journal of 
Educational Development, n. 64, p. 65–73. 

BALL, Stephen J. (2014). Educação Global S.A.: Novas redes políticas e o imaginário neoliberal. 
Ponta Grossa: Editora UEPG. 

BALL, Stephen J. (2013). Novos Estados, nova governança e nova política educacional. In: 
Apple, M.W., Ball, S.J. e Gandin, L.A. (org.) Sociologia da Educação - análise internacional. 
Porto Alegre: Penso.  

BALL, Stephen J. (2016). Following policy: networks, network ethnography and education 
policy mobilities. Journal of Educational Policy, v. 31, n. 5, p. 2–18. DOI: 
10.1080/02680939.2015.1122232 

HOWARD, Philip N. Network Ethnography and the Hypermedia Organization: New Media, New 
Organizations, New Methods. New Media Society, Vol.4, n.4; 550-574, 2002. DOI: 
10.1177/146144402321466813 
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SOBRE OS CONVIDADOS 

 

Álvaro Moreira Hypolito é Professor Titular da Faculdade de Educação, Universidade Federal de 
Pelotas. É coordenador acadêmico do Grupo de Pesquisa Gestão Escolar, Currículo e Políticas 
Educativas. Realiza estudos sobre Trabalho Docente, Políticas de Avaliação, Currículo, e Políticas 
Educacionais. Co-editor da "Currículo sem Fronteiras" (www.curriculosemfronteiras.org). 

 

Antoni Verger é pesquisador sénior do Departamento de Sociologia da Universidade Autônoma 
de Barcelona e vice-diretor do mestrado Erasmus de Políticas Educacionais para 
Desenvolvimento Global (GLOBED). Antigo pós-doutorando no Instituto de Pesquisa em Ciências 
Sociais de Amsterdão, Antoni Verger direciona a sua pesquisa para o estudo da relação entre 
instituições de governança global e política educacional, com foco na disseminação, enactment 
e efeitos de parcerias público-privadas, políticas de quase-mercado e sistemas de accountability 
na educação. Atualmente coordena o projeto de pesquisa REFORMED - Reformando Escolas 
Globalmente: Uma análise multiescalar das políticas de autonomia accountability em educação 
(ERC StG, 2016–2021). 

 

Benedita Melo é professora auxiliar do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 
membro da UIDEF e colaboradora do Observatório Permanente da Juventude do ICS/UL. É ainda 
Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Sociologia. Exerce, desde 2011-12, as funções de 
perita externa num agrupamento de escolas de Lisboa no âmbito dos Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária. As suas áreas de investigação situam-se no domínio da sociologia da 
educação, sociologia da infância e políticas educativas. Tem estado envolvida em diferentes 
projetos de investigação financiados pela FCT, encontrando-se, atualmente a coordenar um 
projeto, com a Universidade dos Açores e a Universidade do Porto intitulado “De pequenino se 
torce o menino: a fabricação do sucesso escolar nos primeiros anos de escolaridade. 

 

Dalila Andrade Oliveira é pesquisadora 1A do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), professora 
do Programa Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais na área de 
Políticas Públicas e Educação. Desenvolve estudos e pesquisas com uma ênfase em política 
educacional, administração escolar e trabalho docente na América Latina. Foi presidente da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), coordenadora geral 
da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente (RedEstrado), coordenadora da 
Seção de Educação da Latin American Studies Association e coordenadora do CA/CNPq. Autora 
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RESUMOS 

 

[1] Alessandra Martins dos Reis | Doutoranda PPGEduC/UNEB 
 

Orientador/a: Elizeu Clementino de Souza 

PRÁXIS DOCENTE NA SAÚDE: NARRATIVAS DE EDUCADORES EM CONTEXTO DE FORMAÇÃO 

Trata-se de projeto de estudante de doutoramento em primeiro ano de estudo. Surgiu no 

contexto de formação de educadores que atuam na pós-graduação na área da saúde, em 

modalidade de programas de residências em saúde da família e medicina de família e 

comunidade do Sistema Único de Saúde brasileiro. 

Os estudos brasileiros mais recentes (RAMOS, 2018; CARNEIRO, 2018; SILVA, 2017; 

LOTTERMANN, 2016; BORBA, 2017; PIO, 2017) apontam que a construção da identidade 

docente na saúde acontece no contexto prático e com poucas possibilidades de acesso a espaços 

institucionalizados ou cursos formais, visto que a pós-graduação stricto senso não tem sido 

identificada como espaço de formação de docentes e sim para a formação de pesquisadores da 

área. As iniciativas estudadas por Mielo (2017), Pio (2017) e Oliveira (2018) apoiam as trajetórias 

de construção da práxis pedagógica dos docentes da saúde na formação latu senso, na educação 

permanente das próprias instituições, ou ainda espaços promovidos para a construção de 

recomendações resultantes das pesquisas, com a perspetiva de sugerir soluções ao cenário de 

carência de espaços de formação docente em saúde. A formação docente está frequentemente 

associada às experiências de educação permanente em saúde com inspirações da abordagem 

construtivista e crescente adesão às metodologias ativas de ensino e aprendizagem como um 

dos caminhos de transformação do modelo de atenção e educação na saúde (MATTOS, 2016; 

SILVA, 2017; PAULINO, 2016; SOUZA, 2018; CAUDURO, 2018; MIELO, 2017; PIO, 2017). 

A partir da pergunta de pesquisa: De que maneira os educadores da saúde constroem sua 

identidade e ressignificam suas práticas a partir de processos formativos para educadores em 

contexto de programas de residências em saúde? Pretende analisar relações entre conceções, 

práxis e condições de trabalho docente de educadores em saúde em contexto de formação. 

Em diálogo com Josso (2010), Contreras Domingos (2010, 2015, 2016), Larossa (2002, 2015), 

Benjamin (1987, 1994) e Ceccim (2004, 2005), busca-se discutir e sistematizar questões sobre 

construção da identidade docente na saúde, práxis pedagógica, condições de trabalho docente 

dos educadores da saúde e formação de educadores nas experiências de educação permanente 

em saúde. 

Ancorada em princípios da pesquisa (auto)biográfica (DELORY-MOMBERGER, 2012; SOUZA, 

2006, 2014, 2018; PASSEGGI, 2010), o estudo configura-se como uma pesquisa narrativa e utiliza 

como dispositivo memoriais de formação escritos em 2017 no contexto de um curso de 

“Especialização em Educação na Saúde para preceptoria no SUS”. Dar-se a ler e socializar novas 

experiências relacionadas à formação e à docência em saúde inscreve-se como ato de leitura-

escrita dos memoriais produzidos em 2017 e revisitando-os e reescrevendo em 2020, tendo 
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como colaboradores educadores em saúde que participaram do curso de especialização, ao 

destacarem suas memórias e experiências de formação-profissão em saúde, com ênfase na 

práxis e nas condições de trabalho docente. 

Serão convidados para participar da pesquisa os educadores com formação inicial em 

enfermagem, fisioterapia, educação física, psicologia, medicina, nutrição, odontologia e saúde 

coletiva, que atuam em um programa de pós-graduação, modalidade residência em saúde, da 

região metropolitana de Salvador–BA. 

Palavras-chave: Práxis docente, Formação docente, Saúde, Narrativas. 

 

 

[2] Alexandre William Barbosa Duarte | Recém doutor FE UFMG 
 

Orientadora: Dalila Andrade Oliveira 

A NOVA GESTÃO PÚBLICA NA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS E PERNAMBUCO: AS POLÍTICAS, 

OS ATORES E SEUS DISCURSOS 

As reformas experimentadas nas últimas décadas nos sistemas educativos no Brasil 

acompanharam uma tendência mais ou menos mundial da necessidade de se medir a eficácia 

dos sistemas educacionais mediante a capacidade de resposta da escola aos objetivos e metas 

fixados a ela. As políticas educacionais aí empreendidas pautam-se na exigência por maiores 

informações sobre os resultados desses sistemas e consideram os gestores e outros membros 

da equipe escolar como corresponsáveis pelo nível de desempenho alcançado pela instituição. 

Minas Gerais e Pernambuco têm se destacado no cenário nacional com profundas reformas em 

seus sistemas de ensino nas últimas décadas. Ambos os estados pautaram suas políticas 

educacionais em um quadro de racionalidade produzida pela chamada Nova Gestão Pública 

(NGP), na qual a busca pela melhoria dos resultados educacionais, como meio de reduzir a 

desigualdade social e promover maior justiça, tem estimulado a adoção da lógica empresarial 

na gestão da escola pública, muitas vezes contrariando os fins a que ela se destina. As políticas 

educacionais mais recentes têm atribuído especial atenção às ações exercidas pela gestão 

escolar, fazendo com que sua atuação seja cada vez mais diversa. 

Este trabalho, fruto da pesquisa de doutorado concluída em 2019, buscou identificar e analisar 

as bases epistemológicas que orientaram as mais recentes reformas nos sistemas de ensino no 

Brasil no que se refere à gestão escolar e de que forma isso se reproduziu nos níveis 

subnacionais, tendo como contexto de análise as redes estaduais de ensino de Minas Gerais e 

Pernambuco. Observou-se, também, como tais matrizes se traduzem na ação estatal, expressa 

na política institucional, e na prática profissional do diretor escolar manifesta em seus discursos, 

bem como a conceção de “educação escolar” que se encontra latente nesses indivíduos. 

