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A (DES) REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO TÉCNICO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA
Ana Carina Tavares
Universidade do Vale do Rio do Sinos
UNISINOS
Resumo: A Educação à Distância (EaD) no sistema de ensino brasileiro tem sido a modalidade
com maior expansão e crescimento dos últimos anos. A trajetória da EaD na educação brasileira
está intimamente ligada ao ensino profissionalizante, em decorrência do iminente processo de
industrialização, cuja trajetória gerou uma demanda por políticas educacionais que formassem o
trabalhador para a ocupação industrial. Neste contexto e com a promulgação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação- LDB 9394/96 onde se regula a oferta do ensino distância no sistema de
ensino brasileiro torna-se legal a oferta de Cursos Técnicos à distância. Considerando a dualidade
estrutural histórica que acompanha a formação técnica e a expansão que o ensino à distância
representa no cenário educacional, há preocupação de conhecer como é regulamentada esta
modalidade de ensino sob a forma à distância, as exigências mínimas legais que regulamentam a
oferta e as concepções pedagógicas que acompanham estes documentos. Assim, o objetivo deste
trabalho é elucidar aspectos legais e pedagógicos do EaD no nível de Ensino Técnico no sistema
de ensino brasileiro evidenciados nas legislações vigentes que tratam da regulação dos Cursos
Técnicos EaD no estado do Rio Grande do Sul (RS). Empreendo numa análise documental, com
base em CELLARD (2012). A coleta dos documentos ocorreu a partir da busca nos sites do
Ministério da Educação e Conselho Estadual de Educação do Estado do RS. Com a seleção das
resoluções vigentes, foi realizada a leitura, a análise preliminar e a discussão dos documentos.
Como resultado, concluo que as resoluções que tratam hoje desta modalidade e formato de ensino,
dedicam-se a regulamentar e orientar as Instituições de Ensino quanto ao processo de
credenciamento e oferta dos cursos, não inferindo questões de avaliações, acompanhamento
didático, sistema que busque ou garanta a qualidade do ensino nesta modalidade. Mesmo
definindo requisitos, a oferta de cursos técnicos na modalidade de EaD acontece sem avaliações
sistêmicas, não existe atribuições de responsabilidades aos entes federados, sejam estados,
municípios ou distrito federal. A ausência de qualquer processo de acompanhamento e regulação
traz preocupações na medida em que fica à mercê dos interesses, das demandas e das regras do
mercado, como um produto/mercadoria a ser comercializada. O último decreto presidencial nº
9.057, de 25 de maio de 2017, regulamenta a educação à distância e não traz novidades para o
Ensino Técnico, nem atende as discussões de acompanhamento didático, ou sistema que busque
ou garante a qualidade do ensino nesta modalidade. Tornam-se pertinentes novas discussões e
análises das práticas das instituições escolares, trazendo para a pauta discussões que ainda
acontecem de formas tímidas, que pouco se fala, pouco se vê e pouco se discute.
Palavras-chaves: Ensino Técnico; Educação a Distância; Políticas.

10

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO: aspectos discursivos sob a perspectiva da
governamentalidade
Ricardo José Reis de Abreu
Marcia Aparecida Amador Mascia
Universidade São Francisco
Resumo: O objetivo deste trabalho é problematizar sob a perspectiva da governamentalidade
neoliberal a reforma do ensino médio proposta inicialmente pela Medida Provisória nº 746/2016,
rapidamente convertida no Projeto de Lei nº 34/2016 e que em fevereiro de 2017 passou a vigorar
sob do texto da Lei nº 13.415/2017. Através de uma breve retrospectiva histórica, pretendemos
demonstrar como as políticas públicas educacionais instituídas através dos documentos oficiais
(medidas provisórias, projetos de lei e decretos) estão imbricadas em redes de poder-saber,
desenhando-se de acordo com os cenários políticos, sociais e econômicos estabelecidos.
Esperamos com isso trazer elementos que possibilitem a desconstrução dessa trama cujas
“estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos
aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais (FOUCAULT, 1988, p. 89)”. A
educação média no Brasil está passando por um momento de mudanças como já acontecera
outrora. A atual reforma traz como pontos principais a criação de uma Base Nacional Curricular
Comum e ampliação da carga horária anual de 800 horas para 1.400 horas distribuídas em 200
(duzentos) dias letivos, o que implicaria na implantação do ensino em tempo integral visando a
oferta de 5 itinerários formativos: I - Linguagens e suas tecnologias; II - Matemática e suas
tecnologias; III - Ciências da natureza e suas tecnologias; IV - Ciências humanas e sociais
aplicadas e V – Formação técnica e profissional. Com a justificativa de se colocar em prática um
sistema educacional parecido com o modelo adotado nos países desenvolvidos (e inseridos no
contexto neoliberal), com um currículo mais flexível e visando à instituição de saberes e práticas
voltados para o mundo do trabalho e desenvolvimento tecnológico, a já vigente reforma do ensino
médio reacendeu um antigo debate educacional no Brasil: a educação como cenário da luta de
classes. E por entendermos a educação como um espaço ideológico repleto de conflitos e tensões,
o que faremos é uma breve recapitulação histórica das políticas educacionais implantadas no
Brasil desde a década de 1.920, com a intenção demonstrar que “[...] o deslocamento neoliberal a
que hoje se assiste – ‘da educação’ [...] – terá implicações que vão além do que as análises
marxistas costumam apontar (VEIGA-NETO, 2007, p. 69)”. Apoiamo-nos metodologicamente
em abordagens qualitativas inspiradas nas propostas da análise do discurso (linha francesa),
dialogando com autores como Foucault e Veiga-Neto, dentre outros, lançando mão de conceitos
como Biopolítica e Governamentalidade. Esperamos que esse trabalho se some a tantos outros
orientados pela perspectiva pós-estruturalista na educação.
Palavras-chave: Foucault, currículo, políticas públicas educacionais
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A RELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES EDUCACIONAIS E OS INDICADORES
SOCIODEMOGRÁFICOS
Henrique de Souza
Berenice Corsetti
Márcia Cristina Furtado Ecoten
UNISINOS
Resumo: Este estudo situa-se no campo (área) das Políticas Educacionais, das discussões a
respeito da qualidade da educação e, especificamente, no campo da Avaliação. A aplicação das
diretrizes internacionais no campo da avaliação da qualidade da Educação Básica no Rio Grande
do Sul (Brasil), ainda não foi suficientemente investigada e é elemento novo e importante para
percebermos as implicações em relação à gestão democrática da escola. O conjunto de
pressupostos teóricos que orientou o procedimento metodológico da investigação tem natureza
dialética. Nessa perspectiva, o trabalho adotou a metodologia histórico-crítica. Em termos de
recursos técnico-metodológicos, a pesquisa recorre à estatística analítica básica para o tratamento
dos dados quantitativos. O município de Novo Hamburgo atingiu elevados índices (patamares)
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o que trouxe consultores do Banco
Mundial (BM) para avaliar essa experiência. Em seu relatório, o organismo internacional apontou
que o sucesso da rede educacional de Novo Hamburgo devia-se à liderança visionária da gestora
à frente da Secretaria Municipal de Educação. Entendendo que esse seja apenas um entre outros
fatores que possam influenciar os resultados obtidos na avaliação em larga escala e, com a
intenção de investigar a realidade educacional do município de forma mais aprofundada, esta
pesquisa buscou verificar a existência de uma relação entre os indicadores sociodemográficos
gerados a partir dos resultados do Censo Demográfico de 2010 e os resultados obtidos por seis
escolas do município de Novo Hamburgo/RS na Prova Brasil que, quando cruzadas com o fluxo
escolar, geram o IDEB. Contemplando o desenvolvimento histórico dos IDEBs das escolas que
compõem o corpus empírico da pesquisa, foram levantados os resultados obtidos desde a primeira
aplicação da Prova Brasil, no ano de 2005, além das edições subsequentes, em 2007, 2009, 2011
e 2013, quando foi finalizada etapa de levantamento de dados. Além disso, o trabalho analisou a
taxa de fracasso escolar, que é obtida através da soma entre as taxas de abandono escolar e de
reprovação, obtidas através da base de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Assim, também foram dados fundamentais para esta
investigação os indicadores coletados a partir do sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, (IBGE), que compreendem características sociodemográficas da população de seis
bairros, onde estão situadas as escolas públicas estudadas. Desse modo, esta pesquisa fez a leitura
do desempenho escolar a partir do cruzamento dos dados do IDEB com os indicadores de renda
média mensal dos domicílios, de alfabetização e de população. A análise do conjunto de
indicadores apontou uma relação direta entre as condições sociodemográficas da população
atendida pelas escolas e os indicadores educacionais apresentados por elas. Finalmente, o estudo
pretendeu contribuir para o avanço no campo de estudo das políticas educacionais,
especificamente no que tange o impacto das políticas de avaliação em larga escala no Brasil e
seus nexos.
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Palavras-chave: Banco Mundial; Política Educacional; IDEB
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AÇÕES DOS GESTORES ORIUNDAS DOS RESULTADOS DO ENEM
Aracelli Alves do Nascimento
Mônica Piccione Gomes Rios
PUC-Campinas
Resumo: A década de 1990 é marcada pela definição e redefinição de políticas públicas de
avaliação, no cenário brasileiro, com a finalidade de contribuir para a melhoria na qualidade de
educação Destaca-se nessa pesquisa o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998
e reformulado em 2009. O Enem é um exame realizado por concluintes do ensino médio, com o
objetivo primordial de inserção no ensino superior, em instituições públicas e privadas, e
certificação de conclusão do ensino médio, para maiores de dezoito anos. A partir de 2009, esse
exame, passa a ter como objetivo primordial o, acesso ao ensino superior em instituições públicas
e privadas. A partir de então, o Enem se torna uma artefato que promove ranking nas escolas,
principalmente, as particulares, que passam a polarizar as suas práticas pedagógicas e de avaliação
nesse exame. Desse modo, considerando o recorte da pesquisa de mestrado para efeito desse
artigo, definiu-se como problema: quais são as ações desencadeadas pelos gestores do ensino
médio, motivadas pelos resultados do ENEM? A presente pesquisa tem como objetivo geral
investigar as ações desencadeadas pelos gestores do ensino médio, em face dos resultados do
Enem, tendo como lócus uma escola privada da cidade de Hortolândia. O aporte teórico que baliza
esse estudo tem como principais referências Almerindo Afonso, Luiz Carlos de Freitas, Sandra
Zákia Sousa, Bernadete Gatti e Acácia Zeneida Kuenzer. Predomina nesse estudo a pesquisa
qualitativa sem desprezar os dados quantificáveis. Para a produção de material empírico foi
realizada entrevistas semiestruturada com dois gestores que atuam na escola pesquisada. O lócus
da pesquisa se constituiu de uma unidade escolar localizada no município de Hortolândia (SP)
que integra uma rede de escolas de natureza adventista e privada, com unidades em todo o país.
Constata-se que o Enem, na percepção dos gestores da escola pesquisada, é um exame
conteudista, excludente, que serve para o direcionamento da educação, do ensino e dos
professores. Constata-se também, que os gestores, fazem comparativos entre os resultados obtidos
pelos alunos no Enem e as avaliações de aprendizagens realizadas no decorrer do ano letivo, na
unidade escolar. Nesse comparativo é percebido a dissonância entre as notas, o que em
conformidade com os gestores, ocorre devido o tipo de prova aplicado pelos professores, em suas
respectivas disciplinas. Pode ser constatado, também, que, a partir dos resultados do Enem, são
realizadas, palestras motivacionais e cursos intensivos nos períodos de agosto a novembro. E com
os professores as ações são voltadas para a reflexão do que pode ser reestruturado e aperfeiçoado,
no que se refere a modelos de provas, e práticas pedagógicas, de forma que contribuam para a
obtenção de índices elevados no Enem.
Palavras-chaves: Políticas Públicas de Avaliação; Enem; Ensino Médio
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA DOS INTEGRANTES DA CEA RELATIVA AO
SINAES
Marina Piason Breglio Pontes
Mônica Piccione Gomes Rios
PUC-Campinas
Resumo: O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído em 2004,
foi concebido após estudos realizados por uma comissão nomeada pelo Governo Federal, no
âmbito da Secretaria de Educação Superior, chamada de Comissão Especial de Avaliação (CEA),
composta por 20 membros, especialistas na área de educação, que tinha como principais objetivos
analisar, oferecer subsídios, propor critérios e estratégias para a reformulação dos processos e
políticas de avaliação. Passados 14 anos da elaboração do documento que serviu de base para a
formulação da Lei do SINAES (Lei 10.861, de 14 de abril de 2004), uma ampla e diversa
bibliografia surge no contexto científico, na forma de artigos, dissertações e teses, discutindo a
formulação da Lei e suas diversas e frequentes alterações sofridas com o passar dos anos. Neste
contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a produção bibliográfica dos integrantes da
CEA no que se refere ao SINAES especificamente, por meio de um estudo bibliográfico de cunho
qualitativo. Realizando buscas no Banco de Teses e Dissertações da Comissão de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), na Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações (BDTD) e no banco de artigos científicos da Scientific Electronic Library Online
(Scielo) constatou-se que dos 20 membros constituintes da CEA, sete tem produção científica
relacionada ao SINAES, sendo três teses, oito dissertações e nove artigos, totalizando 20
documentos que discutem a temática de avaliação, no âmbito do SINAES. A análise das
produções encontradas aponta para uma alta predominância de temáticas que tratam a relação
entre avaliação, mercado e regulação, incluindo as diferentes correntes ideológicas envolvidas
nos processos avaliativos. Os efeitos e impactos causados nas Instituições de Ensino Superior
(IES) e em seus cursos também é tema corrente. Sete dos trabalhos se voltam para a avaliação
institucional, três para a avaliação do aluno e somente um para a avaliação de cursos em
específico, enquanto os demais tratam do SINAES como um todo, sem realizar recorte quanto a
seus instrumentos. A comparação do SINAES com sistemas avaliativos de educação superior em
outros países esteve presente em cinco dos textos selecionados. Cabe ainda ressaltar que sete
trabalhos fazem críticas às mudanças realizadas ao longo dos anos na sua proposta original, em
especial na criação de índices, em 2008, que trouxeram a perspectiva comparativa e classificatória
ao Sistema, proporcionando a elaboração de rankings. Fato interessante é que os nove artigos
estão publicados em apenas três revistas, sendo duas delas voltadas especificamente para a
avaliação. Pode-se verificar, portanto, que uma parcela dos idealizadores do SINAES é ainda,
nessa segunda década do século XXI, preocupada com a temática, dispensando sua atenção para
pesquisas que envolvem as diversas faces de um sistema de avaliação em larga escala complexo
e em constante mudança.
Palavras-chave: SINAES; Políticas Públicas de Avaliação; Educação Superior
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ANÁLISE DO PERFIL DOS INGRESSANTES DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO ENSINO
SUPERIOR
Bruna Mara da Silva Wargas
André Pires
PUC-Campinas
Resumo: As políticas públicas de acesso ao Ensino Superior brasileiro nos últimos 15 anos,
mudaram a composição da população brasileira que passou a obter um maior acesso as
universidades públicas e privadas. Esta modificação foi resultado especialmente dos programas
que tornaram o acesso à universidade mais democrático do ponto de vista social. O presente
trabalho analisa o perfil dos ingressantes por meio das políticas de acesso no âmbito da
Universidade Estadual de Campinas. O panorama de acesso à universidade em questão foi
modificado por meio de medidas adotadas em suas políticas de acesso, com a criação de dois
programas nos anos de 2004 e 2010 e com mudanças significativas em 2013 e 2015;
respectivamente o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) e o Programa de
Formação Interdisciplinar (ProFIS). Estes programas promoveram uma maior inserção de alunos
provenientes da rede pública de ensino na universidade. O PAAIS, estabelecido em 2004, tem
como objetivo estimular o ingresso de estudantes da rede pública de ensino e de estudantes
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com a adição de pontos à nota final dos candidatos
no vestibular. O ProFIS estabelecido em 2010, realiza a seleção anual de 120 alunos de escolas
públicas da cidade de Campinas para um curso de dois anos na universidade, passado esse
período, os alunos podem escolher, conforme seu desempenho, uma vaga nos cursos de graduação
da instituição. O método da pesquisa consistiu em uma pesquisa bibliográfica sobre a temática e
as políticas públicas de acesso ao ensino superior, além de analisar os dados do período de 2014
a 2017 disponíveis no anuário estatístico da universidade e na página da Comissão Permanente
para os Vestibulares - COMVEST, para verificação do perfil dos ingressantes. Como resultado,
observou-se uma elevação no número de ingressantes provenientes de escolas públicas
alcançando o percentual de 50% do número de ingressantes em 2017. Dentro do perfil dos
ingressantes pelo PAAIS, a partir dos dados de 2017, nota-se que em torno de 40% são
provenientes da região metropolitana de Campinas e 99% do Estado de São Paulo. Com relação
ao tipo de estabelecimento que estudaram no ensino médio, 38,5% cursaram ensino técnico, 60%
cursaram curso pré-vestibular e 31,8% se autodeclaram pretos pardos ou indígenas. Em 2017, a
universidade aprovou em seu Conselho Universitário o acesso por meio de cotas étnico-raciais
que serão implementadas a partir de 2019 e modificações neste perfil devem ser verificadas nos
próximos anos.
Palavras-chave: Ensino superior; Políticas públicas; Ações afirmativas
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AS HUMANIDADES NOS CURRÍCULOS DE CURSOS EXITOSOS DE ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO
Paulo Roberto Teixeira Junior
Mônica Piccione Gomes Rios
Puc-Campinas
Resumo: Analisando-se os documentos oficiais acerca da formação em engenharia no Brasil –
currículo mínimo e, atualmente, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) – percebe-se
claramente um movimento no sentido de formar um engenheiro com visão para além da
estritamente técnica. Ou seja, um engenheiro que, além de dominar os fundamentos próprios à
engenharia, também desenvolva competências no campo das relações humanas: ética, cidadania,
comportamento humano no trabalho, responsabilidade social e ambiental. Na engenharia de
produção, especificamente, tal cenário é ainda mais claro, uma vez que se trata da especialidade
da engenharia que, justamente, não lida com uma matriz energética ou tecnológica em especial,
mas sim, com a integração e gestão das demais especialidades. Para integrar e gerir, mais do que
qualquer outro, exige desse profissional a capacidade de mobilizar pessoas, perceber códigos formais e informais - de conduta nas organizações e nas comunidades, capacidade de mediar
interesses conflitantes, enfim, trata-se de uma área profissional que representa, em primeira mão,
a tendência da engenharia em todas as suas demais especialidades. Esse estudo é uma pesquisa
documental no campo dos estudos curriculares, que lançou mão das matrizes curriculares de cinco
cursos de engenharia de produção que obtiveram conceito cinco no Conceito Preliminar de Curso
(CPC) e Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) de 2011: Universidade Federal
do ABC (UFABC), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Faculdade de
Administração de Campinas (FACAMP). Analisamos os currículos de tais cursos a fim de
responder à seguinte questão de pesquisa: os cursos exitosos de engenharia de produção, a partir
de seus currículos, têm promovido um ensino no campo das humanidades? Nosso objetivo foi
analisar a presença de disciplinas que tratam de ética, cidadania, sociedade e comportamento
humano no trabalho nas matrizes curriculares de tais cursos. Lançamos mão de pesquisa
documental, acessando as matrizes curriculares dos cursos de engenharia de produção de cada
uma das instituições por meio de seus websites. Por fim, resultados sugerem que a UFABC tem
significativa notoriedade nessa tendência de “humanizar” a engenharia de produção. As demais
instituições, apesar de contemplar algumas disciplinas nesse campo, sua presença ainda é um
tanto incipiente, prevalecendo o notório protagonismo das ciências naturais e da tecnologia. Se
tais cursos foram considerados exitosos – nota máxima nos indicadores de qualidade oficiais –
talvez haja uma incoerência entre aquilo que o Estado exige, por meio das DCN, e o que, de fato,
se avalia. Inegável que o campo das humanidades pode e deve ser tratado transversalmente em
qualquer programa educacional, mas é inegável também que momentos-espaços (disciplinas)
específicos para elas também se fazem necessários para um aprofundamento que a
transversalidade não permite.
