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Resumo:  O  presente  estudo  mostra  que  a  criação  e  o  uso  das  redes  comunicacionais,  mediadas  ou  não  por  computadores,  contribuem
pare  o  processo  de  desenvolvimento  profissional  e  pare  a  produção  do  conhecimento  pessoal  e  coletivo  de  professores  de  matemática
do  ensino  público.  Este  foi  elaborado  a  partir  do  trabalho  cooperativo  de  um  grupo  de  professores  da  rede  pública  estadual  de  São
Paulo,  envolvidos  nas  oficinas  programadas  pelo  professores  do  CAEM-  IME  (  Centro  de  Aperfeiçoamento  do  Ensino  de  Matemática-
Instituto  de  Matemática)  pare  o  PEC  (  Projeto  de  Educação  Continuada),  da  Secretaria  de  Educação  do  Estado.  O  referencial  teórico
pautou-se  na  discussão  sobre  a  qualidade  de  ensino  e  sue  interferência  nas  propostas  de  formação  de  professor  e  nas  implicações  da
cultura  das  mídias  na  sociedade  contemporânea.  O  outro  elemento  que  subsidia  o  trabalho  é  o  da  tecnologia  e  nela  a  idéia  de  cidade
virtual.  Utilizou-se  uma  abordagem  qualitativa  (a  pesquisa-ação),  e  dentro  desta,  a  abordagem  dialética  pare  analisar  os  avanços  e
retrocessos  e  as  contradições  e  mediações  dos  professores  da  rede  pública  da  sala  de  aula  pare  uma  visão  mais  ampla  da  realidade
sócio-econômica  cultural.  Foi  feito  um  trabalho  de  investigação  a  partir  dos  questionários  iniciais  dos  professores  da  rede  estadual  no
PEC,  dos  relatórios  de  avaliação  dos  trabalhos  dos  professores  universitários  que  ministraram  as  oficinas  em  1997,  da  troca  de
correspondência  entre  os  professores  e  também  dos  registros  do  pesquisador,  durante  o  desenvolvimento  da  produção  do  conteúdo
pare  a  comunicação  via  Internet.  Tendo  coletado  os  dados,  este  foram  analisados  e  discutidos  à  luz  do  referencial  teórico  e  foi  possível
elaborar  o  site:  Professores  de  Matemática  da  Rede  Pública  em  Rede.  O  projeto  no  provedor  da  Escola  do  Futuro  mostra  que  é  possível
criar  redes  comunicacionais  de  cooperação  e  formação  mútua.  E,  com  esta  rede,  gerar  novas  práticas  pedagógicas.  O  professor  saiu  da
sala  de  aula  pare  o  mundo  da  Internet.
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Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  o  relato  de  uma  pesquisa  desenvolvida  junto  a  alunos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola
pública  paulista.  Diz  respeito  a  algumas  formas  de  planejar,  preparar,  aplicar  e  avaliar  atividades  de  redação,  baseadas  em  princípios
conceituais  de  Raths,  Vygotsky  e  Lipman,  valendo-se  de  textos  verbais,  não-verbais  e  verbo-visuais  de  jornais,  de  revistas  bem  como
de  textos  literários.  Por  meio  de  uma  prática  pedagógica  interativa,  baseada  na  aplicação  de  operações  mentais  observação,
comparação,  imaginação,  interpretação,  resumo,  entre  outras,  este  relato  mostra  um  modo  de  dar  aula  que  relaciona  atividades
lingúísticas  com  os  processos  mentais  citados.  Este  relato  também  enfatiza  como  o  ato  de  redigir  pôde  se  tornar  prazeroso  e
significativo  para  esses  alunos,  ao  apresentar  as  reações  que  tiveram  diante  das  atividades  de  produção  de  texto.  Expressa  também  a
relação  dessas  reações  com  os  textos  produzidos.  E  um  modo  de  dar  uma  contribuição  aos  professores  interessados  em  desenvolver
uma  prática  pedagógica  comprometida  com  a  construção  de  uma  educação  critica,  criativa,  interdisciplinar,  prazerosa,  capaz  de
problematizar,  refletir  e  até  mesmo  ir  um  pouco  além  do  que  propõem  a  Reforma  do  Ensino  Médio  e  as  Diretrizes  e  Bases  da  Educação
Nacional  (LDB).
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Palavra Chave: TEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL; EDUCAÇÃO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  analisar  as  concepções  de  professores  sobre  a  temática  socioambiental  e  a  relação  como  o
conceito  de  desenvolvimento  sustentável,  envolvendo  um  grupo  de  educadores  que  já  dispunham  de  uma  formação  prévia  sobre  o
referido  tema.  A  coleta  de  dados  foi  realizada,  mediante  um  curso  de  20  horas,  com  a  participação  voluntária  de  doze  professores.
Foram  utilizadas  estratégias  didáticas  como  questionários,  construção  de  painéis,  discussão  de  fragmentos  de  textos  e  análise  de  vídeos
educativos.  A  análise  dos  dados  permitiu  compreender  o  nível  de  elaboração  desses  professores  sobre  a  temática  em  questão,  bem
como  apresentar  uma  série  de  sugestões  sobre  a  formação  de  professores  para  o  ensino  fundamental  e  médio.  Os  professores
apresentaram  elementos  básicos  para  as  propostas  de  desenvolvimento  sustentável,  os  quais  devem  ser  aprofundados.  Entre  as
sugestões  destacam-se:  necessidade  de  uma  formação  mais  abrangente,  envolvendo  aspectos  como  contradições  do  desenvolvimento
tecnológico,  sociedade  de  consumo  e  condições  de  suporte  do  planeta  Terra.  A  capacitação  dos  professores  deve  ser  pensada  em
contextos  mais  amplos,  com  maior  tempo  de  duração,  envolvendo  a  cooperação  de  diversos  parceiros,  como  forma  de  garantir  um
processo  contínuo  e  reflexivo,  relacionado  com  a  formação  educacional  e  ações  práticas  locais  de  natureza  socioambiental.
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Palavra Chave: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, DESEMPENHO ACADÊMICO

Resumo:  O  tempo  empregado  para  o  estudo  de  Matemática  no  Ensino  Fundamental  e  no  Ensino  Médio  não  tem  impedido  que  as
dificuldades  dos  alunos  em  aprender  a  matéria  seja  uma  constante  com  as  quais  os  professores  e  os  alunos  convivem.  Os  alunos
vencem  as  etapas  do  ensino,  ingressam  no  Ensino  Superior,  mesmo  na  área  de  Exatas  com  muitas  deficiências  em  conceitos  básicos  e
até  elementares  de  Matemática.  Procurando  conhecer  as  causas  das  dificuldades  do  processo  de  ensino-aprendizagem  de  Matemática
esta  pesquisa  se  propôs  verificar,  por  meio  de  questionários,  aplicados  a  alunos,  professores,  coordenadores  pedagógicos  e  diretores,  as
práticas  pedagógicas  dos  professores,  as  atividades  dos  alunos,  o  envolvimento  dos  coordenadores  pedagógicos  e  diretores  de  algumas
escolas  de  uma  Rede  particular  de  ensino,  com  o  objetivo  de  obter  subsídios  para  amenizar  tais  dificuldades.  As  respostas  dos  alunos  e
profissionais  da  educação  formam  um  quadro  do  que  ocorre  no  ensino  e  aprendizagem  de  Matemática.  Conforme  o  quadro  vai  sendo
organizado,  são  tecidas  considerações  sobre  aspectos  que  podem  contribuir  para  compreensão  e  superação  dessas  deficiências.
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Palavra Chave: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, POLÍTICA EDUCACIONAL

Resumo:  Esta  tese  analisa  a  organização  dos  cursos  técnicos  pós-médios  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  destacando  dois  aspectos:  a
existência  consolidada  de  tais  cursos  ministrados  de  forma  contínua  nos  últimos  dez  anos  em  escolas  técnicas  federais  no  SENAI  e  o
caráter  não-manifesto  das  novas  orientações  para  a  educação  profissional  expressas  através  do  decreto  federal  2208/97  que,  mais  uma
vez  registra  uma  tentativa  do  governo  para  conter  o  número  de  matrículas  para  o  ensino  superior.  Para  tal,  o  trabalho  aborda  a  questão
da  formação  profissional  de  nível  técnico  após  o  ensino  médio  e  profissional  no  âmbito  do  CFE  e  CEE  do  Rio  de  Janeiro;  institucional,
a  partir  do  resgate  da  experiência  vivenciada  pelas  instituições  que  conceberam  a  implementaram  cursos  técnicos  pós-médios  na  cidade
do  Rio  de  Janeiro;  e  dos  alunos,  mais  especificamente  de  seus  percursos  escolares  após  a  conclusão  do  ensino  do  2º  grau  até  a
realização  do  curso  técnico.  Ao  resgatar  aspectos  importantes  da  história  dos  cursos  técnicos  pós-médios  pretende-se  contribuir  para  o
debate  acerca  da  política  educacional,  com  vistas  a  asseguraras  condições  indispensáveis  a  uma  educação  profissional  de  nível  técnico
que  responda  às  necessidades  dos  alunos  trabalhadores.
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Resumo:  A  pesquisa  foi  realizada  no  município  de  Prudentópolis-Paraná,  em  colégio  de  Ensino  Médio  Urbano,  no  qual  alunos  e
alunas  rurais  representam  51,5%  do  total  de  matrículas  do  período  noturno  e  procurou  captar  o  significado  que  alunos  e  alunas  rurais
atribuem  ao  Ensino  Médio,  bem  como  suas  perspectivas  em  relação  ao  futuro.  Foram  realizadas  30  entrevistas,  sendo  15  com  alunos  e
15  com  alunas,  da  1  a  4ª  séries,  na  faixa  etária  de  15  a  28  anos.  A  análise  das  entrevistas  indica  que  os  alunos  e  as  alunas  rurais  são
filhos  e  filhas  de  pequenos  proprietários,  produtores  simples  de  mercadorias,  com  predomínio  de  área  até  50  hectares.  Os  depoimentos
demonstram  que,  para  alunos  e  alunas  rurais  o  Ensino  Médio  representa  uma  preparação  para  sua  inserção  no  mercado  de  trabalho
urbano.  Estudar  é  visto  como  condição  fundamental  para  "ser  alguém  na  vida"  e  "ter  um  futuro  melhor".  Constatou-se  também  que  o
abandono  do  campo  pela  juventude  não  é  fruto  de  uma  opção  pessoal  mas  sim  contingência  da  demanda  por  melhores  condições  de
vida  uma  vez  que  24  dos  30  entrevistados  e  entrevistadas  prefeririam  continuar  no  campo  se  fosse  possível  sobreviver  do  trabalho  na
terra.  As  diferenças  culturais  entre  o  rural  e  o  urbano  são  evidenciadas  pela  forma  como  alunos  e  alunas  se  posicionam  em  relação  à
vida  no  campo  e  à  vida  na  cidade,  à  escola  rural  freqüentada  anteriormente  e  à  escola  urbana  atual.  Cursar  o  3º  grau  aparece  na
perspectiva  de  apenas  05  alunas  e  02  alunos.  Para  os  demais  a  necessidade  imediata  é  encontrar  um  emprego.  O  que  direciona  alunos  e
alunas  a  migrar  para  a  cidade  são  as  precárias  condições  da  agricultura  familiar:  falta  de  preços  para  os  produtos,  a  interferência  das
condições  climáticas  na  produtividade,  o  trabalho  árduo  e  a  insuficiência  de  recursos  para  a  manutenção  familiar.
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Palavra Chave: Leitura, Literatura, Ensino Médio, Semiótica, Sobreposições

Resumo:  Este  trabalho  divide-se  em  três  partes.  Na  primeira,  enfoca  a  prática  de  interpretação  de  textos,  como  vem  sendo  direcionada
nas  escolas,  tomando  por  base  alguns  manuais  didáticos  atuais,  utilizados  pelos  professores  e  alunos  em  aula.  Também  comenta  a
avaliação  dos  concluíntes  do  Ensino  Médio/97,  elaborada  pelos  órgãos  governamentais,  considerando  o  que  esperam  dos  mesmos  ao
final  dos  ciclos  de  estudo  pelos  quais  passam  ao  longo  de  sua  escolaridade.  Na  segunda  parte,  apresenta  a  idéia  de  formação  de  uma
cultura  literária  e,  na  terceira  e  última,  um  modelo  de  leitura  fenômeno-semiótico  atribuindo  ao  aluno  um  papel  ativo  de  interpretante
dos  códigos  veiculados  pelos  textos  que,  em  seu  desocultamento,  marcam  épocas  e  estilos.
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Palavra Chave: 

Resumo:  O  texto  desta  dissertação  tem  como  tema  central  o  processo  de  construção  de  uma  experiência  de  intervenção  pedagógica  em
Educação  Física  no  Ensino  Médio,  a  partir  dos  pressupostos  da  cultura  corporal.  O  trabalho  divide-se  em  duas  partes,  e  a  primeira
delas  é  caracterizada  pela  discussão  teórica  acerca  dos  papéis  sociais  da  Educação  escolarizada  e  da  Educação  Física  como
componente  curricular,  capaz  de  contribuir  para  os  objetivos  educacionais  da  escola  a  partir  do  seu  conhecimento  específico,
principalmente  no  que  se  refere  à  prática  pedagógica  no  Ensino  Médio,  na  perspectiva  da  cultura  corporal.  Com  base  na  concepção
dialética  da  Educação,  mais  especificamente  na  concepção  histórico-crítica,  é  discutida  a  evolução  do  pensamento  pedagógico  da
Educação  Física  escolar  brasileira  -  dentro  do  processo  histórico  da  própria  Educação  -  desde  a  sua  introdução  nas  escolas  brasileiras
até  as  mais  recentes  abordagens  pedagógicas,  a  fim  de  constituir  um  conhecimento  capaz  de  subsidiar  a  construção  de  uma  proposta
preliminar  de  intervenção  para  a  Educação  Física  no  Ensino  Médio.  São  apresentadas  as  idéias  das  diversas  correntes  pedagógicas  que
abordam  a  cultura  corporal  para,  em  seguida,  a  partir  dos  fundamentos  da  abordagem  cultural  da  Educação  Física,  serem  estabelecidos
alguns  princípios  fundamentais  a  serem  aplicados  na  prática  pedagógica  a  ser  desenvolvida  durante  a  pesquisa  de  campo,  descrita  na
segunda  parte  do  trabalho.  A  partir  das  discussões  teóricas  feitas  anteriormente,  foi  elaborado  um  plano  de  ação  para  a  pesquisa  de
campo,  que  consistiu  na  construção  de  um  programa  de  Educação  Física  para  o  Ensino  Médio,  por  meio  de  um  planejamento
participativo,  envolvendo  o  professor-pesquisador  e  os  alunos  de  uma  primeira  série  (1ª  série  "A")  de  um  colégio  da  rede  privada  de
ensino  da  cidade  de  Jundiaí-SP.  Por  meio  de  uma  pesquisa  participante,  do  "tipo  etnográfico",  a  segunda  parte  do  trabalho  é  dedicada  à
descrição  do  processo  que  envolveu  uma  experiência  de  intervenção  pedagógica.  Procura  descrever  um  pouco  da  dinâmica  que
envolve  a  prática  escolar  da  Educação  Física,  no  sentido  de  compreender  o  sentido  e  os  significados  de  uma  prática  construída  e
reproduzida  tradicionalmente  por  toda  a  comunidade  escolar.  Por  fim,  as  considerações  finais  são  reservadas  para  uma  breve  discussão
sobre  a  relevância  dos  resultados  obtidos  na  pesquisa,  e  para  que  sejam  apresentadas  algumas  alternativas  para  a  prática  pedagógica  da
disciplina.
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Código: 9

Título: Ensino-Aprendizagem de Matemática & a Produção Apícola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200083341001010007P4

Palavra Chave: Ensino-aprendizagem;Modelagem matemática;Apicultura

Resumo:  O  presente  trabalho  faz  uma  análise  de  alguns  aspectos  do  ensino,  em  especial  de  Matemática,  procurando  entender  a
Educação  dentro  de  um  contexto  econômico,  social  e  político,  enfatizando  a  construção  do  conhecimento  integrado  como  uma
estratégia  educacional.  Discorre  sobre  a  educação  profissional  no  Colégio  Agrícola  de  Camboriú,  em  especial  sobre  a  Apicultura  e  sua
cadeia  produtiva,  sendo  envolvida  pela  proposta  de  ensino-aprendizagem,  denominada  de  Modelação  Matemática.  Também  tem  por
objetivo  apresentar  uma  nova  metodologia  de  trabalhar  a  Matemática  no  Ensino  Médio,  apontando  os  aspectos  positivos  e  negativos
detectados  em  cada  etapa  do  processo.  Por  outro  lado,  constata-se  que  a  Modelagem  Matemática  mostra  ser  um  processo  utilizado  há
séculos,  em  toda  ciência,  e  em  particular  na  área  de  Agropecuária.  Essa  constatação  determina  que  a  prática  educativa  utilizando  a
Modelação  como  estratégia  para  o  ensino  de  Matemática,  tem  condições  de  aproximar  os  estudos  teóricos  com  a  realidade  vivenciada
pelos  alunos  no  Colégio  Agrícola  de  Camboriú.
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Código: 10

Título: A dialogicidade e a curiosidade epistemológica no processo de ensinar e aprender

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200046742005019001P0

Palavra Chave: diálogo; aprendizagem; curiosidade epistemológica

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  foi  o  de  investigar  a  presença  do  diálogo  na  prática  dos  professores  de  Didática  e  apresentar  uma
síntese  das  reflexões  feitas  sobre  a  importância  do  diálogo  na  construção  de  práticas  orientadas  por  uma  concepção  problematizadora
de  educação.  Considerei  o  diálogo,  construído  durante  a  entrevista  com  as  alunas  pesquisadas,  um  exercício  que  ajudou  na
compreensão  de  sua  importância  nas  práticas  dos  professores.  Foi  a  partir  dessa  conversa  que  surgiu  a  caracterização  de  duas  posturas
diferentes  frente  ao  diálogo  .  O  desenvolvimento  da  dissertação  foi,  especialmente,  apoiado  em  idéias  de  Paulo  Freire,  que  me
ajudaram  a  construir  a  compreensão  do  diálogo  e,  também,  a  importância  deste  no  processo  de  ensinar  e  aprender.  Os  dados  da
pesquisa  se  constituíram  das  falas  das  alunas  de  duas  escolas  da  rede  pública  estadual,  ambas  ministram  formação  inicial  de
professores  em  nível  médio.  Foram  entrevistadas  oito  alunas  em  cada  escola,  num  total  de  dezesseis,  com  idade  escolar  variada.  Na
coleta  de  dados  foi  considerado,  também,  o  contato  e  as  relações  vividas  pelas  alunas  e  professores.  Nesse  sentido,  os  resultados
demostram  que  a  escola  pode  e  deve  constituir-se  num  espaço  privilegiado  para  o  desenvolvimento  do  diálogo  e,  a  partir  deste,
construir  o  vínculo  de  modo  organizado  e  refletido  por  seus  sujeitos,  forjado  pela  positividade,  que  vai  orientar  a  concepção
problematizadora  de  educação.
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Código: 11