A pesquisa tem o texto como elemento central investigado, transcrito nas falas dos diretores 

escolares captadas por meio das entrevistas em profundidade realizadas no âmbito de duas 

pesquisas de abrangência nacional desenvolvidas pelo Grupo de Estudos Sobre Política 

Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO/UFMG), bem como na produção da política 
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institucional destes dois estados. Para a análise, nos pautamos nos aportes teórico-

metodológicos da Análise de Discurso Crítica. 

Os resultados apontam que, embora as reformas de matriz gerencialista tenham se expressado 

de modo mais intenso nestes dois estados a partir da segunda metade dos anos 2000, o modelo 

teve suas bases estabelecidas ainda na década anterior, permitindo sua consolidação nos 

governos de Aécio Neves e Antônio Anastasia, em Minas Gerais, e Eduardo Campos, em 

Pernambuco. O discurso dos diretores pressupõe uma distribuição desigual do poder na 

estrutura hierárquica do Estado com reflexos em sua autonomia no nível local. Além disso, 

fatores como a violência e a precariedade das condições de trabalho parecem estabelecer uma 

relação direta com o nível de ação deste indivíduo que se mostra compelido a cumprir os 

acordos de desempenho estabelecidos com o Estado. Contudo, observamos que para 

consecução dos objetivos e metas definidas centralmente nestes acordos os diretores se 

utilizam, no curso de suas ações, de diferentes matrizes que não se alinham, necessariamente, 

àquelas expressas na ação estatal. As relações sociais estabelecidas no nível local parecem, 

ainda, determinar a agência do indivíduo tanto quanto a estrutura gerencial que lhe sobrepõe. 

Palavras-chave: Políticas Educativas, Diretor Escolar, Gestão Por Resultados, Nova Gestão 
Pública. 

 

 

[3] Ana Karinne de Moura Saraiva | Doutoranda IE-Ulisboa 
 

Orientadora: Luísa Cerdeira 

EDUCAÇÃO SUPERIOR EM ENFERMAGEM: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

O estudo objetiva analisar os desafios da Educação Superior em Enfermagem considerando o 

atual contexto econômico, político e social do Brasil e, de forma específica, identificar os 

desafios da Educação Superior em Enfermagem, discutir as possibilidades para o enfrentamento 

desses desafios e estabelecer a relação entre os desafios e as possibilidades de enfrentamento. 

Será realizada pesquisa qualitativa e exploratória organizada em três movimentos. Os sujeitos 

do estudo serão personalidades reconhecidas pela atuação no movimento político da Educação 

Superior em Enfermagem no Rio Grande do Norte/Brasil, bem como representantes de cursos 

de graduação, da gestão da saúde, dos movimentos sociais da saúde e da enfermagem. Os 

resultados preliminares apresentam que os desafios contemporâneos da Educação Superior em 

Enfermagem no Brasil dizem respeito: à relação público-privado; à organização política da 

Enfermagem e do movimento estudantil; às novas gerações de estudantes, enfermeiros, 

docentes e lideranças da Enfermagem; à gestão e projetos de formação e princípios da 

organização política e da formação em Enfermagem.  

Palavras-chave: Capitalismo Contemporâneo. Educação Superior. Enfermagem. 
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[4] Ana Maria Clementino | Recém doutora FE UFMG 
 

Orientadora: Dalila Andrade Oliveira 

AS TENSÕES E CONTRADIÇÕES DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS DOS GOVERNOS 

DE LULA E DILMA ROUSSEFF: O IDEB E O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

Durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, o Brasil vivenciou transformações econômicas e 

sociais importantes que afetaram diretamente o bem-estar da população, principalmente a mais 

pobre. No campo educacional, algumas mudanças significativas no sentido da promoção de uma 

nova conceção de justiça social baseada na equidade foram observadas, tomadas em 

reconhecimento das diversidades e das condições socioeconômicas desiguais da população 

brasileira. No entanto, as políticas educacionais implantadas no Brasil nos citados governos 

apresentaram uma tensão e até mesmo contradições entre seus objetivos e suas conceções de 

justiça. Haja vista que a educação brasileira permaneceu orientada pelos princípios de eficiência 

da Nova Gestão Pública tal como ocorria no governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, 

baseada sob uma noção de justiça amparada pela igualdade de resultados em testes 

padronizados, caminhando na contramão de uma conceção mais ampla e coletiva de direitos. 

Dessa forma, esta tese buscou realizar a análise de duas distintas medidas de políticas 

educacionais instituídas durante o governo Lula e sequenciadas no governo Dilma Rousseff, 

buscando verificar suas conceções de justiça, identificar seus processos de elaboração e 

implementação, assim como os atores ou grupos sociais que participaram da formulação de tais 

políticas e analisar os efeitos dessas lógicas díspares de justiça sobre a organização do trabalho 

da gestão escolar. Para isso, optou-se pela análise do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb), criado em 2007 para aferir a qualidade da educação brasileira a partir da 

observação do rendimento escolar (taxa de aprovação e reprovação) e desempenho dos alunos 

na Prova Brasil (avaliação externa), e do Programa Mais Educação (PME), que tinha o objetivo 

de fomentar a ampliação da jornada escolar dos estudantes, prioritariamente mais vulneráveis 

socialmente, pautada sob uma perspetiva de educação integral. Para tanto, foram desenvolvidas 

três etapas metodológicas: revisão bibliográfica, levantamento documental e análises de 

entrevistas semiestruturadas com gestores(as) escolares de Belo Horizonte. Como resultado, 

observou-se um movimento recorrente de ruturas e permanências das políticas educacionais 

implementadas nos governos Lula e Dilma Rousseff com aquelas empreendidas no governo FHC, 

o que refletiam, de certa maneira, a presença de diferentes alianças realizadas pelos governos 

autodenominados democrático-populares com distintos grupos sociais. Constatou-se que a 

criação do Ideb deu-se dentro de um contexto de reforma transnacional de educação que tem 

priorizado a eficácia e a performance dos sistemas educativos, conforme a orientação de 

organismos internacionais, como a OCDE, observando, ainda, a influência de grupos 

empresariais brasileiros, como o Todos pela Educação, na sua elaboração; enquanto o PME teria 

nascido no interior da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), 

criada em resposta à pressão de Movimentos Sociais como uma política positiva de 

enfrentamento à pobreza e de valorização da diversidade cultural brasileira. Nesse sentido, 

consagravam distintas, e até contraditórias, noções de justiça que conviviam em tensão dentro 

das escolas, conforme apontaram os relatos dos(as) diretores(as)escolares.  

Palavras-chave:  Nova Gestão Pública, Ideb, Programa Mais Educação, Educação Integral. 
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[5] Ana Sueli Teixeira de Pinho | Recém doutora PPGEduC/UNEB 
 

Orientador: Elizeu Clementino de Souza 

O TEMPO ESCOLAR E O ENCONTRO COM O OUTRO: DO RITMO PADRÃO ÀS SIMULTANEIDADES 

Este texto é resultante de uma pesquisa de doutorado cuja tese teve por objetivo compreender 

a relação entre o tempo escolar, os outros tempos sociais e as temporalidades dos sujeitos, a 

partir de narrativas biográficas de professoras, em duas escolas com classes multisseriadas, e 

sujeitos das comunidades de Botelho e Praia Grande, em Ilha de Maré – Salvador-Ba. A análise 

do campo empírico fez emergir o problema do tempo escolar reduzido a ritmo, ora 

compreendido como uma propriedade individual, ora como uma imposição de um tempo 

hegemônico, o do relógio. Para problematizar essa noção, foram utilizados autores como Elias 

(1993), Faraco (2010a) e Bakhtin (2003). Com base na relação entre tempo e diferença, retomou-

se a discussão com Bakhtin (2003, 2010) para, junto com Levinas (2011a, 2011b), propor outra 

concepção, a de tempo como simultaneidade, concebida como coexistência e interação. A 

pesquisa empírica adotou, como abordagem metodológica, a narrativa (auto)biográfica que se 

constitui na oportunidade do outro dizer de si e, ao fazê-lo, através da entrevista narrativa, 

deixar entrever traços de uma experiência, ao mesmo tempo pessoal e social. A pesquisa 

concluiu que a compreensão do tempo escolar, de um lado, depende de um olhar atento para 

os outros tempos sociais que atravessam a escola, e de outro, de uma atenção especial às 

interações realizadas entre os sujeitos no interior da sala de aula. Afinal, o tempo escolar é 

acontecimento que se dá no encontro com o outro. 

Palavras-chave: Tempo Escolar, Autobiografia, Tempo e Diferença, Ritmo e Simultaneidade. 

 

 

[6] Arianna Montemurro | Doutoranda Universidade de Estrasburgo 
 

Orientador: Romuald Normand 

THE ROLE OF INTEREST GROUPS IN EUROPEAN EDUCATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES 

The research aims at presenting how NGOs, business interests, Think tanks, advocacy groups 

and social entrepreneurs circulate ideas, tools, devices, programs that impact on European 

policy making in education, structuring different types of mobilization which cannot be reduced 

to the concept of ‘influence’.  