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AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL EM GOIÁS: percepções de estudantes,
professores/as e gestoras
Elizabete de Paula Pacheco
Olenir Maria Mendes
UFU
Resumo: Nesta pesquisa objetivamos compreender no interior de uma escola pública estadual da
cidade de Itumbiara-GO quais as percepções de estudantes, professores/as, gestora e
coordenadoras sobre a participação na Avaliação Dirigida Amostral (ADA). A ADA, nosso
principal objeto de estudo, contempla as áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da
Natureza e tem sido aplicada de forma amostral em duas unidades escolares da Subsecretaria
Estadual Regional de Itumbiara além de outras em todo o estado, e as escolas são escolhidas via
sorteio. A primeira etapa da prova visa diagnosticar os conhecimentos prévios dos/as estudantes
e a segunda, que acontece dois meses depois, verifica quais os descritores foram melhorados
desde a primeira avaliação. Nossa pesquisa ocorreu em 2016, com caráter qualitativo, e os dados
foram construídos por meio de documentos fornecidos pela unidade escolar e subsecretaria, além
de entrevistas semiestruturadas com as gestoras e dois grupos focais distintos realizados com
estudantes e professores/as em locais e momentos diferentes a fim de possibilitar aos/às
participantes liberdade necessária para expressarem suas percepções, observações, sentimentos e
angústias sobre a temática. Destacamos que a unidade escolar participante da pesquisa participa
do Programa Novo Futuro em Goiás, que possui 26 escolas no estado de Goiás que ofertam ensino
de tempo integral para 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Ao escutarmos
os/as participantes da pesquisa percebemos a responsabilização unilateral dos sujeitos, sejam
eles/as professores/as ou estudantes a fim de desresponsabilizar o Estado, de acordo com as
ponderações dos/as participantes da pesquisa. Na escola, conforme diálogos com professores/as
e estudantes nos grupos focais, notamos que a importância da ADA para os/as estudantes não é
relatada, uma vez que eles/as informam que trata-se de uma prova que avalia a escola e os
resultados são para o governo, pois não há retorno para os/as estudantes. Os/as professores
também apresentam a concepção de importância da ADA apenas para a avaliação do trabalho
docente e para gerar números para o Estado. De acordo com os/as estudantes é necessário ainda
que as avaliações externas sejam melhor utilizadas na escola e que signifique melhorias para
eles/as, mesmo que seja apenas a inclusão na nota escolar e retorno dos resultados para quem
participa da prova. Como a rotina escolar é permeada por muitas provas, a ADA na visão dos
alunos significa apenas “mais uma prova”. Para a gestora da escola as provas externas significam
possibilidade de angariar recursos capazes de melhorar a estrutura física da escola. A importância
da ADA fica, portanto, informada pelos/as participantes está relacionada ao controle do estado
para com a escola, para a responsabilização dos/as profissionais de educação do que com relação
à aprendizagem dos/as alunos/as.
Palavras-chave: Avaliação externa em Goiás; Avaliação Dirigida Amostral (ADA) em Goiás;
Ensino Médio.
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BOLSA FAMÍLIA E PROUNI: percepções de beneficiários em cursos de licenciatura
André Pires
Victor Marques Varollo
PUC-Campinas
Resumo: Essa pesquisa realizada em forma de iniciação científica teve como objetivo
compreender a trajetória de ex-beneficiários Bolsa Família e atuais graduandos em uma
universidade do interior do Estado de São Paulo matriculados em cursos de licenciatura através
do Programa Universidade Para Todos – PROUNI. O olhar do próprio beneficiário sobre sua
trajetória pessoal e escolar, como também suas percepções sobre os programas sociais do qual fez
parte foi um ponto central dessa pesquisa. Dessa maneira optou-se pela metodologia de entrevistas
semiestruturadas, uma vez que essa atendia melhor os objetivos da pesquisa. Através do banco de
dados fornecido pela própria universidade foi possível mapear os alunos que atendiam as
exigências da pesquisa, e com isso de forma aleatória selecionou-se alunos para o agendamento
de entrevistas. O contato se deu através do telefone/e-mail fornecido pelo próprio aluno para a
universidade. Durante a pesquisa, realizada entre agosto de 2016 e julho de 2017 foi possível a
realização de 5 entrevistas. Os entrevistados se distribuíram pelos cursos de: licenciatura em
ciências biológicas, licenciatura em filosofia, licenciatura em educação física e licenciatura em
ciências sociais (dois entrevistados). As entrevistas tiveram duração média de 45 minutos. Após
a realização e transcrição das entrevistas, foi possível fazer uma análise destas, onde alguns pontos
foram levantados: I) a diferença na percepção que os entrevistados tiveram sobre o Programa
Bolsa Família e o ProUni: no geral os entrevistados atribuíram peso grande ao ProUni em suas
trajetórias, porém pouco peso ao Programa Bolsa Família. No geral então os entrevistados viram
o ProUni de maneira positiva, e o Programa Bolsa Família de forma negativa. Duas hipóteses
sobre essa questão foram levantadas, a primeira de que o ProUni possui em sua formulação um
peso grande ao mérito, enquanto o Bolsa Família ainda é visto como algo dado pelo estado. Assim,
os entrevistados em todo momento deram enfoque de que no PBF ainda é preciso que o
beneficiário de um retorno maior a sociedade. II) A influência da religião na trajetória dos
entrevistados foi algo perceptível. Dois entrevistados em especial atribuíram grande peso a
instituições religiosas como facilitadoras de acesso ao ensino superior. Um entrevistado ingressou
pelo investimento de um pastor, que possibilitou que o entrevistado ingressasse no curso de
teologia, e posteriormente no de filosofia, e uma entrevistada que sempre estudou em instituições
vinculadas à igreja católica e com professores críticos, e com isso veio a se tornar freira e
posteriormente ingressou no ensino superior; e III) A posição receosa sobre a licenciatura. No
geral os entrevistados não pretendem atuar com a educação formal. Se sentem desmotivados e no
geral preferem atuar na educação não formal, ou como pesquisadores na área de educação. Sobre
o ingresso no ensino superior, todos consideram que este possibilitará uma ascensão social maior
do que a de seus pais.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Educação; Pobreza.

20

CARACTERIZAÇÃO DAS MODALIDADES DE PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PÚBLICA BRASILEIRA: caminhos possíveis
Luciana Pereira da Silva Lopes
UNICAMP
Resumo: O presente trabalho reflete sobre os caminhos para a privatização da educação
pública camuflada sob o discurso de reforma educativa, da modernização e eficiência da
educação, seus caminhos e impactos já vivenciados no Brasil e apontamentos de algumas
tendências para o cenário atual no país. Não há, aqui, a predeterminação de um ponto de
chegada, o caminho torna-se a percepção de uma coerência de ações processuais no
decurso do tempo. Existe a percepção de que essas ações desembocarão em algum ponto
específico, mas não há garantias palpáveis de qual seja efetivamente o ponto de chegada
como ocorre nos sentidos mais literais do verbete. Pretendemos refletir a respeito de
diversas formas de privatização que influem sobre a educação pública no Brasil,
pensando-as em termos de seus avanços, colocando-as em relação com o contexto
político-social mais amplo, discutindo-as pela acepção de caminho – acepção autodeclarada na medida em que estas estratégias tentam se vender como uma possível
solução; imputada de fora, pelo corpo social, na medida em que se deposita nestas
“soluções” a esperança de um novo caminho. Mas, afinal, para onde é que conduzem
esses caminhos? A abordagem metodológica parte da discussão da literatura clássica e
recente sobre privatização para, em um segundo momento, relacioná-la a fatos da
dinâmica política brasileira contemporânea, em especial à política educacional. À luz das
contribuições teóricas que distinguem a privatização da educação em duas categorias,
endógena e exógena, discute-se o contexto em que a privatização é apresentada a partir
da concepção cada vez mais presente, tanto no Brasil como alhures, do Estado-mínimo e
do discurso da eficiência e eficácia do setor privado para a condução e execução das
políticas públicas de educação. A presença das estratégias de privatização é visível com
a elaboração de base legal para que o setor privado possa atuar na execução da oferta e
gestão educacional, em uma nítida transferência não só de recursos públicos, bem como,
do papel do Estado. As recentes mudanças, com ampliação do leque de parcerias públicoprivadas, da terceirização e a aprovação da PEC 241, transformada na Emenda
Constitucional 95/2016 são estratégias que sinalizam para a entrega das políticas públicas
ao setor privado, ancorada no discurso de que o setor privado o faz com maior
racionalidade de gestão e uso de recursos. Os caminhos são bastante previsíveis: os efeitos
das manobras atuais do governo irão debilitar o setor público de modo agressivo; o
discurso de crise, endossado pela grande mídia, será recorrente como justificativa da
manobra, assim o governo aparenta austeridade e disfarça a crueldade deliberada; a
iniciativa privada tende a milagrosamente surgir como o “bom-samaritano” disposto a
contribuir desinteressadamente para a continuidade da oferta de serviços públicos.
Contudo, não se pode deixar de manter um fio de esperança: o caminho que se pavimenta
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é também o caminho passível de ser interditado. O vislumbre do fortalecimento de uma
crítica com teor democratizante permanece como o descortinar de outros caminhos
possíveis.
Palavras-chave: Educação Pública; Parcerias Público-Privado; Privatização da
Educação.
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CIDADE EDUCADORA (10 ANOS): uma análise crítica
Fernando Assis dos Santos
UNISO
Resumo: O programa Cidade Educadora na cidade de Sorocaba completou 10 anos em 2017.
Trazemos neste texto uma análise deste programa em sua primeira década de implantação,
investigando sua proposta original e as ações desenvolvidas dentro deste período. O objeto de
análise vem por fim retomar estudos levantados enquanto dissertação de mestrado, defendida por
Santos, F. A. (2009). Na dissertação, realizamos estudo sobre o conceito de cidade educadora e
a utilização deste como política pública na cidade de Sorocaba-SP. Em síntese o programa Cidade
Educadora, parte de um conceito desenvolvido junto a UNESCO desde 1990. Hoje adotado por
uma rede com 488 cidades no mundo, propõem a educação como foco norteador dos princípios
de gestão e planejamento urbano, voltados para a valorização do conceito de cidadão e cidadania.
Os referencias teóricos utilizados para pensar sobre a cidade e a cidadania concentraram-se em
Milton Santos (1987;1999;2001), David Harvey (1997), Zygmunt Bauman (2007) e Richard
Sennet (2003). Para o estudo do conceito cidade educadora, utilizamos de Cavalcanti (2008),
Brarda e Rios (2007) e Gadotti (2006). O programa Cidade Educadora foi analisado junto a
referenciais oficiais, a Carta de Barcelona (1990) a proposta de assessoria pedagógica do Instituto
Paulo Freire, os boletins, panfletos e folhetos editados pelo Instituto Paulo Freire e pela Prefeitura
Municipal de Sorocaba. Documentos produzidos pela imprensa local, principalmente o Jornal do
Município e o Jornal Cruzeiro do Sul. Os dados coletados foram metodologicamente analisados
em carácter hermêutico-fenomenológico, porém os referenciais teóricos utilizados para o estudo
do objeto, condicionam este trabalho para uma análise crítica. Ao passo que apontamos que o
discurso de cidadania envolto ao programa Cidade Educadora, não traz consigo a intencionalidade
de transformar as condições de desigualdade que configuram a cidade. Reiteramos o programa
como um projeto neoliberal de cidade. Onde a educação se revela um “filão”. Contrapondo
Gadotti e Padilha (2006), em Zanotelli (2015, p. 186) encontramos elementos que nos permitem
assinalar as políticas da Cidade Educadora como voltadas à tecnicização, esvaziamento,
sucateamento e privatização dos serviços de educação prestados pelo poder público. Políticas
públicas barganhadas como políticas de governo, formuladas para atender um seleto grupo de
empresas. Os espaços públicos barganhados são reorganizados e reutilizados afim de atender os
interesses característicos de cada gestão. A contratação e substituição de terceiros por vezes de
forma irregular, cancelamento de contratos, abandono de programas e obras entre gestões somamse ao crescente de enxugamento dos gastos públicos que ocorrem concomitante à privatização de
serviços que passam a ser prestados de forma cada vez mais precária. O discurso da Cidade
Educadora tornou-se insustentável para a atual gestão, mas ainda se faz presente nas obras, nos
meios midiáticos e no imaginário de educadores. Desta forma este estudo vem a denunciar
cientificamente os impactos das políticas neoliberais sobre a educação e a condição do cidadão
neste início de século-milênio. Levantando uma crítica ante os mecanismos de controle e as
políticas educacionais e promovem a educação para o mercado e a precarização dos serviços
públicos.
Palavras-chave: políticas públicas; educação; cidade educadora.
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME): reflexões sobre a participação e o
controle social
Egeslaine de Nez
UFMT/CUA
Camila Gonçalves Rodrigues
UNEMAT
Resumo: As políticas públicas têm se desencadeado numa conjuntura em que o reordenamento
político-econômico se impõe como obrigatório, em função do momento histórico vivenciado. E,
as relações entre Estado e Poder sustentam ações que são subsidiadas e implementadas a partir
dos governos federais e estaduais, mas que tem imbricações diretas na atuação municipal. Como
as demais políticas, a educacional envolve um amplo conjunto de agentes sociais. Expressa-se
por meio de iniciativas direta ou indiretamente promovidas pelo poder público, no qual o Estado
é a referência fundamental. No campo da educação, a problemática tem se destacado e associado
às ações do conselho municipal de educação às reflexões sobre a importância da participação. Isto
porque a Constituição de 1988 sugere uma perspectiva direta de participação nas instâncias
decisórias, entre eles: eleições escolares, conselhos de controle social, criação de órgãos
colegiados decisórios, e demais. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi analisar o Conselho
Municipal de Educação (CME) no que tange especificamente a questão da participação da
comunidade para identificá-lo como instrumento democrático e perceber se de algum modo
auxilia no controle social. A justificativa para essa investigação é a existência de um movimento
teórico constitutivo que parte de uma vinculação política-ideológica até a sua potencialização em
favor da cidadania e dos direitos humanos. Outra justificativa pertinente trata do uso do conselho
como instrumento de regulação social e isso deve ser investigado profundamente. Em termos
metodológicos, o estudo foi orientado por uma abordagem crítica, levando em consideração o
caráter contraditório e multifacetado da realidade dos CMES no Brasil. Para isso, o procedimento
utilizado foi a pesquisa bibliográfica e documental, além de pesquisa de campo através de
observações in loco (acompanhamento das reuniões mensais) e entrevista com o presidente do
conselho de um município (Barra do Garças) da Região Leste do Estado de Mato Grosso, na
Região Centro-oeste do país. Investigações desta magnitude têm sua relevância quando
aprofundam temas que fortalecem o conclamado direito constitucional à educação, um dos
objetivos dos conselhos. Isto se potencializa quando é obrigatório um regime de ação política em
que haja maior interação entre o governo e a sociedade, que significa possibilitar um processo
democrático. Destaca-se, ainda que essa pesquisa está vinculada ao projeto MCTI/CNPq que se
intitula: “O Conselho Municipal de Educação no Brasil e a qualidade socialmente referenciada
do ensino”, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Federal de Goiás (UFG/Jataí),
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat), entre outras instituições.
Palavras-chave: Políticas educacionais; Conselho municipal de educação; Participação.
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CONTRIBUIÇÕES DO PROUNI SOB A ÓTICA DE GESTORES E PROFESSORES DE
PEDAGOGIA
Renata de Souza Pires
André Pires
PUC-Campinas
Resumo: O presente estudo analisa o Programa Universidade para Todos – ProUni, sob um novo
olhar, desenvolvendo uma análise da percepção de gestores e professores do curso de Pedagogia
de duas Instituições de Ensino Superior do interior do Estado de São Paulo. Tem como objetivo
investigar o conhecimento de gestores e professores sobre o programa, bem como identificar se
estes reconhecem a contribuição social do Programa Prouni, assim como sua importância para o
rompimento do ciclo intergeracional da pobreza. O Programa Universidade para Todos - Prouni,
apesar de ser uma política de governo, em seus 13 anos de existência traz na sua essência a
esperança de superação das diferenças, possibilidade de inclusão social e desenvolvimento
econômico de quem há muito busca por seu lugar na sociedade. Em seu primeiro ano o ProUni
registrou 112.275 bolsas, das quais 71.905 foram concedidas de forma integral, possibilitando o
acesso ao Ensino Superior àqueles que até então não o teriam. Desde sua criação em 2004 até o
processo seletivo do segundo semestre de 2016, o Programa Universidade para Todos atendeu
mais de 1,9 milhão de estudantes, dos quais 70% obtiveram o benefício de bolsa integral. Vê-se
assim, a importância deste para o rompimento do círculo intergeracional da pobreza possibilitando
acesso à educação de qualidade as classes sociais menos favorecidas, preocupando-se não
somente em garantir o acesso, mas também promover ações de incentivo à permanência nas
instituições privadas. Dentro de uma concepção da educação libertadora, o processo ensinoaprendizagem tem pontos cruciais a se refletir. No entanto, foco este estudo nos profissionais da
Educação envolvidos na construção desse novo sujeito, o professor que os precederá, também é
de grande valia observar que os cursos de licenciaturas são os mais procurados pelos alunos
Prounistas. A metodologia empregada na presente pesquisa desenvolve-se em etapas, sendo a
primeira etapa a realização de pesquisa documental, ou seja, leis, decretos e normas; A segunda
etapa se dará através de pesquisa de campo, utilizando pesquisas semiestruturadas e divididas em
blocos temáticos (Caracterização do(a) entrevisto(a) e sua família, pontos de vista sobre a
importância do educador e por fim, as percepções que possuem acerca do Programa ProUni), a
distribuição em bloco temáticos tem por finalidade dinamizar a entrevista e otimizar a análise dos
dados coletados. Espera-se ao final da pesquisa compreender as ações educativas, a visão de
diretores, coordenadores de curso e professores sobre o Programa Universidade para Todos e
elaborar mesmo que provisoriamente conteúdo que possa contribuir com a ampliação dessa
política publica. Utilizando os métodos de pesquisa qualitativa mencionados, esta pesquisa tem
como resultados esperados identificar o conhecimento, perspectivas e ações estratégicas
utilizadas por diretores, coordenadores e professores, desenvolvendo uma análise comparativa de
profissionais de uma Instituição privada com fins lucrativos e outra sem fins lucrativos do interior
do estado de São Paulo.
Palavras-chave: Educação; Gestão; Ensino Superior
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ENEM: percepção de professores de uma escola pública estadual
Simone Jorge Gonçalves
Mônica Piccione Gomes Rios
PUC-Campinas
Resumo: Um marco para as mudanças dos rumos da educação no Brasil foi a Conferência de
Jomtiem na Tailândia em 1990, da qual se origina um documento denominado Declaração
Mundial da Conferência de Jomtien propulsor da elaboração do Plano Decenal de Educação para
Todos. Dentre as metas desse plano está a universalização do acesso à educação, em virtude disso,
a expansão do ensino público e em especial do ensino médio se intensifica, essa significativa
ampliação no número de matrículas nesse segmento pode ter sido responsável também por um
declínio na qualidade da educação básica, culminando com o excesso de avaliações em larga
escala desenvolvidas na década de 1990 no Brasil. Dentre essas políticas de avaliação, em 1998,
ocorreu a implantação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e em 2009, sua reformulação.
Universidades Públicas Federais, gradativamente, eliminaram os processos seletivos próprios e
incorporaram o Enem como instrumento de acesso aos cursos de graduação, além da utilização
dos resultados do Novo Enem como meio para que os estudantes e egressos da última etapa da
educação básica pudessem participar de programas governamentais na aquisição de bolsas o
Programa Universidade para Todos (ProUni) ou Financiamento Estudantil (Fies). Nessa
perspectiva, considerando o recorte da pesquisa de mestrado para efeito desse artigo, o problema
norteador foi: qual a percepção de professores sobre o Enem? Constituiu objetivo geral investigar
a percepção de professores sobre o Enem que atuam na escola pesquisada. Em uma abordagem
de pesquisa qualitativa, realizou-se grupo focal com professores que atuam no terceiro ano do
ensino médio. O lócus da pesquisa foi uma escola pública estadual localizada no município de
Campinas (SP) que apresenta a menor média do Enem entre os anos de 2009 e 2014. Foi possível
constatar nas falas dos professores a convergência de pensamento de que o Enem tem sido
responsável pelo fortalecimento de desigualdade, predomina o discurso de que o aluno da escola
pública encontra-se em condição desfavorável se comparado ao aluno de escola particular,
revelando que o Enem tem sido mais um instrumento que contribui para tal fortalecimento. Extraise, também, da percepção que o Enem é via de acesso ao ensino superior, embora mais acessível,
ainda sim muito distante da realidade do aluno da escola pública. Quando questionados sobre a
ocorrência de pressão externa para que se trabalhasse o Enem, todas as respostas foram negativas,
apesar da negativa em relação à pressão externa na percepção dos professores, infere-se que estes
responsabilizam os estudantes pelos resultados aquém do esperado, além de se sentirem frustrados
pelos resultados desse exame.