Título: Informática e Internet como vetores de facilitação no processo pedagógico e na criatividade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20008753003012001P9

Palavra Chave: educação; informática; internet; criatividade; ensino médio

Resumo:  Esta  pesquisa  analisa  o  que  professores  do  Ensino  Médio  pensam  sobre  o  uso  da  Informática  e  da  Internet  como  recursos
pedagógicos  capazes  de  influenciar  no  processo  do  ensino-aprendizagem  e  no  desenvolvimento  das  habilidades  criativas  dos  alunos;
identifica  os  softwares  aplicativos  e  pedagógicos  mais  utilizados  por  esses  professores  do  ensino  médio;  analisa  como  os  professores
efetivamente  estão  utilizando  esses  softwares  no  processo  do  ensino-aprendizagem  e  na  facilitação  do  desenvolvimento  da  criatividade
dos  alunos.  A  revisão  da  literatura  que  fundamenta  a  pesquisa  traça  a  evolução  histórica  dessas  duas  inovações  tecnológicas,  desde  os
seus  primórdios  que  se  situam,  aproximadamente  nas  décadas  de  40/50:  o  computador  surgido  como  um  dos  produtos  do  projeto
Manhattan  na  2ª  Guerra  Mundial  e  a  Internet  originada  no  auge  da  guerra  fria  entre  os  EUA  e  a  extinta  URSS.  Traz  um  breve  histórico
sobre  a  criatividade  considerada,  até  o  início  dos  anos  50,  como  inacessível  a  investigações  empíricas.  A  pesquisa  é  de  tendência
qualitativa,  usando  como  método  de  abordagem  o  crítico-dialético,  e  como  método  de  procedimento,  o  exploratório,  com  o  estudo  de
caso  em  uma  escola  particular  do  Ensino  Médio  de  Brasília,  DF.  O  Colégio  do  estudo  possui  três  Unidades  de  Ensino  distribuídas
pelos  bairros  do  Lago  Sul,  Asa  Sul  e  Asa  Norte;  possui  vinte  e  dois  sujeitos  compondo  o  universo  da  pesquisa;  a  amostra  constituiu-se,
de  treze  professores  que  responderam  ao  questionário  geral  e  de  nove  professores  que  foram  entrevistados  e  responderam  a  um
questionário  específico.  A  grande  maioria  dos  sujeitos  entrevistados  entende  que  as  duas  inovações  tecnológicas  favorecem  o  ensino
médio,  mas  há  professores  que  acreditam  que  a  criatividade  sofre  pouca  ou  nenhuma  influência  com  o  uso  delas.  Dos  softwares
utilitários,  destaca-se  o  editor  de  texto,  de  modo  bastante  significativo,  seguido  do  software  de  apresentação  e,  por  último,  da  planilha
eletrônica.  Softwares  didáticos  ou  pedagógicos  específicos  para  o  ensino  das  matérias  curriculares  apresentaram  poucas  incidências
quanto  ao  aspecto  da  sua  aplicação  no  processo  ensino-aprendizado.  A  pesquisa  constata  que  o  termo  "fuçar"  é  a  forma  mais
corriqueira  pela  qual  os  professores  se  referem  à  maneira  pela  qual  eles  e  seus  alunos  aprendem  Informática  e  Internet.  O  domínio  e  o
conhecimento  dos  programas,  dos  comandos  da  máquina,  da  navegação  pela  Internet  e  do  uso  de  softwares  sofisticados,  que  grande
parte  do  alunado  conhece,  muitas  vezes  não  são  nem  da  vivência  do  professorado.  A  pesquisa  constata  que  os  professores  usam  muito
menos  a  Informática  e  a  Internet  do  que  seus  alunos.
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Código: 12

Título: Custos Indiretos do Ensino Médio para Alunos das Escolas Públicas do Distrito Federal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20007153003012001P9

Palavra Chave: ensino médio, custos indiretos, perfil do aluno

Resumo:  Foi  realizada  investigação  dos  custos  indiretos  do  ensino  médio  para  os  alunos  matriculados  na  escola  pública  do  Distrito
Federal,  com  foco  nos  fatores  impeditivos  à  continuidade  dos  estudos  como,  por  exemplo,  os  custos  do  livro  didático,  transporte,
alimentação,  uniformes,  elementos  de  grande  impacto  na  democratização  do  ensino.  Como  referencial  teórico,  observaram-se
abordagens  econômicas  da  educação,  tais  como  a  Teoria  do  Capital  Humano,  de  Theodore  Schultz  e  Gary  Becker,  bem  como  as
críticas  de  Carnoy  e  outras  abordagens.  O  plano  amostral  realizou-se  em  três  etapas:  os  grupos  focais  e  o  "survey",  por  amostragem  dos
alunos  e  entrevistas  com  os  diretores  das  escolas.  O  intervalo  de  confiança  foi  de  95%  com  erro  de  4,89%.  Os  dados  obtidos  foram
tratados  com  o  software  Statistical  Package  For  The  Social  Sciences  -  SPSS  .  A  amostra  indicou  o  tamanho  médio  das  famílias  de  4,53
membros,  renda  de  R$  210,00,  renda  per  capita,  nos  extremos,  de  R$  35,00  e  de  R$  492,00,  com  freqüência  de  14,43%  e  9,95%,
respectivamente,  bem  como  Índice  de  Gini  de  0,21020.  Quanto  à  caracterização  dos  alunos,  verificou-se  maioria  de  mulheres  com
54%.  78%  dos  alunos  já  repetiram  o  ano  pelo  menos  uma  vez,  o  que  justifica  a  distorção  série-idade,  com  moda  de  17  anos.  Em
relação  ao  mercado  de  trabalho,  constatou-se  o  ingresso  da  maioria  dos  alunos  com  19  anos,  discriminação  da  mulher,  com  os  menores
rendimentos  salariais,  e  presença  significativa  dos  alunos  trabalhadores  no  turno  noturno.  No  que  se  refere  aos  custo  indiretos
mínimos,  isto  é,  para  os  alunos  e  suas  famílias,  obteve-se  o  valor  total  de  R$  1.828,55  para  conclusão  do  ensino  médio,  o  que,
mensalmente,  representou  36,84%  do  salário  mínimo,  tornando  pouco  viável  a  aquisição  do  livro  didático,  requisito  mínimo  para  um
estudo  de  qualidade.  A  técnica  utilizada  foi  a  do  valor  presente  líquido,  considerando-se  a  taxa  de  6%  ao  ano,  capitalizados
mensalmente.  Constatou-se  ainda  ser  forte  a  expectativa,  nas  menores  faixas  de  rendimento,  quanto  à  preparação  da  escola  para  a  vida,
para  o  mercado  de  trabalho  e  para  o  ingresso  no  ensino  superior.
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Código: 13

Título: A crise do imaginário moderno e as novas tecnologias de regulação do trabalho docente: discurso, 
conhecimento e o poder no Programa Pró-ciências Pernambuco

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20005025001019001P7

Palavra Chave: Política educacional; Formação de professores; Imaginário Moderno

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  as  diretrizes  de  políticas  que  têm  subsidiado  a  formação  continuada  dos  professores
de  Ciências  e  Matemática  de  Ensino  Médio  na  atualidade.  A  compreensão  era  de  que  as  significações  sociais  de  CIência,  Tecnologia  e
Educação  subjacentes  ao  discurso  da  Reforma  Educacional  desenhada  pelo  governo  F.H.  Cardoso  (1995-1998),  partiam  de  uma
denegação  da  crise  do  imaginário  moderno,  instituindo  novas  tecnologias  de  controle  do  trabalho  social  dos  docentes.  Elegeu-se  como
objeto  de  estudo  Programa  Pró-Ciências.  Os  dados  levantados  a  partir  da  análise  documental  e  das  entrevistas  com  os  gestores
responsáveis  pela  implantação  do  Programa  em  Pernambuco,  evidenciaram  que  o  modelo  de  formação  profissional  materializado  por
este  Programa  investiu  em  uma  concepção  de  ensino  científico  e  de  formação  profissional  há  muito  superada  no  plano  social  e
epistemológico  de  escolarização,  contribuindo  para  a  despolitização  do  processo  de  profissionalização  docente.  Concluiu-se,  então,
que  esse  tipo  de  programa  veiculou  uma  concepção  dogmática  de  Ciência,  impedindo  assim  a  formação  dos  professores  como
profissionais  reflexivos.
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Título: Comprometimento Organizacional e qualidade de vida, um estudo com professores do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20004833002029030P1

Palavra Chave: Comprometimento Organizacional; Qualid. de Vida; Ensino Médi

Resumo:  O  presente  estudo  procurou  investigar  possíveis  relações  entre  comprometimento  organizacional  e  qualidade  de  vida,  entre
professores  do  ensino  médio,  bem  como  a  variação  das  duas  medidas  entre  os  subgrupos  diferenciados  por  sexo,  tempo  de  magistério  e
natureza  da  instituição  onde  trabalham  (pública  ou  privada).  A  pesquisa  foi  feita  com  90  professores  da  cidade  de  Ribeirão  Preto,
sendo  o  comprometimento  organizacional  avaliado  através  do  OCQ  (Organizational  Commitment  Questionnaire),  instrumento
elaborado  por  Mowday  e  cols.,  adaptado  para  a  realidade  brasileira  por  Borges-Andrade,  Afanasieff  e  Silva  em  sua  versão  reduzida  de
9  itens,  validada  por  Bastos.  Para  medir  a  qualidade  de  vida  foi  elaborado  um  instrumento,  a  partir  da  concepção  que  os  próprios
professores  tem  sobre  o  tema,  que  resultou  em  um  questionário  de  7  itens,  utilizando  escalas  do  tipo  Likert  de  7  pontos,  idêntica  à
utilizada  no  OCQ.  Estudos  de  diferenças  médias,  realizados  através  do  teste  T  e  Mann-Whitney  (dependendo  da  normalidade  ou  não
das  medidas  tomadas)  apontam  para  um  maior  comprometimento  e  percepção  de  qualidade  de  vida  entre  os  professores  da  rede
particular  de  ensino,  além  de  um  maior  comprometimento  dos  professores  com  menos  tempo  de  magistério  (até  10  anos).  Obtivemos
também  uma  correlação  direta  entre  os  instrumentos,  ou  seja,  a  qualidade  de  vida  está  diretamente  relacionada  ao  comprometimento
organizacional.  Buscando  identificar  as  categorias  responsáveis  pelas  diferenças  encontradas,  fizemos  uma  análise  de  itens  dos
questionários,  que  apresentou  as  categorias  poder  aquisitivo,  manutenção  plena  da  saúde  e  estar  psicologicamente  equilibrado  como
responsáveis  pela  percepção  de  qualidade  de  vida  mais  elevada  entre  os  professores  da  rede  particular  quando  comparados  aos  da  rede
pública.  Quanto  às  diferenças  encontradas  para  o  comprometimento  organizacional  entre  os  subgrupos  público/particular  e
abaixo/acima  de  10  anos  de  magistério,  os  itens  identificados  como  responsáveis  por  essa  diferença  foram  os  mesmos:  falar  melhor  da
escola,  orgulho  em  pertencer  à  organização.  Ter  feito  a  escolha  certa,  valores  similares  ao  da  organização  e  que  a  organização  inspira  o
melhor  para  seu  desenvolvimento  profissional.
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Título: O professor frente ao homoerotismo masculino no contexto escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20001732005016007P0

Palavra Chave: HOMOEROTISMO;PROFESSOR;ESCOLA

Resumo:  O  trabalho  tem  como  objetivo  a  análise  das  práticas  e  posturas  dos  professores  frente  ao  homoerotismo  masculino,  como  fato
e  como  assunto,  no  contexto  escolar.  Para  isso,  trabalhou-se  com  nove  professores,  que  lecionavam  em  nove  turmas  diferentes  entre  as
três  séries  do  ensino  médio,  em  duas  escolas  da  cidade  de  Juiz  de  Fora:  uma  particular  e  outra  pública.  A  preocupação  é  verificar  até
que  ponto  a  escola,  através  dos  professores,  está  reproduzindo  ou  alterando  as  representações  do  homoerotismo  presente  na  sociedade
brasileira.  O  pressuposto  é  o  de  que  o  papel  dos  professores  é  o  de  levar  os  alunos  ao  questionamento  crítico  sobre  a  realidade,  que  é
uma  construção  histórica,  social,  e  cultural.  Dessa  forma,  este  trabalho  desvenda  em  que  medida  os  professores  estão  contribuindo
positivamente  ou  negativamente  para  construção  de  identidades  sociais  menos  traumatizante  para  os  homoeróticos  e  também,  em  que
medida,  está  construindo  formas  de  sociabilidade  mais  democráticas  entre  os  diferentes  grupos  presentes  na  escola.  Para  coleta  de
dados  foram  utilizadas,  como  metodologias,  as  observações  participativas  e  a  leitura  e  discussão  de  textos  junto  com  os  professores
que  deram  origem  as  entrevistas  não  estruturadas.  A  partir  desse  material  foram  eleitas  as  seguintes  categorias  de  análise  que  servirão
de  base  teórica:  diferença,  identidade,  discriminação  e  exclusão.  Para  uma  análise  profunda  dessas  categorias  em  confronto  com  os
dados  colhidos  e  observados  foram  utilizados  vários  autores,  especialmente:  Pierre  Bourdieu,  Boaventura  Souza  Santos,  Guacira
Louro,  Jurandir  Freire,  entre  outros,  que  formam  a  fundamentação  teórica.
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Código: 16

Título: A construção da doscência para o ensino médio: políticas públicas educacionais em ação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200028742001013001P5

Palavra Chave: 

Resumo:  A  Dissertação  trata  da  conatrução  da  docência  para  o  ensino  médio  e  analisa  as  políticas  públicas  educacioanis  brasileiras
para  a  formação  de  professores  para  esse  nível  de  ensino,  em  ação.  Utilizando  o  apoio  teórico  do  internacionalismo  simbólico  de  Head
e  Blumer,  o  estudo  foi  ambientado  na  FACED/UFRGS,  como  "Mundo  Social  Empírico".  Os  obejtivos  que  norteiam  o  trabalho
referem-se  a  conhecer  e  analisar  os  departamentos  dessa  Faculdade  e  sua  participação  na  çaão  de  formar  educadores  juntamente  com  as
licenciaturas,  analisando  aspectos  das  políticas  educacionais  para  essa  formação  em  sua  concretude.  Busca  ainda  elaborar  conclusões
que  possam  vir  a  colaborar  com  a  ação  desenvolvida.  Após  uma  contextualização  do  estudo  e  uma  análise  preliminar  sobre  o  ensino
médio  brasileiro  (em  volume  anexo)  é  enfocada  a  realidade  das  políticas  públicas  para  a  formação  de  Professores.  Detendo-se  na  ação
educativa  de  formar  didatico-pedagogicamente  os  licenciandos  da  UFRGS,  ação  essa  exercida  pelos  departamentos  da  FACED  a
dissertação  chega  à  conclusões  temporárias  que  referem-se  a  departamentos  em  geral  como  estrutura  organizacional,  à  identidade
profissional  do  magistério  ao  paradigma  de  professor,  às  licenciaturas  e  saberes  nelas  implicados  ao  esquema  3+a;  à
interdisciplinariedade;  à  postura  emancipatoria  de  transformação  e  à  ção/interação  Fac/Lic.
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Título: Adolescência, Identidade e Escolha da Profissão no Mundo do Trabalho Atual

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200019833002010038P7

Palavra Chave: Adolescência, Identidade Profissional, Escolha Profissional

Resumo:  A  Dissertação  de  Mestrado  que  se  apresenta,  pretende  estudar  como  se  articulam  os  processos  psíquicos  característicos  da
adolescência,  em  particular  o  processo  de  aquisição  da  identidade  profissional,  num  mundo  de  trabalho  em  transformação.  A  hipótese
implícita  era  de  que,  os  modelos  vigentes  assumiam  características  mais  complexas,  tendo  em  vista  estarem  inseridos  numa  ordem
destradicionalizada,  que  oferece  parâmetros  diversos.  O  trabalho  parte  do  referencial  de  que,  a  identidade  como  um  todo,  e  profissional
em  particular,  se  constitui  a  partir  das  identificações  com  modelos  adultos  oferecidos  pela  cultura.  Foram  coletadas  quatro  amostras  de
alunos  da  3a.  série  do  ensino  médio,  compostas  da  seguinte  maneira:  20  adolescentes,  10  moças  e  10  rapazes  de  escolas  públicas  e  20
adolescentes,  10  moças  e  10  rapazes  de  escolas  particulares.  Foi  desenvolvido  para  fins  do  presente  estudo,  uma  variação  do
Procedimento  de  Desenhos-Estórias  proposto  por  Trinca  (1987),  o  Procedimento  de  Desenhos-Estórias  de  Profissionais.  Os  dados
foram  tratados  com  avaliações  qualitativas  e  quantitativas,  realizando-se  estudos  comparativos  entre  as  amostras  coletadas.  Os
resultados  das  análises  nos  mostram  que  a  maior  parte  dos  adolescentes  (62,5%)  realizam  escolhas  profissionais  mais  voltadas  para
ganhos  narcísicos,  mais  pautados  em  referenciais  externos  e  menos  ao  encontro  das  aspirações  e  desejos.  Apesar  disso,  cabe  destacar
que  37,5%  do  total  das  amostras  realizam  escolhas  profissionais  mais  autênticas,  onde  buscam  conciliar  os  aspectos  pessoais  às
limitações  impostas  pela  realidade.  Os  resultados  obtidos  distribuem-se  da  seguinte  maneira  entre  os  grupos  estudados:  30%  rapazes
das  escolas  públicas,  30%  das  moças  das  escolas  públicas,  30%  dos  rapazes  das  escolas  particulares  e  60%  das  moças  das  escolas
particulares.  A  partir  dos  resultados  obtidos,  torna-se  importante  desenvolver  trabalhos  preparatórios  entre  os  adolescentes,
principalmente  no  âmbito  escolar,  para  esse  momento  de  escolha.