The aim of our research is to identify an account of ‘social’ actors networking, with some 

empirical details about what they do, think and act within organizations, institutions, or 

meetings, spaces, events, etc., identifying networks including several actors and relationships, 

from business to social entrepreneurship and philanthropy, which relate to European policy 

makers through various kinds of values, ideas and knowledge. 

We are investigating how, being able to provide new knowledge and expertise to European 

policy-makers, these actors disseminate knowledge and expertise in expert groups or advocacy 
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coalition groups that are resumed capitalized, translated in official recommendations, reports, 

European programs, etc.  

Other study objectives are: tracing a map of the European interest groups in the field of digital 

technologies in education, identifying their instruments of action, communication flows and 

financial resources; showing the European policy-making related to transparency initiatives in 

the field of the education funding; analysing the changes induced by the lobbying in terms of 

politics orientation, ideology building, and conversion of values and interests within the publics 

of the education agencies. 

Our theoretical framework refers to the ‘European Education networks theory’ and policy 

network approach, which are related to the key networks that are the base of the policy 

communities and their social relationships in the field of education. The new education 

philanthropic networks, interlink business, business philanthropy, non-governmental agencies 

and government bureaucracies, with a recurrence of particular companies and people, related 

to particular kinds of policy ideas. The new policy communities emerging within education policy 

are both routes of influence and access for business organisations and businesspeople and new 

ways of realising, disseminating and enacting policy. 

The empirical investigation includes comprehensive interviews with members of the interest 

groups, that we have identified on ‘umbrella websites’, by looking at partnerships and 

sponsorships inside the represented networks of the interest groups focused on educational 

technologies. Secondly, we have made a screen of the Transparency Register of the European 

Commission, because of the importance that the Register has acquired during the latest years 

in the European context. 

The interviewed members, we have seen, are part of different types of groups: federation of 

interest groups, research group, philanthropic organization, consulting group, think tank and 

charity business. These were preliminary interviews to understand what are the main 

characteristics of their activities inside the groups and what were the traits of the groups 

themselves, in terms of mission and strategy of the group, selection of the staff, fundraising, 

relations with private and institutional stakeholders, internal and external decision-making. The 

preliminary analysis needs to be deepened in the next months. 

Keywords: collusive interpenetration, magistracy of influence, philanthrocapitalism, edu-
business. 

 

 

[7] Carlos Manuel Maio Bodião | Doutorando IE-ULisboa 
 

Orientador: Luís Miguel Carvalho 

AS POLÍTICAS CURRICULARES NO ENSINO BÁSICO (2001-2015): UMA ANÁLISE DAS 

MUDANÇAS DA REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

As mudanças nos modos de orientação, de coordenação e controlo da Educação, associada à 

problemática da reforma e recomposição do papel do Estado, têm mobilizado inúmeros 
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investigadores em diferentes países e alimentado o debate político a partir dos anos 80 do 

século XX. No âmbito dos estudos desenvolvidos na área de especialidade de Administração e 

Política Educacional do IE da Universidade de Lisboa, o tema e a problemática da regulação 

constituem elementos centrais. O estudo cobrirá o espaço temporal entre 2001 e 2015, período 

de profundas alterações nas políticas económicas e sociais, a nível nacional e internacional, onde 

organizações como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a OCDE ou a Comissão 

Europeia, ganharam influência sobre as decisões dos Estados, originando processos internos de 

reformas e o lançamento de medidas políticas e legislativas que afetaram a estrutura e o papel 

do Estado em geral e o da Educação em particular. Nos últimos quinze anos, os sucessivos 

governos introduziram medidas de política curricular ao nível da conceção e gestão curricular, 

da valorização dos resultados escolares e da descentralização, que mostram sinais de mudanças 

na coordenação e controlo dos sistemas de ensino, isto é, mudanças nos modos de regulação 

da Educação. O estudo tem como propósito utilizar as políticas curriculares no ensino básico 

como analisador da evolução dos modos de regulação da educação. Nesse âmbito, interessa-

nos conhecer tanto as mudanças nos processos de regulação (atores, contextos, instrumentos, 

modalidades), quanto o ‘sentido’ na regulação (valores, princípios, paradigmas de educação 

básica). As políticas curriculares, apesar de serem da responsabilidade do Estado, não são 

pensadas somente pelos seus organismos, envolvendo uma multiplicidade e diversidade de 

atores e de interações. Esta ampliação do conceito de políticas públicas, que deixa de as limitar 

ao momento de decisão e ao ator estatal, passando a perspetivá-las sob o prisma da ação 

pública, filia-se na sociologia da ação pública, que adotamos no presente estudo. Para a análise 

das mudanças da regulação da educação, iremos mobilizar o referencial teórico da regulação 

institucional entendida como “o modo como as autoridades públicas (o Estado e a sua 

administração) exercem a coordenação, o controlo e a influência sobre o sistema educativo, 

orientando através de normas, injunções e constrangimentos o contexto da ação dos diferentes 

atores sociais e seus resultados” (Barroso, 2005). A nossa opção metodológica será a 

investigação qualitativa. Pretendemos recorrer a entrevistas semi-estruturadas aos atores que 

nos últimos 15 anos tiveram intervenção nas políticas curriculares e à análise documental 

(legislação nacional sobre políticas curriculares, programas governamentais, publicações do 

Ministério da Educação, pareceres do Conselho Nacional de Educação, textos da comissão de 

educação da Assembleia da República, estudos e/ou relatórios que levaram à construção dos 

textos legislativos). 

Palavras-chave: Políticas curriculares, regulação, ensino básico. 

 

 

[8] Catarina Gonçalves | Doutoranda IE-ULisboa  
 

Orientador: Luís Miguel Carvalho 

OS DISPOSITIVOS DIGITAIS NO GOVERNO DA EDUCAÇÃO. UM ESTUDO DAS DINÂMICAS DE 

CONCEÇÃO E APROPRIAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE RECOLHA, TRATAMENTO E DIFUSÃO DE 

DADOS SOBRE A EDUCAÇÃO 

A literatura de análise das políticas educativas tem vindo recentemente a referir o papel 

significativo que as tecnologias digitais estão a adquirir nos processos contemporâneos de 
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governo da educação. Os estudos já publicados, ainda em número reduzido, têm considerado 

dispositivos digitais de âmbito transnacional que oferecem funcionalidades de comparação 

entre países e dispositivos de âmbito nacional que disseminam informação sobre a performance 

das escolas e dos estudantes, assim como dispositivos que servem a recolha de informação junto 

das escolas.  

Apesar de em contexto nacional este fenómeno carecer de estudos aprofundados no âmbito da 

investigação em Educação, em Portugal existe igualmente uma variedade de plataformas de 

recolha e tratamento de dados da Educação que solicitam de forma continuada resposta das 

escolas, assim como dispositivos que servem a disseminação de informação estatística sobre o 

sistema educativo e sobre cada escola para uso da comunidade em geral. No âmbito da 

Administração Central da Educação (ACE), existe uma afirmação explícita da intenção de com 

aquela recolha produzir conhecimento para a tomada de decisão, assim como uma preocupação 

com a integração de dados provenientes de diferentes níveis do sistema e com a sua 

disponibilidade para diferentes utilizadores, e ainda uma integração entre as funções de 

produção de informação sobre o sistema educativo e as atividades do Ministério da Educação a 

nível internacional. Observa-se igualmente uma preocupação recente em centralizar numa 

única solução tecnológica os processos de gestão de alunos, em agregar os dados relativos a 

todo o seu percurso escolar e em torná-los acessíveis em tempo real. 

No meu trabalho, os dispositivos digitais não são de todo considerados como algo neutro, 

soluções estritamente técnicas, mas antes como objetos enraizados quer nos seus aspetos 

técnicos, quer nos seus aspetos sociais, artefactos que participam na construção do mundo, ao 

mesmo tempo que são por ele construídos. Ademais, este fenómeno é por mim perspetivado 

no quadro de uma problemática atenta ao surgimento de novos modos de regulação da 

educação, em que novos atores assumem um papel significativo a todos os níveis da política 

educativa e em que as formas de coordenação da ação assumem novos contornos, mais 

centrados nos resultados e na comparação, na monitorização e na contratualização. 

Tendo por base o quadro teórico da instrumentação da ação pública, e portanto observando os 

dispositivos digitais como dispositivos técnicos e políticos, o estudo que apresento tem como 

propósito compreender os processos de conceção e apropriação dos dispositivos digitais de 

recolha, tratamento e difusão de dados na regulação da Educação, nas suas dimensões cognitiva 

e social. Seguindo uma abordagem metodológica qualitativa, o estudo está estruturado num 

design com dois eixos de pesquisa – dinâmicas de conceção; dinâmicas de apropriação – que 

são analisados em duas distintas dimensões – cognitiva; social – num olhar atento a três distintos 

níveis de regulação da educação – local; nacional; transnacional. Centrado na ACE, o estudo 

desdobra-se por dois planos de inquirição: um relativo à produção de um dispositivo 

transnacional e sua receção no espaço nacional em estruturas da ACE; outro relativo a um 

dispositivo em construção no seio da ACE e sua receção em estabelecimentos escolares. 