Palavras-chave: Políticas Públicas de Avaliação; ensino médio; Enem.
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ENTRE IDAS E VINDAS: a reforma do ensino médio
Daniele Rodrigues dos Santos
FAETEC/RJ
Resumo: O ensino médio no Brasil é a etapa da educação que mais tem fomentado debates, tendo
em vista justamente uma ausência de identidade. Em 1996, a promulgação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) reconheceu o Ensino Médio na condição de uma
etapa da educação básica, com a responsabilidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental e dar uma preparação básica para o trabalho e para a cidadania,
com desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, aliando teoria e prática.
Atualmente, uma recente alteração na LDB, conhecida como Reforma do Ensino Médio, Lei nº
13.415/2017, conserva para críticos o mesmo espírito das políticas educacionais ocorridas no
ensino médio brasileiro na ditadura varguista, na ditadura militar e nos anos 1990, sendo chamada
por autores como Cunha, Ferreira, Frigotto, de “atalho para o passado”, “contrarreforma”,
“regressão”. Consideram que a Reforma traz de volta a concepção que transforma o Ensino Médio
em “trampolim” para o Ensino Superior para alguns e formação para o trabalho para outros. Essa
dicotomia surge com os Itinerários Formativos Específicos e parece se fundamentar não na
necessidade de universalização do Ensino Médio, mas como nas reformas de 1970 e 1990, indica
ter como objetivo uma barreira ao Ensino Superior privado, segmento que se encontra em crise
desde 2014. A expansão do ensino médio aliada a Emenda Constitucional nº 59/2009, que torna
a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, não
conseguiu conter a evasão que se mantém nesta etapa; o que tem demonstrado que o desafio está
em criar motivação pela escola. É neste cenário que o governo lança a Reforma do Ensino Médio.
Desta forma, o presente trabalho se justifica pelo seu objeto: analisar e debater no contexto
contemporâneo a Reforma do Ensino Médio, Lei nº 13.415/2017, utilizando como metodologia o
Ciclo de Políticas Públicas proposto por Ball e colaboradores (1992), ou seja, a política proposta,
a política concreta e a política em uso (esta última, só será possível aferir sua aplicabilidade a
partir dos próximos anos). O que poderíamos concluir agora é que os Itinerários Formativos
poderão permitir um aprofundamento dos conhecimentos, de acordo com a escolha de cada
estudante. Entretanto, o que já se percebe na realidade é uma preocupação muito grande,
principalmente por parte de municípios menos abastados, em implementar essas ofertas. Assim,
o que se delineia é um retorno piorado a década de 1970, tendo em vista que a reforma conserva
uma visão tecnicista da educação; falta de real opção para escolha de itinerários, considerando as
condições financeiras dos sistemas de educação; influência dos setores industriais, comerciais e
de serviços por mão de obra barata e abandono dos objetivos estabelecidos para a educação
escolar: a educação integral, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o
mundo do trabalho.
Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio; Itinerários Formativos; qualificação para o trabalho.
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IMPLICAÇÕES DA PROVA BRASIL NO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Renata Suzigan Dainese
Mônica Piccione Gomes Rios
PUC-Campinas
Resumo: A década de 1990, de acordo com Sousa (2003), foi marcada pela intensificação das
avaliações em larga escala no Brasil, momento em que o cerne das políticas públicas de avaliação
em larga escala passaram a ser o desempenho dos alunos nas provas e os indicadores de qualidade
que as mesmas geram, a exemplo da Prova Brasil e do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb). A Prova Brasil foi implementada em 2005 e seu resultado integra o Ideb, indicador
de qualidade do ensino fundamental criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que expressa o rendimento escolar do aluno a
partir do fluxo escolar (taxas de aprovação, reprovação e evasão) e do desempenho na Prova
Brasil. A referida avaliação, também conhecida como Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(Anresc), é realizada a cada dois anos, ao final dos 5º e 9º anos do ensino fundamental, com foco
nas disciplinas de Português e Matemática, em que são avaliadas as habilidades de leitura e
resolução de problemas respectivamente. Autores da área apontam haver práticas que privilegiam
a preparação dos alunos para a realização da Prova Brasil com vistas à elevação do Ideb, com
prejuízos à outras esferas da vida escolar que são fundamentais para as aprendizagens e
desenvolvimento dos alunos. Nessa perspectiva, definiu-se como problema: quais as implicações
da Prova Brasil no currículo do ensino fundamental? Decorrente do problema em questão,
constitui objetivo geral da pesquisa: investigar as implicações da Prova Brasil no currículo do
ensino fundamental. São objetivos específicos: (i) mapear a produção acadêmico-científica sobre
as implicações da Prova Brasil no currículo do ensino fundamental, a partir de 2007; (ii)
identificar possíveis impactos e efeitos da Prova Brasil no currículo do ensino fundamental; (iii)
analisar os possíveis impactos e efeitos da Prova Brasil no currículo do ensino fundamental, à luz
do referencial teórico. A opção metodológica, em uma abordagem qualitativa, sem desprezar os
dados quantificáveis, considerou como procedimentos e instrumentos de produção de material
empírico a pesquisa bibliográfica, considerando artigos, dissertações e teses produzidos no século
XXI. A análise dos resultados deu-se em um esforço de diálogo com os autores referendados no
trabalho e revelou que a Prova Brasil causa impactos importantes no currículo do ensino
fundamental, o qual restringe as aprendizagens dos alunos aos conteúdos previstos pela matriz de
referência da referida avaliação. Foi possível constatar além do estreitamento do currículo o
estreitamento da atuação docente, a quem vem sendo atribuída a função de preparar e treinar os
alunos para os testes padronizados. A pesquisa realizada intenta problematizar as questões
atinentes ao currículo escolar da educação básica, promover reflexão e contribuir para se repensar
as atuais políticas públicas de avaliação da educação básica. Em concordância com o
compromisso ético e social pretende-se compartilhar o saber produzido por meio de publicações
internas e externas que agreguem valor para a comunidade científica, além de incitar outros,
constituindo contributo para a qualidade da educação básica.
Palavras-chave: Currículo. Políticas Públicas de Avaliação. Prova Brasil
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IMPLICAÇÕES DO SARESP NO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL PAULISTA
Samara Domen Góes
Mônica Piccione Gomes Rios
PUC-Campinas
Resumo: No Brasil, no século XXI, é possível observar a centralidade da avaliação na elaboração
das políticas públicas educacionais em nível federal, estadual e municipal. A referida realidade
ocorre desde a década de 1990, que ficou conhecida como a década das avaliações, uma vez que
a partir desse período diferentes sistemas avaliativos foram implementados no país. Nesse
contexto foi criado o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo
(Saresp), por meio da Resolução nº 27 de 1996. A avaliação externa paulista tem como finalidade
verificar o currículo em ação. Nos anos 2000, no Estado de São Paulo, ocorreu a reestruturação
do sistema de ensino, algumas ações observadas foram: reformulação do Saresp; criação do Índice
de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp), indicador de qualidade
paulista; implementação do currículo oficial nas mais de cinco mil escolas da rede; criação da
política de bonificação. Nesse cenário, há estudos que apontam que a avaliação externa de São
Paulo causa impactos no currículo, uma vez que o planejamento pedagógico é elaborado com
vistas à superação das metas do Idesp. A partir do exposto, definiu-se como problema: quais as
implicações do Saresp no currículo do ensino fundamental nas escolas públicas do estado de São
Paulo? Decorrente do problema em questão foi objetivo geral da pesquisa: investigar as
implicações do Saresp no currículo do ensino fundamental das escolas públicas do estado de São
Paulo. A pesquisa qualitativa, do tipo estado da arte, foi realizada nas bases de dados da Scientific
Electronic Library Online (Scielo) e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
(BDTD), no período de 2007 a 2015, com foco no ensino fundamental das escolas da rede pública
de São Paulo. O período foi delimitado, pois em 2007 foi o ano de reestruturação do Saresp e
criação do Idesp e 2015 foi o último ano da aplicação da avaliação até a elaboração do projeto
deste pesquisa. Dessa forma, por meio da análise das sete dissertações e de uma tese se verificou
que o Saresp exerce influência no currículo paulista, com vistas aos bons resultados dos alunos
na avaliação. As ações verificadas têm relação com a seleção dos conteúdos trabalhados e o
treinamento dos estudantes para o teste. Outros impactos observados foram: a perda da autonomia
e responsabilização docente, a cobrança exercida sobre os alunos e a utilização do resultado
apenas para suprir a meta estabelecida pelo Idesp. A bonificação por resultado se mostrou o
principal recurso adotado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) para a
consolidação desta realidade. A presente pesquisa pretendeu, ainda, em concordância com o
compromisso ético e social, compartilhar o saber produzido por meio de publicações internas e
externas que agreguem valor para a comunidade científica, além de incitar outros, constituindo
contributo para a qualidade da educação básica.
Palavras-chave: Currículo; Políticas Públicas de Avaliação; Saresp.
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INCONSISTÊNCIAS NO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO SINAES
Adilson José de Almeida
Rute Rosângela Dalmina
UNISINOS
Marcelo de Assis Corrêa
IFAL
Resumo: O presente trabalho analisou a consistência do Conceito Institucional, no processo de
formulação da nota atribuída à Instituição de Educação Superior no processo de avaliação externa
em instituições de ensino superior no Brasil, reguladas pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior, sob a luz do instrumento de avaliação institucional que subsidia os atos de
autorização, credenciamento, recredenciamento e transformação da organização acadêmica na
modalidade do ensino presencial. O referido documento de avaliação é de responsabilidade do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, quando da visita, in loco, da comissão
de avaliadores às instituições, conforme preconiza o Ministério da Educação.O conceito atribuído
à instituição de ensino, ao final da visita da comissão de avaliação é baseado em indicadores de
desempenho, designado pelo instrumento de avaliação como indicadores de qualidade da
educação superior, pelos quais será constituído o conceito institucional da instituição avaliada. O
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior analisa as instituições, os cursos e o
desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em consideração aspectos como ensino,
pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. O sistema,
também, reúne informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes e das avaliações
institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas para orientação institucional
dos estabelecimentos de ensino superior, bem como para embasar políticas educacionais. Os
dados também são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto
às condições de classificação de cursos e instituições de ensino. Devido às especificidades
inerentes a cada instituição, a percepção inicial é de que o instrumento de avaliação não é robusto
o bastante, a fim de minimizar o efeito da subjetividade (da comissão de avaliação e do próprio
instrumento) nos processos de avaliação institucional. Desta maneira, a fim de verificar a
consistência da formulação do conceito institucional, analisamos os indicadores de qualidade das
dimensões do instrumento de avaliação externa, pertencentes às políticas de pessoal e de carreira
do corpo docente lotadas no grupo da titulação, do regime de trabalho e das publicações
científicas.Por meio do cálculo proposto pelas políticas de avaliação contidas no instrumento de
avaliação, proposta para as diferentes categorias das instituições de educação profissional, os
resultados nos remeteram à constatação sobre inconsistências no resultado proposto pelo
instrumento de avaliação externa.Neste sentido, aperfeiçoar os instrumentos de avaliação norteará
políticas educacionais mais embasadas para a formação e/ou melhoria do Sistema Nacional de
Educação, além de proporcionar um instrumento de avaliação mais justo no processo de regulação
da educação superior no Brasil.
Palavras-chave: Gestão educacional; Políticas educacionais; Sinaes.
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INTÉRPRETES DO BRASIL NO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA
E AFRICANA
Camilla de Oliveira Rodrigues da Silva
Artur José Renda Vitorino
PUC-Campinas
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo identificar a influência dos intérpretes da história do
Brasil na historiografia da nação com o propósito de reconhecer discursos e narrativas que se
perpetuaram e se perpetuam no que diz respeito à formação do povo brasileiro e da identidade
nacional; apresentar a Lei Nº 10.635/03 conforme os escritos da legislação, que trouxe a
obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana, as justificativas para
sua promulgação e os pareceres de pesquisas recentes sobre a atual aplicabilidade da lei; e
identificar nos materiais elaborados pelo Estado, desde a criação da lei para o ensino da história
e cultura afro-brasileira e africana, discursos dos intérpretes da história do Brasil, verificar se o
material corresponde a um material formativo e se está adequado às diretrizes e orientações de
documentos oficiais para a Educação. Nesta pesquisa apresenta-se uma análise de obras clássicas
a fim de demonstrar as semelhanças entre os discursos e narrativas dos autores. A partir de uma
coleta de pesquisas datadas a partir de 2003, buscou-se responder perguntas elaboradas sobre a
aplicabilidade da lei e apresenta-se a análise dos materiais oficiais à luz dos autores da história do
Brasil e documentos oficiais como Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Lei de Diretrizes
e Bases para a Educação Nacional (LDB) e Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Básica (DCN). Esta pesquisa possui caráter bibliográfico qualitativo e teve como aporte teórico
Pierre Bourdieu e sua obra A economia das trocas linguísticas. Nossos objetos de estudos foram
a dissertação de Martius, obras de Capistrano de Abreu, Paulo Prado, Caio Prado Jr., Fernando
A. Novais, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, além de 43 artigos, 5 dissertações e 4
teses selecionados a partir das bases digitais Scielo e BDTD –Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações, além dos materiais disponibilizados pelo Estado, sendo um deles em parceria com
a UNESCO. Conclui-se que apesar dos autores demonstrarem esforços para explicar a formação
do povo brasileiro e sua identidade nacional, há muitas semelhanças em seus discursos e
narrativas, podendo ter origem nas ideias apresentas por Martius (1845) em sua dissertação,
mesmo que este não seja referenciado nas obras destes autores. Estas semelhanças entre as obras
geraram-se explicações comum no que diz respeito a miscigenação, passando pela justificativa de
relações de troca e serviços entre senhores e seus escravos e indígenas, até a falta de mulheres
brancas. Em 2013 criou-se a Lei nº 10.635/03 que até o presente momento (2017) não tem uma
aplicabilidade efetiva em meio às instituições de ensino devido a diversos impasses gerados que
a lei não pôde solucionar como a falta de materiais para aulas sobre o tema e a não obrigatoriedade
na grade de disciplinas dos cursos de ensino superior, gerando professores que necessitam de
formações continuadas nem sempre ofertadas.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Cultura Afro-Brasileira; Ensino de História
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O PROGRAMA LER E ESCREVER NO ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS
Cibele Madai Valderramas Ignácio
UNICAMP
Resumo: O presente trabalho trata-se de um estudo de abordagem histórica, que teve como
objetivo investigar e analisar o processo de implantação do Programa Ler e Escrever, da Secretaria
Estadual da Educação de São Paulo, em uma escola pública de Campinas/SP. A pesquisa foi
norteada pela seguinte questão: “Quais as diretrizes do ensino de Matemática propostas pelo Ler
e Escrever e qual a sua recepção em uma escola estadual específica?” e para a compreensão desse
processo, foi realizada uma análise histórica e documental sobre o Ler e Escrever enquanto
política pública, buscando nos materiais impressos do programa e nas publicações em Diários
Oficiais, a compreensão de suas diretrizes bem como o contexto histórico do qual ele foi
resultante; também foram entrevistadas cinco professoras e uma Professora Coordenadora de
Núcleo Pedagógico (PCNP), com o intuito de verificar como a implantação dessa política pública
tem efetivamente ocorrido no cotidiano da escola. Buscamos nos estudos sobre Letramento e
Numeramento, elementos essenciais à organização curricular do ciclo de alfabetização, refletindo
assim sobre as contribuições e desafios que o programa apresenta em relação ao ensino de
Matemática nos anos iniciais. Fez parte de nossas investigações, as diretrizes preliminares do
“Projeto Educação Matemática nos Anos Iniciais”, o EMAI, que surgiu durante nossa pesquisa
como um adendo ao Ler e Escrever. As análises foram realizadas ao longo do trabalho, buscando
o diálogo entre as diferentes fontes e principalmente com a prática cotidiana dos professores na
realidade da sala de aula. Verificamos que fatores como a descontinuidade das políticas públicas
dos últimos trinta anos, a falta de diálogo entre as propostas estaduais e federais, as avaliações
externas como forma de controle do trabalho docente e da aprendizagem do aluno, são alguns dos
fatores que têm contribuído cada vez mais para o estreitamento curricular e priorização do ensino
da Língua Portuguesa nos três primeiros anos do Ensino Fundamental em detrimento à
Matemática. Verificamos também, que os professores nem sempre se identificam com a proposta,
e se sentem pressionados a alfabetizar, tanto na Língua Portuguesa quanto na Matemática, com
uma metodologia da qual nem sempre têm segurança e em muitas vezes não acreditam em sua
eficácia, entrando em conflito com sua própria formação e crenças, desenvolvendo um sentimento
de tolhimento de sua criatividade e autonomia. Pretende-se com essa Comunicação, atentar para
as possíveis lacunas na aprendizagem dos conteúdos de Matemática, Ciências, História e
Geografia, de toda uma “geração”, período compreendido pelos cinco primeiros anos do Ensino
Fundamental, e pensar em estratégias para trabalhar com as diferentes disciplinas, sobretudo de
forma interdisciplinar, garantindo a aprendizagem não apenas da leitura e escrita, mas dos
diferentes conteúdos aos quais as crianças da escola pública também têm direito.
Palavras-chaves: Políticas Públicas; Ensino de Matemática; Anos Iniciais.
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OS ALUNOS PROUNISTAS NAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS: perfil e
desempenho
Andressa Jackeline de Oliveira Mario e Paiva
André Pires
PUC-Campinas
Resumo: Em meio a várias políticas públicas encontradas no Brasil, decidimos escolher a política
afirmativa que recebeu o nome de Programa Universidade Para Todos (ProUni), teve seu início
no ano de 2004. O ProUni foi criado com o objetivo de conceder bolsas de estudos integrais e
também bolsas de estudos parciais, em cursos de graduação, de instituições privadas brasileiras
que oferecem cursos no Ensino Superior. Um outro cenário que se insere nesta pesquisa remetese ao Enade. A partir de 1990, o Brasil foi implementando políticas diferentes de avaliação
educacional de larga escala. Ao pensar sobre este lado da Educação Superior, buscamos o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que vigora desde 2004, o qual é
composto por um tripé: avaliação de instituições; avaliação de seus cursos; avaliação de
desempenho dos estudantes. Deste tripé, focamos o terceiro item, a avaliação de desempenho dos
alunos – denominada Enade. Em meio a tal contexto, o presente estudo se delimita na busca de
dados referentes a terceira dimensão do Sinaes – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes:
Enade – e buscará responder o seguinte problema: qual é o perfil e desempenho acadêmico dos
alunos Prouni, nas Instituições de Ensino Superior (IES) Sem Fins Lucrativos (SFL)? Esta
pesquisa tem o objetivo de analisar os microdados do Enade, para interpretar o cenário por eles
apresentado, sobre o desempenho dos alunos prounistas nas instituições de Ensino Superior com
e sem fins lucrativos. Nossa tese é que os alunos Prouni terão desempenho igual ou superior aos
demais alunos, devido a crença que por apresentarem um alto nível de comprometimento com o
alcance de seus objetivos e sonhos profissionais, tal esforço se reflete em seus resultados
acadêmicos, seu desempenho. O método da presente proposta utiliza-se da pesquisa bibliográfica,
de caráter quanti-qualitativo, que adota como principal fonte a base de dados do INEP, buscando
os resultados registrados nos microdados do Enade dos últimos 12 anos (2004 a 2015), fazendo
uso do programa estatístico SPSS –versão 22, para manipulação e tratamento de tais dados. De
tais métodos de pesquisa encontram-se os meios pelos quais buscamos como resultados
esperados, qualificar e quantificar os alunos Prouni, assim como o seu desempenho acadêmico,
nas IES-SFL, comparando-os aos estudantes ProUni das IES - Com Fins Lucrativos (CFL), além
de compará-los também com os estudantes das IES públicas. Pretendemos nesta pesquisa, pela
primeira vez, traçar um perfil estudantil de alunos de graduação ProUni do Brasil, esboçado com
base nos microdados do enade, disponíveis no site do INEP, por meio de análises de desempenho
acadêmico.