Data Pesquisa: 20/11/2008

Autor: Caioá Geraiges de Lemos

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 20/11/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2000

Organização do trabalho pedagógico
Eixos Secundário:

Pagina 17 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP
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Título: O uso de computadores nos cursos de física das escolas privadas de campinas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20007133006016005P7

Palavra Chave: Tecnologia; Educação; Poder

Resumo:  Compreender  o  uso  que  é  feito  e  propor  possibilidades  de  uso  mais  democrático  das  tecnologias  educacionais  a  partir  do
estudo  da  forma  como  os  professores  de  Física  das  escolas  privadas  de  Campinas  usam  os  computadores  nos  seus  cursos,  é  o  desafio
que  nós  aceitamos  neste  trabalho,  vinculado  à  linha  de  pesquisa  A  Universidade  e  a  Formação  de  Professores  para  o  Ensino
Fundamental  e  Médio.  Para  isso,  usando  como  instrumento  de  pesquisa  um  questionário  aberto,  obtivemos  dos  professores  as  suas
percepções  a  respeito  das  virtudes  e  dos  problemas  encontrados  em  relação  ao  uso  dos  computadores  nos  cursos  ministrados  por  eles  e
as  propostas  que  estes  mesmos  professores  têm  a  esse  respeito.  Analisando  as  respostas  dentro  da  perspectiva  de  uma  pesquisa
qualitativa,  baseada  nas  categorias  contradição,  unidade  dos  opostos,  consciência  e  prática  social,  próprias  do  materialismo  dialético,
surgiram  como  conceitos  adequados  ao  estudo  em  questão  o  ensino-aprendizagem,  o  conhecimento,  o  poder  e  a  tecnologia.  Durante
todo  o  trabalho  os  conceitos  adotados  para  análise  surgem,  relacionando  os  acontecimentos  que  ocorrem  no  interior  das  escolas  com  a
realidade  exterior  às  mesmas,  que  determinam,  de  forma  geral,  os  caminhos  seguidos  pelos  processos  de  ensino  e  aprendizagem.  Da
análise  das  respostas  surgem  propostas  para  que  os  cursos  de  formação  de  professores  dirijam  a  sua  atenção  para  a  necessidade  de
oferecer  as  condições  para  que  os  professores  se  sintam  instrumentalizados  não  só  para  usar  os  equipamentos  proporcionados  pelas
novas  tecnologias  como  também  para  resgatar  a  sua  autonomia  para  ensinar  e  aprender,  a  partir  de  uma  releitura  autônoma  e  coletiva
da  realidade.
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Palavra Chave: Educação Física, ensino Médio e Prática Docente

Resumo:  Este  estudo  tem  como  propósito  refletir  acerca  da  prática  docente  dos  professores  de  educação  física  do  ensino  médio  das
escolas  públicas  de  Caxias  do  Sul.  A  bibliografia  sobre  o  ensino  da  educação  física  tende  a  tratar  essa  disciplina,  enfocando  que  o
professor  deve  possibilitar  a  seus  alunos  conhecimentos  que  compõem  a  cultura  corporal  do  movimento  humano,  sob  uma  metodologia
de  ensino  alternativa.  Nela,  os  alunos  constroem  seu  próprio  conhecimento,  e  o  professor  atua  como  mediador  e  orientador,
observando  os  alunos  seguirem  seus  próprios  passoa  dentro  do  processo  ensino-aprendizagem.  Durante  muitos  anos  de  prática  docente
desenvolveram-se  aulas  dentro  de  uma  determinada  perspectiva,  cujos  conhecimentos  tinham  sido  adquiridos  durante  a  formação
inicial  e  permanente.  Devido  á  satisfação  com  o  desenvolvimento  das  aulas  e,  principalmente,  com  a  performance  apresentada  pelos
alunos  no  decorrer  das  aulas,  resolveu-se  buscar  respostas  na  investigação  científica  para  entender  o  porquê  dessa  insatisfação.
Participaram  deste  estudo  dez  professores  do  gênero  feminino,  e  sobre  elas  recai  a  descrição  e  a  análise  das  informações,  visando
compreender  a  construção  da  prática  docente  do  professor  de  Educação  Física.  A  investigação  é  de  caráter  qualitativo,  pelo  fato  do
interesse  centrar-se  na  prática  do  professor  de  Educação  Física  do  Ensino  Médio,  no  seu  local  de  trabalho,  e  nas  condições  que  o
rodeiam.  Assim,  a  etnografia  se  constitui  na  abordagem  mais  adequada  aos  propósitos  previstos.  Optou-se  pela  entrevista
semi-estruturada  (1),  observação  das  aulas  (2),  pelo  diário  de  campo  (3)  e  pela  análise  de  documentos  (4),  a  partir  de  programas  e/ou
mapeamentos  dos  conteúdos  do  Ensino  Médio  nas  escolas  investigadas.  Pensou-se  que  através  dessas  estratégias  seria  possível  reunir
informações  satisfatórias  e,  por  meiod  e  um  trabalho  interpretativo,  compreender  o  significado  da  prática  docente  cotidiana  dos
professores  de  Educação  Física  do  Ensino  Médio  em  Escolas  Públicas  de  Caxias  do  Sul.  A  análise  e  interpretação  das  informações
foram  realizadas  a  partir  da  construção  de  quatro  blocos  temáticos,  que  surgiram  das  dez  categorias  efetivadas,  a  partir  das  entrevistas
realizadas  com  os  atores  da  investigação.  São  eles:  "O  fazer  docente"(1),  "as  condições  de  trabalho  e  o  ensino  da  Educação  Física"(2),
"a  formação  do  professor  e  os  efeitos  na  sua  prática  pedagógica"  (3)  e  "relação  do  professor  de  Educação  Física  na  comunidade
escolar"(4).  O  estudo  opõe  em  evidencia  uma  prática  docente  na  qual  as  professoras  possuem  um  mapeamento  de  conteúdos,  mas  não
planejam  as  aulas.  Os  objetivos  para  as  aulas  não  são  claros;  selecionam  preferencialmente  os  desportos  como  conteúdos;  utilizam
apenas  o  jogo  dos  desportos  como  estratégia  para  o  desenvolvimento  dos  conteúdos;  a  avaliação  é  realizada,  principalmente,  sobre  a
participação  do  aluno  em  aula.  Deve-se  este  fato  ao  número  de  turmas  e  alunos  nas  escolas,  à  inadequação  do  espaço  físico,  aos
materiais  insuficientes  e  às  dificuldades  de  manter  uma  formação  permanente  adequada.  Em  contrapartida,  além  de  gostar  de  ser
professor  de  Educação  Física,  o  relacionamento  com  os  alunos  e  com  os  demais  segmentos  da  escola  é  o  fez  valer  a  pena  ensinar.
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Título: A prática da educação física na escola privada de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20008742001013051P2

Palavra Chave: ESCOLA PRIVADA, ENSINO MÉDIO

Resumo:  O  presente  trabalho  é  o  relatório  final  de  pesquisa  realizada  com  professores  de  Educação  Física  nas  escolas  particulares  de
Ensino  Médio  de  Caxias  do  Sul,  Rio  Grande  do  Sul,  Brasil.  Desenvolvi  o  trabalho  nesse  nível  de  ensino  e  com  esse  público  devido  ao
fato  de  ser  professor  de  escola  privada  e  trabalhar  exclusivamente  com  Ensino  Médio,  o  que  acredito  ser  um  importante  suporte  para  a
análise  das  informações  que  serão  apresentadas.  A  pesquisa  é  de  corte  qualitativo-descritivo  e  predominantemente  etnográfica.
Acredito  que  essa  é  a  forma  mais  adequada  para  atingir  os  objetivos,  devido  à  utilização  de  seus  instrumentos  de  coleta  de  informações
e  flexibilidade  nas  análises,  o  que  me  permitiu  compreender  os  fenômenos  nas  suas  origens,  nas  suas  especificidades  e  na  perspectiva
dos  pesquisadores.  O  objetivo  do  trabalho  é  responder  à  seguinte  questão:  Como  o  professor  de  Educação  Física  constrói  a  prática
docente  nas  escolas  particulares  de  Ensono  Médio  de  Caxias  do  Sul?  A  dissertação  está  organizada  em  duas  partes.  Na  primeira,  trato
do  problema  em  questão,  onde  estão  localizados  os  referenciais  teóricos,  as  acaracterísticas  gerais  das  escolas  particulares  e  da
Educação  Física  nessas  instituições,  o  papel  da  Educação  Física  no  Ensino  Médio.  Descrevo  a  questão  principal  e  outras  questões
paralelas  que  norteiam  o  trabalho  realizado,  além  de  identificar  as  principais  decisões  metodológicas  que  conduziram  a  pesquisa.  A
Segunda  parte  da  dissertação  trata  da  interpretação  das  informações  sobre  a  práica  docente,  que  foram  obtidas  através  de  oitenta
observações  de  aulas  dos  professores  selecionados,  de  dez  entrevistas  semi-estruturadas  realizadas  com  os  mesmos,  das  anotações  em
meu  diário  de  campo  e  da  análise  de  documentos  das  escolas.  Essas  informações  geraram  dez  categorias  de  análise  divididas  em  três
grandes  blocos  temáticos:  A  Formação  e  a  Experiência  Profissional  dos  Professores  de  Educação  Física,  As  Relações  entre  a  Educação
Física  e  a  Escola  Outras  Influências;  e  A  Prática  dos  Professores  de  Educação  Física.  No  capítulo  de  conclusões  finais  e  disposições
transitórias,  faço  um  resumo  de  minhas  reflexões  acerca  do  tema  e  coloco  em  evidência  algumas  consequências,  efeitos  e  implicações
que  podem  acontecer  no  meio  docente  da  Educação  Física.  Além  disso,  apresento  algumas  possibilidades  de  continuação  na
exploração  do  mesmo  assunto.
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Título: Sobre princípios metodológicos dos fazeres pedagógicos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20007533006016005P7

Palavra Chave: Ação Pedagógica; Lógica e Conhecimento

Resumo:  O  presente  trabalho  está  inserido  na  linha  de  pesquisa  Universidade  e  a  Formação  de  Professores  para  o  Ensino  Fundamental
e  Médio  e  sua  finalidade  é  apresentar  uma  proposta  sobre  os  princípios  metodológicos  que  podem  embasar  a  ação  pedagógica  na
formação  do  professor  na  atualidade,  considerando  as  profundas  alterações  ocorridas  na  produção  social  e  divulgação  do  conhecimento
e  a  dificuldade  da  introdução  (socialização)  na  cultura  que  a  complexidade  contemporânea  determina  às  gerações  mais  novas,  assim
como  a  sua  inserção  social.  Tal  arquitetura  aponta  para  uma  necessidade  de  mudança  no  papel  desenvolvido  pelo  professor,  ressaltando
a  importância  do  papel  de  mediador  e  organizador  da  grande  complexidade  cultural  moderna,  em  prol  dos  estudantes.  A  essência
básica  da  proposta  passa  pela  questão  da  prática  e  do  como  fazer  metodológico,  apresentando,  também,  uma  proposta  pedagógica.
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Palavra Chave: ENSINO MÉDIO, DIDÁTICA

Resumo:  Nada  consta
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Título: Adolescendo: um estudo sobre a constituiçao da identidade do adolescente no âmbito da escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200015553001010013P8

Palavra Chave: adolescente, identidade, escola, pares, saúde, vivência afetividade

Resumo:  Este  é  um  estudo  sobre  a  constituição  da  identidade  do  adolescente  no  ambiente  escolar.  Analisa-se  a  extensão  em  que  a
vivência  relacional/afetiva  entre  os  pares  dos  adolescentes  participa  no  processo  de  desenvolvimento  pessoal,  mobilizando  os  recursos
pessoais  do  sujeito  e  interferindo  na  constituição  de  sua  identidade.  A  pesquisa  foi  realizada  numa  escola  da  rede  particular  do  ensino,
com  sujeitos  que  estudavam  no  último  ano  do  nível  médio  e  estavam  se  preparando  para  o  acesso  à  universidade.  A  teoria  do
desenvolvimento  psicossocial  de  Erik  Erikson  fundamentou  a  discussão  teórica  deste  estudo.  Segundo  Erikson  (1972),  a  tarefa
principal  do  sujeito  em  desenvolvimento  à  época  da  adolescência  é  a  constituição  da  identidade.  Considera-se,  portanto,  um  processo
que  inclui  a  vontade  de  ser  o  si-mesmo  (selfing)  e  a  previsão  do  que  pode  vir  a  ser.  No  estudo  apresenta-se  uma  visão  histórica  da  fase
adolescente  e  contribuições  de  teóricos  que  vêm  estudando  as  características  desta  fase,  privilegiando-se  as  vivências
relacionais/afetivas  e  sua  contribuição  na  constituição  da  identidade.  Os  dados  obtidos  indicaram  a  importância  da  influência  do
ambiente  familiar  e  dos  pares  na  formação  de  crenças  e  valores  do  adolescente.  O  processo  de  definição  de  si-mesmo,  bem  como  do
seu  projeto  de  vida,  dá-se  na  interação  dos  ambientes  família-escola-grupo  social.  Os  dados  indicaram  também  a  importância  do
ambiente  escolar  como  contexto  que  ampara  os  adolescentes  na  passagem  para,  em  suas  palavras,  o  "mundo  lá  fora".
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Título: Filosofia no ensino médio: uma questão em debate (movimento pela reintrodução de filosofias nas 
escolas da rede pública de Natal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200016223001011001P1

Palavra Chave: FILOSOFIA; ENSINO MÉDIO; EDUCAÇÃO; ESCOLA PÚBLICA

Resumo:  A  pesquisa  apresentada  tem  como  temática  geral  o  movimento  da  filosofia  no  campo  da  educação.  Movimento,  conceitual  e
histórico,  que  aponta  ora  para  a  positividade  formativa  da  filosofia,  ora  para  a  sua  negatividade  formativa.  A  partir  dessa  ampla  tensão
de  positividade/negatividade  formativa,  o  objeto  deste  estudo  se  particulariza  visando  à  reconstituição  do  contexto  histórico,  no  qual  se
desenvolveu  o  debate  crítico  em  torno  do  movimento  de  exclusão/reintrodução  da  filosofia  no  ensino  médio  brasileiro.  Num  recorte
mais  específico,  nossa  temática  singulariza  esse  campo  histórico  tendo  como  referência  básica  o  Movimento  pela  Reintrodução  da
Filosofia  no  2º  Grau  das  Escolas  da  Rede  Pública  de  Natal.  Podemos  dizer  que  o  objeto  deste  estudo  se  delineia  em  três  níveis
gradativos  de  exposição:  o  nível  geral,  a  filosofia  como  universalidade  temática,  sua  natureza  e  importância  formativa  na  sua  relação
com  a  educação;  o  nível  particular,  a  filosofia  tematizada  enquanto  filosofia-disciplina  no  contexto  de  sua  exclusão/reintrodução  do/no
ensino  médio  brasileiro  e  o  nível  mais  singular,  tematizando  a  filosofia  na  experiência  de  um  movimento  histórico  determinado
visando  a  sua  reintrodução  no  ensino  médio  das  escolas  da  rede  pública  de  Natal.  Os  três  níveis  temáticos  são  abordados  numa
perspectiva  histórico-crítica;  seja  através  de  uma  exposição  histórica  pontuada  e  resumida  das  idéias  conceituais  que  caracterizam  a
natureza  da  filosofia  e  sua  articulação  com  a  educação,  seja  através  da  exposição  histórica  dos  fatos  sócio-político-acadêmicos  e
movimentos  organizados  que  culminaram  com  o  movimento  de  exclusão/reintrodução  da  filosofia  do/no  ensino  médio  brasileiro.
Decorrência  necessária  dos  três  níveis  temáticos  de  exposição  o  plano  de  trabalho  está  delineado  em  três  capítulos:  o  primeiro  capítulo,
instância  capitular  que  fundamenta  a  reflexão  proposta,  introduz  uma  discussão  sobre  o  movimento  conceitual  da  filosofia  na  sua
articulação  com  a  educação;  o  segundo  capítulo  desenvolve  uma  discussão  sobre  o  movimento  de  exclusão/reintrodução  da  filosofia
do/no  ensino  médio  brasileiro,  tomando  como  referência  a  legislação  educacional  que  determinou,  em  última  instância,  a
presença/ausência  da  filosofia  no  quadro  curricular;  o  objeto  do  terceiro  capítulo  é  o  movimento  desenvolvido  em  Natal,  na  década  de
80,  para  reintrodução  da  filosofia  nas  escolas  da  rede  pública.  O  estudo  apresentado  atenta  para  a  necessidade  e  importância  da
filosofia  no  ensino  médio  que,  no  entanto,  devem  estar  articuladas  à  sua  forma  de  reintrodução  ao  relacionar-se  com  outras  disciplinas,
dado  o  caráter  peculiar  de  sua  natureza,  considerada  como  um  campo  de  conhecimento  racional  de  fundamentabilidade  conceitual.   
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Título: Reforma do ensino agrícola: ensino médio profissionalizante ou pós-médio profissionalizante?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200018933004110040P5