Palavras-chave: dispositivos digitais, governo da educação, instrumento de ação pública, novos 
modos de regulação. 
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[9] Cristina Gonzales | Doutoranda U. Granada / IE-ULisboa 
 

Orientadora: Sofia Viseu 

DIRETORES DE ESCOLAS QUE ENFRENTAM O DESAFIO DE UMA EDUCAÇÃO DE EQUIDADE E 

EXCELÊNCIA 

Estudos recentes defendem a grande importância da liderança educativa no trabalho dos 

diretores (Leithwood & Riehl, 2005; Day, 2016). Este tipo de liderança contribui para uma 

educação de qualidade, e como inúmeras pesquisas sobre este assunto demonstram, esta 

liderança é alcançada com uma visão compartilhada de valores educacionais, apoio profissional 

e compromisso, e a abertura da escola para a comunidade (Day et al., 2010; Drysdale, & Gurr, 

2016). É por isso que a regulamentação educativa da Espanha propõe uma figura de diretor 

como "líder pedagógico". 

Excelência e equidade na escola é um remanescente do sistema educacional espanhol. Em 

contextos de especial dificuldade, torna-se ainda mais evidente a necessidade de uma liderança 

orientada para a justiça social (Taylor, 2000). Para garantir uma verdadeira equidade 

educacional, neste caso, os diretores de escola devem assumir um perfil adaptado ao seu 

contexto. 

Este estudo explora as vozes dos diferentes diretores que desenvolvem o seu trabalho em 

centros espanhóis classificados como "centros de difícil desempenho" mas com excelentes 

resultados educativos (segundo a Agência Andaluza de Avaliação Educativa "AGAEVE"), 

investigando a forma como exercem a sua liderança para conseguir uma melhoria educativa. 

Este estudo faz parte do projeto internacional ISSPP (International Successful School 

Principalship Project). Por esta razão, a seleção dos casos foi feita com base nos critérios deste 

projeto. O método de pesquisa consiste em "estudos de caso" através de entrevistas semi-

estruturadas, análise documental e observação participativa dos diretores de escola na 

província de Granada. Os dados coletados foram analisados utilizando os princípios básicos da 

Teoria Fundamentada. Dessa forma, os temas emergentes foram detetados através das vozes 

desses diretores de escola. 

Os resultados revelam a importância de construir uma liderança baseada em princípios de 

trabalho em equipe, compromisso, colaboração, treino de habilidades interpessoais e de grupo, 

bem como o estabelecimento de vínculos com organizações externas e serviços de apoio escolar 

e educacional. Além disso, os diretores também destacam as dificuldades inerentes ao seu 

papel, como a sobrecarga de trabalho devido a questões burocráticas, e expõem diferentes 

linhas de melhoria para alcançar a educação baseada na equidade. Especificamente, os diretores 

entrevistados no nosso estudo trabalham em contextos escolares desafiadores. Através da 

análise do discurso realizada, observamos como as escolas de difícil desempenho com 

excelentes resultados selecionadas mostram uma cultura profissional de liderança baseada na 

justiça social. 

Em conclusão, consideramos que em um contexto de desafio, a função do diretor deve adquirir 

um caráter comprometido e orientado para a justiça social, deixando de lado o "papel 

gerencial/administrativo" e buscando o sucesso na igualdade de oportunidades. Apesar do fato 

de que as regulamentações educacionais na Espanha estão caminhando para a realização desta 
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liderança pedagógica, há muitas ações que devem ser realizadas. Algumas delas incluem 

formação e colaboração entre escolas para a melhoria da educação. 

Palavras-chave: diretores de escola, liderança educacional, identidade profissional, contexto 

espanhol. 

 

 

[10] Dulcinéia da Silva Adorni | Doutoranda DINTER - PPGEduC/UNEB-UESB 
 

Orientador: Elizeu Clementino de Souza 

PIBID E A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE QUÍMICA PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

Diante das dificuldades enfrentadas pela educação no Brasil ao longo dos anos, o desejo de 

tornar-se professor vem diminuindo gradativamente. Baixos salários, jornada de trabalho 

excessiva e péssimas condições de trabalho afastam dos universitários o desejo da docência. 

Atuando como professora de Estágio percebo que esse quadro não é diferente na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, entre os alunos de licenciatura do curso de Química, 

onde, frequentemente, presencio relatos que mostram o desinteresse desses discentes em 

atuarem como professores, sobretudo na Educação Básica. Nesse contexto, O PIBID - Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência se configura como lócus privilegiado para a 

investigação da formação inicial do professor. Por ser um Programa regido pelos princípios do 

fortalecimento da escola pública e entendendo que os problemas da qualidade da educação não 

podem ser resolvidos de forma isolada, mas sim sob uma ótica de cooperação, torna-se 

importante discutir sobre a sua contribuição na formação do docente na Educação Básica 

podendo assim trazer novos dados para a compreensão e abordagem dessa questão. O 

Programa proporciona aos licenciandos uma imersão nas escolas, permitindo-lhes entender e 

viver cotidianamente seus dilemas, revelando-se uma experiência enriquecedora que diminui o 

“choque de realidade” e corrobora com o interesse em ser professor. Não há como elevar a 

qualidade da educação básica se as instituições de ensino superior não forem convocadas e 

estimuladas a priorizar a formação inicial e continuada dos recursos humanos que vão atuar 

nesse segmento de ensino. Na essência, os professores de Ensino Médio tendem a manter, 

tacitamente, as mesmas conceções da ciência química que vivenciaram na universidade, ou seja, 

conforme a racionalidade técnica derivada do positivismo. Nesse sentido, a formação docente 

deve ser continuada, por meio da integração entre professores da educação básica com grupos 

de pesquisa e debates em ensino de Química, a qual deve ocorrer de forma contínua, sendo essa 

uma das propostas do PIBID, pois o Programa prevê a ocorrência semanal de encontros de 

estudos entre coordenadores (professores universitários), supervisores (professores da 

educação básica) e bolsistas de iniciação à docência (alunos da licenciatura) na universidade e 

nas escolas com o intuito de discutir trabalhos que abordam o ensino de Química, além de outras 

atividades desenvolvidas diretamente pelos bolsistas no “chão das escolas”. Partindo dessas 

considerações, essa pesquisa, de abordagem qualitativa, se propõe investigar “o PIBID e a 

formação do professor de Química: a construção do sentido da profissão docente na educação 

básica”, desenvolvendo um estudo de caso de perspetiva (auto)biográfica, tendo por objetivo 

geral: analisar o processo de formação inicial de professores de Química no lócus do PIBID da 
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UESB (Itapetinga e Jequié); e, por objetivos específicos : analisar a construção de sentidos sobre 

a profissão e atuação docente na educação básica; investigar o sentido atribuído à profissão 

docente nas ações propostas aos bolsistas.  A análise e representação dos dados ainda será 

definida, podendo ser análise colaborativa ou análise interpretativa-compreensiva.  

Palavras-chave: PIBIB, Formação Inicial Docente, Professor de Química, Educação Básica. 

 

 

[11] Juliana de Fátima Souza Recém | Doutora FE UFMG 
 

Orientadora: Maria do Carmo Lacerda Peixoto 

INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSÃO DOCENTE NA AMÉRICA 

LATINA E CARIBE 

O trabalho se propôs a investigar qual o lugar que a região da América Latina e Caribe ocupa nas 

políticas e processos contemporâneos de internacionalização da educação superior brasileira. A 

análise empreendida concentrou-se inicialmente nos sentidos da internacionalização da 

educação superior na contemporaneidade, destacando como projetos articulados no nível 

regional podem se tornar estratégicos para o fortalecimento daqueles sistemas universitários 

que trabalharem de forma alinhada entre si. Posteriormente buscou-se construir um panorama 

da educação superior na América Latina e Caribe, assinalando os contrastes e convergências 

entre os países do subcontinente, bem como os atores mais relevantes da região no que tange 

à produção do conhecimento. Num terceiro momento, focalizou-se o sistema brasileiro de 

educação superior, num esforço de mapeamento da internacionalização das suas universidades 

e de compreensão de em que medida e com quais motivações tem sido fomentada a 

intensificação das relações interinstitucionais com a América Latina e Caribe. Ao final se 

desenvolveu um estudo de caso da Universidade Federal de Minas Gerais, com o intuito de se 

verificar como uma das instituições mais prestigiadas do subcontinente estrutura sua política de 

internacionalização e qual o espaço correspondente à América Latina e Caribe em seu quadro 

de atividades. A discussão está ancorada nos conceitos de campo social, governança 

educacional, internacionalização da educação superior e regionalização da educação superior, 

tendo como referência os escritos de Pierre Bourdieu, Roger Dale, Jane Knight e Susan 

Robertson, dentre outros autores que abordam a temática da educação superior numa 

perspetiva crítica. O estudo perpassou ainda discussões sobre universidades de classe mundial 

e sobre a geopolítica do conhecimento. A pesquisa tem caráter qualitativo e incluiu análise 

documental, entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários, além de utilizar dados 

estatísticos relativos à internacionalização da educação superior. Dentre os documentos 

analisados destacam-se o Plano Nacional de Educação 2014-2024, o Plano Nacional de Pós-

Graduação 2011-2020, bem como os Planos de Desenvolvimento Institucional da UFMG 

relativos aos ciclos de 2008 a 2012 e de 2013 a 2017, com os respetivos relatórios de gestão. 