Palavras-chave: prouni; ensino superior; desempenho
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PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E A ARTICULAÇÃO AO PNE: o caso
Catarinense
Marcia Farinella Soares de Campos
Liane Vizzotto
Berenice Corsetti
UNISINOS
Resumo: Este trabalho pretende discutir a construção obrigatória dos Planos Municipais (PME)
de Educação no Brasil à luz do Plano Nacional de Educação (PNE), conforme Lei n. 13.005/2014.
A partir da publicação dessa Lei coube aos estados, municípios e Distrito Federal, construírem
seus respectivos planos num prazo de dois anos, conforme expresso no art. 2º da lei. Esta pesquisa
se baseia em análise documental, cuja discussão buscará focar o percurso histórico dos Planos; já
que se constituem num planejamento em longo prazo e requerem a participação da sociedade em
sua elaboração. Mesmo a lei sendo promulgada em 2014, em Santa Catarina foi somente no
primeiro semestre de 2015, que houve movimentações nos municípios a fim de garantir que ao
final do mesmo semestre os planos estivessem construídos e aprovados em lei, em suas
respectivas câmaras municipais. Este artigo está organizado no sentido de apontar inicialmente
uma reflexão histórica e analítica da construção do Plano Nacional de Educação, posteriormente
apresenta a organização utilizada em Santa Catarina na construção ou revisão dos Planos
Municipais de Educação e encerra apresentando uma breve reflexão acerca da importância da
participação popular no estabelecimento e acompanhamento das políticas públicas localmente.
Em Santa Catarina houve a criação de um comitê tripartite entre o Ministério da Educação - MEC,
Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina- SED e União dos Dirigentes Municipais de
Educação – UNDIME. A UNDIME selecionou técnicos denominados Avaliadores, realizou
capacitação de 08 horas para estes, definiu calendário e forma de acompanhamento e através das
Associações dos Municípios do Estado desencadeou o processo de construção dos planos. A
maioria dos municípios catarinenses possuía PME, porém, o que se verificou é que municípios
que já tinham planos municipais aprovados praticamente os abandonaram para seguir o modelo
definido pelos avaliadores; visto que os mesmos traziam um modelo pronto- que está registrado
na cartilha do MEC e que devia ser seguido por todos os municípios. Outro fator observado
durante a pesquisa foi que a forma escolhida pelo Comitê e desencadeado pelos avaliadores
afastou fortemente a população das discussões pertinentes ao Plano Municipal de Educação. A
pressa fez com que a maioria da população desconheça as metas e estratégias e não consiga assim
cobrar a efetividade das ações por parte dos legisladores. Procuramos demonstrar nesta pesquisa,
a lógica com que o Plano Municipal de Educação se constitui em um documento possível de
cobranças por parte do Estado aos municípios e amplamente alinhado ao modelo de regulação das
funções, com o afastamento da população no sentido de propor avanços e encaminhamentos para
sua execução, aplicação e continuidade das políticas públicas.
Palavras-chave: Plano Municipal de Educação; Políticas Públicas; Plano Nacional de
Educação.
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POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL: o canoas avalia (2009-2012)
Márcia Cristina Furtado Ecoten
Henrique de Souza
UNISINOS
Resumo: O trabalho apresentado aqui caracteriza-se como um recorte de uma pesquisa maior,
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos – UNISINOS. As avaliações em larga ganharam destaque, no Brasil, a partir dos anos 90.
Nesse contexto, muitos municípios passaram a implementar seus próprios sistemas avaliativos,
em paralelo às avaliações realizadas a nível nacional. Nosso objetivo, para essa apresentação, foi
o de conhecer a posição da gestão das escolas e das/os professoras/es em relação a avaliação
desenvolvida pelo município de Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre/RS. A
pesquisa se insere na perspectiva qualitativa e histórico-crítica. Para a coleta de dados utilizamos
dois instrumentos: entrevistas realizadas com gestoras/es escolares, diretoras/es e supervisoras/es
e questionários aplicados as/aos professoras/es. No período de 2009 a 2012, a Prefeitura de
Canoas/RS instituiu 30 Programas de Governo nas mais diversas áreas. Em relação à educação,
foram implementados o Programa de Qualidade e Valorização da Educação Municipal
(PQVEN), o Programa de Apoio ao Estudante (PAE), o Programa Mais Criança, o Programa
Escola Comunidade e o Canoas Jovem. O PQVEN, englobava dois projetos: (1) de formação dos
profissionais de educação (com o financiamento de cursos de graduação e pós-graduação para
as/os professoras/es da rede) e (2) de avaliação externa, no qual foi criado o Sistema de Avaliação
da Educação Municipal (Canoas Avalia – decreto nº 832/2009). O Canoas Avalia foi
desenvolvido com a finalidade de verificar a qualidade da educação no município, utilizando a
mesma justificativa para a avaliação externa promovida a nível nacional. Mas este instrumento
avaliativo apresentava diferenças da avaliação externa nacional, especialmente por ser elaborado
por docentes de diferentes áreas, a partir dos Planos de Estudos, produzidos pelos próprios
professores/as da rede. A avaliação municipal era constituída por quatro cadernos específicos:
Linguagem, Matemática, Ciências Naturais e Ciências Humanas com questões objetivas
construídas a partir dos Planos de Estudos dos anos/séries avaliados. Na perspectiva das/os
gestoras/es do município, o Canoas Avalia se constituiu em um instrumento gerencial de destaque
para o município no acompanhamento e monitoramento da educação, a fim de intervir neste
campo visando as metas previstas. As/os entrevistadas/os/ questionadas/os se mostraram
contrárias/os às avaliações em larga escala a nível nacional, especialmente por enfocarem apenas
o resultado e não o todo do processo avaliativo. Entretanto, a avaliação municipal foi
compreendida pelas/os diretoras/es, supervisoras/es e professoras/es como uma ferramenta
importante para verificação do processo desenvolvido no contexto escolar. Consideramos que
as/os sujeitas/os legitimaram a avaliação municipal por se sentirem parte de todo processo, desde
a elaboração das provas até as ações desenvolvidas para superação das dificuldades apontadas
pelos resultados das provas.
Palavras-chave: avaliação em larga escala; avaliação municipal; gestão educacional
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PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA
ANPEd
Bárbara Fernanda Estevanato
Eliane Gonçalves de Souza
Gabriel Cassio Martins Ferreira
Taina Rodrigues Gomes
UNICAMP
Resumo: Desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n͒
9.394 de 1996, que reconhece a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como modalidade da
educação básica, o número de pesquisas e a criação de políticas públicas sociais sobre a EJA têm
aumentado no Brasil. Neste contexto, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação (ANPEd), criou no ano de 2000, durante a 23ª reunião anual, o Grupo de trabalho (GT)
18 - Educação de Pessoas Jovens e Adultas. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a produção
científica sobre a EJA do GT 18 da ANPEd no período compreendido entre 2009-2015. Para o
seu desenvolvimento foram consultados os anais das reuniões do GT 18 da ANPEd, que ocorriam
anualmente e a partir de 2013 passaram a ser bianuais, realizadas então nos anos: 2009, 2010,
2012, 2013 e 2015. Os anais do ano de 2011 não estavam disponíveis para consulta. A análise foi
realizada a partir da leitura dos resumos de todos os 79 trabalhos apresentados no GT 18, no
período estudado, no caso de não constar o resumo ou quando necessário, os textos foram lidos
na íntegra. Os resultados apontam que dos 79 trabalhos estudados, 70 deles são de Instituições de
Educação Superior (IES) públicas, sendo 52 de IES Federais e 18 de IES Estaduais, alocados
principalmente em IES da região Sudeste (43 trabalhos) seguida da região Nordeste (18
trabalhos). Tomando-se como referência o estudo de Ventura (2009), organizou-se os trabalhos a
partir de questões conceituais e teóricas, estabelecendo-se duas categorias de análise: trabalhos
bibliográficos com um total de 41 e trabalhos empíricos com 38 trabalhos elencados nesta
categoria. As análises das produções do GT 18 demonstram que os trabalhos empíricos focaram,
especialmente, em pesquisas que buscaram avaliar a criação de políticas públicas sociais voltadas
a atender as necessidades dos sujeitos da EJA. Por outro lado, os trabalhos bibliográficos
centraram os estudos tendo como referência uma perspectiva histórica ou de análise comparada
de modelos educativos, de instituições de ensino, abordagens filosóficas e sociológicas da
educação entre outras. Observou-se ainda que dos trabalhos analisados, 44 deles focam nos
estudos sobre os educandos de EJA, 16 nos educadores, 6 na relação educando e educador e 13
dizem respeito a outros grupos que não exclusivamente no educando e educador, como por
exemplo, nos Fóruns de EJA. Realizou-se ainda um levantamento dentre os 79 trabalhos daqueles
que tratam especificamente sobre políticas de EJA, o que totalizou 27 trabalhos, sendo 16
classificados como teóricos e 11 como empíricos. Tais trabalhos focaram na análise de
experiências de programas da EJA em conformidade com as questões políticas e sociais. Dessa
forma, pode-se perceber que esses estudos tem a séria preocupação com a criação de políticas
públicas educacionais voltadas para o reconhecimento desta modalidade de ensino e para a
valorização e garantia do direito à educação de qualidade para os seus educandos e educadores.
Palavras-chave: Produção Científica; Educação de Jovens e Adultos; GT 18 da ANPEd;
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PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI): pesquisa em bibliotecas
digitais
Pedro Guilherme Santos Borges
André Pires
PUC-Campinas
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi analisar a produção qualificada sobre o Programa
Universidade para Todos (PROUNI) através de levantamentos bibliográficos na Biblioteca
Eletrônica Scielo (www.scielo.br) e na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações
(http://bdtd.ibict.br/). A busca, realizada com o descritor Prouni, indicou que existem 22 artigos
e 83 teses e dissertações publicados entre os anos de 2005 e 2015. A partir do procedimento de
análise dos resumos dos artigos, teses e dissertações foi realizada uma seleção dessas produções
para privilegiar pesquisas cujo método principal de coleta de informação tenha sido feito a partir
de entrevistas, questionários, estudos de caso, observação participante etc. Através da leitura dos
resumos de todos os artigos, teses ou dissertações, foram selecionadas 31 produções que de fato
priorizavam os pontos de vista dos estudantes de baixa renda em relação à inserção no ensino
superior, suas dificuldades, trajetórias e percepções em relação ao Programa Universidade para
Todos. Percebeu-se através da leitura das produções que fizeram parte do escopo desta pesquisa
sobre o PROUNI que as produções selecionadas indicam que o programa vem obtendo resultados
positivos, como por exemplo, o caráter democrático do programa em relação ao ensino superior
no Brasil.. Todos os trabalhos apontam o PROUNI como um programa de ação afirmativa que
insere o aluno baixa renda no ensino superior, portanto, tanto na visão dos autores como dos
alunos beneficiários do programa a criação e manutenção do PROUNI é satisfatória. Um fato
bastante importante que alguns trabalhos fizeram questão de destacar é sobre a influência que o
programa causou, em alguns casos fazendo com que o interesse pelos estudos despertasse e fosse
para além da graduação, ou seja, muitos alunos favorecidos pelo PROUNI após a graduação
buscaram seguir a carreira acadêmica, o que é um grande avanço já que alguns textos apontam
que muitos estudantes baixa renda buscam cursos que tenham maiores oportunidades no mercado
de trabalho. Em contrapartida o que se destaca como aspecto negativo nos trabalhos sobre o
PROUNI é que o programa se ocupa apenas com a inserção do estudante baixa renda nas IES,
deixando de lado a preocupação sobre a permanência e assistência estudantil que este aluno
necessitará durante seu período de graduação.
Palavras-chave: Política Educacional; PROUNI; Educação.
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REALIDADES FABRICADAS: análise dos signos dos afro-descentes em livros
didáticos e paradidáticos
Aline Fernanda Longo
Artur José Renda Vitorino
PUC-Campinas
Resumo: A partir da Constituição Federal de 1988, existe uma busca de integrar os
afrodescendentes e indígenas à cultura e à sociedade brasileira por meio de dispositivos jurídicos,
e tais regulamentos direta ou indiretamente direcionaram-se para a educação, sendo traduzidos
em uma série de ações compensatórias, que buscam atingir a equidade dos indivíduos e a
continuidade da unidade cultural nacional brasileira. A presente pesquisa de mestrado, em
desenvolvimento na Linha de Pesquisa Políticas Públicas em Educação e pelo Grupo de Pesquisa
Política Fundamentos da Educação do Programa de Mestrado em Educação da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), tem por objetivo examinar as significações
das realidades das comunidades afro-brasileiras presentes nas obras didáticas componentes da
Coleção História, Sociedade & Cidadania aprovados no Programa Nacional do Livro Didático
2015 (PNLD-2015) para o Ensino Médio, e como estes contemplaram a Lei nº 10.639 de 2003,
que trata da obrigatoriedade da temática História e Cultura africana e afro-brasileira em todas as
disciplinas do currículo escolar da Educação Básica. Também serão investigadas as obras
paradidáticas: “13 de maio- abolição: por que comemorar?”; “O engenho e sua gente”, todas essas
obras didáticas e paradidáticas de autoria de Alfredo Boulus Júnior. Os aportes teóricos e
metodológicos necessários para esta pesquisa são a teoria de fabricação de realidade - processo
no qual são formados os estereótipos - de Izidoro Blikstein, que permite entender a relação entre
o conhecimento e realidade, no sentido da produção dos estereótipos e da sua reprodução; e os
estudos de Bakhtin, que permitem compreender aspectos do gênero discursivo do livro didático.
Deste modo, esta pesquisa tem identificado como determinadas realidades são fabricadas por
meio dos referentes linguísticos presentes nos materiais selecionados para representar os
referentes extralinguísticos das comunidades culturais afro-brasileiras. A hipótese que vem se
comprovando é de que este material didático e paradidático efetua a “fabricação de realidades”
no sentido dele também buscar atender às políticas públicas antirracistas para a educação e
reproduzindo, mesmo que inadvertidamente, a biografia da nação apresentada ao Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), intitulada “Como se deve escrever a história do
Brasil”, publicada pela primeira vez na revista do IHGB em 1845, elaborada por Karl Fr. von
Martius, quando foram estabelecidas tópicas retóricas explicativas da formação nacional ao
propor que a história do Brasil seja escrita pelo resultado da mescla de três raças, defendendo o
predomínio do português na sua relação com os negros e indígenas. Entende-se que essas
comunidades estão sendo representadas por “realidades fabricadas” que buscam atender às
políticas publicas antirracistas para a educação. Dentro do processo de significação, a proposta
para a escrita da biografia da nação configura corredores semânticos que criam modelos e padrões
perceptivos cognitivos - ou “óculos sociais” – pelos quais são produzidos seus referentes.
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Palavras-Chave: Política Pública Antirracista; Livro Didático; Livro Paradidático.
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SER PROFISSIONAL NA/DA EDUCAÇÃO: da empresa à escola
Neide Pena Cária
UNIVÁS
Scheilla Guimarães de Oliveira
UNIS
Nelson Lambert de Andrade
UNIVÁS
Resumo: O texto origina-se de uma pesquisa realizada para dissertação de mestrado em educação,
com foco nos significados do status “profissional”, atribuído ao professor a partir da década
de1990. Aderindo-se à perspectiva histórico-crítica, questionou-se o significado de ser
profissional e ser profissional da educação, uma vez que a falta de uma conceituação do status
profissional foi considerada a partir de um estudo exploratório, realizado no banco de teses da
CAPES como uma lacuna nas publicações sobre formação de profissionais da educação e
profissionalização docente. Metodologicamente, foi realizada uma triangulação de dados e
informações coletados por meio de três procedimentos: a pesquisa exploratória, a análise
documental e a revisão de literatura, especificamente, a obra “Renascimento do Profissionalismo”
(FREIDSON, 1998). Procurou-se analisar as políticas e as mudanças na profissão docente,
colocando em discussão a relação dialética entre a educação, a profissão, a sociedade e o mercado.
Ao compreender as diversas questões que perpassam o conceito do termo “profissional”, foi
possível mostrar a amplitude do tema “profissionalização docente” e as diversas implicações
dessa questão na carreira docente. O objetivo deste texto é apresentar parte do que se revelou na
referida pesquisa sobre o que é “ser profissional” e como este status chega ao cenário educacional,
se materializando na expressão “profissional da educação”, “profissional do magistério”.
Demonstrou-se que ser profissional evidencia a necessidade do conhecimento que abrange a
formação inicial e a continuada, materializado na chamada “expertise, que comporta experiências,
competências e conhecimentos especializados. Reconhece-se que o profissional da educação deve
se preocupar com essa expertise na área em que atua. Reconhece-se que a relação entre Estado e
a profissão docente se dá pela natureza da atividade e não apenas por filiação administrativa. É o
Estado que reconhece e legitima a profissão professor e seu status, enquanto trabalhador da
educação, porém, o reconhecimento de uma profissão vincula-se também à sociedade e ao
mercado. Evidencia-se a necessidade de outros requisitos que passam pela competência individual
de cada profissional que constituem a profissionalidade. Ressalta-se que ser profissional sugere
uma nova perspectiva na abordagem da profissão que supere as concepções apenas normativas e
acene para uma ressignificação do sentido de formação – inicial e continuada, no contexto da
política de profissionalização do magistério. O conceito de “profissional” implica o domínio de
um conjunto especializado de conhecimento em determinada área. A expertise desse
conhecimento é que lhe dá o reconhecimento como profissional em qualquer área, é a essência
do profissionalismo, mas isso não é tudo e esse valor não deve estar sujeito somente à lógica do
mercado e à burocracia; é necessário cuidar e preservar, na medida em que pode deteriorar-se,
uma vez que as demandas da sociedade afetam as instituições nas quais os profissionais se
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vinculam. Reconhece-se relevância da temática, pois os profissionais da educação não podem
ficar à deriva das discussões e proposições da profissionalização docente, das políticas que
envolvem a profissão, tampouco desinformados e isolados das mudanças e demandas da
sociedade atual.
Palavras-chave: Profissionalização docente; Expertise; Desenvolvimento profissional
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UM ESTUDO EM EFICÁCIA ESCOLAR: boas práticas em regiões altamente
vulneráveis
André Alves Januario
PUC-Campinas
Resumo: O presente trabalho está inserido no projeto de pesquisa Eficácia escolar e fatores de
alto desempenho: boas práticas escolares em regiões de alta vulnerabilidade social em escolas de
Bragança Paulista (SP): um estudo de caso, atualmente desenvolvido no curso de pós-graduação
scricto sensu, Mestrado em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, dentro
do campo de estudos coordenado pelo Prof. Dr. Adolfo Ignacio Calderón. O projeto visa o estudo
das boas práticas escolares em regiões de alta vulnerabilidade social (IPVS) tomando por base
escolas que obtiveram Ideb (Índice da Educação Básica) crescente e que alcançaram e
ultrapassaram os índices projetados para o ano de 2015. O Ideb se classifica por ser o principal
índice que avalia o sistema educacional brasileiro a partir dos resultados da Prova Brasil. No
campo da Eficácia Escolar, tais escolas se inserem e são classificadas como escolas eficazes,
segundo conceituação de diversos autores ibero-americanos, principalmente Murillo Torrecilla
(2005), e que começa a se inserir como campo no Brasil através dos estudos de Nigel Brooke e
José Francisco Soares (2008). Para esses autores, uma escola eficaz é aquela que promove o
aprendizado e as melhorias dos resultados educacionais, num processo global e de cada aluno. O
estudo em Boas Práticas Escolares se torna importante no Brasil a partir de projetos como "Boas
práticas educacionais" que gerou a publicação do documento “Vencendo o desafio da
aprendizagem nas séries iniciais: a experiência de Sobral/CE" (BRASIL, 2005) e que permitiram
alguns estudos nessa área a partir de então. Desta forma, o objeto de estudo serão duas escolas da
cidade de Bragança Paulista (SP) que desenvolveram um Ideb crescente entre os anos de 2007 e
2015 e que estão localizadas em regiões de alta vulnerabilidade social, segundo os dados do Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) produzido pelo SEADE em conjunto com o governo
do Estado de São Paulo. A opinião mais comum é a de que tais instituições, por estarem em
regiões vulneráveis, deveriam apresentar resultados insatisfatórios, porém, o alcance e a
superação das metas demonstra o contrário, corroborando a importância do estudo dos motivos
que levaram as escolas a alcançarem os índices elevados O projeto terá como metodologia a
pesquisa de campo nas escolas identificadas, utilizando entrevistas com todos os sujeitos
envolvidos no aprendizado escolar (gestores, professores, funcionários, alunos, responsáveis).