Palavra Chave: ENSINO AGRÍCOLA

Resumo:  O  OBJETIVO  CENTRAL  DESSE  ESTUDO  É  ANALISAR  A  REFORMA  DE  ENSINO  AGRÍCOLA
PROFISSIONALIZANTE  PROPOSTA  PELO  MEC/SENTEC,  MEDIANTE  O  DECRETO  FEDERL  Nº2.208/97,  TENDO  COMO
REFERÊNCIA  A  ESCOLA  AGROTÉCNICA  FEDERAL  DE  RIO  DO  SUL/SC-UNED  DE  DOIS  VIZINHOS/PR.  PARA  ISSO,
INICIALMENTE  FOI  ANALISADA  A  EVOLUÇÃO  DO  ENSINO  AGRÍCOLA  NO  BRASIL  E  NO  ESTADO  DO  PARANÁ,
ENFATIZANDO  OS  DIFERENTES  FATORES  QUE  INFLUENCIARAM  NA  IMPLEMENTAÇÃO  DO  ENSINO  AGRÍCOLA.  A
FUNDAÇÃO  ROCKFELLER  E  A  FORMULAÇÃO  DO  CONVÊNIO  MEC/USAID  ASSUMIRAM  PAPEL  IMPORTANTE  NA
IMAPLANTAÇÃO  DO  MODELO  AGRÍCOLA  BRASILEIRO,  AINDA  HOJE  EXISTENTE.  TAMBÉM  FORAM  CRIADAS
ALGUMAS  INSTITUIÇÕES  NACIOANIS  NA  ÁREA  DO  ENSINO  E  EXTENSÃO  RURAL  PARA  AUXILIAR  NA
DIVULGAÇÃO  DO  NOVO  MODELO  AGÍCOLA,  JÁ  ESTABELECIDO  EM  ALGUNS  PAÍSES  DESENVOLVIDOS.  ESSE
MODELO  DE  DESENVOLVIMENTO  AGRÍCOLA  PROPOSTO  PELO  GOVERNO  BRASILEIRO  ALIADO  A  POLÍTICAS
INTERNACIONAIS,  PRINCIPALMENTE,  OS  EUA,  PRIVILEGIAVA  A  UTILIZAÇÃO  DE  INSUMOS  QUÍMICOS  E  A
MECANIZAÇÃO  DO  MEIO  RURAL,  SENDO  RESPONSÁVEL  PELO  DESEMPREGO  NO  CAMPO,  ÊXODO  RURAL  E
CONSEQUENTEMENTE,  O  INCHAMENTO  DAS  CIDADES  QUE  NÃO  POSSUÍAM  INFRA-ESTRUTURA  ADEQUADA  PARA
RECEBR  ESSE  CONTINGENTE  POPULACIONAL  QUE  MIGRAVA  PARA  AS  CIDADES.  ISTO  FOI  DESASTROSO  SOB  O
PONTO  DE  VISTA  SOCIAL,  POIS  ALÉM  DAS  FAMÍLIAS  ORIUNDAS  DO  MEIO  RURAL  NÃO  TEREM  CONDIÇÕES
FINANCEIRAS  E  CULTURAIS  PARA  AVIDA  NA  CIDADE,  NÃO  ESTAVAM  ACOSTUMADAS  À  DINÂMICA  URBANA.
ESSA  TRANSIÇÃO  DESORDENADA  DE  UM  PAÍS  ESSENCIALMENTE  RURAL  PARA  URBANO  GEROU  UM
CONTINGENTE  DE  PESSOAS  QUE  NÃO  POSSUEM  LUGAR  PARA  MORAR,  NEM  O  QUE  COMER,  OBRIGANDO-AS  A  SE
PROSTITUÍREM,  MARGINALIZAREM-SE.  FOI  A  PARTIR  DESSA  CONJUNTURA  CAÓTICA  QUE  SE  ORIGINOU  O  MST
(MOVIMENTO  DOS  TRABALHADORES  RURAIS  SEM  TERRA).  OUTRO  PONTO  IMPORTANTE  A  SER  DESTACADO  NO
ESTUDO  DO  MEIO  RURAL  É  A  IMPORTÂNCIA  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  TANTO  COMO  GERADORA  DE
EMPREGOS  QUANTO  FONTE  PRODUTORA  DE  ALIMENTOS  BÁSICOS  PARA  A  POPULAÇÃO  BRASILEIRA.  OS
FATORES  APRESENTADOS  SERVIRAM  COMO  BASE  INTRADITÓRIA  PARA  ANÁLISE  DO  ENSINO  AGRÍCOLA,  NO  QUE
TANGE  AOS  ASPECTOS  DA  SUA  REFORMA,  EM  RELAÇÃO  AO  ENSINO  MÉDIO  CONCOMITANTE  (TRADICIONAL),  O
ENSINO  PÓS-MÉDIO  PROFISSIONALIZANTE,  NA  QUAL  SE  ESTABELECEM  COMPARAÇÕES  ENTRE  AMBOS  OS
MODELOS.  COMPLEMENTANDO  A  REVISÃO  DE  LITERATURA,  FORAM  REALIZADAS  ENTREVISTAS  COM
DIFERENTES  ATORES  QUE  TRABALHAM  COM  O  ENSINO  AGRÍCOLA,  DENTRE  ELES  O  REPRESENTANTE  DO
MEC/SENTEC,  DIRETOR,  PROFESSORES  E  ALUNOS  DA  ESCOLA  AGROTÉCNICA  FEDERAL  DE  RIO  DO  SUL  UNED-DV.
AS  ENTREVISTAS  CONSISTIRAM  NA  ABORDAGEM  DE  TEMAS  DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS  REFERENTES  AOS
CURRÍCULOS,  AVALIAÇÕES,  SEMELHANÇAS  E  DIFERENÇAS  ENTRE  AMBOS  OS  MODELOS  DE  ENSINO.  A  PARTIR
DA  FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA,  JUNTAMENTE  COM  AS  ENTREVISTAS,  FOI  POSSÍVEL  OBSERVAR  QUE  A
REFORMA  DO  ENSINO  É  IMATURA,  NÃO  TEM  BASES  DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS,  DANDO  A  IMPRESSÃO  DE  QUE  OS
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS ALUNOS E PROFESSORES ESTÃO "TATEANDO NO ESCURO" TENTANDO ACHAR
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Título: O ensino da Matemática e da Física numa perspectiva integracionista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20003633005010005P4

Palavra Chave: didática;função;cinemática;integração de saberes

Resumo:  O  trabalho  visa  realizar  um  estudo  sobre  as  relações  Matemática/Física  pertinentes  aos  processos  de  ensino/aprendizagem,
referentes  aos  conteúdos  específicos  de  cinemática  escalar  (Física)  e  de  funções  (Matemática),  no  nível  médio  escolar.  Pretendemos
mostrar  que  alguns  fenômenos  físicos,  especificamente  da  cinemática,  podem  ser  abordados  tomando  por  base  suas  relações
matemáticas,  admitindo  que  estas  atuam  como  uma  linguagem  estruturante,  que  dá  corpo  ao  conhecimento  físico.  Uma  integração
dessas  duas  disciplinas,  pode  ser  conseguida  nesse  contexto,  contribuindo  para  uma  melhor  significação  dos  conceitos  por  parte  dos
alunos.  Investimos  então,  nessa  pesquisa,  num  modelo  de  integração  para  esses  dois  ramos  do  conhecimento  científico  e  procuramos
avaliar  se  essa  integração  pode  oferecer  alguma  contribuição  pedagógica  aos  alunos.  A  perspectiva  integracionista  que  abordamos  trata
da  construção  de  conceitos  físicos  baseados  na  experimentação  empírica,  combinada  com  a  análise  matemática  de  fenômenos
específicos  da  cinemática.  Apoiamo-nos  no  pressuposto  de  que  a  Matemática  é  mais  do  que  uma  simples  coadjuvante  no
desenvolvimento  dos  conceitos  físicos.  Ela  está  sempre  presente  nas  atividades  científicas:  seja  no  seu  processo  ou  no  seu  produto,  seja
na  definição  de  um  conceito,  seja  na  articulação  entre  os  elementos  de  uma  teoria  científica.  A  integração  dos  conteúdos  citados
encontra  respaldo  na  epistemologia  do  conceito  de  função,  através  dos  trabalhos  de  Oresme  (séc.  XIV),  bem  como  no  trabalho  de
Galileu  (séc.  XVI),  os  quais  também  abordamos  aqui.  Adotamos  um  quadro  teórico  que  se  baseia  principalmente  nos  conceitos  de
registros  de  representação,  contrato  didático,  situações  didáticas  e  a-didáticas,  bem  como  nas  idéias  de  ação,  formulação  e  validação,
oriundos  dos  fundamentos  da  didática  francesa.  Utilizamos  a  metodologia  da  engenharia  didática  para  formularmos  uma  seqüência  de
atividades  que  visa  desenvolver  a  integração  construtiva  dos  conteúdos  mencionados.  
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Título: TABAGISMO E CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS ENTRE ADOLESCENTES 
ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN

Site: http://servicos.capes.gov.br

Palavra Chave: Drogas licitas; Álcool; Tabaco;

Resumo:  O  consumo  de  substâncias  psicoativas  e  os  danos  causados  a  saúde  pelo  seu  usa  indevido,  tem  sido  motivo  de  vários  estudos.
Entre  as  drogas  psicoativas  mais  consumidas  pelo  homem,  destacam-se  o  álcool  e  o  tabaco,  consideradas  drogas  licitas  de  usa
altamente  difundido  e  de  grande  aceitabilidade  social.  Um  consumo  acentuado  dessas  substancias  vem  sendo  observado  nas  ultimas
décadas,  principalmente,  entre  a  população  jovem,  cuja  iniciação  tem  ocorrido  em  idade  cada  vez  mais  precoce.  Considerando  a
inexistência  de  estudos  atualizados  que  contemplem  essa  realidade  em  nosso  município,  decidiu-se  estimar  as  prevalências  do  consumo
de  bebidas  alcóolicas  e  de  tabaco  entre  adolescentes  escolares  de  ensino  médio  da  rede  publica  de  Natal/RN.  Os  dados  foram  obtidos
através  de  um  estudo  seccional,  utilizando-se  um  questionário  anônimo,  padronizado,  auto-aplicavel,  contendo  questões  sabre  o  padrão
de  consumo,  questões  socio-demográficas  e  socioeconômicas.  Entre  os  525  alunos  selecionados  aleatoriamente  em  33  escolas,  as  taxas
de  prevalência  observadas  para  o  consumo  de  álcool  e  tabaco,  de  acordo  com  o  usa  na  vida  foram  de  70,0%  e  25,9%,  respectivamente,
enquanto  que  para  o  usa  nos  últimos  30  dias,  foram  de  33,9%  para  os  que  usaram  bebidas  alcóolicas,  e  8,4%  para  os  que  utilizaram  o
cigarro  de  tabaco.  As  taxas  de  consumo  cresceram  proporcionalmente  com  a  idade  mais  freqüente  entre  os  alunos  do  sexo  masculino,
sendo  precoce  a  idade  da  primeira  experiência,  ocorrendo  principalmente  na  presença  de  amigos.
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Título: Competências Intelectuais e sua relação com o Ensino da Arte Escultórica: Um estudo de caso no 
Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/

Palavra Chave: ARTE ESCULTÓRICA-COMPETÊNCIAS INTELECTUAIS-ENSINO

Resumo:  O  presente  trabalho  procurou  analisar  a  relação  existente  entre  o  ensino  da  arte  escultórica  e  as  Competências  Intelectuais
que  são  priorizadas  no  processo  de  produção  artística.  A  pesquisa  se  desenvolveu  no  laboratório  de  escultura  de  uma  instituição  da
rede  Estadual  de  Ensino  Médio,  localizada  na  região  central  de  Santa  Maria  (RS).  O  aspecto  metodológico  utilizado  foi  o  qualitativo,
voltado  para  o  enfoque  etnográfico  escolar.  Os  instrumentos  usados  na  coleta  de  dados  foram  a  observação  participante,  entrevista
não-estruturada,  diário  de  campo  e  análise  dos  trabalhos  produzidos  registrados  por  meio  de  fotos  e  filmagens.  Os  dados  foram
interpretados  individualmente  e  de  acordo  com  as  categorias  elaboradas,  sendo  posteriormente,  discutidos  com  base  no  referencial
teórico  que  permeou  a  investigação.  Diante  disso,  observamos,  como  resultado  a  relação  das  habilidades  criativas  e  também  a
importância  da  mediação  no  desenvolvimento  do  processo  de  produção,  o  que  contribui  não  só  para  a  criação  como  também  para
percepção  e  ampliação  do  conhecimento  em  arte.

Data Pesquisa: 21/11/2008

Autor: Ciria Moro

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 21/11/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2000

Condições de Trabalho Docente
Perfil do Professor

Eixos Secundário:

Pagina 28 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 29

Título: O processo educomunicacional: a mídia na escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capes

Palavra Chave: mídia, escola

Resumo:  Esta  Pesquisa  de  Pós-Graduação  em  Comunicação  e  Educação,  nível  de  Mestrado,  trata  da  observação  e  análise  sistemática
de  um  processo  de  ensino  e  aprendizagem  ocorrido  com  um  grupo  de  jovens  de  16  e  17  anos,  alunos  do  1o  ano  do  Ensino  Médio  no
Colégio  Maria  Montessori  durante  os  anos  de  1998/99,  atentando  para  a  atuação  do  professor  e  do  projeto  pedagógico  que  propunham
desenvolver  uma  prática  de  ensino  sobre  e  através  da  mídia.  Procura-se  compreender  como  ocorre  o  processo  educomunicativo,  com  a
inserção  de  produtos  culturais  da  mídia  numa  situação  controlada  de  ensino  formal,  especialmente  durante  as  aulas  de  História.  O
objetivo  é  compreender  o  desenvolvimento  do  processo  de  ensino/aprendizagem  quando  são  inseridos  alguns  produtos  da  mídia,  como
jornais  e  programa  televisivo  ficcional,  seja  como  estratégias  pedagógicas,  seja  como  objetos  de  estudos  entre  os  jovens,  concentrando
as  atenções  para  os  procedimentos  pedagógicos  aplicados  na  inserção  destes  produtos  num  contexto  de  ensino  formal.  De  forma  ampla,
pretende-se  analisar  como  as  mediações  estiveram  presentes  durante  os  estudos  sobre  os  temas  abordados  em  sala-de-aula,  sendo  elas,
sobretudo,  as  mediações  exercidas  pelo  professor,  e  também  as  mediações  dos  produtos  da  mídia,  as  dos  educandos,  as  dos  discursos
da  "ficção"  e  as  da  "não-ficção",  que  interagem  durante  o  processo  de  construção  do  conhecimento  pelo  aluno
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Código: 30

Título: O Ensino de Coesão Textual na Escola Média da Cidade de Campinas

Site: http://servicos.capes.gov.br

Palavra Chave: COESÃO;PROFESSOR;REDAÇÃO DE VESTIBULAR

Resumo:  Tendo  como  base  redações  dissertativas  do  Vestibular-Unicamp  de  1999,  de  alunos  provenientes  de  escolas  públicas  de
Campinas,  livros  didáticos  e  gramáticas  adotados  pelos  professores,  e  suas  respostas  a  um  questionário  sobre  questões  relativas  à
coesão  e  coerência  texxtuais,  procuro  observar  como  está  atualmente  o  ensino  desses  fatores  de  textualidade  no  Ensino  Médio.  Os
resultados  mostraram  que,  quando  mencionam  o  termo  coesão,  os  autores  de  livros  didáticos,  em  geral,  o  fazem  superficialmente,  sem
entrar  em  maiores  detalhes,  ou  usam  termos  correlatos  como  interdependência  e  conexão.  Por  outro  lado,  há  livros  que  consideram  a
coesão  e  a  coerência  como  importantes  fatores  de  textualidade  e  trazem  explicações  e  exemplos  a  respeito  desses  assuntos.  A  maioria
das  respostas  dos  professores  sobre  o  que  seriam  a  coesão  e  coerência  textuais  foi  considerada  inadequada,  mostrando  que  os  mesmos
estão  despreparados  para  lidar  com  esses  fenômenos  do  processo  de  ensino-aprendizagem  de  Língua  Portuguesa.  Conseqüentemente,
eles  poderão  não  considerar  adequadamente  esses  fenômenos  ao  lidar  com  os  processos  de  produção  e  recepção  de  textos  em  sua
prática  de  sala  de  aula,  prejudicando  o  desempenho  dos  alunos  nessas  áreas.  Os  dados  relativos  às  redações  revelam  a  existência  de  um
imaginário  do  aluno  sobre  o  "bem  escrever",  e  a  tentativa  de  adequação  a  um  modelo  institucionalmente  construído.  Esse  fato,  atrelado
ao  desconhecimento  das  relações  próprias  a  alguns  conectores  menos  usados  na  língus  falada,  faz  com  que,  muitas  vezes,  o  aluno
construa  enunciados  com  operadores  impróprios  para  expressar  a  relação  desejada,  gerando  incoerências  locais.  O  estudpo  destes  três
tipos  de  dados  -  redação,  livros  didáticos  e  questionários  -  poderá,  posteriormente,  fornecer  subsídios  para  o  desenvolvimento  de  novos
métodos  e/ou  tecnocas  para  que  o  aluno  de  Ensino  Médio  possa  construir  um  texto  coerente  e  coeso,  e  não  somenteem  faces  das
exigências  de  Concursos  Vestibulares,  mas  também  para  utilizá-los  nas  outras  áreas  em  que  o  domínio  da  escrita  se  fizer  necessário.
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Código: 31

Título: Formação continuada do professor de Matemática: uma evolução histórica

Site: http://servicos.capes.gov.br

Palavra Chave: Formação Continuada, Professor, Evolução

Resumo:  O  trabalho  como  monitor  nos  Cursos  de  Formação  Continuada  de  Professores  de  nível  médio,  realizados  peli  Instituto  de
Educação  Matemática,  na  U.S.U.,  pela  sua  equipe  do  Curso  de  Mestrado,  dentro  do  Convênio  CAPES/FAPERJ,  e  as  reflexões  sobre
algumas  questões  referentes  a  esse  tipo  de  curso,  motivou  o  presente  estudo.  Neste  trabalho  procurou-se  apresentar  a  evolução
histórica  dos  cursos  de  formação  continuada  de  professores  de  Matemática,  dentro  de  uma  análise  crítica.  Tentou-se  estabelecer,  em
cada  período  histórico  apresentado,  a  influência  do  contexto  sócio  político  educacional  na  evolução  desses  cursos.  Para  tal  análise
consultou-se  a  legislação,  livros  de  autores  consagrados,  teses  de  Mestrado  e  de  doutorado  dentre  muitos  documentos.  O  estudo
começa  com  os  antecedentes  da  educação  no  Brasil,  suas  origens  eclesiásticas,  a  expulsão  dos  jesuítas,  e  segue,  já  nos  séculos  XVIII  e
XIX,  com  a  renovação  da  paisagem  sócio,  cultural,  político  e  educacional  do  Brasil  e  com  a  contribuição  da  vinda  da  Família  Real  para
o  Brasil.  Após,  no  final  do  século  XIX  e  durante  todo  o  século  XX  focaliza-se  a  transformação  sócio,  econômico  e  política  do  Brasil  e,
conseqüentemente,  das  tendências  do  pensamento  pedagógico,  principalmente  em  relação  ao  ensino  da  Matemática.  Faz-se  uma  análise
dos  movimentos  de  renovação  do  ensino  da  Matemática  em  todo  o  mundo  e  o  que  isso  refletiu  entre  nós.  Analisa-se  as  Constituições,
no  que  se  refere  à  educação,  e  as  reformas  de  ensino,  no  que  influenciaram  no  ensino  da  Matemática.  Como  término  do  trabalho,
relata-se  as  observações  feitas  durante  a  realização  dos  cursos  CAPES/FAPERJ  realizados  na  U.S.U.,  e  a  experiência,  em  sala  de  aula,
com  assunto  visto  nos  cursos,  do  pesquisador.
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Código: 32

Título: O exame nacional do ensino médio (ENEM): uma perspectiva de professores de matemática da rede 
pública de ensino médio regular da cidade do Rio de Janeiro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200045931004016006P5

Palavra Chave: ENEM; Avaliação; Educação Matemática

Resumo:  A  década  de  90  significou  para  o  Brasil  um  contexto  de  muitas  mudanças  no  campo  educacional,  no  âmbito  das  quais  se
insere  a  implantação  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  aplicado  a  partir  de  1998,  com  o  objetivo  fundamental  de  avaliar
o  desempenho  do  aluno  ao  término  da  escolaridade  básica,  para  aferir  o  desenvolvimento  de  competências  fundamentais  ao  exercício
pleno  da  cidadania.  Esta  dissertação,  produzida  pela  linha  de  pesquisas  Processos  Educacionais  e  Cotidiano  Escolar  propõe-se  a
verificar  em  que  medida  este  objetivo  vincula-se  ao  cotidiano  da  formação  escolar  do  Ensino  Médio  público  na  cidade  do  Rio  de
Janeiro,  priorizando  a  área  de  matemática.  Para  tanto,  parte  de  uma  discussão  teórica  sobre  o  ensino  da  Matemática  e  a  avaliação,
analisa  o  ENEM  enquanto  proposta  e  enquanto  produto  -  neste  caso,  a  prova  de  1999  -  e,  finalmente,  busca  conhecer  a  percepção  dos
professores  da  área  acercada  pertinência  desta  proposta.  Da  confluência  destes  três  eixos  de  visão  emergem  os  resultados  encontrados.  
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Código: 33