Dentre as informações estatísticas, destacam-se os microdados do Censo da Educação Superior 

2016, que retratam a mobilidade internacional dos estudantes brasileiros. À luz do referencial 

teórico e do conjunto de informações coletadas, constatou-se, em primeiro lugar, que a política 

nacional de educação superior está alinhada a uma agenda globalmente estruturada para a 

educação, na qual se privilegia a interação com países centrais para aprimorar a capacidade do 
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sistema acadêmico brasileiro de produzir ciência e inovação, na perspetiva de uma sociedade 

do conhecimento. Em segundo lugar, observou-se que há uma hierarquia interna entre os 

sistemas nacionais de educação superior da América Latina e Caribe, com uma tendência à 

manutenção das relações entre um grupo restrito de organizações de nível de qualidade 

equivalente. Por fim, verificou-se que embora a agenda brasileira esteja focada na intensificação 

da internacionalização com instituições do Norte, têm emergido experiências inovadoras de 

cooperação no nível regional, tais como a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, 

criada pelo governo federal, e o Programa de Doutorado Latino-Americano em Educação, 

realizado na UFMG em parceria com instituições de outros países. As duas iniciativas constituem 

projetos alternativos de internacionalização, mais autônomos e autocentrados, e são orientados 

por uma conceção de justiça social e de solidariedade entre os pares. 

Palavras-chave: Internacionalização da educação superior, Universidades de classe mundial, 

Geopolítica do conhecimento. 

 

 

[12] Kátia Maria de Aguiar Barbosa | Doutoranda PPGEduC/UNEB 
 

Orientador: Elizeu Clementino de Souza 

PROJETO DE PESQUISA A GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL: A EXECUÇÃO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO ESTADO DA BAHIA 

A pesquisa, que tem como objeto a gestão da educação no sistema prisional do Estado da Bahia, 

investiga de que forma ela contempla os sujeitos em restrição ou privação de liberdade, em 

consonância com as diretrizes federais e estaduais. Parto do pressuposto de que a escola nos 

presídios é marcada pela diferença, constituindo-se como outro tipo de instituição, submetida 

às normas da prisão e à lógica da segurança pública. Entretanto, realiza uma prática educativa 

na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, na maioria das vezes, conforme ela é pensada 

para as escolas extramuros. Mesmo diante das imposições e limites postos pelo sistema 

prisional, os sujeitos que vivenciam o cárcere (detentos, agentes penitenciários, professores 

etc.), buscam na adversidade possibilitar uma educação formal para o sujeito interno. A gestão 

educacional, como campo de operacionalização das políticas públicas, pode ser desenvolvida 

sob diversos modelos, dos centralizadores aos democráticos, sendo que o tipo adotado revela o 

grau de comprometimento dos gestores com seus assistidos. Assim, busco saber que modelo de 

gestão e como se operacionaliza no âmbito do Plano Estadual de Educação em Prisões do Estado 

da Bahia (2015), alicerçado na legislação mais ampla da segurança pública e da educação. Dados 

da Secretaria de Educação do Estado da Bahia informam que a maioria do atendimento em 

educação nas prisões é realizada por escolas de vinculação e que somente nas duas maiores 

cidades do Estado, Salvador e Feira de Santana, existem escolas situadas nas penitenciárias. A 

educação escolar nesse ambiente, embora seja largamente adaptada, é pensada sob a égide da 

educação escolar de fora das prisões. De que forma a gestão educacional do sistema prisional 

da Bahia contempla os sujeitos em restrição ou privação de liberdade, em consonância com as 

diretrizes federais e estaduais? Ainda questiono a) qual papel desempenharam os gestores 

educacionais na formulação das políticas públicas de educação em prisões do Estado da Bahia? 

b) quais vozes repercutiram a visão dos sujeitos sobre sua própria formação? Assim, esta 
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pesquisa tem como objetivo central analisar o funcionamento da gestão educacional para 

espaços de restrição ou privação de liberdade no que diz respeito ao atendimento dos sujeitos 

e das unidades, tendo a educação como direito. Parto das noções de restrição ou privação de 

liberdade desde o pensamento de Wacquant (2001, 2003), Julião (2012) e Foucault (2013), 

suspeitando que compreender a restrição e a privação de liberdade em profundidade, com suas 

diferentes modalidades, perspetivas de execução das penas, contribui para pensar a educação 

em prisões mais sob a ótica do sujeito apenado. Incluo aqui a conceção freireana de 

emancipação pela educação (FREIRE, 1987), como possibilidade de diálogo com os propósitos 

de reinserção do sujeito em seu grupo de origem e mercado de trabalho. A gestão será analisada 

a partir de Paro (2010, 2016) e Libâneo (2012), além da legislação educacional. A pesquisa 

qualitativa é um estudo de caso, o que permite que a coleta de dados seja realizada através de 

diversos dispositivos: entrevistas narrativas, grupo de discussão e análise documental. A 

perspetiva de análise baseia-se na análise de conteúdo (BARDIN, 2009). 

Palavras-chave: Educação em Prisões – Educação de Jovens e Adultos – Gestão Educacional – 

Bahia. 

 

 

[13] Lia Cristiane Lima Hallwass | Doutoranda UFPEL 
 

Orientador: Mauro del Pino 

CURRÍCULOS TRADICIONAIS E FORMAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO NO SÉCULO XXI 

– APROXIMAÇÃO POSSÍVEL 

O objetivo da tese, em desenvolvimento, é investigar como as teorias curriculares tradicionais 

se transportam para a educação do novo século, por meio da Nova Gestão Pública (NGP), 

desvelando seus interesses quanto à formação para o mercado de trabalho. O movimento do 

conhecimento, vital para o desenvolvimento social (DRUCKER, 1993; LAMOUNIER, 1997), ao 

atrelar-se ao capitalismo, abre espaços para que sua agenda aja sobre as instituições 

educacionais (RISTOFF, 1999; ROSSATO, 2005), forçando-as a novos ajustamentos sociais, 

atendendo aos pleitos da globalização, do mercado e da economia (RISTOFF, 1999; ROSSATO, 

2005). Essas instituições, sobretudo as universidades, passam a garantir a formação de 

indivíduos para o mercado de trabalho (BOBBIT, 2004). À primeira instância, a NGP parece 

responsável pelas mudanças consubstanciadas na educação. Adotada ingenuamente como 

tática de sobrevivência à globalização (DASSO JÚNIOR, 2014), forçou a adesão do serviço público 

à retórica empresarial de eficiência a todo o custo (HOOD, 1996; PAULA, 2005; HYPÓLITO, 2010; 

NEWMAN e CLARKE, 2012; OLIVEIRA, 2015; COSSIO, 2018), por meio da objetivação, da 

avaliação e da competitividade. Contudo, muito antes de a NGP evocar as bases da 

Administração Científica (TAYLOR, 1990), elas já foram manifestas por Bobbit (2004) e por Tyler 

(1979). Bobbit, enaltecendo a eficiência social da educação, prescrevia que o currículo tinha por 

função atender às necessidades sociais emergentes, na verdade, industriais (KLIEBARD, 1999; 

SILVA, 2005). Entendia que o indivíduo deveria ser um produto elaborado à luz da eficiência a 

ser lançado no mercado, tendo sua utilidade social mensurada pelo seu potencial produtivo 

(BOBBIT, 2004). Contudo, satisfazer ao sucesso individual, ao bom resultado empresarial e à 

melhoria das condições sociais, acabaria por desestabilizar a estrutura do mundo do trabalho. 
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Com isso, a perspetiva de Bobbit, que cumpriu um papel importante para o modelo de currículo 

necessário ao desenvolvimento do capital à época, agora é resgatada pela NGP, que encontra 

terreno fértil para a reprodução das relações sociais de produção. Fato que foi reiterado pela 

racionalidade de Tyler (1979), voltada à eficiência do processo de ensino, mediante a linearidade 

entre objetivos, experiências e avaliação. Ao longo do século XX, o currículo tradicional foi 

visceralmente assumido, e é colocado em prática todos os dias nas salas de aula (PARASKEVA, 

1999), dissimulando-se entre preceitos da NGP. Por meio de estudos de caso em cursos de 

bacharelado em Administração de universidades federais do sul do Brasil, pretende-se: (a) 

estabelecer uma aproximação teórica entre as proposições tradicionais sobre o currículo com o 

pensamento neoliberal da NGP, com vistas a compreender as convergências entre ambos; (b) 

investigar como a NGP absorveu os conceitos estruturantes dessas proposições, mediante 

revisão bibliográfica; (c) analisar documentos institucionais que tratem de orientações 

curriculares e métricas de desempenho, na tentativa de relacioná-las com as proposições 

tradicionais sobre o currículo e com o pensamento neoliberal da NGP, a saber: Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Projeto Político Pedagógico, Projeto Pedagógico do Curso, atas 

de reuniões do Núcleo Docente Estruturante, entre outros; e (d) realizar entrevistas com 

diretores de área, coordenadores de curso e professores, a fim de captar seus entendimentos 

sobre a gestão e o currículo dos cursos, bem como na avaliação. 