Como embasamento teórico desse estudo, utiliza-se a conceituação de Durkheim (1999) sobre
Fatos Sociais e de Weber (1970) se retira o conceito de Tipo Social para entender o objeto de
estudo, no caso os sujeitos estudados, com maior objetividade e promover um estudo empírico
dos dados colhidos. Dessa forma, serão os próprios sujeitos entrevistados que apontarão quais são
os fatores que levaram ao alto desempenho e as boas práticas promovidas no âmbito escolar e que
motivaram o alcance do Ideb elevado em 2015.
Palavras-chave: avaliação externa; eficácia escolar; boas práticas escolares
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VIVÊNCIAS DOS PROUNISTAS EX-BENEFICIÁRIOS DO PBFNO ENSINO SUPERIOR
Paulo Cesar Ricci Romão
André Pires
PUC-Campinas
Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo analisar a vivência de ex-beneficiários do Programa
Bolsa Família em cursos de maior e menor prestígio no Ensino Superior de uma Universidade do
interior do Estado de São Paulo. A pesquisa busca ainda Identificar as percepções dos
entrevistados sobre os Programas Bolsa Família (PBF) e Universidade para Todos em suas
trajetórias sociais e educacionais, e compreender como tais Programas podem (ou não) ter
colaborado para o rompimento do círculo intergeracional da pobreza e para a melhoria de suas
condições de vida, com base em suas expectativas futuras sobre o curso escolhido. Como método
para o desenvolvimento desta pesquisa, optamos pela análise de entrevistas semiestruturadas com
dezesseis estudantes ex-beneficiários do Programa Bolsa Família e beneficiários do Programa
Universidade para Todos (Prouni). Foram analisados também os micro dados dos questionários
socioeconômicos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e das informações
disponibilizadas pelo Núcleo de Assistência Social da instituição pesquisada, de modo a traçar o
perfil socioeconômico dos entrevistados, especialmente à luz da teoria reprodutivista de Bourdieu
e de pesquisas similares fundamentadas em seu trabalho. Após compreender o fenômeno da
estratificação educacional ao longo da história do Ensino Superior do Brasil e, em especial, após
a sua crescente expansão, após a década de 1960, realizamos a análise dos dados obtidos nas
entrevistas e do perfil socioeconômico do público-alvo. Foram realizadas, até o momento, 4
entrevistas com estudantes dos cursos tidos como de menor prestígio e 3 entrevistas com
estudantes dos cursos tidos como de maior prestígio. Apresentaremos parte dos resultados obtidos
apoiando-nos em quatro eixos de análise: perfil socioeconômico dos entrevistados, sua trajetória
até o Ensino Superior, suas percepções sobre o Programa Bolsa Família e sobre o Prouni e suas
perspectivas futuras. Dentre os principais resultados, enfatizam-se as trajetórias educacionais
permeadas por dificuldades, geralmente de cunho social, as influências positivas de instituições
ou políticas afirmativas como estímulo à continuidade dos estudos, a questão do preconceito
enquanto beneficiário do Prouni ou por ser de classes sociais diversas das da maioria. Nota-se
também uma divergência nas percepções acerca dos referidos Programas sociais, mostrando-se o
Prouni como uma política pública, na visão dos entrevistados, com maior significância em suas
trajetórias educacionais do que o Programa Bolsa Família. Destacam-se ainda as dificuldades dos
prounistas quanto à permanência nos cursos de ensino superior. Por fim, são apresentadas as
perspectivas futuras dos entrevistados, tendo em vista o que esperam pessoal e profissionalmente
obter por meio dos cursos de maior ou menor prestígio que escolheram.
Palavras-chave: Prouni; Bolsa Família; Ensino Superior
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GESTÃO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO CURRICULAR: experiências no Brasil,
Argentina e Peru
Ivanete Bellucci Pires de Almeida
Marcela Mendes
Gilson Rede
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Resumo: O objetivo deste trabalho é detalhar a gestão escolar e os procedimentos de construção
curricular de componentes curriculares de cursos técnicos de nível médio oferecidos no Brasil,
tomando por base o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) e outras
instituições de Educação Profissional (EP) na América Latina, especificamente Argentina e Peru,
enfatizando seus processos e direcionamentos. Justificam este estudo as ações de
internacionalização do ensino profissionalizante, cada vez mais focado no desenvolvimento de
competências requeridas pelo mercado de trabalho altamente volátil e em constante evolução.
Esse processo proporciona valiosa troca de experiências entre países de características
socioeconômicas convergentes, cujos setores produtivos demandam mão-de-obra cada vez mais
especializada e qualificada diante dos desafios impostos pela globalização. A pesquisa possui
abordagem qualitativa de caráter exploratório, tendo como premissa a análise das políticas
públicas de educação de Brasil, Argentina e Peru e as diretrizes praticadas por instituições de EP
dos três países. Os dados são oriundos das leis vigentes nos países, seus respectivos censos
escolares, bibliografias e informações constantes dos sites de instituições ofertante de cursos
técnicos de nível médio analisadas. De posse das informações, é possível verificar as
similaridades das práticas e propor ações de benchmark que possam colaborar com as instituições
envolvidas no levantamento. O estudo, que toma por base o Ceeteps no Brasil, permite analisar
práticas de gestão escolar e metodologias de construção curricular cujo resultado aponta para uma
direção comum às instituições que oferecem EP na América Latina: os cursos técnicos de nível
médio devem ser concebidos de modo a garantir não apenas a formação cidadã dos alunos, mas
também o desenvolvimento de habilidades e competências voltadas ao exercício laboral – para
tanto, faz-se necessário consultar os diversos atores envolvidos na oferta dos cursos, como
escolas, professores, empresas, entre outros, validando sua oferta. Igualmente ao Brasil, cuja
educação é pautada na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (Lei nº 9.394/1996), Argentina e Peru
possuem regimentos específicos que delineiam as ações voltadas à educação, denotando a íntima
relação entre escola e trabalho, através da formação de jovens para ingressar em ambientes
competitivos e o desenvolvimento de competências técnicas e pessoais. A Lei de Educação
Técnico-Profissional argentina, sob nº 26.058, promulgada em setembro de 2005, e a Lei Geral
de Educação peruana, sob nº 28.044, de julho de 2003, demonstram essa vertente, tanto sob o
ponto de vista curricular como da gestão das instituições de ensino. Nota-se também que, embora
os sistemas de ensino dos países latinos possuam certa similaridade, também são dotados de
características próprias. Com base neste preceito, o trabalho é estruturado em blocos que abordam
a EP brasileira, com suas diretrizes e características relevantes; a legislação e práticas da EP
argentina e peruana e sua contextualização; e, por fim, os pontos principais de convergência entre
aquilo que é adotado pelos três países, de modo a contemplar uma primeira análise para discussão
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e reflexão, bem como para possibilitar um posterior estudo mais aprofundado em termos de
comparação e internacionalização da Educação Profissional.
Palavras-chave: Educação Profissional; Internacionalização; Educação Comparada.
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POSSIBILIDADES FORMATIVAS DO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
PARTICIPATIVA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Maria Adélia Alves
NAIPEI da RMEC
Celisa Carrara Bonamigo
NAIPEF da RMEC
Talita Badur Corsi Pastore
PEB-I da RMEC
Resumo: Este trabalho relata as experiências do Núcleo de Avaliação Institucional Participativa
da Educação Infantil (NAIPEI-CSF) na formação dos profissionais desse segmento para a
temática da Avaliação Institucional e teve como objetivo observar e investigar como os cursos
contribuíram para as discussões relativas à AIP nas escolas de Educação Infantil, tentando
verificar qual o impacto que as formações oferecidas pelo Núcleo tiveram no desenvolvimento da
política de Avaliação Institucional na Rede de Educação Infantil. O Núcleo (NAIPEI) é vinculado
à Coordenadoria Setorial de Formação (CSF) e tem como uma de suas responsabilidades a
formação de profissionais da RMEC. A Avaliação Institucional Participativa (AIP) é uma Política
instituída na RMEC tendo a autoavaliação da escola pública como objetivo principal, trazendo
como princípios a participação de todos os sujeitos envolvidos com a unidade educacional, a
gestão democrática e a qualidade negociada. Esta Política tem na Comissão Própria de Avaliação
(CPA) um de seus principais interlocutores possuindo princípios e indicativos de trabalho que
precisam ser discutidos, refletidos e colocados em ação, num movimento de “pensar e fazer com”.
Fazem parte da Comissão Própria de Avaliação membros dos diversos segmentos que compõem
a Comunidade Escolar, com o intuito de refletir sobre o conceito de qualidade que aquele grupo
busca alcançar e qual a forma de atingir esse objetivo. Na Educação Infantil, esta Política fez-se
presente a partir de documentos legais como a Carta de Princípios de 2003 e o Plano de Avaliação
Institucional Participativa para a Educação Infantil da RMEC (Comunicado SME Nº 154/2011).
Outro documento que trouxe garantias legais para esta Política foi a publicação da Resolução
SME nº 14/2014, de 24 de outubro de 2014, que estabelece diretrizes para implementação da
Avaliação Institucional da Educação Infantil e para a constituição da Comissão Própria de
Avaliação na Rede. Esta resolução vincula a implementação da AIP à formação específica
oferecida pelo NAIPEI-CSF junto aos profissionais para que se aproximem dos conceitos que
fundamentam a mesma. Os cursos, que desde 2015 totalizam cinco turmas, foram oferecidos a
todos os profissionais que atuam nas unidades de Educação Infantil do Município, e observou-se
que os participantes puderam se apropriar dos conceitos de gestão democrática, de participação,
podendo refletir e observar sua realidade e fazer apontamentos para resolução de problemas,
gerando uma corresponsabilização, na qual todos podem contribuir para as ações. Esses temas
são potencialmente abordados nas situações formativas que a Política proporciona. Seja nos
cursos ou participando da CPA, as possibilidades de reflexão e ação para modificar a realidade
posta e alcançar a qualidade definida e desejada pelos profissionais que atuam na Rede, tem
movimentado a política e incrementado a participação social de forma qualificada. Esses
resultados puderam ser verificados a partir das análises dos projetos políticos pedagógicos que as
unidades elaboraram para 2017, observando se as equipes organizaram a CPA, se estão em
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processo ou se ainda não conseguiram se organizar para essa colocar em prática essa política,
além dos registros avaliativos produzidos pelos formadores dos cursos que apontam aspectos
qualitativos das formações.
Palavras-chave: Autoavaliação; gestão democrática; AIP
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REFORMA DO ENSINO MÉDIO: precisamos falar sobre o ensino de geografia no
Brasil
Andrea Coelho Lastória
Thais Angela Cavalheiro de Azevedo
Sonara da Silva de Souza
Sandra Maria Maciel Nunes.
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Universidade de São Paulo
Resumo: Neste trabalho apresentamos um relato de experiência formativa desenvolvida por um
coletivo de professores pertencentes ao Grupo de Estudos da Localidade -ELO, sediado no
Laboratório Interdisciplinar de Formação do Educador, da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Nosso objetivo central na realização de
tal ação formativa foi descrever e analisar o lugar que a Geografia Escolar ocupará no Ensino
Médio tendo em vista a Reforma do Ensino Médio brasileiro. Política pública educacional
implantada como Medida Provisória cuja principal justificativa gira em torno da precariedade do
Ensino Médio praticado nas escolas da rede pública. Justificativa que, sob nossa ótica, é esvaziada
de uma análise mais profunda e crítica envolvendo, inclusive, o acesso ao Ensino Superior que
caminha, em passos acelerados, na estrada das privatizações. Partimos do pressuposto de que o
ensino de Geografia, dentre outros componentes curriculares das ciências humanas, possui um
papel singular na formação escolar. Por meio da Geografia Escolar o estudante do Ensino Médio
pode discutir noções e conceitos vinculados às complexas e dinâmicas relações existentes entre a
Sociedade e a Natureza, assim como conceber argumentação que lhe permita confrontar ideias ou
fatos da sua localidade e o cenário mundial. Pode, ainda, utilizar a linguagem cartográfica como
um subsídio importante para a compreensão da produção e organização espacial. O cenário de
legitimação teórica é constituído por autores nacionais e estrangeiros que defendem uma
formação voltada para o pensamento autônomo e crítico tendo em vista o pleno exercício da
cidadania. Entendemos que as alterações estão incertas até o momento, pois são pautadas pela
Base Nacional Comum Curricular, que está em processo de definição. Objetivamos, ainda,
apontar para a problemática formativa que a ausência do ensino de Geografia pode acarretar na
trajetória de vida dos estudantes do Ensino Médio. Os questionamentos que esse trabalho levanta
são pertinentes tendo em vista as quatro diferentes áreas do conhecimento que a reforma expõe;
são elas: Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza
e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Serão disciplinas obrigatórias durante
os três anos do Ensino Médio apenas Língua Portuguesa e Matemática, as demais disciplinas,
assim como a formação técnica e profissional, serão eletivas. Situação agravada pela possibilidade
dada às instituições de ensino poderem oferecer apenas uma das áreas de conhecimento. Dentre
as questões principais destacamos: qual o lugar da Geografia nesse Novo Ensino Médio?
Esperamos, com este trabalho, revisar as bases da atual reforma e ressignificar a importância da
Geografia Escolar no Ensino Médio Brasileiro.

49

Palavras-chave: Reforma do Ensino Médio; Geografia Escolar; Política pública brasileira.
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UM OLHAR PARA AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS
Natália Pereira Santos
Discente de Graduação
Universidade Católica de Santos
UNISANTOS
Resumo: Este trabalho tem como propósito apresentar considerações sobre a pesquisa que
realizamos, no âmbito da disciplina “Políticas Educacionais”, acerca da legislação referente à
Educação de Jovens e Adultos e sua eficácia para superar os problemas na conclusão dos estudos
nesta fase. Nos anos 1960, Freire já denunciava os altos índices de analfabetismo que excluíam
as camadas populares da participação política e social. As desigualdades e consequente falta de
acesso à educação mantinha uma população de oprimidos, vítimas também da “invasão cultural”
da classe dominante. Apesar do tema “alfabetização de adultos” estar presente nas pautas
educacionais no decorrer das últimas décadas, ainda há, em nosso pais, um grande contingente de
adultos não alfabetizados, ou com o ensino incompleto, o que nos levou a investigar em que
medida as políticas voltadas à esta modalidade de ensino têm sido eficazes. Para tratar desta
questão, organizamos um percurso metodológico iniciando com uma pesquisa histórica sobre o
tema. Analisamos dados atuais sobre os índices de adultos nestas condições, cotejando com os
discursos dos textos legais. Constatamos que a legislação não tem contribuído para que a educação
bancária, denunciada por Freire, e o tecnicismo dos anos seguintes sejam efetivamente superados.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, os sistemas de ensino devem assegurar
gratuitamente os estudos para essa população, mas é preciso implementar ações que garantam o
cumprimento da lei. O modelo econômico, político e social que mantem a exclusão desta parcela
da população não pode ser alterado apenas com a política educacional. A LDB determina que a
educação dos adultos considere seus interesses, condições de vida e de trabalho, o que exige uma
prática pedagógica que tenha como ponto de partida a investigação do contexto de vida destes
alunos: sua cultura, suas crenças, valores, como também seus conhecimentos sobre o mundo
letrado. De acordo com o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF), há diferentes níveis de
alfabetismo. Levantar os conhecimentos dos alunos é, portanto, condição para que se elabore um
programa educativo que dialogue com tais conhecimentos, problematizando as situações da
realidade, favorecendo a construção de novos conhecimentos e leitura crítica do mundo. Tal
proposta exige professores bem preparados e remunerados, com condições de trabalho adequadas
para transformar a realidade que mantem adultos nestas condições sem possibilidade de aprender
e construir uma consciência crítica sobre as questões sociais e reivindicar seus direitos, uma vez
que sequer estão integrados na sociedade grafocentrica em que vivemos, mesmo tendo grande
participação econômica nela. É um perfil de consumo que movimenta grandes mercados, sem que
a educação dessa camada da população seja efetivamente priorizada. De acordo com a lei o
importante é formar, transferindo a responsabilidade para as escolas e professores. Apesar do
discurso nos textos legais garantindo acesso aos adultos com baixa escolaridade, tal proposta não
tem sido acompanhada dos recursos necessários para abarcar as singularidades e superar barreiras
que muitas vezes obstruem os caminhos daqueles que querem estudar.
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Políticas Educacionais; Inclusão.
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A MERCANTILIZAÇÃO NO ENSINO EM SAÚDE NO BRASIL: principais aspectos
Rafaela Cristina Gonçalves Borges
Gileade Ferreira Lopes
PUC-Campinas
Resumo: A educação de maneira geral é de extrema importância para nossas vidas. O atual
modelo de educação superior é submetido as políticas de instituições financeiras como o Banco
Mundial e o FMI, trazendo consigo as premissas do sistema capitalista neoliberal, com a menor
ou até mesmo ausência total de influência do Estado na iniciativa privada. Isso permite que entre
outras coisas a quantidade de instituições de ensino superior mercantis, aquelas que privilegiam
o lucro ante a qualidade do ensino se multipliquem, gerando assim uma expansão mercantil do
ensino superior brasileiro. Desta forma esta pesquisa busca trazer os principais aspectos da
mercantilização para o cenário da aprendizagem na área da saúde, baseado em uma revisão
bibliográfica referente ao assunto viabilizando conhecimento a respeito das implicações do ensino
em saúde. Diante disso foi possível observar que a privatização e a mercantilização do sistema
coloca a educação como mercadoria, esta por sua vez apresenta alta rentabilidade e grande valor
de mercado, assim apresentando grande crescimento com a abertura abundante de novos cursos,
não respeitando as demandas específicas de cada região, ocasionando desequilíbrio e se
distanciando dos padrões de qualidade. As regiões Sul e Sudeste do país apresentam comparações
habitante/egresso dos cursos de graduação em saúde melhores que Norte e Nordeste em relação
a mercado de trabalho e formação profissional. A Educação a Distancia (EAD) em saúde é outro
ponto de atenção diante da mercantilização do ensino, ao mesmo tempo populariza o ensino
facilitando o acesso a determinadas regiões do país e o acesso a pessoas que por diversos motivos
não conseguem cursar o mesmo curso na modalidade presencial, em contrapartida gera um grande
desafio: a falta de contato presencial, a qual é essencial para desenvolvimento de habilidades
inerentes a formação em saúde. Os modelos de ensino em saúde são tradicionalistas e
especializados, assim os saberes são cada vez mais desmembrados de forma que se torna cada vez
mais dificultoso ver determinados assuntos de maneira geral e desta forma se percebe que a
articulação se faz necessária durante o processo de aprendizagem de um profissional da saúde
uma vez que o estabelecimento de diálogos, troca de experiências e integrações entre as equipes
de saúde é fundamental para um cuidado global, além disso a visualização de assuntos que visam
alicerçar o cuidado e atendimento em saúde encontram- se cada vez mais distanciada à
participação popular e a debates críticos. Desta forma é imprescindível a reflexão a respeito da
estrutura de ensino no país, esta deve ser valorizada para uma formação adequada dos
profissionais e garantia de formação de um profissional de qualidade.
Palavras-chave: Mercantilização; Educação Em Saúde; Ensino.
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A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SOB A ÓTICA DE DOCENTES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Eline T. Reis
Eliete Aparecida de Godoy
PUC-Campinas
Resumo: A motivação para a realização do presente trabalho veio a partir de problemáticas
relativas ao tema qualidade da educação escolar identificadas no contexto de realização de estágio
curricular, contexto em que se tornou perceptível uma prática educacional norteada pelos
princípios de eficácia e eficiência, que em muito divergem das propostas teóricas metodológicas
e conceituais de formação integral e cidadã. Eficácia e eficiência é uma lógica trabalhada dentro
de uma perspectiva de qualidade da educação, tema que há décadas vem sendo discutido no Brasil,
no entanto, o direcionamento que o termo qualidade da educação tem tomado no contexto político
educacional reflete uma qualidade mais voltada aos interesses estatais de uma formação para
desenvolvimento econômico do país, do que aos interesses sociais comuns de formação integral
do sujeito, que habilite não apenas para o atendimento das demandas do mercado de trabalho,
mas, também para o exercício da cidadania. Com a disseminação da proposta de qualidade
vigente, têm se produzido um discurso de melhoria da qualidade da educação que se pauta na
eficiência e eficácia, no qual as possibilidades de formação integral e cidadã têm sido cada vez
mais suprimidas. Dessa forma o termo qualidade da educação tomou representações ambíguas.