Título: Inferência- Uma Estratégia para Compreender o Texto Escrito

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20002532006012007P7

Palavra Chave: Inferência- Compreensão de Texto- Leitura

Resumo:  Este  trabalho  enfoca  a  leitura  e  compreensão  do  texto  escrito,  e  mais  especificamente  certas  dificuldades  que  vêm
contribuindo  para  o  insucesso  dos  alunos  nas  atividades  de  leitura.  Nosso  objetivo  foi  estudar  dificuldades  que  estariam  nas  estratégias
cognitivas  que  um  leitor  deve  empregar  no  ato  da  leitura,  especificamente  a  estratégia  inferencial.  Como  o  texto  é  composto  de  partes
explícitas  e  implícitas,  é  necessário  empregar  estratégias  inferenciais  que  elicitem  respostas  de  compreensão  presentes  na  superfície
textual,  bem  como  estratégias  que  vão  auxiliar  o  leitor  a  compreender  os  implícitos.  Os  leitores  proficientes  empregam  diferentes  tipos
de  inferência  que  atingirão  os  implícitos;  o  mesmo  não  acontece  com  aqueles  leitores  que  possuem  maior  dificuldade  para  trabalhar
com  estratégias  inferenciais.  Partindo  do  princípio  de  que  as  inferências  afetam  o  processo  de  compreensão  de  um  texto  escrito,
levantamos  a  seguinte  hipótese:  o  tipo  de  inferência  a  ser  feita  afeta  a  facilidade  ou  dificuldade  da  compreensão  e  o  grau  de  dificuldade
estará  relacionado  com  o  tipo  de  inferência  a  ser  feita.  Trabalhamos  com  três  tipos  de  inferência:  Lógica,  Elaborativa  e  Avaliativa.  Para
a  realização  da  pesquisa  trabalhamos  com  alunos  do  ensino  médio,  por  considerarmos  esta  série  uma  fase  de  transição,  cujos  conteúdos
requerem  maior  grau  de  abstração  na  leitura  de  textos.  E  como  instrumento,  trabalhamos  com  questões  de  compreensão  em  dois  textos
informativos-expositivos,  a  fim  de  verificar  como  os  alunos  faziam  inferências  no  processo  de  compreensão.  Os  textos  trabalhados
continham  perguntas  de  compreensão  que  exigiam  o  emprego  de  inferências  dos  três  tipos  classificados.  Também  trabalhamos  com  a
estratégia  de  resumos  de  textos  para  verificar  se,  nos  resumos,  os  alunos  empregavam  as  inferências  necessárias  para  estabelecer  a
coerência  do  texto.  Os  resultados  obtidos  mostraram  que,  no  ato  da  leitura,  é  fundamental  o  emprego  de  inferências  para  dar  sentido  ao
texto,  ou  seja,  compreendê-lo.  Os  alunos  testados  tiveram  facilidade  para  empregar  em  suas  respostas  a  inferência  lógica,  mas  o  mesmo
não  ocorreu  com  as  inferências  elaborativas  e  avaliativas.  Nos  resumos,  os  alunos  apresentaram  dificuldade  para  resumir,  muitas  vezes
usavam  como  recurso  contar  o  texto,  não  empregando  as  regras  que  o  resumo  exige  e  que  correspondem  ao  tipo  de  inferências
estabelecidas.
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Código: 34

Título: A reforma da educação profissional de nível médio e a formação do técnico em química: retrospectivas 
de uma profissão

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200035233003017001P2

Palavra Chave: EDUCACAO PROFISSIONAL;ENSINO POR COMPETENCIA;ENSINO TECNICO;

Resumo:  Esta  tese  pretende  contribuir  com  a  discussão  sobre  a  Educação  Profissional  de  nível  médio  e  a  relação  dialética
educação-trabalho.  a  temática  deste  estudo,  se  origina  na  dicotomia  criada  pelas  modificações  introduzidas  nesse  sistema  educacional
por  meio  da  Lei  de  diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  nº9.394/96,  e  regulamentadas  pelo  Decreto  Lei  nº  2.208/97,  que  separou  a
educação  básica  da  educação  profissional.  O  trabalho  propõe  a  análise  das  perspectivas  do  homen  trabalhador,  tomando  como
referencial  o  técnico  em  química,  perante  uma  ordem  social  e  um  mercado  de  trabalho  em  constante  mutação,  que  desqualifica  o  saber,
o  fazer  e  o  ser  desse  trabalhador,  em  face  às  mudanças  provocadas  pela  polarização  criada  pelo  governo,  entre  a  educação  básica  e  a
preparação  para  o  trabalho.  Uma  concepção  de  formação  profissional,  que  não  possibilite  o  desenvolvimento  de  uma  visão  da
motivação  sócio-histórica  do  homem  para  a  produção  do  conhecimento  químico  e  das  suas  tecnologia,  assim  como  das  suas
implicações  sociais,  corresponde  a  uma  visão  ideológica  e  imediatista  de  educação..
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Código: 35

Título: A relação avaliação/registro no ciclo da juventude. possibilidades e limites na construção de uma 
prática educativa inovadora

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt04/t049.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  Sem  resumo.  GT  04.
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Código: 36

Título: A reforma do ensino médio no Ceará

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt05/t052.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  GT  05.  Sem  resumo.
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Código: 37

Título: Estudo das necessidades formativas de professores(as) do ensino médio no contexto das reformas 
curriculares

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt08/t089.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  GT  O8.  Sem  resumo.
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Código: 38

Título: As perguntas dos alunos e o professor de física: reflexões sobre a aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200332232001010001P7

Palavra Chave: ensino de física ensino-aprendizagem

Resumo:  Contribuir  com  o  trabalho  do  professor  de  Física,  dar  condições  para  que  ele  possa  fazer  um  trabalho  que  atenda  as  suas
aspirações,  as  de  seus  alunos  e  as  da  sociedade.  Isso  é  o  que  se  deseja  no  ensino  de  Física.  A  resposta  que  parece  natural  a  isso  seria
dizer  que  é  necessário  dar  recurso  s  ao  professor,  com  vídeos,  CD-ROMs,  experimentos,  enfim,  recursos  técnicos  para  que  ele  possa
fazer  um  bom  trabalho.  Acredito  ser  essa  uma  visão  muito  tecnicista  da  situação.  È  necessário  saber  o  que  o  professor  faz,  o  que  ele
gostaria  de  fazer  e  por  que  não  faz  o  que  gostaria  de  fazer.  E  não  apenas  isso.  Numa  escola  pressionada  por  uma  crise  de  valores,  ou
seja,  cada  vez  mais  sedo  obrigada  a  assumir  a  transmissão  dos  valores  sociais,  até  que  ponto  isso  vem  influenciando  o  trabalho  do
professor  de  Física,  no  ensino  médio?  Acredito  que,  para  se  atingir  o  professor,  é  preciso  saber  o  que  ele  faz  no  seu  dia-a-dia.  Sabendo
o  que  faz  partir  do  conhecimento  de  suas  necessidades  para,  na  busca  de  satisfazer  essas  necessidades,  conseguir  o  seu  envolvimento
posterior  em  atividades  que  possibilitarão  o  seu  crescimento.
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Título: Ensino aprendizagem de cinética de processos bioquímicos mediado por computador

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200335232002017013P1

Palavra Chave: cinetica de processos, ambiente educativo,educação mediada

Resumo:   Com  o  atual  paradigma  da  educação,  baseado  na  aprendizagem  cooperativa  e  colaborativa  mediada  pela  Internet,  surge  a
necessidade  da  introdução  de  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação  no  ensino  de  engenharia,  tornando-o  mais  adequado  às
exigências  profissionais.  Diante  desse  contexto,  o  presente  trabalho  propôs  o  uso  integrado  do  computador  no  ensino-aprendizagem  da
disciplina  Cinética  de  Processos  Bioquímicos  -  TAL  416,  do  curso  de  Engenharia  de  Alimentos  da  Universidade  Federal  de  Viçosa.  O
material  pedagógico  de  TAL  416  foi  produzido  e  disponibilizado  em  um  ambiente  educativo  na  web,  chamado  de  PVANet,
desenvolvido  para  ser  utilizado  nesta  e  em  outras  disciplinas  da  UFV.  O  PVANet  contém  ferramentas  para  apresentação  de
informações  e  conteúdos  -  "Agenda  de  atividades",  "Notícias",  "Informações  Gerais",  "Conteúdo",  "Biblioteca",  "P&R"  e  "Mural"  -  e
para  comunicação  -  "Fórum",  "Chat"  e  "Lista  de  e-mails".  Por  meio  de  questionários  e  entrevistas,  realizou-se  a  avaliação  do  PVANet
como  ambiente  de  mediação  pedagógica.  Os  grupos  de  avaliadores,  formados  por  professores  da  UFV,  estudantes  de  pós-graduação
em  Ciência  e  Tecnologia  de  Alimentos  e  alunos  matriculados  em  TAL  416  no  primeiro  período  letivo  de  2003,  demonstraram  elevado
nível  de  satisfação  em  relação  aos  critérios  de  qualidade  analisados.  Em  média,  para  o  conjunto  dos  avaliadores,  mais  de  80%  das
respostas  concentraram-se  nos  dois  maiores  escores  possíveis.  Dentre  os  benefícios  da  utilização  do  ambiente  educativo,  os  mais
citados  foram:  interação  com  o  professor  e  com  outros  alunos,  possibilidade  de  estudo  autônomo  e  realização  de  atividades
cooperativas  e  colaborativas.  Possíveis  obstáculos  foram  relacionados,  principalmente,  aos  problemas  técnicos  e  à  falta  de  domínio  no
uso  do  computador  e  seus  recursos.  Em  geral,  os  resultados  indicaram  disposição  e  entusiasmo  do  público-alvo  para  com  a  educação
mediada  por  computador.  Além  das  elevadas  notas  dos  questionários,  a  contribuição  dos  avaliadores  ao  processo,  contida  nas
sugestões  de  modificações  em  alguns  recursos  do  software  e  no  design  do  PVANet,  reforça  essa  proposição.
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Título: O uso do livro didático em sala de aula, por professores de História

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200326632001010001P7

Palavra Chave: Ensino de História, saber escolar, escolarização

Resumo:  O  uso  do  livro  didático,  em  sala  de  aula,  através  da  observação  das  práticas  de  três  professores  de  História  do  Ensino  Médio
é  o  objeto  desta  dissertação  que  se  insere  no  campo  do  ensino  de  História  e  dos  Saberes  Escolares.  Através  de  entrevistas  semidirigidas
e  da  observação  sistemática  de  um  conjunto  de  aulas  dos  professores  participantes,  focalizamos  suas  práticas  e  reflexões  sobre  o  uso  do
livro  didático.  Nosso  objetivo  foi  compreender  como  os  professores  têm  utilizado  o  manual  didático  e  se/como  as  transformações  que
vêm  ocorrendo  no  campo  do  Ensino  de  História  e  nos  próprios  livros  didáticos  estão  fazendo  parte  dos  cotidianos  das  salas  de  aula.  O
desenvolvimento  das  categorias  de  análise  deu-se  a  partir  de  nossa  imersão  no  campo  de  pesquisa.  Tomamos  como  referencial  teórico
estudos  do  campo  dos  Saberes  Escolares  e  do  livro  didático.  Dialogando  com  os  conceitos  de  escolarização,  saber  acadêmico,  saber
escolar,  saber  a  ser  ensinado,  saber  ensinado,  prática  reflexiva,  entre  outros,  analisamos  as  formas  como  os  docentes  se  apropriam  dos
conteúdos  veiculados  pelo  livro  didático  adotado  -  saber  a  ser  ensinado  -  transformando-os  no  saber  ensinado.  A  esse  processo
denominamos  reescolarização.  Nossas  análises  foram  feitas  com  base  no  cruzamento  dos  dados  das  entrevistas  com  as  observações  de
campo.  Identificamos  não  só  o  uso  do  manual  didático  empreendido,  mas  também  os  principais  fatores  que  influenciaram  nas  práticas
dos  professores,  tais  como  o  vestibular,  a  experiência  prática  dos  docentes  e  o  tempo  escolar/cronológico.  Através  da  seleção  de
determinados  episódios  observados,  procuramos  fazer  com  que  os  professores  refletissem  sobre  suas  práticas,  expondo  suas
concepções.  Constatamos  que  o  trabalho  dos  docentes  em  sala  de  aula  foi  bastante  condizente  com  seus  depoimentos.  Esta  pesquisa
permitiu-nos  verificar  a  complexidade  do  uso  do  livro  didático  devido  aos  diversos  fatores  que  o  influenciam  no  cotidiano  de  uma  sala
de  aula.  Consideramos  que  os  professores  acompanhados  estão  vivendo  um  momento  de  transição  pois,  ao  mesmo  tempo  em  que
procuram  romper  com  a  tirania  do  livro  didático  (inserindo,  em  suas  exposições,  alguns  assuntos,  alterando  a  ordem  dos  itens,
questionando  certos  termos  adotados  pelo  autor  do  manual),  este  ainda  é  tido  como  sistematizador  e,  de  certa  forma,  legitimador  do
conteúdo.  Assim,  nota-se  uma  dualidade  autonomia/sujeição  na  relação  entre  os  professores  e  o  livro  didático  adotado,  dualidade  essa
relacionada,  principalmente,  à  experiência  docente  e  às  concepções  dos  processos  ensino/aprendizagem.
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Título: A criatividade na fala de professores de física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200329032001010001P7

Palavra Chave: Saber Docente, formação de professores, professor criativo

Resumo:  A  pesquisa  estudou  a  obra  criativa  de  cinco  professores  singulares  de  Física  do  ensino  médio  da  "Escola  Estadual
Governador  Milton  Campos",  situada  em  belo  Horizonte  -  MG,  indicados  pela  comunidade  escolar  a  qual  pertecem.  O  acesso  à  obra
criativa  se  deu  por  depoimentos  deles  próprios,  de  nossso  levantamento  e  de  informações  colhidas  junto  à  vice-diretoria,  coordenação
de  turnos,  biblioteca,  secretaria,  departamento  de  pessoal,  administração  e  serviços  gerais.  Os  dados  da  pesquisa  foram  constituídos  de
observações  registradas  em  caderno  de  campo,  a  partir  de  visitas  e  permanências  no  espaço  escolar,  verificando  o  cotidiano  de
professores,  alunos  e  funcionários.
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Título: Ser humano, corpo e educação física: reconstruindo conceitos que (des)orientam a ação educativa dos 
professores não-especialistas no Ensino Fundamental, através de uma prática reflexiva

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200350733001014001P0

Palavra Chave: Educação Física; reflexão-na-ação; reflexão sobre a ação

Resumo:   O  presente  estudo,  de  abordagem  qualitativa,  teve  como  objetivo  desenvolver,  junto  aos  alunos  das  séries  iniciais  do 
Ensino  Fundamental,  uma  prática  docente  participativa,  visando  a  obtenção  de  subsídios  para  a  formação  reflexiva  do  professor  e  para
a  produção  de  conhecimento  na  área  de  Educação  Física.  Partindo-se  de  uma  análise  dos  conceitos  de  ser  humano,  de  corpo  e  de
Educação  Física  que  norteiam  a  prática  pedagógica  dos  professores  adotei,  para  a  consecução  desses  objetivos,  o  referencial  teórico  da
investigação  na  ação  (Elliot,  1994),  mediada  pela  prática  reflexiva  proposta  por  Schön  (2000),  constituída  pela  tríade:
reflexão-na-ação,  reflexão-sobre-a-ação  e  reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação.  A  pesquisa  de  campo  foi  desenvolvida  junto  aos  alunos
de  2ª  e  4ª  série  de  uma  escola  pública  municipal  de  São  José  do  Rio  Preto,  onde  se  ministra  aulas  para  todos  os  ciclos  do  Ensino
Fundamental  e  onde  também  eu  exerço  minha  profissão  de  professora  de  Educação  Física.  Refletindo  na  ação  e  sobre  a  ação  a  partir  de
observações,  entrevistas  e  intervenções  realizadas  foi-me  possível  perceber  que  os  alunos  tanto  na  2ª  quanto  na  4ª  série,  não  têm
clareza  do  que  seja  a  Educação  Física,  atribuindo-lhe  uma  multiplicidade  de  significados.  Desconhecem  igualmente  o  sentido  da
disciplina  em  sua  formação.  Concebem  o  movimento  na  Educação  Física,  demonstrando  conhecer  alguns  movimentos  do  seu  cotidiano
e  das  aulas,  mas  não  conseguem  extrapolar  o  conceito  cotidiano.  Por  outro  lado,  foi  possível  constatar  a  existência  de  uma  visão
reducionista  e  fragmentada  da  Educação  Física  por  parte  das  professoras,  cujas  práticas  pedagógicas  estão  marcadas  por  aulas
prático-ativistas,  destituídas  de  teorização,  análise  e  reflexão.  Considero  que  quase  não  há  produção  de  novos  conhecimentos,  pois  sua
ação  docente  está  reduzida  aos  contornos  da  quadra  de  esportes  e  nela  predominam  ações  autoritárias  e  coercitivas,  em  detrimento  de
ações  educativas.  No  desenvolvimento  de  minha  intervenção  pedagógica,  alguns  desafios  foram  enfrentados:  produzir  conhecimento
escolar,  utilizar  recursos  didáticos  e  de  apoio  na  aula  de  Educação  Física,  ensinar  movimentos,  estabelecer  relações  entre  teoria  e
prática  e  desenvolver  ações  educativas,  que  rompam  com  as  ações  coercitivas  muito  presentes  no  cotidiano  escolar.  Esses  desafios
demonstraram  como  é  complexo,  no  interior  da  escola  e  para  o  próprio  professor,  romper  com  o  estabelecido,  uma  vez  que  já  está
arraigada  uma  concepção  de  Educação  Física  dentro  do  modelo  da  racionalidade  técnica.  Entretanto,  esta  investigação  indica,  ainda
que  de  forma  primária,  a  possibilidade  de  desenvolver  uma  prática  transformadora.  Distanciada  da  realidade  pesquisada  e
desenvolvendo  a  reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação,  é  possível  afirmar  que  esse  modelo  de  racionalidade  técnica  tem  se  refletido  na
prática  pedagógica  das  professoras,  indicando  a  necessidade  de  buscar  meios  para  sua  superação.
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Título: A roda dágua termina com o apagão nos currículos e transforma o ensino da conservação da energia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200310542007011003P6

Palavra Chave: ensino-ciências; currículo de Ciências; física e sociedade

Resumo:  Esta  dissertação  de  mestrado  pretende  ser  uma  contribuição  para  estudos  do  campo  curricular.  As  discussões  centram-se  no
ensino  de  Física,  anterior  à  Universidade,  com  foco  na  Conservação  de  Energia,  a  partir  de  saberes  populares  presentes  na
transformação  de  energia  quando  se  usa  a  roda-dágua.  As  questões  da  diferença  e  da  diversidade  cultural  são  problematizadas  a  partir
de  documentos  oficiais,  com  destaque  para  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Referenciais  do  multiculturalismo  crítico  orientam
essas  problematizações.  Discute-se  igualmente  o  caráter  asséptico,  apolítico,  anistórico  e  pragmático  do  currículo  de  Física  no  Ensino
Médio.  Apresenta-se  a  possibilidade  alternativa  de  um  ensino  da  Conservação  da  Energia  a  partir  de  saberes  populares  presentes  em
práticas  que  utilizam  a  roda-dágua,  em  que  se  tenta  superar  os  óbices  antes  listados.  Verifica-se  quais  as  implicações  resultantes  de  um
ensino  com  esta  proposta.
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Título: Implementação de Inovações Curriculares no Ensino Médio e Formação Continuada de Professores: as 
lições de uma experiência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20039733005010005P4