Palavras-chave: Currículo, Teoria Curricular Tradicional, Transformações no Mundo do 

trabalho, Nova Gestão Pública. 

 

 

[14] Maria do Rosário Prates | Doutoranda IE-ULisboa 
 

Orientadora: Sofia Viseu 

MODOS DE REGULAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES: OS CENTROS DE 

FORMAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ESCOLAS 

O presente estudo inscreve-se no Doutoramento em Educação da área de especialização em 

Administração e Política Educacional, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, tendo 

como tema enquadrador as políticas públicas de formação contínua de professores. Mais 

precisamente, o estudo tem como propósito compreender os processos de regulação das 

políticas de formação contínua de professores. Para tal, os Centros de Formação das Associações 

de Escolas (CFAEs) serão considerados como analisadores privilegiados para observar as 

mudanças que se operam em Portugal nas últimas décadas nos modos de regulação da 

educação, em geral, e da formação de professores em particular, atendendo aos elementos 

contraditórios e às tensões que neles habitam, anteriormente reportadas na investigação 

(descentralização funcional vs. controlo político e financeiro; centro de recursos vs. agência de 

formação; “malhas de uma rede” vs. “salas de um castelo”). O quadro teórico a mobilizar 

inscreve-se na matriz teórica definida para o estudo das políticas educativas que segue uma 

conceção ampla de política, entendida numa perspetiva de ação pública. Por isso, as políticas 

públicas de formação contínua de professores serão analisadas tendo em conta não só a 

intervenção da administração do Estado, mas também a multiplicidade de atores situados em 

diversos níveis e instâncias de decisão. As tensões que caracterizam os CFAEs são entendidas 
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como um sinal da multiplicidade de feixes regulatórios que os cruzam, recorrendo-se ainda, para 

além do conceito-chave de regulação, aos contributos teóricos das redes políticas para 

caracterizar, respetivamente: 1) os atores, estatais e não estatais, que participam na criação e 

operacionalização dos CFAE ao nível nacional; 2) como são promulgadas, ao nível local, as 

políticas de formação dos CFAE. O estudo empírico será conduzido em dois níveis de análise, o 

nacional e o local, e cobrirá o espaço temporal entre 1992, ano de constituição dos CFAE, e o 

presente. O estudo empírico, já iniciado, decorre nesta fase inicial com o levantamento de 

algumas características dos CFAEs por consulta dos sítios de cada centro. 

Palavras-chave: regulação, formação contínua, CFAE. 
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INFÂNCIAS E TECNOLOGIAS: AS CRIANÇAS CONTEMPORÂNEAS MARCADAS PELA 

VIRTUALIDADE DOS OBJETOS SMART 

Partindo do pressuposto de que as crianças são agentes sociais ativos que constroem as suas 

próprias culturas, apresentamos uma pesquisa de doutorado em andamento que pretende 

compreender sob a ótica das crianças qual a relação entre infâncias e as novas tecnologias, em 

particular os objetos smart, e os impactos dessa relação nos modos de vida das crianças. 

Considerando a noção de agência das crianças e suas subjetividades, uma vez que as interações 

presenciais ou online que as crianças constroem devem ser pensadas a partir das novas 

possibilidades de sociabilidade, tomaremos ainda como recortes específicos, o que as crianças 

nos revelam sobre o que é ser criança em seus contextos midiáticos e como os espaços de 

Educação Infantil têm lidado com presença  das mídias digitais no cotidiano das crianças, a partir 

do ponto de vista das crianças e da dimensão social do fenómeno tecnológico, ou seja, da forma 

como desenvolvimento tecnológico e práticas sociais se inter-relacionam e co-constroem. 

Aproximamo-nos nesse estudo de um vasto referencial nessa área de investigação, no qual se 

incluem os trabalhos de Sarmento (1997); Sarmento e Vasconcelos (2007); Sarmento e Pinto 

(1997); Corsaro (2009); Müller (2010); Müller e Carvalho, (2009); Prout (2010), Rivoltella (2008), 

entre tantos outros. Assim, este trabalho retratará as culturas infantis e as culturas digitais que 

as crianças estão a construir na relação com os artefatos de mídia, focando como este tipo de 

experiências são vividas cotidianamente, no contexto das estruturas socioculturais em que estão 

situadas. Para tanto, utilizaremos como estratégias de pesquisa na captura das vozes infantis, 

as interlocuções mediadas por desenhos e as rodas de conversa mediadas por um personagem 

de ficção (uma criança que tem um objeto smart). Realizaremos ainda rodas de conversa com 

os pais dessas crianças no sentido de melhor caracterizar seus contextos. Com base numa 

abordagem qualitativa, ancorada nos estudos culturais, na sociologia da infância e na psicologia 

histórico-cultural, esta pesquisa parte da proposição de que as singularidades que compõem o 

universo sociocultural das crianças marcadas fortemente pela realidade das tecnologias 

partilham elementos da cultura midiática, e que a relação diferenciada com as tecnologias e 

seus artefatos de mídia como tablets, smartfones, smart tvs, games, etc sinalizam diferentes 

possibilidades de significações do ser criança na relação com outras crianças e nas relações de 
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proximidade e distanciamento com os adultos. Interessa-nos investigar este processo e 

compreender os elementos que compõem e caracterizam as crianças e as infâncias no contexto 

particular das tecnologias. Defendemos uma abordagem mais situada destas temáticas, capaz 

de valorizar as culturas das crianças e considerar as circunstâncias e contextos socioculturais em 

que as suas experiências digitais ocorrem e ganham sentido. 

Palavras-chave: Tecnologias, infâncias, crianças, contemporaneidade. 
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NASCIDOS PARA BRINCAR: NARRATIVAS (AUTO) BIOGRÁFICAS DE ESTUDANTES DE 

PEDAGOGIA E PRÁTICAS BRINCANTES JUNTO ÀS CRIANÇAS DE ESCOLAS PÚBLICAS 

O presente texto trata acerca do projeto de doutoramento em primeiro ano de investigação, 

gerado a partir da minha práxis como docente no curso de pedagogia na Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB), campus I, Salvador – Brasil.  

Sabe-se que com frequência, nos tempos atuais, deparamos com uma educação obsoleta, 

coisificada, conteudista, impessoal e excessivamente voltada para o desempenho quantitativo 

nas instituições de ensino. Refletindo sobre o contexto contemporâneo educacional 

percebemos que aqueles que se preparavam no curso de pedagogia para trabalhar com 

crianças, na sua grande maioria, tinham se distanciado das suas experiências da infância e das 

possibilidades de acessar esta memória interna. Também foi possível observar que, no processo 

de formação destes educadores, ainda era muito valorizado o conhecimento conceitual, o que 

vinha de fora, quer seja como referências teóricas e /ou técnicas, em detrimento ao 

conhecimento relacionado à subjetividade do individuo. Algumas questões levantadas nessa 

trajetória de observação foram aprofundando a reflexão. Por exemplo: de que modo esses 

adultos, pedagogos em formação, poderiam propiciar o desenvolvimento das crianças, se 

estavam tão distantes da cultura da infância? Qual o caminho de ressignificação da infância e da 

criança para esses pedagogos em formação? De que forma eles poderiam se conectar com a 

memória afetiva da criança que foram e, assim, evocarem as experiências das suas infâncias, 

reconectando-as com a sua formação profissional atual?  

Dessa forma, essas reflexões ajudaram a construir o delineamento desta investigação, que tem 

como objeto de estudo: a cultura da infância na formação de professores. Como pergunta da 

pesquisa temos: quais os sentidos do brincar no processo formativo do pedagogo no contexto 

escolar? E como objetivo principal da pesquisa: analisar o lugar do brincar na formação dos 

pedagogos. Em diálogo com Abrahão (2003), Airés (2018), Delory-Momberger (2008; 2010), 

Larrosa (2002), Josso (2004), Bourgere (2018), Hortélio( 2012), Pereira (2013), Bauer (2015), 

Huzinga (2018), Souza (2017), Sarmento (2016) , Passeggi (2016), Benjamin (2002) busca-se 

discutir sobre a importância de narrar as experiências de vida em relação à cultura da infância,  

vivencia-las e analisa-las a partir da experiência do ateliê brincante, rodas de conversa e 

entrevistas narrativas para os pedagogos em formação. Trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa que tomará a (auto) biografia como aporte teórico-metodológico de narrativas. Os 
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dispositivos de investigação utilizados serão: rodas de conversa, entrevistas narrativas e o ateliê 

brincante, tendo como perspetiva de análise a hermenêutica fenomenológica.  

Portanto, esta investigação busca caminhar por um trabalho de pesquisa que integre os 

diferentes saberes para a construção do conhecimento, numa educação que valorize a 

experiência e o sentido subjetivo que damos a ela.  