Tendo como objetivo, investigar quais as concepções dos docentes dos anos iniciais do ensino
fundamental sobre qualidade da educação, abordamos neste estudo a concepção de qualidade total
e a concepção de qualidade social da educação. Optamos pelo desenvolvimento de uma pesquisa
qualitativa de cunho exploratório e de campo, trazendo como estratégia de captação de dados,
primeiramente o levantamento bibliográfico, com o qual coletamos um total de dezesseis artigos
nos sítios da SCIELO e da CAPES utilizando os seguintes descritores: Qualidade da educação;
Qualidade na educação; Educação de qualidade. Posteriormente serão/foram realizadas
entrevistas de categoria livre-narrativa com docentes dos anos iniciais do ensino fundamental com
o objetivo de perquirir os conhecimentos e posicionamento desses profissionais em relação às
duas perspectivas de qualidade da educação abordadas. Para a análise dos artigos recorremos a
um roteiro previamente estruturado em eixos de acordo com a problemática investigada, a partir
das análises dos artigos buscamos identificar o que se tem definido como qualidade da educação
e seus possíveis indicadores. Na análise dos dados coletados nas entrevistas serão/foram
considerados os indicadores e concepções de qualidade da educação indicados nas falas dos
docentes. Os dados serão/foram analisados qualitativamente tomando como referência o aporte
teórico já existente sobre o tema. Espera-se com este estudo contribuir para a reflexão acerca do
tratamento do tema políticas educacionais com os profissionais docentes, em uma perspectiva de
valorização do fazer desse profissional, considerando sua atuação consciente na busca por uma
educação de melhor qualidade.
Palavras-chave: Docente; Qualidade da educação; Qualidade social da educação
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AS IMPLICAÇÕES DA PROVA BRASIL NA CONSTRUÇÃO DA QUALIDADE DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Ismayla Dayane da Silva Pereira
Mônica Piccione Gomes Rios
PUC – Campinas
Resumo: As discussões sobre a qualidade da educação básica no Brasil, embora tenham sido
iniciadas no século passado, se fazem atuais nesta segunda década do século XXI, isto se deve ao
fato da complexidade e polissemia de seu conceito. A partir de 2007 a qualidade da educação está
sendo aferida por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), composto pela
Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil, e pelo fluxo
escolar, que juntos geram o índice, majoritariamente quantitativo, da qualidade educacional.
Nessa perspectiva, a presente pesquisa em andamento, tem como problema norteador: quais são
as implicações da Prova Brasil na construção da qualidade do Ensino Fundamental? Decorrente
do problema em questão, é objetivo geral deste trabalho: investigar as implicações geradas pela
Prova Brasil na construção da qualidade do Ensino Fundamental na percepção de professores da
rede pública municipal de Monte Mor. Os objetivos específicos são: (i) identificar o conceito de
qualidade da educação; (ii) identificar o processo de institucionalização da avaliação Prova Brasil;
(iii) analisar as percepções de professores do 5° ano sobre a construção da qualidade do Ensino
Fundamental, a partir das implicações geradas pela Prova Brasil. Este estudo caracteriza-se como
uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, sem desprezar os dados quantitativos.
Inicialmente foi realizado uma revisão bibliográfica referente aos estudos e pesquisas existentes
sobre a qualidade da educação básica brasileira e avaliação em larga escala. Os principais autores
que balizam este trabalho são: Alavarse, Bravo e Machado; Bonamino e Franco; Cortella;
Dourado, Oliveira e Santos; Freitas; Gadotti; e Gatti. Até o momento foi possível identificar que
o conceito de qualidade da educação é polissêmico, pois permite significações diversas, sendo
compreendido de acordo com os interesses de quem o utiliza, é, também, dinâmico estando
relacionado e podendo alterar-se em acordo com o processo histórico e o contexto em que está
inserido. Referente a avaliação em larga, Prova Brasil, verificou-se que foi implantada em 2005
e compõe o atual indicador, majoritariamente quantitativo, da qualidade da educação, o Ideb,
podendo ocasionar implicações para o currículo escolar e preparação dos alunos para esta
avaliação, visto que há divulgação de seu resultado em canais midiáticos. Na sequência, serão
realizadas observações da prática pedagógica e entrevistas semiestruturadas com professores do
5º ano do Ensino Fundamental de duas escolas municipais de Monte Mor (SP). Conceder voz aos
sujeitos da pesquisa, articulando com as observações realizadas, possibilitará compreender como,
de fato, a aplicação da Prova Brasil implica a construção da qualidade educacional. Pretende-se
que essa pesquisa contribua com a reflexão de educadores sobre as implicações das avaliações
em larga escala na construção da qualidade do Ensino Fundamental, com destaque à Prova Brasil.
Palavras-chave: Políticas Públicas de Avaliação; Qualidade da Educação; Ideb.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: experiências pioneiras de avaliações no Brasil
(UNICAMP, UFSC, UNB, PUC-CAMPINAS)
Regilson Maciel Borges
Mary Ângela Teixeira Brandalise
UEPG
Resumo: a pesquisa se insere no campo das políticas de avaliação educacional, o mesmo que vem
se consolidando no Brasil como campo científico desde os anos noventa, resultado da centralidade
que a avaliação adquiriu nas políticas educacionais do período. Foi nesse mesmo período que a
temática da Avaliação Institucional da Educação Superior ganhou amplitude e consistência no
país, tendo recebido importantes contribuições de experiências de avaliações desenvolvidas por
Universidades brasileiras, caso da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da Universidade de Brasília (UNB) e da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS). Essas iniciativas, segundo a
literatura da área da avaliação, tiveram o mérito não só da produção de uma significativa massa
crítica da área, mas também de definirem a titularidade da avaliação, assim como essa teoria
passou a nortear boa parte das políticas de públicas de avaliação institucional da mesma época.
Essas práticas avaliativas se encontram reunidas em livro organizado por Newton Cesar Balzan e
José Dias Sobrinho, sob o título de “Avaliação Institucional: teoria e experiências”, publicado
pela primeira vez pela Cortez Editora, em 1995; nele estão reunidos o que os autores consideram
ser as primeiras reflexões sistemáticas sobre processos concretos de avaliação institucional, o que
reflete o pioneirismo da obra. No livro, a avaliação institucional é concebida como um
empreendimento sistemático que busca a compreensão global da Universidade, pelo
reconhecimento e pela integração de suas diversas dimensões. A partir disso nos orientamos pela
seguinte questão: qual o percurso e o atual estágio dessas experiências pioneiras de avaliações
institucionais no período de 1990 a 2010? Com isso objetivamos analisar a trajetória dessas
práticas avaliativas desenvolvidas individualmente por essas Universidades e que serviram de
inspiração e cimento da construção de um modelo de avaliação de instituições de ensino superior.
Nessa análise serão considerados como marcos interpretativos as propostas e políticas de
avaliação para a educação superior formuladas e implementadas no mesmo período, a saber: o
Programa de Avaliação Institucional da Universidade Brasileira (PAIUB/1993), o Exame
Nacional dos Cursos (ENC/Provão/1995) e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES/2004). Para esse fim, propomos uma pesquisa de caráter documental associada
às técnicas de entrevista, junto aos sete autores dos capítulos da obra anteriormente mencionada,
sendo complementada pela análise de conteúdo, que será desenvolvida em quatro etapas: 1)
Revisão da bibliografia; 2) Coleta e organização das fontes; 3) Análise e interpretação dos dados;
e 4) Apresentação dos resultados da pesquisa. Com a pesquisa esperamos identificar e caracterizar
os modelos oficiais de avaliação da educação superior no período compreendido entre 1990 e
2010 (PAIUB; ENC/Provão; SINAES); caracterizar e analisar a criação, o funcionamento e a
metodologia das práticas de avaliação institucional promovidas pela UNICAMP, UFSC, UNB e
PUC-CAMPINAS; analisar a concepção, percepção e papel de atores que estiveram envolvidos
com as experiências pioneiras de avaliação institucional mencionadas; e relacionar os
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conhecimentos sobre a teoria e a prática de avaliação institucional produzidos no interior das
experiências pioneiras de avaliação institucional com as políticas de educação superior do mesmo
período.
Palavras-chave: avaliação institucional; educação superior; experiências institucionais
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DESAFIOS DA INCLUSÃO: direito ao acesso e permanência de alunos com
deficiência na educação básica
Rúbia Cristiane Cortez da Silva
Magali Aparecida de Oliveira Arnais
PUC-Campinas
Resumo: A diversidade humana e social e o reconhecimento que ela contribui para sensibilização
das escolas, enquanto espaço de direito à educação de todos os alunos direcionou a temática dessa
pesquisa que integra o trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia. Nas últimas três décadas o
conceito de Inclusão escolar vem permeando discussões no âmbito da sociedade em geral uma
vez que, incluir alunos com deficiência na educação, pressupõe a extinção de práticas de exclusão
e segregação que, os estigmatizaram ao longo da história. Diante da relevância da temática, esse
estudo objetiva refletir sobre os desafios da inclusão escolar na garantia do acesso e permanência
dos alunos com deficiência na educação básica. Os intuitos específicos ficaram Identificar a breve
visão histórica e conceitual percorrido pela educação inclusiva; Pesquisar sobre os direitos que
regem a educação do aluno com deficiência; Refletir sobre os desafios na construção de uma
educação inclusiva; Problematizar sobre o direito de acesso e permanência no processo de
inclusão. Como metodologia de abordagem qualitativa optou-se pela pesquisa bibliográfica
realizada a partir do levantamento de referenciais teóricos de autores pertinentes às temáticas
analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas
de sites e alguns documentos nacionais sendo que as leituras iniciais para a proposição do
problema de investigação delineou a opção pelo percurso histórico da construção dos paradigmas
de exclusão e inclusão ao longo da história com o intuito de compreender respeitar, valorizar e
principalmente lutar contra exclusão que a própria sociedade criou no decorrer da história das
pessoas com deficiência. No que concerne a garantia do acesso e permanência dos alunos na
educação básica a pesquisa se restringiu a verificação desse direito nos documentos: “Política
Nacional de educação especial na perspectiva da Educação inclusiva” e na lei n° 13246/ 15“Estatuto da pessoa com deficiência”. Tais políticas públicas são de grande importância na
história da inclusão e abordam os desafios na construção de uma escola inclusiva e a importância
de uma educação de qualidade necessária para todos independente das suas necessidades
individuais, sendo uma organização que atende e recebe todos os alunos sem nenhum tipo de
discriminação. Espera-se que esse estudo possa apontar se os avanços no campo do direito a
inclusão de alunos com deficiência na educação, ao longo da história, garantindo assim o acesso
e permanência desses alunos na escola possibilitando uma maior compreensão sobre a atual
importância que o processo de inclusão traz.
Palavras-chave: Inclusão; Educação Básica; Acesso e Permanência
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: instrumento para efetivar o exercício da
cidadania
Estela Farsoni
Dandara Luisa Ceconi dos Santos
PUC – Campinas
Resumo: O maior desafio para a defesa e promoção dos Direitos Humanos em um ambiente não
acadêmico é conseguir propiciar uma prática reflexiva acerca do tema, capaz de contribuir para o
rompimento das fronteiras setoriais que persistem no debate da questão social brasileira, haja vista
ser habitual o encontro com referências no sentido pejorativo ou excludente permeando o
pensamento de grande maioria da população. Entretanto, é a partir do contato com este contexto
que se pode adentrar em uma análise crítica acerca do fenômeno da educação e entender de que
modo ela pode se transformar em instrumento capaz de promover a mudança social. Isto porque
a educação além de ser um Direito Social, também é um pré-requisito para se usufruir dos demais
Direitos Civis, Políticos e Sociais, de forma que não apenas se caracteriza como um direito da
pessoa, mas, fundamentalmente, como seu elemento constitutivo. Assim, a educação em Direitos
Humanos objetiva formar a consciência do indivíduo para que ele seja o sujeito de sua própria
história, bem como suscitar o ideal de sociedade justa e democrática, cultivando a cultura do
homem com dignidade, o que acaba motivando, por consequência, uma melhor utilização dos
instrumentos públicos e uma atuação política mais consciente. De modo que a cidadania, em seu
sentido amplo, então entendida como elemento da igualdade, capacidade de exercício de direitos
e também participação política, recebe uma maior visibilidade, repercute em um maior valor como
instrumento de combate às desigualdades e injustiças sociais. Uma das tarefas fundamentais para
o aprofundamento desse desafio é justamente a elucidação da implantação do acesso ao
conhecimento, ao conteúdo do Direito de maneira uniforme e acessível a todos. Neste sentido é
que atua o nosso projeto de extensão em prática de Direitos Humanos com os usuários do Juizado
Especial Cível da PUC-Campinas, em que se busca uma intervenção reflexiva no âmbito do
conhecimento acerca do Direito, a fim de se alterar culturas negativas em relação aos Direitos
Humanos e quebrar as barreiras do ensino jurídico, reproduzindo-o no âmago das necessidades
sociais. Nesta esteira, orienta-se o projeto através do método dialógico, no qual a produção e
entrega dos materiais informativos se dá dentro do estabelecimento de uma relação horizontal
com o público alvo, onde a prática e a teoria se somam para reproduzirem duas dimensões em
relação dialética, ou seja, a partir da prática se tem a instituição das tensões teóricas e a partir da
teoria o escopo para o desenvolvimento da compreensão acerca das transformações necessárias a
se por em curso, num exercício reflexivo que se coloca a serviço do empoderamento e da
transformação social. Conforme o exposto, o projeto pretende incitar o reconhecimento do
indivíduo como sujeito de direito e ator político, tornando-o propulsor de todas as informações
recebidas, tendo como objetivo principal o fomento do pensamento para uma formação crítica e
a busca por possíveis caminhos para democratizar a educação e o ensino em Direitos Humanos.
Palavras-chave: Educação; Direitos Humanos; Cidadania.
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EFEITOS DO SINAES: O CASO DO CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL DA FATEC
INDAIATUBA
Benedito Carlos Florêncio Silva
Mônica Piccione Gomes Rios
PUC - Campinas
Resumo: Após 45 anos desde a sua fundação, o Centro Paula Souza é considerado a maior
referência do Brasil em Ensino Técnico e Tecnológico gratuito de qualidade. A atuação da
Instituição vem se destacando com a ampliação de suas unidades de ensino, sendo responsável
pela promoção de parte importante do desenvolvimento educacional e social em todo o estado de
São Paulo. A preocupação com a educação de nível superior de qualidade faz com que o Centro
Paula Souza trabalhe com indicadores internos e externos na definição de estratégias de melhoria
contínua. Por essa razão e pelo compromisso com a educação pública de qualidade, a participação
dos alunos da Faculdade de Tecnologia (Fatec) no Exame Nacional de Desempenho do Estudante
(Enade), constitutivo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), é
estimulada pelos gestores das respectivas unidades. Tendo em vista o contexto acima descrito, o
problema norteador desta pesquisa é: quais os efeitos do Sinaes no Curso de Gestão Empresarial
da Fatec de Indaiatuba? Constitui objetivo geral investigar os efeitos do Sinaes no Curso de
Gestão Empresarial da Fatec de Indaiatuba na percepção de gestores e professores. São objetivos
específicos: reconhecer a trajetória do Sinaes no contexto das políticas públicas de avaliação;
reconhecer a trajetória dos cursos tecnológicos no Brasil; identificar as características do curso de
Gestão Empresarial da Fatec; analisar as percepções dos gestores e professores sobre o efeito do
Sinaes no curso de Gestão Empresarial da Fatec de Indaiatuba. A pesquisa, em andamento, em
uma abordagem qualitativa, sem desprezar os dados quantificáveis, considerará para a produção
de material empírico análise documental do projeto pedagógico do curso pesquisado; entrevista
semiestruturada com diretor e coordenador do Curso; e grupo focal com professores que atuam
no Curso da Unidade pesquisada. O lócus da pesquisa será a Faculdade de Tecnologia (Fatec) no
município de Indaiatuba SP. A referida investigação será embasada por amplo referencial teórico
apoiado em obras de autores à luz de Almerindo Janela Afonso, Carlos Roberto Jamil Cury, José
Dias Sobrinho, dentre outros. Até o momento, em busca realizada na Biblioteca Digital Brasileira
de Teses e Dissertações (BDTD); Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aper/feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); e Scientific Electronic Library Online
(SciELO), constatou-se que não há pesquisa sobre o Sinaes que tenha como lócus a Fatec, o que
aponta o potencial desse estudo para contribuir não só com a Unidade pesquisada, mas, também,
com outras unidades pertencentes à educação superior do Centro Paula Souza. Intenta-se que essa
pesquisa possa contribuir, ainda, com a reflexão de educadores sobre os efeitos do Sinaes nos
cursos da educação superior, somando-se a outras pesquisas desenvolvidas à semelhança que
implicam a temática em questão.
Palavras-chaves: Políticas Públicas de Avaliação; Educação Tecnológica; SINAES
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FINANCIAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS:
PROGRAMA “CONTA ESCOLA”
Helena Goulart Falsarella
Magali Aparecida de Oliveira Arnais
PUC - Campinas
Resumo: O financiamento da Educação Infantil no Município de Campinas obteve um avanço na
última década com a implementação do Programa “Conta Escola”, repassando diretamente para
cada escola da rede de ensino municipal recursos financeiros, gerando autonomia pedagógica,
administrativa e de gestão financeira para as instituições. Essa descentralização financeira por
parte da Secretaria Municipal de Educação possibilitou a solução de problemas corriqueiros no
ambiente escolar e também na compra de materiais melhores e diversos, para o desenvolvimento
com qualidade das atividades pedagógicas. Assim, a gestão da unidade escolar tem um papel
fundamental na construção e participação dos diferentes segmentos da escola e da comunidade
local na tomada de decisões para o gerenciamento dessa verba, contemplando a devida
transparência na utilização do dinheiro público através do Conselho Escolar. Essa temática surgiu
a partir do acompanhamento durante dois anos como estagiária remunerada pela Prefeitura em
uma instituição de Educação Infantil da rede pública de Campinas. A partir disso surgiu o
interesse de verificar como uma outra instituição utilizou os recursos financeiros advindos do
Programa “Conta Escola” durante o ano letivo de 2017. Nessa perspectiva, o presente estudo em
andamento objetiva verificar se a verba disponibilizada para um Centro de Educação Infantil
(CEI) de Campinas está sendo aplicada de maneira adequada, conforme as implicações do
Programa, durante o ano letivo de 2017, a fim de investigar o seguinte problema: a utilização
dessa verba está ocorrendo de acordo com a finalidade do programa? Conforme o problema
apresentado, o objetivo geral deste trabalho é verificar se: O Plano de Aplicação dos Recursos
Financeiros está sendo cumprido conforme o planejamento da equipe escolar elaborado no início
do ano letivo. Esse trabalho se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo
por apresentar os dados coletados na instituição de ensino Centro de Educação Infantil Recanto
da Alegria. Para o desenvolvimento da metodologia de trabalho utilizou-se a abordagem
qualitativa com levantamento bibliográfico de autores que abordam a temática do financiamento
da educação infantil, gestão democrática, e o Programa Conta Escola, assim como legislações e
documentos norteadores. Para direcionar a pesquisa de campo, o instrumento a ser utilizado será
questionários com a equipe gestora e o Conselho Escolar, e análise da Prestação de Contas
conforme o Plano de Aplicação. Espera-se como resultado compreender se essa política pública
está de fato contribuindo na construção de uma escola estruturada para o desenvolvimento com
qualidade das atividades pedagógicas, favorecendo assim o processo de ensino aprendizagem de
seus alunos.
Palavras-chaves: Financiamento na Educação Infantil; Gestão democrática; Programa Conta
Escola.