Palavra Chave: Inovações curriculares; implementação curricular; formação

Resumo:  O  tema  do  trabalho  "Implementação  de  inovações  curriculares  de  Matemática  no  Ensino  Médio  e  formação  continuada  de
professores:  as  lições  de  uma  experiência"  tem  como  motivação  a  busca  de  indicações  para  a  formação  de  professores  do  Ensino
Médio,  visando  a  que  se  apropriem  de  novos  elementos  curriculares  como  resolução  de  problemas,  as  conexões  interdisciplinares,  a
contextualização,  propostas  nas  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino  Médio.  Elege  como  problema  central  a  potencialidade  de
projetos  de  formação  continuada  de  professores  que  se  apóiam  na  tematização  da  prática  para  a  implementação  de  inovações
curriculares.  Tem,  portanto,  como  finalidade,  contribuir  para  o  aperfeiçoamento  do  processo  de  formação  continuada  de  professores
em  atuação,  articulando-o  ao  processo  de  inovação  curricular.  Registrando  os  diferentes  momentos  de  um  projeto  de  formação  com
essas  características  e  analisando  alguns  resultados,  identificamos  fatores  que  contribuem  positivamente  para  que  os  objetivos  sejam
alcançados  e  as  dificuldades  enfrentadas
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Título: A Avaliação no processo ensino-aprendizagem de matemática, no ensino médio: uma aborgagem 
formativa sócio-cognitivista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032123433003017001P2

Palavra Chave: Avaliação formativa; Educação Matemática; Ensino médio.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  o  objetivo  de  contribuir  para  reflexão  sobre  a  avaliação  no  processo  ensino  aprendizagem  na  área  de
matemática,  no  ensino  médio.  Fez-se  uma  revisão  da  literatura  que  trata  da  avaliação,  nos  seus  aspectos  histórico,  sócio-cognitivo,
filosófico  e  metodológico.  Aprofunda-se  a  avaliação  formativa  com  o  fim  de  lhe  dar  uma  abordagem  sócio-cognitivista.  O  contexto  da
Educação  matemática  é  revisto  para  se  levantar  formas  alternativas  de  instrumentos  avaliativos.  Na  escola  pesquisada  fez-se  uma
pesquisa  de  campo,  na  modalidade  de  estudo  de  caso  qualitativo,  numa  escola  de  ensino  médio.  Foram  realizados  entrevistas
semi-estruturadas  e  questionários  abertos  e  uma  observação  participante,  bem  como  a  observação  e  análise  de  instrumentos  de
avaliação  e  documentos  da  escola.  A  análise  dos  dados  foi  feita  tomando  como  referência  um  modelo  de  avaliação  na  perspectiva
dialética,  de  natureza  emancipatória

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Domício Magalhães Maciel

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 45 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 46
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Palavra Chave: Educação Transito Ensino Geografia

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  os  resultados  de  uma  pesquisa  realizada  no  período  de  abril  de  2002  a  dezembro  de  2002,  na  Escola
Senador  Darcy  Ribeiro,  localizada  no  Setor  Recanto  das  Minas  Gerais,  e  no  Colégio  Santa  Clara,  localizado  no  Setor  Campinas,  em
Goiânia.  Em  2003  algumas  atividades  da  pesquisa  foram  realizadas  na  Escola  Municipal  Engenheiro  Robinho  M.  Azevedo,  localizada
no  Conjunto  Baliza.  No  total  foram  160  alunos  que  estiveram  presentes  nas  práticas  educativas  realizadas  nas  3  instituições  de  ensino.
Considerando  que  o  trânsito  é  uma  temática  social,  parte  da  vida  cotidiana  das  pessoas,  a  necessidade  de  entender  como  se  dá  a
dinâmica  da  circulação  ocorre  no  intuito  de  fazer  uma  leitura  geográfica  do  trânsito.  A  percepção  da  mobilidade  é  comum  ao  conjunto
das  pessoas  que  vivem  na  cidade.  A  necessidade  de  compreende-lo  pelo  viés  do  espaço  e  da  mobilidade  prescinde  o  conhecimento  da
evolução  da  motricidade  e  do  desenvolvimento  cognitivo  da  criança  e  da  relação  que  ela  estabelece  com  o  espaço.  A  interlocução
Geografia-trânsito  passa  pela  leitura  das  paisagens  da  cidade,  e  da  concepção  que  a  rua  é  um  espaço  de  encontros,  de  disputas  e
confrontos  espaciais,  mediados  pelos  ícones  da  cidade.  As  categorias  que  são  utilizadas  pela  ciência  do  espaço  auxiliam  no  estudo  da
circulação,  seja  das  migrações  humanas,  das  mercadorias  que  são  comercializadas  em  todas  as  partes  do  globo  terrestre,  dos  meios  de
transportes,  das  comunicações  e  por  fim,  do  conjunto  dos  tráfegos  individuais  que  constitui  o  trânsito.  A  circulação  faz  parte  da  vida
das  pessoas  desde  a  mais  ínfima  forma  de  vida.  No  ventre  materno,  a  criança  já  tem  contatos  com  a  circulação  humana,  sendo
transportada  pela  mãe,  depois  ela  "engatinha",  dar  os  primeiros  passos  pelo  espaço  da  casa,  brinca  com  os  amigos  no  playground  ou
em  alguns  casos,  na  rua.  Os  procedimentos  referentes  aos  deslocamentos  humanos  são  carregados  de  processos  de  aprendizagens  não
sistematizadas.  A  sistematização  desses  processos  pode  e  deve  ocorrer  na  escola.  Na  escola,  particularmente  no  ensino  de  Geografia,  é
possível  fazer  uma  interlocução  entre  o  desenvolvimento  da  motricidade  corpórea,  a  rua  como  meio  onde  a  circulação  ocorre  com
maior  intensidade  e  a  leitura  das  paisagens  como  pontos  de  referências  espaciais  auxiliares  nos  deslocamentos.  O  trânsito,  forma
específica,  é  pouco  discutido  em  Geografia,  quando  comparado  com  a  Cartografia,  com  as  migrações,  com  a  questão  ambiental,  entre
outros.  Todavia,  vários  autores  dessa  área  do  conhecimento  apresentam  discussões  teóricas  que  permitem  estabelecer  relações  entre  a
Geografia  e  o  trânsito,  ou  seja,  entre  o  espaço  e  a  circulação.  Nesse  contexto,  a  Geografia  escolar,  desempenha  um  importante  papel,
pois,  no  ensino,  é  possível  ensinar,  utilizando  as  categorias  de  análise  espacial  na  perspectiva  da  mobilidade,  isto  é,  relacionar  o  corpo,
a  rua  e  paisagem.  Visando  a  sistematização  das  atividades  relacionadas  à  circulação,  foi  necessário  inicialmente  fazer  um  levantamento
das  condições  locais  das  escolas,  conhecer  a  comunidade  escolar,  a  qualidade  e  distribuição  dos  equipamentos  públicos  voltados  para  a
circulação,  os  meios  de  transportes  usados  pelos  alunos  para  deslocarem  de  casa  para  escola  e  vice-versa.  Os  recursos  didáticos  das
instituições  também  foram  verificados,  para  posteriormente  iniciar  os  procedimentos  educativos  ligados  às  atividades.  Na  tentativa  de
fundamentar  as  atividades  foram  realizados  estudos  com  autores  da  psicologia,  da  educação,  da  Geografia,  do  trânsito,  Leis,  livros
didáticos,  filmes,  poesias  e  contos,  músicas  e  principalmente  o  conhecimento  dos  alunos,  o  que  eles  sabiam  sobre  o  trânsito,  que  foi
aprendido  dentro  e  fora  do  ambiente  escolar.  A  cidade  permite  uma  leitura  de  suas  ruas,  de  suas  paisagens,  especialmente  as  paisagens
relacionadas  ao  trânsito,  dispostas  nas  placas  de  sinalização,  nos  semáforos,  nas  praças,  no  caso  de  Goiânia,  nas  inúmeras  rotatórias,
entre  outros  ícones  urbanos.  Ou  seja,  o  espaço  local  constitui  um  importante  instrumento  pedagógico,  um  livro  aberto,  com  várias
possibilidades  de  ações  educativas,  além  do  que,  pela  experiência  nota-se  que  os  alunos  gostam  de  atividades  que  são  ligadas  ao  corpo
e à prática espacial à circulação A possibilidade de auxiliar nos deslocamentos faz dos conhecimentos geográficos um dos mais
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Resumo:  O  presente  estudo  trata  sobre  a  educação  de  jovens  empreendedores  da  classe  média,  analisando  as  contribuições  da  família,
da  escola  e  do  IEL-Instituto  Euvaldo  Lodi  no  estímulo  pró-empreendedorismo.  Estuda  o  empreendedorismo  e  o  ressurgimento  de
ideais  liberais  de  livre  iniciativa  e  geração  do  auto-emprego  no  contexto  da  juventude  desta  camada  social,  estabelecendo  relações  com
o  cenário  neoliberal  que  se  apresenta  na  sociedade  capitalista  contemporânea.  Compreende  o  emprendedorismo  como  um  movimento
da  sociedade  que  vem  ganhando  espaço  no  Brasil  a  partir  da  década  de  90,  caracterizado  por  incentivar  a  inovação  e  o
desenvolvimento  da  comunidade  pelo  estímulo  a  pró-atividade,  a  realização  pessoal,  a  liberdade  de  ação  e  a  realização  do  trabalho  com
prazer.  Para  regionalizar  esta  problemática  o  estudo  analisa  versões  de  16  jovens  empreendedores  egressos  do  IEL-  Instituto  Euvaldo
Lodi,  através  de  seu  núcleo  regional  em  Cuiabá-MT,  identificando  quais  aspectos  influenciaram  suas  trajetórias  de  vida  para  o  negócio.
Esta  instituição  representa  os  interesses  de  dirigentes  empresariais  do  país,  estimulando  o  empreendedorismo  como  valor
político-pedagógico.  Utiliza  entrevistas  temáticas,  caracterizando  sujeitos  e  suas  falas  sobre  o  papel  da  família  e  da  educação  escolar,  e
do  IEL  em  sua  formação  para  o  empreendedorismo.  Sinaliza  que  a  educação  escolar  formal  tem  dado  pouca  atenção  a  este  movimento,
que  cresce  em  decorrência  das  exigências  impostas  no  atual  contexto  do  mundo  do  trabalho.  Os  jovens  empreendedores  entrevistados
valorizam  a  educação  e  o  conhecimento,  caracterizando  um  novo  tipo  de  empreendedor,  ou  seja,  aquele  ungido  de  diploma  superior
que  busca  o  saber  sob  diversas  formas  para  sua  aplicação  utilitarista.  Evidenciamos  que  este  jovem  é  conduzido  a  aceitação  de  valores
empreendedores  por  sua  proximidade  desde  cedo  com  este  mundo  dos  negócios,  onde  a  convivência,  os  relacionamentos,  a  prática,  são
originários  em  geral  da  sua  cultura  familiar.  Compreende  ainda  interesses  familiares  envoltos  no  direcionamento  do  jovem  para  o
mundo  empresarial,  trazendo  ao  mesmo  gostos  e  vocações  para  a  atividade  empreendedora,  visando  estimular  a  sua  reprodução  e
ascensão  social.  Esse  jovem  empreendedor  egresso  do  IEL  entende  que  seu  papel  na  sociedade  é  importante,  a  ponto  de  dedicar-se
intensamente  ao  trabalho.  Para  ele,  ser  empreendedor  é  poder  realizar,  poder  decidir  seu  futuro,  ser  capaz  de  enfrentar  os  desafios  com
coragem  e  determinação.  Ressalta  que  sua  formação  para  o  empreendedorismo  deve-se  muito  mais  a  influencia  familiar  e  ao
aprendizado  em  instituições  ofertadoras  de  formação  complementar  do  tipo  utilitarista,  tal  como  o  IEL,  do  que  propriamente  dito  na
sua  formação  escolar  clássica,  tanto  do  ensino  médio  como  superior,  ou  ainda,  por  outros  estímulos  ou  valores  recebidos  de
instituições  sociais  como  a  igreja  e  organizações  políticas.

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Eber Luis Capistrano Martins

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2003

Organização do trabalho pedagógico
Eixos Secundário:

Pagina 47 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 48

Título: Introdução ao conceito de função: a importância da compreensão das variáveis

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200311433005010005P4
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Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  introduzir  o  conceito  de  função  por  meio  da  compreensão  das  variáveis  dependentes  e
independentes,  e  do  relacionamento  entre  elas.  Fundamenta-se  nos  princípios  da  Engenharia  Didática  e  constitui-se  da  elaboração  e
aplicação  de  uma  seqüência  de  ensino  e  posterior  análise  dos  dados  coletados.  Está  embasado  na  Teoria  dos  Registros  de
Representação  Semiótica  de  Raymond  Duval.  A  seqüência  de  ensino  orienta-se  em  uma  pesquisa  de  Kieran  e  Sfard  (1999),  sobre  o
ensino  da  álgebra  escolar  e  na  teoria  de  Duval,  no  que  se  refere  á  articulação  entre  os  registros  gráfico,  numérico,  linguanatural  e
algébrico,  bem  como  nos  tratamentos  realizados  no  interior  desses  registros.  Uma  das  ferramentas  de  ensino  utilizadas  na  aplicação  da
seqüência  foi  o  software  Cabri-Géomètre  II,  além  do  uso  de  apenas  papel  e  lápis.  A  seqüência  foi  aplicada  a  alunos  do  segundo  ano  do
ensino  médio  de  uma  escola  particular  da  cidade  de  Araçatuba,  interior  do  estado  de  São  Paulo.  Foram  analisados  os  protocolos  de  seis
duplas,  que  participaram  de  todas  as  sessões.  Os  resultados  obtidos  levam  a  concluir  que  houve  uma  evolução  por  parte  dos  alunos,  na
apreensão  do  conceito  de  função,  propiciado  pela  compreensão  e  relacionamento  entre  as  variáveis  e  pelas  devidas  articulações  entre
os  diferentes  registros  de  representação  da  função.

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Edeweiss Benez Brandão Pelho

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 48 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 49
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Palavra Chave: modelagem, multimídia, Web, software, programação

Resumo:  Este  trabalho  relata  o  processo  de  modelagem  e  implementação  de  um  ambiente  multimídia  para  educação  mediada  por
computador  na  perspectiva  da  investigação-ação,  originado  de  projeto  de  mesmo  nome  sob  a  sigla  de  AMEM.  O  ambiente  AMEM  é
baseado  na  Web  e  foi  desenvolvido  completamente  com  tecnologia  de  software  livre  e  multiplataforma.  Essas  características  também
foram  incluídas  no  ambiente,  objetivando  atingir  uma  população  de  usuários  maior,  uma  vez  que  permitirá  seu  uso  em  diferentes
plataformas  de  hardware  e  software.  Além  disso,  é  distribuído  gratuitamente  junto  ao  seu  código  fonte,  possibilitando  aos  usuários
modificar  e  personalizar  o  ambiente  para  o  seu  contexto  educacional  e  social.  Para  atingir  o  objetivo  principal  de  modelar  e
implementar  um  ambiente  computacional  educacional  na  perspectivada  investigação-ação,  o  trabalho  apresenta  uma  revisão
bibliográfica  sobre  as  teorias  educacionais  norteadoras  do  trabalho,  bem  como  técnicas  e  metodologias  informáticas  de
desenvolvimento  de  sistemas  e  de  programação  Web.  A  principal  proposta  deste  trabalho  baseia-se  na  informática  aplicada  à  educação
e  não  o  contrário,  como  há  muito  tempo  se  verifica  na  produção  de  software  de  ensino-aprendizagem.
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Palavra Chave: Ensino de Ciências; Ensino de Geociências.

Resumo:  A  pesquisa  que  se  apresenta  nesta  dissertação,  tem  como  objetivo,  avaliar  as  condições  em  que  se  encontra,  na  atualidade,  o
conteúdo  de  Geologia  nos  livros  didáticos  de  Geografia  para  o  Ensino  Médio,  tomando-se  como  exemplo,  o  tema  "A  Teoria  da
Tectônica  de  Placas".  Adotou-se  como  método  de  pesquisa,  a  leitura  de  referências  bibliográficas,  a  partir  das  quais  se  compilou  o
contexto  histórico  das  Ciências  Geológicas  no  mundo  e  no  Brasil,  destacando-se  a  Teoria  da  Tectônica  de  Placas  e,  da  política
educacional  do  Brasil,  enfocando-se  o  Ensino  Médio  e  o  livro  didático.  Em  seguida,  fundamentando-se  em  referenciais  teóricos  para  o
aspecto  do  ensino  e  aprendizagem  de  Geologia  em  livros  didáticos,  analisou-se  o  conteúdo  do  tema  "A  Teoria  da  Tectônica  de  Placas",
em  cinco  livros  didáticos  de  Geografia  para  o  Ensino  Médio,  atuais  e  comercializados  no  Brasil,  sob  critérios  de  aspectos  formais  de
apresentação  e  aspectos  teóricos-metodológicos.  A  partir  destas  análises,  observou-se  que,  quanto  aos  aspectos  formais,  os  livros
analisados  apresentam  um  padrão  de  qualidade  satisfatório,  com  algumas  ressalvas,  como  por  exemplo,  inadequação  de  figuras.
Enquanto  que  para  os  aspectos  teóricos-metodológicos,  os  livros  analisados  apresentam  problemas,  principalmente,  de  erros
conceituais,  anacronismo  de  termos  técnicos,  reducionismo  de  conceitos,  construção  insatisfatória  de  conceitos,  incoerências  entre
textos,  figuras  e  conteúdo  de  transcrições.  Conclui-se,  então,  que  há  um  descuido  muito  grande  por  parte  dos  autores  dos  livros
analisados,  o  que  pode  ser  um  reflexo,  da  sua  formação  acadêmica,  da  incompreensão  sobre  a  natureza  científica  das  Ciências
Geológicas  e  da  Teoria  da  Tectônica  de  Placas  e  da  configuração  do  livro  didático  frente  à  conjuntura  atual  do  país.
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Resumo:  Esta  investigação  toma  como  objeto  de  estudo  o  saber  construído  em  aulas  de  História  no  Ensino  Médio.  Este  estudo  pode
ser  caracterizado  como  de  natureza  qualitativa,  numa  abordagem  etnográfica.  O  material  empírico  foi  produzido  por  meio  de
observação  participante,  entrevistas  com  professores  e  análise  documental.  O  trabalho  de  campo  foi  desenvolvido  durante  o  primeiro
semestre  de  2002,  período  em  que  foram  acompanhadas  as  aulas  de  dois  professores  de  História  em  uma  escola  pública  de  Ensino
Médio  localizada  em  Curitiba  (PR).  O  desenvolvimento  da  investigação  orientou-se  pelas  seguintes  perspectivas:  a)  discussão  sobre  as
finalidades  do  Ensino  Médio  e  da  disciplina  de  História  enquanto  componente  curricular  nesse  grau  de  ensino,  particularmente
tomando  como  referência  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais;  b)  análise  das  formas  singulares  pelas  quais  os  professores
apresentam  o  conhecimento  de  História  em  suas  aulas,  analisando-as  em  função  das  concepções  que  eles  têm  sobre  as  finalidades  do
Ensino  Médio  e  da  História  enquanto  disciplina;  c)  explicitação  das  relações  que  podem  ser  estabelecidas  entre  as  formas  pelas  quais  o
conhecimento  escolar  se  apresenta  no  livro  didático  utilizado  e  aquelas  que  os  professores  de  História  produzem  em  suas  práticas,
entendidas  como  processos  de  reelaboração  e  resignificação  do  conteúdo  histórico.  A  construção  teórica  da  investigação  está  apoiada
no  conceito  de  forma  de  conhecimento  (EDWARDS,  1997),  entendida  como  sendo  o  modo  singular  pelo  qual  cada  professor  apresenta
o  conhecimento  específico  que  deve  ensinar  aos  seus  alunos,  forma  esta  que  se  agrega  ao  conteúdo  e  que  altera  seu  significado.  Nessa
perspectiva,  o  conceito  pode  ser  usado  para  designar  a  existência  social  e  material  do  conhecimento  na  escola.  A  análise  do  material
empírico  mostrou  que  os  professores  apresentam  uma  forma  de  conhecimento  que  se  aproxima  do  conhecimento  tópico,  o  que  se
poderia  relacionar  com  as  finalidades  atribuídas  por  eles  ao  Ensino  Médio,  principalmente  como  preparatório  para  o  vestibular.  Em
relação  ao  uso  do  livro  didático  pode-se  constatar  que  os  professores  não  o  utilizam  nem  como  modelo-padrão  nem  como  instrumento
de  trabalho,  mas  o  tomam  para  organizar  as  aulas,  privilegiando  conteúdos  e  atividades  relacionadas  ao  vestibular.