Palavras-chave: brincar, cultura da infância, formação docente, narrativas (auto) biográficas. 
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Orientador: Elizeu Clementino de Souza 

HISTÓRIAS CRUZADAS DE PROFESSORES: MEMÓRIAS DE LETRAMENTO E DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS EM ESCOLAS RURAIS 

No âmbito dos estudos sobre ruralidades, letramento e formação docente, essa tese tem o 

objetivo de investigar possíveis implicações e relações entre memórias de letramento e de 

práticas pedagógicas, ao apreender saberes e práticas de letramento de professores, bem como 

discutir perceções docentes sobre processos de formação e autoformação. Realizou-se em 

regime de colaboração com doze professores que nasceram, estudaram e atuam em escolas 

rurais, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na cidade de Iraquara-BA. Inscreve-se no 

panorama intergeracional de investigações que tomam as histórias de vida como metodologia 

de pesquisa-formação, de modo que aborda aspetos axiológicos, epistemológicos, políticos e 

metodológicos da escuta aos professores. Adota-se o ateliê biográfico rural como dispositivo de 

investigação-ação-formação e como política de sentidos para a formação de professores, a partir 

de três tempos e dois movimentos. Enquanto os tempos relacionam-se à escrita de memórias 

de letramento, de relatos pedagógicos e às histórias cruzadas de professores, os movimentos 

referem-se à heteroformação e a autoformação. Na vertente das memórias de letramento na 

infância, contrasta a aridez das práticas escolares tradicionais com a fertilidade do letramento 

informal forjado em espaços não escolares rurais. Na perspetiva do letramento emancipatório, 

discute modos como práticas pedagógicas inovadoras, no cotidiano escolar, são construídas 

pelos professores, a partir de projetos de letramento e redes de sociabilidade. No campo da 

formação, problematiza questões sobre inovação pedagógica e ruturas, tematiza a 

aprendizagem docente como deslocamentos tensionados por múltiplas temporalidades e 

dilemas e destaca o espaço-tempo da escola como ateliê de formação. Defende a tese de que 

os professores remodelam horizontes iniciais e insurgem como design de currículo e autores de 

práticas avançadas, ancorados pela formação no contexto da escola. Conclui que estão em 

marcha pequenas revoluções em escolas rurais, haja vista a emergência da pedagogia da 

esperança alicerçada no letramento emancipatório e na construção de escolas itinerantes.  

Palavras-chave: Histórias de vida, Ruralidades, Letramento, Formação docente. 
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Orientadora: Luísa Cerdeira 

BIOÉTICA DA INTERVENÇÃO: UMA FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

A discussão sobre bioética tomou impulso no último século, principalmente após a segunda 

guerra mundial, outro aspeto que contribuiu para impulsionar os estudos em bioética foram as 

mudanças morais no mundo a partir da década de 1960 e 1970, tais como, a libertação da 

mulher, dos movimentos de negros, indígenas, homoafetivos, dentre outras minorias. As 

mudanças na moralidade do mundo e modificação da compreensão do maniqueísmo entre bem 

e mau, deram lugar a uma pluriculturalidade mais rica e universalizada. No Brasil a Bioética e os 

estudos nesta área tiveram maior visibilidade a partir da década de 1990 com a publicação da 

revista Bioética, fundação da Sociedade Brasileira de Bioética e criação da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP) no Brasil. Epistemologicamente a bioética não se reduz ao casuísmo, 

nem a problemas clínicos, biotecnocientíficos, na relação entre profissionais das áreas da saúde 

e biológicas. As reflexões e conhecimentos produzidos pela bioética tornam-se importantes para 

subsidiar a leitura crítica da realidade, identificando problemas e necessidades sociais, dentre 

elas as educacionais. Neste cenário, a Bioética da Intervenção (BI) defende que a preocupação 

primeira dos bioéticos oriundos dos países pobres e emergentes é o enfrentamento de dilemas 

éticos persistentes, como por exemplo, exclusão social, fome, dentre outros e faz a opção pelas 

“minorias” socialmente mais vulneráveis e excluídas, bem como se propõe a lutar pela 

promoção da justiça social e contra todas as formas de opressão, utilizando como referência o 

princípio da equidade. Diante do exposto, objetiva-se analisar como a BI e suas ferramentas 

podem contribuir para a construção e implementação de políticas de educação superior no 

contexto de países emergentes, bem como o enfrentamento dos desafios. Para tanto, realizar-

se-á uma pesquisa qualitativa e exploratória utilizando-se de entrevistas com profissionais da 

educação superior e análise documental. 

Palavras-chave: bioética, ensino superior, pluriculturalidade, minorias. 
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A REPRESENTAÇÃO DA CAPOEIRA À LUZ DA LITERATURA DE CORDEL BAIANA: RESISTÊNCIA E 

MUSICALIDADE 

A representação da Capoeira à luz da Literatura de Cordel Baiana: resistência e musicalidade 

aborda o tema sobre a Capoeira contada pelos Cordéis e vincula-se à linha de pesquisa 

Educação, Cultura Corporal e Lazer, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia 

e apresenta proposta de pesquisa que estou desenvolvendo no Doutorado. A Literatura de 

Cordel, típica da Região Nordeste do Brasil, é uma fonte rica para o acesso aos significados da 

cultural local. A Capoeira é uma luta de resistência aos domínios dos senhores escravocratas. O 

movimento subjacente a esta busca originou-se de três instâncias: por ser professor de Língua 
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Portuguesa; ao fato de ser capoeirista e por querer contribuir com a difusão do conhecimento 

acerca da Capoeira pelo viés da Literatura de Cordel. Assim, após leituras e reflexões algumas 

questões empíricas emergiram, o que pode, de certa maneira, me nortear para uma direção de 

pesquisa, eis algumas: A Literatura de Cordel nasceu no Brasil e teve a região Nordeste como 

pilar para a construção de suas temáticas? Tanto a Capoeira quanto a Literatura de Cordel 

advêm da cultura popular e, dessa forma, têm especificidades similares? Em vista a essas 

questões, nesta pesquisa me norteia a seguinte questão: entendendo o Cordel como uma 

literatura específica que traduz a singularidade do Nordeste e a Capoeira originária desta região 

do Brasil, quais significados desta prática corporal podem ser captados através dos versos 

cordelistas? Nesse sentido, buscarei analisar os significados históricos e socioculturais da 

capoeira baiana através da literatura de cordel encontrada em Salvador. Ademais, tentarei 

mapear a literatura de cordel na Bahia sobre o tema Capoeira, conhecer de que forma a música 

da capoeira, a exemplos das quadras, das ladainhas foram influenciadas pela Literatura de 

Cordel Baiana (LCB), identificar que motivações contribuíram para o surgimento de LCB com o 

tema capoeira e sobre os mestres mais antigos, analisar o conteúdo dos cordéis com vistas a 

perceber quais perspetivas são atribuídas as temáticas apresentadas e  por fim desenvolver 

prática pedagógica de leitura e de escrita sobre Literatura de Cordel com o tema Capoeira com 

uma turma da Educação básica. Para apresentar a Capoeira pelos Cordéis, utilizarei como base 

epistemológica teóricos dos estudos de cultura, dos quais destacam-se Stuart Hall (2016), Regina 

Delcastagnè (2012), Clifford Geertz (1989), Poutignat; Streiff-Fenart (1998), Semprini (1999), 

Woodward (2000). Saliento que outros teóricos surgirão. Propus-me a desenvolver esta tese 

pelo caminho metodológico da pesquisa qualitativa de inspiração etnográfica, em virtude de 

saber que o método qualitativo permite, com mais propriedade, explorar as subjetividades 

encontradas nos discursos do objeto de uma pesquisa. Escolhi como etnométodos a pesquisa 

documental, roda de conversa e a entrevista semiestruturada (MACEDO, 2010). No entanto, 

outros instrumentos poderão surgir no decorrer da pesquisa. Como técnica para análise das 

informações encontradas através dos instrumentos, optei pela Análise de Conteúdo, de Bardin 

(2011). Espero poder contar a história da capoeira baiana de acordo com viés dos capoeiristas. 

Além disso, como produto, pretendo apresentar um guia da literatura de cordel em Salvador 

sobre a capoeira da Bahia. Para além disso, contribuir com a difusão do conhecimento em 

cultura popular.     

Palavras-chave: Capoeira, Literatura de Cordel, Resistência, Literatura Popular. 
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CARTOGRAFIA NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL: SENTIDOS DISCENTES NO CURSO DE 

LICENCIATURA EM FILOSOFIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – CAMPUS I, 

SALVADOR – BRASIL   

A pesquisa doutoral, em andamento, tem como objetivo central compreender os sentidos 

atribuídos pelos(as) estudantes do curso de licenciatura em filosofia na trajetória formativa 

docente inicial na universidade do estado da Bahia – UNEB, Campus I, Salvador, Brasil.  
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Sabe-se que as instituições de ensino são espaços de aprendizagens, todavia também de 

controle e limitadores de devires aprendentes. Predominam nas atuais instituições objetivos 

definidos, muitas vezes fixos e descompromissados com os acontecimentos vivenciados pelos 

sujeitos, prevalecendo a observância da rigorosidade de documentos oficiais que se traduzem 

em comportamentos que afrontam reconhecimentos de devires dos sujeitos em formação, 

tornando-se assim um território de manutenção dos mecanismos de controle/condução social 

uniformizado. Por isso esse recorte específico em uma licenciatura em filosofia, para 

compreender como se desenrola o itinerário formativo nesse contexto de predominância de 

uniformidades. 