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IMPLICAÇÕES DA PROVA BRASIL E DO IDEB PARA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Renata Suzigan Dainese
PUC-Campinas
Resumo: As avaliações em larga escala foram implementadas, em princípio, com o objetivo de
diagnosticar a realidade educacional e a partir da análise dos dados coletados delinear políticas
públicas com potencial para a construção de uma educação de qualidade para todos, a exemplo
da Prova Brasil. A Prova Brasil, realizada a cada dois anos ao final 5º e 9º anos do ensino
fundamental, com foco nas disciplinas de Português e Matemática, tem seu resultado constitutivo
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), junto ao fluxo escolar. Há estudos e
pesquisas à luz dos autores que balizam esse estudo que demonstram haver polarização das
práticas pedagógicas em função dos resultados da Prova Brasil e, consequente, aumento do Ideb.
Diante disso, definiu-se como problema de pesquisa para o presente estudo: quais as implicações
da Prova Brasil e do Ideb para as práticas pedagógicas? Decorrente do problema, definiu-se como
objetivo geral desta pesquisa investigar as implicações da Prova Brasil e do Ideb na prática
pedagógicas dos professores do ensino fundamental. São objetivos específicos: (i) contextualizar
a implementação das avaliações em larga escala, com ênfase na Prova Brasil e no Ideb; (ii)
apresentar os paradigmas educacionais e as tendências pedagógicas que mais influenciaram a
educação brasileira; (iii) mapear e analisar a produção acadêmico-científica sobre as implicações
da Prova Brasil e do Ideb nas práticas pedagógicas dos anos iniciais do ensino fundamental, a
partir de 2007.Esse estudo, em uma abordagem qualitativa, é de cunho bibliográfico,
considerando artigos, dissertações e teses produzidos no século XXI. A análise e interpretação
das produções se darão no diálogo com os autores selecionados para balizar este estudo. Na
pesquisa em andamento, constata-se, por meio da literatura estudada, uma tendência das escolas
intensificarem a preparação dos alunos para os testes considerando as disciplinas e habilidades
avaliadas, deixando em segundo plano, outros elementos do currículo que são fundamentais para
a formação dos alunos. Percebe-se ainda que, embora a inserção da referida avaliação no cenário
educacional brasileiro tenha possibilitado avanços importantes na compreensão da condições de
oferta de ensino no país, decorrente de seus resultados constata-se a responsabilização dos
docentes e alunos pelo sucesso ou fracasso escolar, bem como a competição entre as unidades
escolares. A pesquisa que se intenta nesse trabalho de conclusão de curso e que segue em
andamento pretende contribuir para se repensar e problematizar as repercussões da Prova Brasil
nas práticas pedagógicas, assim como as atuais políticas públicas de avaliação da educação básica.
A presente pesquisa pretende ainda, em concordância com o compromisso ético e social,
compartilhar o saber produzido por meio de publicações internas e externas que agreguem valor
para a comunidade científica, além de incitar outros, constituindo contributo para a qualidade da
educação básica.
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Políticas Públicas de Avaliação. Prova Brasil.
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO POPULAR: de Simón Rodríguez à
construção de políticas públicas
Ana Clara Freire
Samuel Mendonça
PUC-Campinas
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar, de acordo com os protagonistas de
Educação Popular, se sua institucionalização, por meio da construção de políticas públicas,
garante a emancipação dos movimentos sociais. Para isso, foi necessário buscar em Simón
Rodríguez, um educador venezuelano vivido entre os séculos XVIII e XIX, precursor desse
campo, a concepção de Educação Popular. Para ele, esta se trata de uma educação oferecida pelo
governo e para todos, sem distinção de raças, a fim de que fosse uma educação autenticamente
americana, diferente da proposta pelos espanhóis. Sendo assim, ele a denominou Educação
Republicana, afinal um processo de independência estava por eclodir, e o novo governo deveria
olhar para seu povo. O Brasil, assim como os demais países latinos, é formado por diversos
movimentos sociais, os quais se ocupam com a construção da Educação Popular nas regiões de
vulnerabilidade e de conflito de interesses. Nos últimos anos de governo Lula e Dilma, tais
movimentos ganharam maior apoio institucional, um exemplo disso foi a criação do “Marco de
Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas”, um documento de âmbito federal
resultado de demanda de alguns movimentos sociais, universidades e educadores populares. Tal
documento reforça a interferência do governo na Educação Popular, como propunha Simón
Rodríguez. Além do venezuelano, outros autores, mais contemporâneos, também interessam a
esta pesquisa, visto que também pensaram e pensam a Educação Popular, como Frei Betto, Carlos
Rodrigues Brandão, Maximiliano Durán, Maria Teresa Esteban, Paulo Freire, Walter Kohan e
Claudia Korol. Alguns destes, no entanto, contrariam a concepção proposta por Rodríguez, visto
que acreditam que a Educação Popular perde seu caráter emancipador ao ser institucionalizada.
Esta pesquisa se justifica, portanto, nessa contradição. Partindo de um levantamento prévio do
GT de Educação Popular da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
(Anped) e dos autores acima citados, este trabalho se utilizará dos aportes da pesquisa
bibliográfica e documental, de modo a analisar as coerências e contradições acerca de tal
institucionalização. A pergunta central da pesquisa, portanto, é: a institucionalização da Educação
Popular, por meio da construção de políticas públicas e de acordo com os educadores populares,
é uma forma de garantir a visibilidade dos movimentos sociais? Espera-se, como resposta, que a
criação de políticas públicas, como o “Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas
Públicas” contribua para que a Educação Popular tenha mais visibilidade e adquira mais espaço
enquanto movimento de luta contra as opressões e conflitos, de forma a valorizar o povo
americano, assim como propunha Simón Rodríguez.
Palavras-chave: Simón Rodríguez; institucionalização; América Latina.
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MATEMÁTICA E BNCC: qual o legado de John Dewey?
Wesley Koide
FAVENI
Instituto de Pesquisas e Educação Continuada, Economia e Gestão de Empresas
I-PECEGE/USP
Adriana Batista de Souza Koide
PUC-Campinas

Resumo: No Brasil, o Movimento da Escola Nova pode ser compreendido como um processo de
modernização dos conteúdos, de reforma e dos métodos de ensino. Visualizada como a primeira
proposta concreta e antagônica ao ensino tradicional, a Escola Nova surgia em oposição à
pedagogia conservadora e trazia como eixo principal a fundamentação do ato pedagógico na ação,
na atividade e na experiência daquele que aprende, inserido em um contexto educacional
instigador da inspiração pedagógica capaz de promover a mudança social, idealizando a educação
como um espaço que colabora com a melhoria da sociedade. Nesse cenário, os idealizadores da
Escola Nova buscavam teorias que tornassem o processo educacional mais “existencial” e menos
“essencial”. John Dewey, um dos destaques desse movimento, defendia a educação como um
processo, não como produto e a entendia como um ato permanente de reconstrução dos processos
de experiência e de melhoria da eficiência individual. Para Dewey, a educação se confundia com
o próprio modo de viver e o fim educacional se encontrava na vida e no desenvolvimento humano.
Dewey defendia que a educação deveria valorizar a democracia e a responsabilidade, em
detrimento de um ensino meramente transmissivo. Em um processo de amplo debate e defendido
pelo governo como democrático, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), encontra-se
definindo o conjunto orgânico e progressivo, de conhecimentos e competências que definem as
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante a Educação Básica,
tendo como propósito direcionar a educação nacional para a formação humana integral e para a
construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Partindo de tais pressupostos,
o presente ensaio tem como objetivo principal responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais
as contribuições do Movimento da Escola Nova e de John Dewey podem ser visualizados nas
competências de Matemática para o ensino fundamental da BNCC? Os objetivos secundários são:
a) Compreender o Movimento da Escola Nova e apontar suas principais características; b)
Investigar os pressupostos de John Dewey sobre educação, experiência, democracia e cidadania;
c) Estudar a área de Matemática e suas competências específicas para o ensino fundamental, na
BNCC; d) Investigar, relacionando, quais as contribuições do escolanovismo de John Dewey
podem ser visualizados na BNCC, para o ensino de Matemática. O tratamento das informações
será feito através da análise documental. Intenciona-se com o presente estudo, fomentar debates
a respeito da nova BNCC, apontando a importância das ideias fundamentais para o
desenvolvimento do pensamento matemático, em um processo de educação que se pretende que
seja democrática, fundamentada na formação para a vida singular, que se vive no espaço coletivo.
Palavras-chave: Dewey; Matemática; BNCC.
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O DIREITO EDUCACIONAL NO CURRÍCULO DO ENSINO SUPERIOR DE DIREITO EM
CAMPINAS/SP
Camilla de Caprio Villanova
Samuel Mendonça
PUC-Campinas
Resumo: Tem-se por Direito Educacional toda a legislação que prescreve a relação jurídica e
juspedagógica entre pessoas físicas, pessoas jurídicas ou Poder Público, que estejam inseridos na
ação de ensino-aprendizagem, além dos conceitos e princípios jurídicos que definem e auxiliam
na interpretação de referidas normatividades. Trabalhos e pesquisas voltados à individualização
e sistematização do Direito Educacional, para reconhecimento enquanto ramo específico da
ciência jurídica, têm sido desenvolvidos pela ABRADE (Associação Brasileira de Direito
Educacional) e seus associados, além de realizar seminários com enfoque nesta temática. A partir
da revisão bibliográfica realizada na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações sobre o tema, no
período de 2004 a 2016, apenas dois trabalhos foram encontrados, sem, contudo, evidenciar
estudos que tenham vinculação aos cursos de Direito na cidade de Campinas/SP. O recorte está
relacionado ao ano de publicação da Resolução nº 9/2004 do MEC, onde especifica as disciplinas
obrigatórias aos cursos de Direito. Nesse sentido, a problematização que embasa o projeto desta
pesquisa é: em que consiste o Direito Educacional nos cursos de Direito da cidade de
Campinas/SP e qual a sua importância na formação do bacharel em Direito para a efetividade do
direito à Educação? Sob o apoio de publicações da ABRADE, pretende-se desenvolver pesquisa
que busque compreender a presença do Direito Educacional na grade curricular das instituições
de ensino superior para bacharelado em Direito na cidade de Campinas/SP. O método diz respeito
à revisão de literatura e pesquisa documental em que analisar-se-ão os currículos oferecidos pelas
dez instituições de ensino que oferecem bacharelado em Direito na cidade de Campinas/SP, as
quais foram encontradas a partir do cadastro no portal eMEC. Haverá também pesquisa empírica
e uso dos seguintes instrumentos metodológicos: questionário com os alunos do último ano do
curso de Direito de dez instituições de Campinas, entrevista semi-estruturada com os
coordenadores dos cursos de Direito de três instituições que possuem o selo de qualidade OAB e
grupo focal com alunos do último ano também destas três instituições. Como hipótese da
investigação, argumenta-se que o Direito Educacional não faz parte dos currículos das instituições
de Campinas/SP, e, portanto, sua importância é considerada nula ou seu conhecimento limitado.
Assim, espera-se envolver os protagonistas dos cursos de Direito na trincheira de se pensar o lugar
e o sentido do Direito Educacional para a efetividade da justiça e para a formação do bacharel em
Direito. Finalizado o trabalho, todas as instituições envolvidas com a prática do projeto serão
informadas sobre o resultado final da pesquisa, de maneira a destacar a importância do retorno de
pesquisas de pós-graduação para aperfeiçoamento do ensino e da formação dos bacharéis em
Direito.
Palavras-chave: Legislação Educacional; Direito à Educação; Disciplina do Direito
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O FOCO DAS UNIVERSIDADES CHINESAS NOS RANKINGS ACADÊMICOS GLOBAIS:
motivações e consequências
Armando Gonçalves
PUC-Campinas
Resumo: O século XXI assistiu ao surgimento e à rápida expansão dos rankings acadêmicos
globais, a partir da criação do chamado ranking ARWU, em 2003, produzido pela Universidade
Xangai, em 2003, e do ranking THE, em 2004, por iniciativa do jornal inglês The Times. Esta
pesquisa teve como objetivo estudar as motivações e as consequências do foco dado pelas
universidades chinesas em melhorar suas colocações nos rankings acadêmicos globais na
educação superior, como reflexão sobre aspectos contemporâneos das Políticas Educacionais. Foi
utilizada a pesquisa bibliográfica em bases científicas internacionais para a seleção dos artigos
científicos que formaram o corpus de análise. Entre as principais motivações identificadas
encontram-se: políticas públicas nacionais, competição econômica internacional e prestígio
acadêmico e cultural. A pesquisa observou China, Coréia do Sul, Hong Kong, Japão, Malásia e
Taiwan como os países asiáticos onde essa situação ocorre com maior intensidade no continente
asiático; sendo o caso chinês é o mais eloquente. A evolução do sistema de ensino superior chinês
passa por grande transformação, iniciada em 1994, quando o governo central lançou o 211 Project
– que teve o objetivo de estabelecer 100 universidades chinesas de referência mundial no século
XXI. Essa iniciativa foi complementada, em 1999, pelo 985 Project, com o objetivo mais explícito
de desenvolver universidades de classe mundial (UCM). Esse último projeto iniciou com 9
universidades incentivadas, que receberam recursos extraordinários de U$ 4 bilhões, apenas para
o período inicial de 1999 e 2003. Em 2013, 39 universidades passaram a fazer parte dessa
iniciativa, com o objetivo declarado de para atingir 100 UCMs chinesas em 2020. Apesar do foco
nas maiores universidades, esses projetos do governo chinês atingiram todo o sistema de educação
superior do país. Ainda no final dos anos 1990, foi promovida a fusão em larga escada de
universidades, faculdades especializadas, institutos de pesquisa e hospitais em estruturas
universitárias. As 637 instituições, seja do governo central ou de governos locais chineses,
envolvidas nesse processo resultaram em 270 novas instituições de caráter abrangentes; sendo
que 83 destas passaram a abranger todas as áreas de conhecimento e a as habilitarem a programas
de incentivo oficial. Além disso, o governo chinês apoiou a ida de milhares de estudantes
chineses, de graduação e pós-graduação, para as mais famosas universidades internacionais.
Incentivou, também, o estabelecimento de parcerias entre pesquisadores e universidades
nacionais e estrangeiras; assim como, a adoção de práticas de ensino e de avaliação, currículos,
políticas e procedimentos administrativas, e modelo de gestão de pessoas próximos às
universidades de maior prestígio mundial. Essas universidades incentivadas recebem obrigações
oficiais de melhorar a qualidade do corpo docente, incentivar a pesquisa multidisciplinar,
promover a internacionalização, e atender às necessidades de pesquisa e ensino definidas pelos
governos central e locais. Os resultados obtidos pelas universidades chinesas nos rankings globais
ainda estão distantes da ambição declarada pelas autoridades chinesas de ter 100 universidades
nesse e em outros rankings globais; o que pode gerar pressão adicional sobre os gestores das
universidades e toda comunidade acadêmica da China.
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O PIBID E A EQUIPE ESCOLAR: UM OLHAR SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Bruna Zatorre Pereira Monteiro
UNISANTOS
Resumo: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que pretende analisar aspetos acerca
da prática pedagógica a partir do olhar da equipe escolar que participa do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID. Este Programa do governo federal oferece bolsa aos
estudantes de licenciatura para que desenvolvam projetos em parceria com professores das escolas
de educação básica, favorecendo a articulação entre teoria e prática, elevando a qualidade da
formação não somente inicial do aluno de licenciatura, mas também da formação continuada do
professor da escola – que assume o papel de supervisor – e de toda a equipe pedagógica,
respeitando a autonomia e características das instituições e redes de ensino. Incorporados em
projetos pedagógicos das instituições, o Programa pode favorecer a qualificação das práticas e
promover uma formação que leve em conta as necessidades e características de cada local, sendo
reconhecido como uma política pública relevante. Nesse sentido, investigaremos, junto às equipes
escolares que recebem bolsistas do Programa, de que forma constroem suas interações em função
do projeto desenvolvido na escola, a partir de intencionalidades e ações planejadas coletivamente.
Entendemos que a mediação com o outro é importante para que se possa de fato refletir
criticamente sobre a prática pedagógica, de forma que esta venha a ser construída e reconstruída
em um processo contínuo, evidenciando que é também contínua a formação de professores e
estudantes. Pretendemos realizar a pesquisa em uma escola pública de educação básica, coletando
dados sobre a organização escolar e realizando entrevistas semi estruturadas com o professor
supervisor do Programa e o coordenador e (ou) gestor da escola. Investigaremos de que forma o
Programa se insere no Projeto Político Pedagógico e em que medida contribui para eventuais
mudanças nas práticas pedagógicas; para a elevação da qualidade da educação continuada na
equipe escolar e reformulação da práxis que se configura a partir de intencionalidades, que dirige
e dá sentido à ação cientificamente fundamentada, que finalmente poderá levar a transformação
da realidade, que pode ser repensada a todo o momento. Consideramos como resultados esperados
a concretização de que apesar de, em certa medida, a escola ainda se ver como receptora passiva
do conhecimento cientificamente produzido possa haver mudanças com a vinda do Programa, que
tem como um de seus objetivos estreitar a relação Universidade e Escola básica, reconhecendo
que ambas são produtoras de conhecimento. Acreditamos que a horizontalidade entre as
Instituições promova, de fato, reflexões e as beneficiem, provocando uma prática pedagógica mais
consistente de ambas as partes.
Palavras-chave: PIBID; equipe escolar; práticas pedagógicas
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O PROBLEMA DA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DE ENGENHEIROS
CIVIS À LUZ DE AXEL HONNETH
Mariana Cristina Buratto Pereira
Artur José Renda Vitorino
PUC-Campinas
Resumo: Partindo do pressuposto de que a autorrealização é fruto da intersubjetividade, numa
supressão do nosso individual desejo de segurança orquestrado pela autoconservação, cuja relação
social é tecida pela luta por reconhecimento intersubjetivo, quando aprendemos um ofício
tendemos a desenvolver nossa identidade profissional durante a formação técnica, por meio da
vivência com nossos mestres e colegas, que nos comunica normativamente como somos, fazendo
com que consigamos nos reconhecer a partir da perspectiva do outro. Uma vez aceito que a
intersubjetividade é o meio para o reconhecimento, a hipótese a ser testada nesta pesquisa é: caso
os profissionais ligados à formação dos futuros engenheiros civis se sensibilizem para o
reconhecimento, e, consequentemente, à formação da identidade profissional, isso poderia
promover uma mudança na forma como a sociedade reconhece o engenheiro civil, rompendo o
paradoxo de desqualificar socialmente essa profissão – pois que há um senso comum geral de que
o pedreiro (trabalho prático) substitui integralmente o engenheiro civil (trabalho teoricamente
orientado) - e legitimando a profissão, ao promover mudanças no ensino e desenvolvimento
tecnológico. Atendo-se à Teoria do Reconhecimento, de Axel Honneth, e à psicologia social, de
George Mead, caracteriza-esta pesquisa quali-quantativista de cunho descritiva e compreensiva,
pois se pretende descrever e compreender empiricamente por meio de pesquisa de campo
(respostas a questionários de perguntas objetivas) quais fatores interfere na hipótese citada acima.
Este estudo sobre o ensino no curso de Engenharia Civil será feito em três Instituições de Ensino
Superior (IES) localizadas em Campinas/SP: duas IES privadas (com e sem fins lucrativos) e uma
universidade pública. A escolha das IES foi feita utilizando-se critérios de participação no Exame
ENADE no ano de 2015, pois entende-se que este resultado avalia o desempenho dos alunos
concluintes com relação aos conteúdos programáticos do curso onde o resultado deste exame diz
respeito à qualidade do ensino de cada instituição. Assim, como o campo de atuação do
engenheiro civil ser vasto, e sendo a indústria da construção um dos pilares econômicos
brasileiros, se faz necessário o estudo da formação desses futuros profissionais para
identificarmos de que forma eles estão se apropriando das tarefas e do universo de trabalho do
engenheiro, e principalmente, se esta apropriação está sendo realizada conforme as diretrizes e
resoluções dos cursos de engenharia. Ao desenvolver sua identidade profissional, o engenheiro
pode ter mais confiança em sua atuação profissional e capacidade para atuar com uma visão
humanista e generalista em relação ao seu trabalho, sendo reconhecido pela sociedade. Dessa
forma, espera-se também que a pesquisa contribua com o debate no campo da educação em
engenharia civil, uma vez que se configura como uma área importante e necessária ao
desenvolvimento tecnológico do país.
Palavras-chave: Formação de Engenheiro Civil; Luta por Reconhecimento; Identidade
Profissional.