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Edna da Silva

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 52 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 53

Título: Gênero Tipo Textual?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200323925001019032P0

Palavra Chave: TEXTO; GENERO; LINGUAGEM.

Resumo:  O  propósito  deste  trabaho  é  situar  a  dissertação  como  um  gênero  textual,  a  fim  de  desfazer  o  conflito  existente  sob  a  ótica  da
tipologia  textual  tradicional  e  sua  concepção  na  perspectiva  sociointeracionista.  Para  tanto,  fizemos  uma  breve  apreciação  da  base
epistemológica  de  língua/linguagem,do  ponto  de  vista  bakhtiniano,  para,  em  seguida,  discorermos  sobre  a  noção  de  gênero  e  tipos
textuais,  fundamentando-nos  nos  postulados  de  Bakhtin  (1992),  Bronckar  (1999),  Dolz  &  Schneuwel  (1996),  Marcuschi  (2000),  entre
outros;  explicitamos  a  concepção  de  dissertação,  numa  perspectiva  tradicional  e  procedemos  à  sua  caracterização  como  gênero  textual.
Assentados  nesse  referencial  teórico,  finalizamos  esta  pesquisa  comprovando  nossa  proposição  com  a  análise  dos  questionários
aplicados  a  professores  de  Língua  Portuguesa  do  Colégio  Visão,  da  Escola  Dom  Vital  e  do  Cefet-PE  (  em  Recife  e  em  Pesqueira)  e  das
dissertações  produzidas  por  seus  alunos.  A  análise  dos  questionários  constatou  a  existência  de  uma  confusão  conceptual  quanto  à
natureza  discursiva  da  dissertação.  Esperamos  que  este  esclarecimento  venha  a  contribuir  para  que  o  processo  ensino-aprendizagem  da
dissertação  na  escla  torne-se  mais  natural  e  acessível  à  prática  docente  e  ao  aluno  concluinte  do  ensino  médio.
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Código: 54

Título: Toxicologia e Psicofarmacologia em Biologia e Programas de Saúde para o Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20037933004056079P0

Palavra Chave: Toxicologia; Psicofarmacologia; Drogas; Prevenção Primária.

Resumo:   Apresentam-se  as  condições  em  que  se  desenvolve,  em  vinte  e  sete  escolas  públicas  do  município  de  Bauru,  no  âmbito  do
ensino  de  Biologia  e  Programas  de  Saúde,  a  transmissão  de  conhecimentos  relativos  à  prevenção  do  uso  indevido  de  substâncias
psicoativas.  Estas  condições  referem-se  ao  cabedal  de  conhecimentos  de  que  dispõem  os  professores,  como  fruto  dos  cursos  de
graduação,  os  conteúdos  de  aprendizagem  tratados  em  sala  de  aula,  as  questões  polêmicas  que  mais  freqüentemente  surgem  durante  o
ensino  do  tema  e  as  atitudes  adotadas  pelos  docentes  no  enfrentamento  destas  questões,  com  o  objetivo  de  conhecer  as  repercussões  de
todo  esse  contexto  no  preparo  dos  estudantes  para  atuarem  socialmente,  dentro  de  um  sentido  de  cidadania  plena.  Integra  o  trabalho  um
conjunto  de  conteúdos  de  aprendizagem,  que  embora  destinado  aos  professores  de  Biologia,  não  descura  da  interdisciplinaridade,
visando  a  um  processo  de  ensino/aprendizagem  em  sentido  amplo  e  com  repercussões  positivas  na  vertente  social.
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Código: 55

Título: "Minha turma é tão indisciplinada"- a construção social da (in)disciplina no discurso pedagógico em 
turma de ensino médio em uma escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20036831001017085P3

Palavra Chave: aluno;construção;disciplina;interação;professo.

Resumo:  Nas  discussões  atuais  acerca  da  educação,  a  questão  disciplinar  aparece  como  um  dos  maiores  problemas  enfrentados  pelos
educadores.  Esse  grave  problema  decorre,  muitas  vezes,  de  uma  dificuldade  em  se  conjugar  visões  pedagógicas  que  privilegiam  o
trabalho  interativo  e  visões  disciplinares  que  ainda  encaram  a  disciplina  como  uma  forma  de  submissão  dos  alunos  a  regras  impostas
pela  instituição.  Através  de  uma  pesquisa  de  base  etnográfica  em  uma  turma  de  segunda  série  do  Ensino  Médio  de  uma  instituição
federal  de  ensino,  investigo  como  esse  grupo  construiu  o  conceito  de  (in)disciplina  em  suas  interações.  Percebi  que  o  modo  como  a
professora  se  posicionava  frente  à  questão  disciplinar  contrastava  com  a  concepção  de  disciplina  apresentada  pela  instituição.  Nesse
trabalho,  traço  um  paralelo  entre  as  duas  concepções  (a  da  professora  e  da  instituição),  e  analiso  de  que  modo  a  posição  da  professora
influenciou  para  a  construção  de  uma  disciplina  consciente  e  interativa  na  turma  analisada.  Para  minimizar  o  quadro  de  indisciplina
que  ocorre  em  nossas  escolas,  é  necessário  que  todos  busquem  um  conceito  de  disciplina  que  não  se  imponha  sobre  os  alunos  como
regras  arbitrárias,  mas  que  seja  construído  através  de  negociações  de  regras  claras  e  justas,  que  levem  os  alunos  a  uma  autonomia  e  a
uma  visão  crítica  da  realidade.
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Código: 56

Título: Vínculo afetivos professor-aluno: facilitadores da aprendizagem, sob a ótica dos adolescentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200369133006016002P8

Palavra Chave: APRENDIZAGEM, RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO, VÍNCULO

Resumo:  Este  trabalho  fundamenta-se  numa  pesquisa  não  experimental,  do  tipo  survey.  Pretende  contribuir  para  a  busca  de
facilitadores  da  aprendizagem  para  estudantes  do  ensino  médio.  Foi  elaborado  um  questionário  e  aplicado  a  69  alunos  da  3ª  série  do
ensino  médio,  entre  16  e  17  anos  de  idade,  procedentes  de  diferentes  regiões.  Teve  como  objetivo  verificar  se  as  características
relacionadas  aos  aspectos  afetivos  entre  professor-aluno,  no  ensino  médio,  são  mais  valorizadas  pelos  adolescentes  do  que  as  relativas
aos  aspectos  cognitivos  do  professor  e  didático-pedagógicos.  Feita  a  tabulação  dos  dados,  verificou-se  que  os  aspectos  afetivos  da
relação  professor-aluno  parecem  mediar  para  que  tanto  o  conhecimento  que  o  professor  tem  da  matéria  e  os  recursos
didático-pedagógicos  que  usa  para  ensinar  promovam  com  sucesso  a  aprendizagem.  Na  opinião  dos  adolescentes,  não  há  como  se
desvencilhar  dos  aspectos  afetivos,  sem  que  eles  se  sintam  desvalorizados  como  pessoas,  o  que  interferiria  na  aprendizagem.
Constatou-se  também  que  os  adolescentes  do  sexo  masculino  dessa  amostra  foram  muito  mais  vulneráveis  aos  aspectos  emocionais  do
que  as  meninas.  Conclui-se  que  há  necessidade  do  comprometimento  dos  professores  com  os  aspectos  emocionais  de  seus  alunos,
criando  vínculos,  buscando  formas  de  detectar  os  problemas  emocionais  dos  alunos  de  cada  classe  e,  junto  com  o  conselho  de
professores,  a  melhor  forma  de  ajudá-los  particularmente.
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Código: 57

Título: Práticas educativas, expressões artísticas e reconhecimento do outro na diversidade cultural

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200310142007011003P6

Palavra Chave: educação;escola;docente;prática educativa;literatura

Resumo:   Este  trabalho  teve  por  objetivo  analisar  e  discutir  uma  experiência  que  procurou  trabalhar  com  práticas  educativas,  que
focalizam  a  diversidade  cultural  como  possibilidade  de  reconhecimento  do  Outro.  A  experiência  desenvolveu-se  na  disciplina  de
Literatura  e,  foi  realizada  em  uma  Escola  da  Rede  Estadual  de  Educação,  na  cidade  de  Uruguaiana,  com  alunos  do  terceiro  ano  do
Ensino  Médio.  O  trabalho  realiza  uma  reflexão  sobre  a  experiência,  na  qual  o  discurso  literário  e  outras  manifestações  artísticas  foram
trabalhadas  visando  o  reconhecimento  da  diversidade  cultural,  como  parte  de  um  processo  da  formação  ética  de  educandos,  para
criação  de  um  mundo  mais  solidário.
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Código: 58

Título: A literatura e a história da ciência no ensino de físicaum estudo exploratório

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200312833002010003P9

Palavra Chave:  história da ciência, ensino de física

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  central  o  estudo  e  a  aplicação  da  história  da  ciência  e  da  literatura  como  formas  alternativas
ao  modo  tradicional  do  ensino  de  física  no  nível  médio.  A  expectativa  nutrida  é  que  com  essas  abordagens  possamos  contribuir  para
alterar  um  quadro  que,  em  geral,  mostra  nossos  alunos  do  ensino  médio  convencidos  de  que  a  física  é  incompreensível,  desenvolvendo
neles  uma  certa  aversão  por  essa  ciência.  Numa  das  aplicações,  realizada  com  alunos  de  uma  escola  técnica  estadual,  investigamos  o
ensino  da  teoria  da  relatividade  através  da  leitura  de  um  pequeno  romance  de  ficção  científica.  O  conteúdo  científico  da  estória  foi
discutido,  avaliando-se  como  positiva  a  eficiência  do  método  na  aprendizagem  de  conceitos  básicos  da  teoria  da  relatividade  especial.
Numa  outra  aplicação,  que  envolveu  alunos  do  ensino  médio  de  uma  escola  privada  de  Santos,  analisamos  os  resultados  de  um  estudo
empírico  na  recepção  e  eficácia  das  contribuições  da  história  e  filosofia  da  ciência  no  ensino  e  aprendizagem  da  pré-historia  da  física.
O  programa  desenvolvido  tratou  da  construção  do  paradigma  aristolélico  e  do  advento  da  proposta  copernicana  que  com  ele  competiu.
No  caso  dessa  experiência,  são  narradas  também,  como  pano  de  fundo  de  nossa  realidade  escolar,  as  vicissitudes  pelas  quais  passou  a
educadora  que  ousou  inovar  através  de  um  programa  aprovado  pela  direção  da  escola  que,  sem  aviso  prévio,  demitiu-a  cortando  a
aplicação  que  pretendia  passar  pela  teoria  gravitacional  de  Newton,  herdeira  do  desafio  copernicano,  e  chegar  na  teoria  da  gravitação
de  Einstein
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Código: 59

Título: Os instrumentos musicais como recurso didático no ensino de acústica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200312933002010003P9

Palavra Chave: acústica, instrum. musicais, ensino de física

Resumo:  Embora  existam  poucos  estudos  na  área  de  ensino  de  acústica,  estes  apontam  que  os  conceitos  envolvendo  o  som  têm  um
efeito  motivador  na  aprendizagem,  despertando  o  interesse  dos  alunos.  Nesta  pesquisa,  intitulada  "Os  instrumentos  Musicais  como
Recurso  Didático  no  Ensino  de  Acústica",  constatamos  que  eles  facilmente  estabelecem  relações  com  fatos  do  cotidiano,  como:  a
emissão  de  sons  (a  fala,  o  canto),  propagação  de  sons  (o  eco,  antenas  de  rádio),  detecção  de  sons  (o  ouvido,  osciloscópio),  relações
entre  som  e  música  (CD,  fita  cassete,  alto-falante,  instrumentos  musicais),  sons  do  meio  ambiente  (canto  de  pássaros,  trovões,  ruídos
dos  automóveis),  entre  outras  experiências  rotineiras.  Se  por  um  lado  a  acústica  é  atraente  para  as  pessoas,  a  compreensão  da  mesma
nem  sempre  é  fácil.  Um  dos  aspectos  a  se  considerar  são  as  formas  individuais  de  cada  um  conceber  onda  e  som,  para  então
compreender  a  explicação  científica.  Além  disso,  a  acústica  é  uma  área  que  propicia  a  discussão  de  temas  atuais,  com  embasamento  em
várias  ciências,  e  mostra  algumas  ligações  entre  ciência  e  tecnologia.  É,  pois,  um  motivo  a  mais  para  lhe  reivindicarmos  um  lugar
significativo  no  currículo  de  ciências.  Na  intenção  de  contribuir  para  a  melhoria  do  ensino  da  acústica,  estamos  trazendo  subsídios  ao
professor  do  ensino  médio,  tais  como:  as  concepções  dos  alunos  sobre  esse  conteúdo,  uma  análise  dos  principais  conceitos  físicos,
temas  complementares  como  o  mecanismo  da  audição  e  a  linguagem  musical  e  alguns  experimentos  -  que  permitirão  acoplar  a  acústica
aos  intrumentos  musicais  mais  comuns.  A  produção  de  sons  por  instrumentos  musicais  e  os  fenômenos  sonoros  são  temas  igualmente
importantes  na  física  e  na  música.  Assim,  acreditamos  na  potencialidade  da  música  como  recurso  para  a  aprendizagem  dos  conteúdos
referentes  ao  som.  Nossa  ênfase  está  em  utilizar  os  instrumentos  para  ensinar  na  prática  as  características  sonoras  -  altura,  intensidade  e
timbre.  Mas  também  pretendemos  possibilitar  aos  alunos  a  observação  das  grandezas  físicas  envolvidas  na  produção  do  som  e  a
construção  do  formalismo  científico  de  modo  adequado  e  signficativo.

Data Pesquisa: 16/12/2008

Autor: Elisabete Trentin

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 16/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 59 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 60

Título: Desvelamento da natureza da abordagem vigente numa situação de ensino médio de língua estrangeira 
(inglês) contraposta ao livro didático adotado

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034553001010037P4

Palavra Chave:  abordagem

Resumo:  Nesta  pesquisa  de  natureza  etnográfica,  descrevemos  e  interpretamos  a  natureza  da  abordagem  vigente  numa  situação  de
ensino  médio  de  língua  estrangeira  (inglês)  a  partir  de  um  livro  didático.  De  igual  forma,  são  caracterizados  os  desajustes  levantados
do,  no,  e  a  partir  do  livro  didático  e  nas  aulas-amostra  e  sugeridos  ajustes  para  o  material  didático  e  contexto  analisado.  Os  dados
analisados  foram  coletados  através  de  duas  fases  de  pesquisa:  1)  a  análise  em  si  de  um  livro  didático  para  o  ensino  de  língua  inglesa
elaborado  para  o  ensino  médio  nas  escolas  públicas  do  Estado  do  Amazonas  e,  2)  observações  e  gravações  de  aulas  nas  quais  foi
utilizado  o  livro  didático  em  questão  como  fonte  de  insumo  de  língua  estrangeira.Os  registros  foram  obtidos  a  partir  de  observações  de
aulas  seguidas  de  anotações,  entrevistas  e  questionários  com  coordenadores  pedagógicos,  professores  e  alunos.  O  procedimento
metodológico  usado  na  coleta  dos  registros  seguiu  os  princípios  da  etnografia  escolar  vistos  em  Cavalcanti  (1986),  Watson-Gegeo
(1988),  Erickson  (1990)  e  Hammersley  e  Atkinson  (1990),  e  Moita  Lopes  (1994,1996).  Em  linhas  gerais,  a  análise  fundamenta-se  nos
pressupostos  teóricos  formulados  por  Almeida  Filho  (1993,  1997)  quanto  à  definição  de  abordagem  adotada.  Ancora-se  também  nos
construtos  teóricos  sobre  elaboração  e  avaliação  de  material  didático  segundo  Dubin  e  Olshtain  (1986),  Moita  Lopes  (1986),  Prabhu
(1987),  Nunan  (1989)  e  Breen,  Candlin  Walters  (1998).  A  análise  realizada  nos  permite  afirmar  que  a  proposta  discursiva  do  material
didático  é  ofuscada  pela  característica  estruturalista  dos  exercícios  e  atividades  propostas.  As  aulas  observadas  revelam  que  os  temas
geradores  das  unidades  permitiram  um  nível  de  interação  satisfatório  e  a  quebra  do  discurso  pedagógico  por  tratarem  de  assuntos
inseridos  no  imaginário  do  aprendiz.  Por  outro  lado,  o  material  didático  necessita  de  ajustes  para  propiciar  atividades  relacionadas  ao
desenvolvimento  da  competência  comunicativa  dos  alunos.  O  contexto  necessita  da  implementação  de  uma  política  de  incentivo  que
objetive  a  criação  de  cursos  de  educação  continuada  para  os  professores  de  línguas.
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Código: 61

Título: Adolescência, drogadição e família, caracterização do padrão de consumo de substâncias psicoativas e 
avaliação de percepção dos pais em adolescentes do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200314233002029030P1