Atualmente no campo da formação docente, conforme Larrosa (2016), as instituições educativas 

fomentam discursos de rigidez que abafam qualquer tipo de condição de possibilidade para que 

acontecimentos experienciais efetuem-se de modo que ocorram combinações/recombinações 

singularizantes nas margens do estabelecido, isso porque, grosso modo, além de uma 

aceleração na execução dos currículos de viés homogêneo, exercem também uma 

temporalidade marcada pela quase nulidade das experimentações singulares, onde as pessoas 

passam pelos espaços aprendentes sem deixar quase nenhuma marca e pouco menos sem 

serem marcadas por fluxos experienciais, numa espécie de trânsito pedagógico cujo fim é o 

estacionamento do criativo/singular em alguma instituição educativa. 

Nesse sentido, discutiremos com um grupo de pensadores nessa área teórico-metodológico, 

como DELEUZE (1988, 2010, 2013, 2015), DELEUZE e GUATTARI (1992, 2012, 2014), BENJAMIN 

(1994), LARROSA (2016), BAUER e GASKELL (2012), GERALDI, FIORENTINI e PEREIRA (1998), 

WERNER (2001), GIROUX (1997), que possibilitem problematizar a processualidade formativa a 

partir da perspetiva do corpo discente. 

A investigação possui uma aderência a abordagem qualitativa com ênfase no método 

hermenêutico de filiação crítica com uma proximidade aos princípios da cartografia de 

inspiração pós-estruturalista. Os procedimentos de investigação serão a entrevista 

narrativa/profunda, rodas de conversas e diários narrativos. E serão convidados a participarem 

da pesquisa os(as) estudantes do curso de licenciatura em filosofia desta universidade. Trata-se, 

portanto, de uma pesquisa que tem um caráter epistemológico, quando discute o saber da 

experiencialidade no contexto formacional.  

Palavras-chave: Cartografias, Corpo discente, Filosofia da educação, Formação docente. 
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EVASÃO EM ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NAS UNIVERSIDADES DE LISBOA E DE 

BRASÍLIA E INVESTIGAÇÃO DA RELAÇÃO DESSE ÍNDICE COM O DE REPROVAÇÃO NO PRIMEIRO 

ANO DE CURSO E COM CARACTERÍSTICAS DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES 

Os índices de evasão na educação superior têm promovido debates no mundo inteiro, com 

impacto no investimento de recursos humanos e físicos, em instituições públicas e privadas, 

comprometendo o desenvolvimento do país e a oferta de profissionais para o mercado de 
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trabalho. No Brasil os recursos financeiros para a educação superior não têm sido suficientes, 

sendo a estimativa de investimento público direto e anual por estudante de R$21.875,00 (INEP, 

2018). Esses prejuízos ultrapassam o âmbito financeiro para o institucional e social. Exemplo 

disso, 33,8% dos concluintes dos cursos de graduação são os primeiros membros da família a 

portar diploma de curso superior (INEP, 2017). A discussão desse fenômeno, complexo e 

multifatorial requer a estimativa dessas taxas, o que não tem metodologia consonante. 

Acompanhar a trajetória acadêmica de cada estudante em diferentes cursos é tarefa impossível 

e por isso será adotado nesse projeto o método proposto por Silva Filho et al. (2007), adaptado 

recentemente por Lozzi et al., 2019 (no prelo). Segundo os autores esse método reflete a 

situação aproximada dos fluxos acadêmicos, aproximações da realidade e permite estabelecer 

comparações em um conjunto mais amplo de dados. Os objetivos da realização dessa pesquisa 

são de determinar os índices de evasão de duas Instituições de Ensino Superior (IES), as 

Universidades de Brasília e Lisboa, assim como a evasão geral média nos cursos de graduação 

ocorrida de 2017 a 2018 nos dois países. Será considerada a natureza da instituição, o tipo de 

ensino e as áreas dos cursos. Segundo alguns autores (HAMBIEL, 2015; FRITSCH, 2015), o alto 

índice de reprovação dos estudantes no primeiro ano de curso tem relação com o abandono, o 

que também será investigado neste trabalho. Os dados das instituições portuguesas e brasileiras 

serão obtidos, respetivamente, a partir da DGEEC - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência (www.dgeec.mec.pt) e INEP (http://inep.gov.br/censo-da-educacao-superior). Para o 

cálculo de evasão serão utilizados dados do número de estudantes matriculados, ingressantes e 

concluintes nos anos de 2017 e 2018. Será calculada a evasão anual média a partir da medida 

da percentagem de estudantes matriculados em um curso que no ano seguinte não se 

matricularão. Os dados dos bancos serão extraídos e analisados com a utilização do programa 

Microsoft Excel® e Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) IBM para Windows. A 

comparação das médias de evasão será feita por análise de variância (ANOVA) e testes de Tukey 

post hoc. A correlação entre os índices de evasão e características do perfil socioeconômico dos 

estudantes e índice de reprovação no primeiro ano também será avaliada. A análise desses 

dados pode subsidiar o planejamento e a execução de políticas públicas e de gestão institucional 

voltadas para a diminuição do abandono dos estudos nos países e instituições envolvidas.  

Palavras chave: Evasão, Abandono, Ensino superior. 
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EN(CANTOS) DO QUINGOMA: INTER(FACES) ENTRE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E TURISMO DE 

BASE COMUNITÁRIA COMO ESTRATÉGIA PARA UM DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSENTÁVEL  

Nas últimas décadas, com a consolidação cada vez maior da globalização e dos modos de 

produção capitalista, os diálogos sobre educação na contemporaneidade surgem como um 

fenômeno para o qual os olhares se voltam na esperança de transformação social diante das 

problemáticas globais e locais, tais como: diversidade étnico-racial, desterritorialização, crises 

identitárias e questões ambientais. Sobre estas, particularmente, é possível perceber que tem 

havido em distintas partes do mundo, uma radical degradação das áreas naturais, bem como 
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também das culturas dos povos tradicionais. Assim, atividades concernentes à conservação do 

patrimônio natural e cultural destes povos tornaram-se pauta basilar nos debates acadêmicos e 

políticos.  

Desse modo,  a partir dos resultados da pesquisa autoral de Mestrado desenvolvida na UNEB e 

intitulada  “Vozes do Quingoma: processos formativos e tecnológicos como contributos para o 

diálogo entre currículos praticados e escolares”, que investigou as práticas sociais que emergem 

dos processos formativos e tecnológicos existentes no território quilombola do Quingoma 

(Bahia; Brasil) a fim de contribuir com o diálogo entre comunidade e escola, passamos a refletir 

sobre um desenvolvimento local sustentável que possa ser protagonizado pelos saberes 

quilombolas.  

Identificou-se, por meio dessa pesquisa, uma educação quilombola, que brota do seio das 

experiências cotidianas, materializada pelo samba de roda, maculelê, capoeira, danças afro, toré 

e contação de histórias, além de uma economia de subsistência. Desse modo, essa tese de 

doutoramento que ainda encontra-se no seu estágio inicial colocará em relevo uma reflexão 

sobre a interface entre educação quilombola e o Turismo de Base Comunitária (TBC). 

Com base nestas notas inicias, formulamos a seguinte propositiva de tese: A educação 

quilombola, tecida a partir das práticas e saberes locais, pode contribuir para a construção de 

um TBC como estratégia para o Desenvolvimento Local Sustentável.  

Essa questão nos leva a seguinte questão de pesquisa: Como a educação Quilombola praticada 

na comunidade do Quingoma pode contribuir para se pensar um Turismo de Base Comunitária 

(TBC) como estratégia para o desenvolvimento local sustentável? 

Com o intuito de sustentar a tese, o seguinte objetivo geral foi delineado: Compreender a 

educação quilombola, a partir das práticas sociais desenvolvidas pela comunidade, e sua 

contribuição para pensar um Turismo de Base Comunitária como estratégia para o 

desenvolvimento local sustentável. Para alcançar tal objetivo, buscaremos à luz dos autores Silva 

(2016), Matta (2016), Bartholo (2009), Cruz (2009), Coriolano (2016), Costa (2013), Invirg (2009), 

Sen (1999) construir as bases conceituais dessa investigação ao aproximar os constructos sobre 

educação quilombola, TBC e Desenvolvimento Local Sustentável.  

O caminho investigativo aqui apresentado é pluri-metodológico e terá como base a pesquisa-

ação. Desse modo, utilizaremos como dispositivos de coleta de dados o questionário, o grupo 

focal, a observação participante e a análise documental.  A partir destes, buscaremos pensar 

uma educação quilombola, tecida a partir das práticas e saberes locais, capaz de contribuir para 

a construção de um TBC como estratégia para o Desenvolvimento Local Sustentável. 

Palavras chave: Educação Quilombola, Turismo de Base Comunitária, Desenvolvimento Local. 