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OS CONTEÚDOS ÉTNICOS-RACIAIS NO CÚRRICULO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS
Daniela de Assis Silva
Eliete Aparecida Godoy
PUC-Campinas
Resumo: A presente pesquisa tem como temática “os conteúdos étnicos-raciais no currículo
escolar, mais especificamente no currículo dos anos iniciais do ensino fundamental da rede
municipal de Educação de Campinas. Abordará o processo histórico da relação étnico-racial no
Brasil e a implementação de políticas públicas para a educação das relações étnicos-raciais. Será
realizado o embasamento teórico sobre a trajetória do livro didático como um recurso educacional
no currículo escolar, o programa nacional do livro didático (PNLD) e uma abordagem sobre as
pesquisas relacionadas ao programa e a relação étnico-racial. Com a implementação da lei 10.639
no ano de 2003, o ensino de história e cultura Afro-Brasileira se tornou obrigatório nas redes de
ensino do país, estabelecendo a inclusão da temática no currículo escolar. Portanto, o ensino de
história e cultura Afro-Brasileira é obrigatório no ensino fundamental, devendo contemplar no
currículo escolar a educação para as relações étnico-raciais. Sendo assim, a pesquisa parte do
seguinte problema de investigação: Os livros didáticos que contemplam os conteúdos de história
e cultura afro-brasileira, adotados nas séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal de
Educação da cidade de Campinas estão em conformidade com a Lei 10.639? Quais os parâmetros
para escolha dos livros utilizados pela rede de ensino com relação à temática? O objetivo geral
do trabalho é identificar os conteúdos de história e cultura afro-brasileira, nos livros didáticos
adotados nas séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal de Educação da cidade de
Campinas em conformidade com a lei 10.639. Para tanto, pretende-se analisar os conteúdos dos
livros didáticos voltados para o ensino da história e cultura Afro-Brasileira, analisar o Projeto
Político Pedagógico, a fim de identificar as principais propostas relacionadas ao ensino de história
e cultura Afro-Brasileira e identificar e discutir os parâmetros de escolha do livro didático. Para
investigar o objeto de estudo destacamos a necessidade do trabalho de campo. O campo escolhido
para a realização da pesquisa é a rede de ensino da cidade de Campinas no estado de São Paulo,
serão escolhidas cinco escolas de representando as regiões do município. Para a coleta de dados
utilizaremos como instrumentos a observação, o roteiro para entrevistas com perguntas semiestruturadas e a análise do livro didático, tendo como sujeitos desta pesquisa os professores do 4°
ano do ensino fundamental. A análise do conteúdo será realizada através das informações obtidas
com a observação, entrevistas e análise do livro didático de história, a partir dos eixos temáticos
definidos. Espera-se com este estudo contribuir para o avanço dos estudos sobre a abordagem dos
conteúdos de história e cultura Afro-Brasileira para garantir a superação de ideias racistas
presentes no cotidiano da sociedade Brasileira.
Palavras-chave: relação étnico-racial; currículo escolar; livro didático.
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POLÍTICAS DE GÊNERO: documentos norteadores e o currículo da educação
infantil
Thais Jacob Lannes
Eliete Aparecida de Godoy
PUC-Campinas
Resumo: Ao longo dos anos a discussão de gênero ganhou relevância através das contribuições
dos movimentos sociais e teóricos. Ao questionarem o modelo social determinante, possibilitouse o desvelamento do tema para a construção do conhecimento. A partir desta trajetória histórica,
o conceito de gênero tornou-se categoria analítica, gerando discussões sobre as relações sociais e
suas desigualdades a partir de uma perspectiva própria. A presente pesquisa parte de uma análise
pós-estruturalista, ao compreender as variáveis internas que interferem na identidade dos sujeitos
generificados numa determinada sociedade. Tendo por objeto de estudo a Educação, entende-se
a escola como forte reprodutora cultural que promove identidades embasadas nas relações de
poder. A partir da tomada de consciência social, torna-se indispensável questionar os modelos de
padronização presentes no ambiente escolar que limitam as subjetividades internas identitárias
dos sujeitos-alunos, de modo que promova a superação das desigualdades nas instâncias sociais.
Como norteadoras do ensino, as políticas públicas possuem importante papel na contribuição para
a situação atual da Educação, tal como os documentos oficiais da instituição escolar. A efetivação
do que está previsto nos documentos citados quanto às questões de gênero, torna-se concreto na
conciliação das políticas públicas no cotidiano de ensino. Sendo assim, a pesquisa tem como
indagação: Como são tratadas as questões de gênero pelas políticas educacionais, entendendo sua
inserção pelos profissionais da Educação Infantil no currículo e plano pedagógico? Através desta
problemática descortina-se a temática com o objetivo principal de compreender como as questões
de gênero são tratadas pelas políticas educacionais, considerando sua integração pelos
profissionais da Educação Infantil no currículo e plano pedagógico. Para isso, é necessário o ato
de pesquisar o processo e relevância da inserção da temática de gênero no contexto da formação
infantil; assim como, compreender o que as legislações e os documentos orientadores da
Educação brasileira abordam sobre a temática de gênero no contexto escolar; e entender como as
políticas públicas em Educação são consideradas pelos profissionais na organização do currículo
e Plano Pedagógico da instituição de ensino estudada. O presente trabalho organiza-se em sua
metodologia como pesquisa qualitativa ao perceber o dinamismo da realidade na sua amplitude
do contexto social. Utiliza-se do estudo de caso de uma instituição de Educação Infantil, adotando
o método dialético numa perspectiva histórico social ao constituir-se como pesquisa exploratória
e descritiva. Optou-se como procedimentos o levantamento bibliográfico de documentos como
LDB de 1996, Plano Nacional da Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil e Base Nacional Curricular Comum. Além destes, a análise documental do currículo e
plano pedagógico da instituição escolar estudada. A fim de ratificar os dados alcançados, sucederá
uma entrevista com os profissionais da gestão da Educação Infantil da unidade de ensino. Após
levantamento, busca-se sistematizar e analisar os resultados com base na interpretação teórica
obtida ao longo do estudo. Ao final da pesquisa, espera-se entender como a temática de gênero é
compreendida em sua relevância nos documentos norteadores da Educação na desconstrução de
paradigmas sociais presentes na formação da identidade infantil.
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POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSÃO E EDUCAÇÃO BILÍNGUDE SURDOS EM
CAMPINAS: DOCUMENTOS LEGAIS
Artur José Renda Vitorino
Ingrid Julliane Freires Sartori Barbosa
PUC-Campinas
Resumo: Com a implementação de políticas educacionais da Educação para todos e as propostas
de Educação Inclusiva, abrindo as portas das escolas regulares para a admissão de alunos com
deficiência, buscamos analisar e discutir as normativas legais das políticas públicas que
pretendem realizar a inclusão de surdos na educação no município de Campinas. Do panorama da
educação de surdos, é notável a importância e a forte presença de documentos legais como
orientadores das práticas envolvidas nesse tipo de Educação, e o quão forte é a influência de
acordos, pactos e documentos internacionais nas questões de Educação Especial no Brasil. As
propostas, leis e ações que caminham no sentido de favorecer o sujeito surdo demandam estudos
voltados à questão cultural e de identidade do indivíduo com surdez. Para estudar essa temática,
realizaremos um levantamento bibliográfico e documental para subsidiar o trabalho, o qual será
dividido em três seções. A primeira parte contará com as questões voltadas para as formulações
das leis, que foram frutos das lutas e reflexões advindas da comunidade e militância surda, numa
perspectiva mais específica, buscando elaborar ao analisar os documentos legais. Estudando as
políticas sociais que buscam equilibrar os convívios nas populações de minorias, assim como as
políticas Educacionais e as Políticas de Inclusão, que, de algum modo, tentam reparar equívocos
cometidos e reforçados pela maioria chamada “comum” ou “normal” - no caso aqui dos ouvintes
frente aos surdos. Nesta pesquisa, realizaremos uma investigação cronológica da educação de
surdos no Brasil, tema esse a ser tratado na segunda seção, sob uma perspectiva teórica e análise
documental pelas regras de procedimentos próprios da História, seguindo orientações de Marson.
Para tanto, iniciaremos cronologicamente pelo século XIX, com a criação do Instituto Nacional
de Educação de Surdos (INES) no Rio de Janeiro, então capital do império brasileiro, que iniciou
suas atividades em 1º de janeiro de 1856. Na terceira e última parte, pretendemos analisar e
organizar uma série de problematizações relacionadas à instauração e implementação da portaria
nº 13/2016 da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Campinas (SP), que pretende “Instituir
a Política educacional para pessoa com surdez e com deficiência auditiva na Rede Municipal de
Ensino de Campinas”. Para tanto, faz-se necessário leituras e compreensões sobre Educação
Bilíngue para surdos, pois a portaria analisada se apropria de modelo para implementação de
educação bilíngue nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de Campinas (SP) requer
ajustes e críticas já apontados pela literatura. Analisaremos o aspecto inclusivo da Docência
Compartilhada proposta para educação de surdos no município do interior do Estado de São Paulo
e nos apoiaremos nas contribuições de Michel Foucault e de Pierre Bourdieu.
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PROVA BRASIL E SARESP: usos dos resultados
Mikaelen Santos
Mônica Piccione Gomes Rios
PUC- Campinas
Um dos aspectos que tem constituído desafio no século XXI, no que tange às avaliações em larga
escala no Brasil, refere-se ao uso dos resultados que coloca em questão a finalidade dessas
avaliações e sua articulação com a construção de uma educação de
qualidade.Estudosproblematizam o uso dos resultados das avaliações em larga escala e as
implicações no processo de construção de uma educação de qualidade e, sobretudo, no currículo
da Educação Básica Entre as avaliações em larga escala, destacam-se a Prova Brasil e o Sistema
de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), em função dos respectivos
indicadores de qualidade que são gerados, a saber: o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb), em nível nacional e, em nível estadual, o Índice de Desenvolvimento da Educação
do Estado de São Paulo (Idesp). Nessa perspectiva, definiu-se como problema: quais os usos dos
resultados da Prova Brasil e do Saresp, no âmbito das escolas públicas do ensino fundamental?
Delineou-se como objetivo geral da pesquisa: investigar os usos dos resultados da Prova Brasil e
do Saresp, no âmbito das unidades escolares de ensino fundamental. São objetivos específicos:
(i) mapear a produção acadêmico-científica sobre o uso dos resultados da Prova Brasil e do
Saresp, a partir de 2007; (ii) identificar possíveis usos dos resultados das referidas avaliações em
larga escala; (iii) analisar os usos dos resultados das referidas avaliações em larga escala, à luz do
referencial teórico.A opção metodológica, em uma abordagem qualitativa, sem desprezar os
dados quantificáveis, foi a pesquisa bibliográfica, considerando artigos, dissertações e teses
produzidos no século XXI, entre os anos de 2007 e 2017, tendo como base as produções
acadêmico-científicas indexadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Banco
de Teses e Dissertações da Capes (BT) e a ScientificElectronic Library Online (Scielo). A análise
dos resultados dar-se-á em um esforço de diálogo com os autores a serem referendados no
trabalho. Os principais autores que balizarão esse estudo são Antonio Bolívar, Almerindo Janela
Afonso, Luiz Carlos de Freitas, Ocimar Alavarse e Sandra Zákia Sousa. Espera-se que os
resultados da Prova Brasil e do Saresp, articulados aos resultados de avaliações internas,
constituam contributos para a melhoria da qualidade do ensino fundamental. A pesquisa que se
intenta pretende problematizar as questões atinentes ao uso dos resultados das avaliações em larga
escala da educação básica, em nível nacional e do estado de São Paulo, promover reflexão dos
educadores e contribuir para se repensar as atuais políticas públicas de avaliação, em prol da
melhoria da qualidade do ensino fundamental.
Palavras-chave: Políticas Públicas em Avaliação. Prova Brasil. Saresp
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QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL: contribuição das tic na percepção de
gestores e professores
Alex Sander Alves Dos Santos
Mônica Piccione Gomes Rios
PUC-Campinas
Resumo: A incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) nos processos de
ensino e aprendizagem, com vistas à construção da qualidade da educação tem sido uma das ações
recorrentes dos gestores escolares, conforme evidenciam os estudos de pesquisadores que têm se
debruçado a pesquisar sobre políticas públicas de avaliação e qualidade. Nessa perspectiva esse
estudo tem como problema norteador: Quais as contribuições das Tecnologias de Informação e
Comunicação para a melhoria da qualidade da Educação de escolas públicas municipais de
Campinas na percepção de gestores e professores? Constitui objetivo geral investigar as
implicações do uso das TIC na construção da qualidade do ensino fundamental de escolas públicas
municipais de Campinas (SP). São objetivos específicos: reconhecer os desafios para a
construção da qualidade do ensino fundamental nessa segunda década do século XXI; identificar
a influência das TIC nos processos de ensino e aprendizagem; analisar o uso que os professores
fazem das TIC nas escolas pesquisadas. Em uma abordagem qualitativa, sem desprezar os dados
quantificáveis, as técnicas e instrumentos para a produção de material empírico inclui a análise
documental do Projeto Político Pedagógico das escolas, a entrevista semiestruturada a ser
realizada com os gestores escolares, e o grupo focal a ser realizado com os professores de língua
portuguesa e matemática do 5º ano. O lócus da pesquisa serão três escolas públicas do município
de Campinas (SP), tendo como critério de escolha o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) crescente entre os anos de 2007 e 2013. A análise dos resultados dar-se-á no diálogo
com os autores referendados. Os principais autores que balizam esse estudo são José Armando
Valente, Fernando José de Almeida, Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, e Sandra Zákia
Sousa. Constatou-se que, embora existam pesquisas que se debrucem sobre a incorporação das
TIC na sala de aula e na escola, o diferencial desse estudo, em andamento, reside no lócus da
pesquisa, no critério de escolha das escolas pesquisadas e na combinação de técnicas para a
produção de material empírico. A partir do referencial teórico, evidenciou-se, até o momento, que
o uso pedagógico das TIC com potencial para incidir na melhoria da qualidade do ensino
fundamental, ainda constitui desafio nesse século XXI, sendo necessário desencadear ações de
formação de gestores escolares e professores, o que implica repensar políticas públicas em
educação. Pretende-se que essa pesquisa contribua para a reflexão de educadores, sobretudo das
escolas pesquisadas, ao que se refere às possibilidades das TIC na construção da qualidade do
ensino fundamental.
Palavras-chave: Ideb. TIC. Políticas Públicas de Avaliação.
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QUESTÕES DE GÊNERO E A POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL PAULISTA
Samara Domen Góes
PUC-Campinas
Resumo: O presente trabalho centra-se nas questões de gênero no contexto das políticas públicas
educacionais do estado de São Paulo. O referido assunto ganhou espaço no cenário brasileiro a
partir de meados do século XX, momento no qual as mulheres começaram a se organizar para
exigir diferentes direitos, seja pelo voto, por melhores condições de trabalho ou pela autonomia
sobre o próprio corpo. No século XXI, uma possibilidade de trabalhar com o assunto é a adoção
de um currículo que contemple a diversidade presente na sociedade. No estado de São Paulo, nos
anos 2000, ocorreram algumas alterações no âmbito educacional, a saber: adoção de um currículo
único oficial; reestruturação do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo (Saresp); criação o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo
(Idesp); implementação do Bônus Mérito. Nesse contexto, há estudos que demonstram que a
avaliação externa condiciona o currículo paulista, uma vez que bons resultados permitiria o
cumprimento da meta estabelecida pelo Idesp, garantindo, dessa forma, o recebimento da
bonificação. Diante do exposto definiu-se como problema de pesquisa: qual a concepção de
gênero presente no currículo oficial do estado de São Paulo e como as questões de gênero têm
sido tratadas no Saresp? Decorrente do problema em questão é objetivo geral da pesquisa:
identificar a concepção de gênero presente no currículo oficial do estado de São Paulo e analisar
como as questões de gênero têm sido tratadas no Saresp. A opção metodológica, em uma
perspectiva qualitativa, concentra-se na pesquisa bibliográfica. Em um segundo momento será
realizada a análise documental do currículo oficial paulista e das edições do Saresp aplicadas aos
5º anos do ensino fundamental em uma amostra a ser definida de acordo com os modelos
disponíveis no site da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP). A escolha do
ano se deu, pois o recorte adotado engloba os anos que compõem o ensino fundamental I, nos
quais o pedagogo é certificado para atuar. Além do cálculo do Idesp ser realizado a partir dos
resultados das provas aplicadas aos 5º anos, no que tange o referido nível de ensino. Por meio da
análise do currículo oficial paulista e das provas do Saresp pretende-se verificar como a questão
de gênero é tratada pelas políticas públicas educacionais paulistas e a sua possível contribuição
no sentido de desconstruir preconceitos e tratar dos assuntos atinentes ao gênero de forma
igualitária. Até o presente momento dessa pesquisa em andamento, constatou-se que por meio de
um currículo multicultural, temas antes marginalizados poderiam ganhar espaço na educação com
vistas à construção de uma sociedade mais justa. Dessa forma, uma possibilidade de superar a
perpetuação de uma cultura pautada apenas em um grupo restrito, perpassa pela seleção dos
conteúdos e autores/as que irão compor o currículo, o planejamento e os materiais didáticos.
Assim, a presente pesquisa pretende contribuir para a reflexão dos profissionais da educação
quanto às políticas públicas implementadas com vistas à melhoria da qualidade do ensino em uma
perspectiva multicultural de currículo.
Palavras-chave: Currículo; Políticas Públicas em Educação; Saresp.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: bibliotecas escolares da rede municipal de ensino de
Campinas
Mirian Bezerra de Sousa
PUC- Campinas
Resumo: A biblioteca escolar tem um papel de grande importância e auxílio na formação dos
indivíduos na chamada sociedade da informação e do conhecimento. Dessa forma, visando estar
na vanguarda da formação de seus alunos, o curso de Biblioteconomia da PUC-Campinas teve
seu projeto pedagógico remodelado e, em 2012, passou a oferecer uma disciplina de fundamentos
educacionais ao futuro profissional bibliotecário. A disciplina considerou o bibliotecário escolar
um educador, e destacou a importância de sua participação no planejamento pedagógico e de sua
articulação com os professores na organização de trabalho conjunto para o devido
desenvolvimento dos diferentes componentes curriculares, unidades de ensino ou temas de
estudo. A metodologia da disciplina, por sua vez, possibilitou aos estudantes o contato com as
bibliotecas escolares da Rede Municipal de Ensino de Campinas, o que nos incentivou como
estudantes do curso de Biblioteconomia a participar no período de 2014 a 2016 como estagiárias
do Projeto de Revitalização de Bibliotecas Escolares desenvolvido pela Secretaria Municipal de
Educação de Campinas. O objetivo do Projeto é atender a Lei nº 12.244/10 que trata da
universalização das bibliotecas escolares e prevê que cada unidade de ensino disponha de uma
biblioteca com estrutura e acervo articulados ao Projeto Pedagógico da escola. Ao iniciarmos o
estágio no Projeto passamos a conhecer a realidade da Rede Municipal de Ensino de Campinas.
As escolas municipais de Campinas têm bibliotecas instaladas em suas dependências. Em geral,
são espaços que por força de políticas educacionais contam com pouco investimento nas
condições estruturais e de pessoal, incluindo a inexistência do profissional bibliotecário. As
escolas, no entanto, demonstram fazer esforços para a manutenção e dinamização da biblioteca
por meio de seus professores. Há acervos interessantes nem sempre explorados. Os Projetos
Pedagógicos reafirmam o compromisso das escolas com a formação do cidadão tendo como eixo
central o trabalho de apropriação do conhecimento e da cultura. Indicam a importância da
biblioteca para essa formação, prevendo seu funcionamento com agenda de utilização por todas
as turmas da escola. Como estagiárias do Projeto, e sob coordenação técnico-pedagógica,
participamos da parametrização das atividades de organização do acervo, catalogação,
classificação, circulação, política de coleções e automação e da elaboração do Manual de
Desenvolvimento das Bibliotecas Escolares da Rede Municipal de Campinas. Também
realizamos diagnósticos e elaboramos planos de ação para a devida estruturação e
desenvolvimento das bibliotecas escolares. Quanto aos resultados parciais desse trabalho,
observamos que cerca de 80% das bibliotecas foram atendidas desde 2014, estando agora em
estágio de informatização de seus acervos. Muitas delas já têm novo mobiliário que atende as
necessidades de alunos e professores, além de contarem com rotina de empréstimo e atividades
de incentivo à leitura que chamam a atenção do público escolar.
Palavras-chave: Biblioteca escolar - Revitalização de bibliotecas - Bibliotecário escolar.
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