Palavra Chave: adolescência; uso de drogas; família

Resumo:  Estudos  demonstram  um  aumento  crescente  do  consumo  de  drogas  entre  os  adolescentes.  Levantamentos  epidemiológicos
evidenciam  que  o  início  do  uso  tem  sido  cada  vez  mais  precoce,  o  que  toma  esta  questão  uma  das  maiores  preocupações  dos  pais  frente
à  adolescência  dos  filhos.  Nesta  fase  do  desenvolvimento,  por  apresentarem  corpo  e  mente  em  constante  processo  de  transformação,  os
adolescentes  constituem  um  grupo  de  risco  em  relação  ao  consumo  de  drogas.  Entretanto,  os  fatores  que  podem  levar  ao  consumo  de
substâncias  psicoativas  são  variados.  Entre  estes,  a  literatura  tem  demonstrado  que  aspectos  da  interação  familiar  podem  atuar  como
fatores  que  propiciam  o  envolvimento  dos  adolescentes  com  substâncias  psicoativas.  Frente  a  este  contexto,  o  presente  estudo  busca:  a)
Identificar  o  nível  de  conhecimento,  contato  e  padrões  de  consumo  de  substâncias  psicoativas  em  adolescentes  do  ensino  médio,
correlacionando  esses  parâmetros  com  as  variáveis  idade,  sexo  e  nível  sócio-econômico  da  família;  b)  caracterizar  como  os
adolescentes  que  consomem  e  que  não  consomem  drogas  avaliam  os  comportamentos  e  atitudes  dos  pais  em  relação  aos  mesmos.  O
estudo  utilizou  metodologia  quantitativa  e  os  dados  foram  coletados  por  meio  de  questionários  e  escalas  de  avaliação.  Participaram  do
estudo  568  adolescentes  entre  14  e  20  anos,  inseridos  no  ensino  médio  da  cidade  de  São  Carlos,  São  Paulo.  Foram  sorteadas  escolas  e
tunnas  para  compor  a  amostra  representativa.  Os  dados  obtidos  foram  analisados  estatisticamente.  Em  linhas  gerais  pode-se  dizer  que
os  resultados  obtidos  vão  ao  encontro  da  literatura  recente  da  área  a  respeito  do  uso  de  substâncias  psicoativas  pelos  adolescentes,
trazendo  informações  importantes  para  a  compreensão  dos  conhecimentos  e  posicionamentos  que  os  adolescentes  apresentam  em
relação  à  questão  da  drogadição,  além  da  identificação  dos  padrões  de  consumo  entre  os  mesmos.  Em  relação  à  percepção  dos
adolescentes  a  respeito  do  relacionamento  familiar  e  das  atitudes  e  comportamentos  dos  pais  foram  constatadas  algumas  diferenças
entre  os  grupos  de  adolescentes  considerados  para  esta  análise.  No  que  diz  respeito  aos  pontos  positivos  e  negativos  do  relacionamento
familiar,  destacaram-se  aspectos  referentes  à  "dinâmica  familiar".  Entretanto,  é  importante  pontuar  que  entre  os  adolescentes  que  já
utilizaram  ou  que  utilizam  substâncias  psicoativas,  no  que  diz  respeito  aos  pontos  negativos,  o  principal  tema  levantado  pelos  mesmos
foi  a  "falta  de  diálogo"  no  ambiente  familiar,  aspecto  este  que,  segundo  os  mesmos,  necessitaria  de  melhorias  para  o  relacionamento
entre  pais  e  filhos  se  tomar  mais  positivo.  Pode-se  dizer  então  que  os  dados  obtidos  através  da  realização  do  presente  estudo
possibilitaram  compreender  como  está  o  uso  de  substâncias  psicoativas  entre  adolescentes  escolares  da  cidade  de  São  Carlos,  sendo
que  os  mesmos  podem  ser  utilizados  para  o  planejamento  e  a  avaliação  de  ações  preventivas  referentes  à  questão  do  uso  de  drogas
entre  adolescentes.  O  estudo  permite  dizer  ainda  que  as  estratégias  preventivas  devem  envolver  tanto  os  adolescentes  quanto  a  escola  e
a  família,  uma  vez  que  determinados  aspectos  relacionados  a  estes  ambientes  podem  funcionar  como  fatores  de  risco  ou  de  proteção  no
que  diz  respeito  à  questão  das  drogas.
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Título: Formando e sendo formada: um processo interdisciplinar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20033733052018003P8

Palavra Chave: Formar. Ser formada. História de vida.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objetivo  narrar  a  trajetória  profissional  da  pesquisadora,  que  atuou  nos  vários  segmentos  da  Educação
como  professora  de  Classe  Especial  para  crianças  com  deficiência  mental,  professora  de  Magistério  no  Ensino  Médio,  no  Curso  de
Graduação  e  Coordenadora  Pedagógica  nas  redes  de  ensino  particular  e  municipal.  Ao  narrar  esta  caminhada,  a  pesquisadora  procurou
refletir  sobre  sua  formação  para  exercer  as  várias  funções  desempenhadas,  o  modo  como  formou  e  desenvolveu  seu  trabalho  e  forma
alunos  na  função  de  professor  além  daqueles  docentes  que  encontra  no  exercício  da  profissão.  A  Metodologia  utilizada  entrelaçou  a
narrativa  da  história  de  vida  com  autores  que  a  tratam  em  suas  obras,  como  perspectiva  metodológica  na  formação  do  profissional
docente,  na  autoformação  no  decurso  da  vida  e  interdisciplinaridade.  Assim,  como  artesã  debruçou-se  sobre  este  trabalho,  tecendo  os
fios  da  trama  de  forma  incansável  e  apaixonada,  olhando  o  passado  com  olhos  de  futuro  e  antevendo  o  prazer  de  vê-lo  construído.
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Título: O Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO: avaliação do impacto nas Escolas 
Estaduais do Ensino Médio em São Carlos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20038533004030079P2

Palavra Chave:  novas tecnologia; informática; educação; PROINFO

Resumo:   Vivemos  plenamente  a  era  da  informática.  As  mudanças  trazidas  pelas  novas  tecnologias,  nos  diversos  setores:  político,
cultural,  social  e  econômico,  têm  obrigado  todos  os  segmentos  da  sociedade  a  se  reestruturarem  e  a  se  envolverem  com  as  inovações
tecnológicas.  As  escolas  não  estão  alienadas  a  esse  movimento  de  rápidas  transformações  e  mudanças,  presentes  na  prática  educativa.
O  papel  da  escola  de  transmissora  do  saber  historicamente  acumulado  pela  sociedade  já  não  atende  às  demandas  atuais.  Entre  outras
mudanças,  as  escolas  públicas  brasileiras  estão  sendo  equipadas  com  computadores  para  que  professores  e  alunos  possam  usufruir  dos
benefícios  trazidos  pelas  novas  tecnologias.  O  presente  trabalho  tem  como  objetivos:  (a)  avaliar  se,  na  prática,  os  recursos  de
informática  colocados  à  disposição  da  escola  pública  têm  sido  adotados;  (b)  em  que  medida  tais  recursos  têm  auxiliado  no  processo  de
ensino-aprendizagem  dos  alunos;  e,  (c)  analisar  se  os  objetivos  propostos  pelo  Programa  Nacional  de  Informática  na  Educação
(PROINFO)  têm  sido  atingidos.  A  pesquisa  constatou  que  no  interior  das  escolas  a  inserção  e  a  utilização  dos  recursos  da  informática
são  pequenos  incipientes  e  os  que  a  usam  o  fazem  de  modo  fragmentado.  Tanto  os  professores  usuários  quanto  os  não  usuários,
apresentam  dificuldades  em  relação  ao  uso  do  computador  na  escola.  Estas  dificuldades  envolvem  a  falta  de  capacitação,  a
infraestrutura  adequada  e  a  falta  de  assistência  técnica.  Além  disso,  os  alunos  encontram  dificuldades  de  acesso  a  sala  de  informática,
pouco  ou  nenhum  acesso  à  internet  e  o  despreparo  do  professor  em  lidar  com  o  equipamento.
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Código: 64

Título: Ensino de ciências e conhecimento pedagógico de conteúdo: narrativas e práticas de professoras das 
séries iniciais.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200331932001010001P7

Palavra Chave:  ensino de ciências, ensino, conhecimento pedagógico

Resumo:  Com  a  lei  5692,  de  1971,  o  primário  e  o  ginásio  que  eram  originários  de  dois  tipos  de  escolas  -  o  grupo  escolar  e  ginásio  -
foram  agrupados  ,  formando-se  um  ensino  de  primeiro  grau  de  oito  anos.  Apesar  da  unificação,  permaneceu  no  ensino  fundamental,  as
características  do  primário  e  do  ginásio.  Vemos  que  as  escolas  do  ensino  fundamental  apesar  de  oferecerem  as  oito  séries  do  primeiro
grau,  sob  mesma  organização  administrativa,  empregam  corpos  docentes  totalmente  diferenciados  e  matem  uma  forte  ruptura  na
passagem  da  quarta  para  quinta  série.  Podemos  dizer  que  as  séries  iniciais  do  ensino  fundamental  têm  particularidades  próprias  em
relação  às  séries  finais  mais  próximas  do  ensino  médio  e  tais  peculiaridades  é  o  que  transformam  as  séries  iniciais  num  terreno  propício
para  as  pesquisas  em  educação
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Título: Formação pré-empresa: escolhas profissionais e visão de mundo dos concluintes do ensino médio na 
escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200335933005010017P2

Palavra Chave:  EDUCAÇÃO, TRABALHO, JOVENS

Resumo:   Educação  e  trabalho  são  hoje  temas  do  maior  interesse  para  a  sociedade  brasileira,  e  a  relação  entre  eles  vem  ganhando
sentido  cada  vez  maior  para  os  profissionais  da  área  educacional  e  os  que  lidam  com  os  recursos  humanos  das  organizações.  Com  o
apoio  das  perspectivas  teóricas  de  Antonio  Gramsci  e  Theodore  Schultz,  a  presente  pesquisa  investigou  a  perspectiva  profissional  de
jovens  com  idade  entre  16  e  24  anos,  concluintes  do  ensino  médio  nas  escolas  públicas  da  Vila  Antonieta  e  do  Jardim  Santa  Terezinha,
bairros  da  Zona  Leste  da  cidade  de  São  Paulo.  O  objetivo  central  foi  conhecer  sua  percepção  do  trabalho  e  da  escola,  e  a  visão  de
mundo  que  orienta  suas  tentativas  de  inserção  no  mercado.  Complementarmente,  procedeu-se  a  um  apanhado  teórico  da  situação  da
instrução  formal  e  do  potencial  mercado  de  trabalho  do  novo  talento,  como  se  designa  aqui  o  jovem  pesquisado.  Essa  descrição
pretendeu  fundamentar  a  necessidade  de  incorporar  ao  ensino  médio  o  que  chamamos  formação  pré-empresa,  conceito  com  o  qual  se
discriminam  conhecimentos  que  capacitem  minimamente  o  alunado  da  escola  pública  na  sua  busca  por  uma  colocação  profissional.
Metodologicamente,  o  ponto  de  partida  foram  questionários  de  múltipla  escolha  aplicados  à  amostra  probabilista  selecionada  -  de
acordo  com  a  orientação  de  Eva  Maria  Lakatos.  Depois  disso,  tabularam-se  as  respostas  com  as  quais  se  compuseram  os  gráficos  deste
trabalho.  O  mais  são  a  interpretação  dessas  informações  à  luz  dos  trabalhos  teóricos  já  mencionados  e  seu  cotejo  crítico  com  dados  de
diversas  outras  pesquisas  de  interesse,  desde  matérias  divulgadas  pela  grande  imprensa  escrita  e  eletrônica  até  levantamentos
realizados  por  reconhecidos  institutos  como  o  IBGE  e  o  DIEESE,  por  exemplo.  Enfim,  esperamos  ter  colaborado  positivamente  para
ampliar  o  debate  acerca  do  tema  -  a  estreita  relação  entre  educação  e  trabalho  -  no  Brasil.
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Título: A Práxis do Teatro Didático na Instituição Pública Escolar: Uma experiência dentro e fora da Sala de 
Aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200312933024014016P0

Palavra Chave: arte-educação; teatro; jogos teatrais

Resumo:  Essa  pesquisa-ação  que  integra  arte,  cultura  e  educação  escolar,  num  esforço  interdisciplinar,  busca,  por  meio  da  arte  teatral,
especificamente  de  jogos  e  exercícios  improvisacionais,  orientar  professores  que  queiram  trabalhar  o  teatro  na  escola,  dentro  ou  fora  da
sala  de  aula,  de  maneira  simples  e  eficaz.  O  foco  principal  são  as  ações  no  decorrer  da  práxis  dos  44  jogos  desenvolvidos  por  alunos  de
uma  sala  de  aula  do  primeiro  ano  do  ensino  médio  e  pelo  grupo  de  teatro  experimental  de  uma  escola  pública  estadual  de  São  Paulo.  A
pesquisa  traz  uma  reflexão  sobre  a  importância  da  arte  teatral  no  ambiente  escolar,  principalmente  quando  possui  uma  preocupação
com  a  realidade  na  qual  a  escola  está  inserida.  Partindo  do  princípio  de  que  toda  ação  teatral  é  uma  ação  política,  solidificamos  todas  as
experimentações  em  fatos  reais,  substituindo  magias  por  verdades  vividas  pelos  próprios  participantes,  nas  quais  a  espontaneidade,  a
criatividade,  as  regras  e  as  avaliações  norteavam  todo  o  processo  de  iniciação  da  arte  teatral  naquele  ambiente.  A  parte  teórica  da
pesquisa,  ou  seja,  os  primeiros  capítulos,  versa  sobre  conceitos  e  esclarecimentos  do  teatro  didático  como  instrumento  de  aprendizados
que  lançando  mão  de  jogos  e  exercícios  teatrais,  unem  a  práxis  teórica  de  Bertolt  Brecht  e  Viola  Spolin,  indispensáveis  para  o  teatro  de
cunho  pedagógico,  à  rica  vivência  de  Augusto  Boal  e  Frei  Betto,  principalmente  no  mundo  dos  excluídos.  Já  nos  últimos  capítulos,  as
partes  práticas,  reflexivas,  buscam,  com  base  na  vivência  dos  alunos,  estimular  a  transformação  do  ambiente  escolar,  muitas  vezes
monótono,  em  um  grande  palco,  no  qual  todos  os  participantes,  se  tornam  personagens  reais  de  sua  própria  história.  Palavras-chave:
arte-educação;  teatro;  jogos  teatrais.  ABSTRACT  This  research-action  that  integrates  art,  culture  and  school  education,  in  an
interdisciplinary  effort,  looks  for  through  the  theatrical  art,  specifically  of  games  and  improvisational  exercises,  to  guide  teachers  who
want  to  work  theater  in  the  school,  inside  or  out  of  the  classroom,  in  a  simple  and  effective  way.  The  main  focus  are  the  actions  taken
throughout  the  praxis  of  the  44  games  developed  by  students  of  a  classroom  of  the  first  high-school  year  and  by  the  Experimental
Theater  group  of  a  State  Public  School  of  São  Paulo.  The  research  brings  a  reflection  on  the  importance  of  the  theatrical  art  in  the
school  atmosphere,  mainly  when  there  is  a  concern  with  the  reality  in  the  which  the  school  is  inserted.  Considering  the  principle  that
all  theatrical  action  is  a  political  action,  we  solidified  all  the  experimentations  in  real  facts,  substituting  magics  by  truths  lived  by  the
own  participants,  in  which  spontaneity,  creativity,  rules  and  evaluations  guided  the  whole  process  of  initiation  of  the  theatrical  art  in
that  school  atmosphere.  The  theoretical  part  of  the  research,  in  other  words,  the  first  chapters,  turn  on  concepts  and  explanations  of  the
didactic  theater  as  an  learning  instrument  that  through  games  and  theatrical  exercises,  they  unite  Bertolt  Brechts  theoretical  praxis  and
Viola  Spolin,  indispensable  for  the  theater  of  pedagogic  stamp,  to  the  rich  experiences  of  Augusto  Boal  and  Frei  Betto,  mainly  in  the
world  of  those  excluded.  However,  in  the  last  chapters,  the  practical  and  reflexive  part,  seek  as  a  foundation  in  the  students  experience,
to  stimulate  the  transformation  of  the  school  atmosphere,  sometimes  monotonous,  in  a  great  stage,  in  which  all  the  participants,
become  real  characters  of  their  own  history.  Keywords:  Art-education;  Theater;  Theatrical  games
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Título: Políticas de Ensino de Línguas Estrangeiras em Escolas Públicas do Estado de São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032058133003017043P7

Palavra Chave:  Estudo e ensino; Política e educação;Escolas públicas.

Resumo:   Este  trabalho  reflete  sobre  os  direcionamentos  políticos  do  ensino  de  inglês  como  língua  estrangeira  em  escolas  públicas
estaduais  de  ensinos  fundamental  e  médio  de  São  Paulo.  Como  fundamentação  teórica  para  a  construção  deste  trabalho  nos  apoiamos
nos  estudos  desenvolvidos  pela  Análise  de  Discurso  de  linha  francesa  e  brasileira,  uma  vez  que  partimos  do  pressuposto  de  que  não  há
como  analisar  as  questões  políticas  do  ensino  de  línguas  estrangeiras  sem  considerar  postulados  teóricos  que  tragam  à  baila  as  noções
de  discurso,  sujeito,  ideologia  e  história.  A  parte  empírica  deste  trabalho  é  constituída  por  quatro  diferentes  corpora,  sendo  eles:  as
experiências  do  próprio  autor,  que  leciona  inglês  em  uma  escola  pública  de  ensino  médio  em  Campinas;  um  documento  de  proposta  de
uma  escola  de  inglês  de  iniciativa  privada  (instituto  de  idiomas)  enviada  a  uma  escola  pública;  o  relato  de  professores  de  inglês  que
participaram  de  um  curso  de  extensão  -  oferecido  na  Unicamp  -,  lecionado  pelo  autor  deste  trabalho  e,  por  último,  um  documento
encontrado  no  site  do  MEC,  intitulado  “Memorando  de  Entendimento  Sobre  Educação  Entre  o  Governo  da  República  Federativa  do
Brasil  e  o  Governo  dos  Estados  Unidos  da  América”.  Por  apresentar  uma  análise  de  quatro  corpora  de  pesquisa,  podemos  afirmar  que
este  trabalho  reflete  consubstancialmente  sobre  um  mesmo  direcionamento  político  que  permeia  diferentes  lugares  discursivos,  a  partir
dos  quais,  o  ensino  de  línguas  estrangeiras  nas  escolas  públicas  de  São  Paulo  é  dito.
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Título: Sinaliza, surdo! Caracterização da Construção de um modelo de escola de surdos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200330422001018001P9

Palavra Chave:  EDUCAÇÃO DE SURDOS, ESCOLA BILINGUE, LÍNGUA DE SINAIS

Resumo:  A  PRESENTE  DISSERTAÇÃO  RELATA  UM  ESTUDO  SOBRE  ESCOLA  E  ALUNOS  SURDOS,  MOTIVADO  PELO
INTERESSE  EM  INVESTIGAR  AS  EXPECTATIVAS  QUE  0S  ALUNOS  SURDOS  APRESENTAM  EM  RELAÇÃO  À  ESCOLA
QUE  NECESSITAM.  EM  RELAÇÃO  ÀS  ESCOLAS,  FORAM  ESTABELECIDOS  SEIS  MODELOS  QUE  SE  DIFERENCIAM
SEGUNDO  O  SISTEMA  PÚBLICO/PRIVADO,  MODALIDADE  ESPECIAL/REGULAR  E  A  PRESENÇA/AUSÊNCIA  DO
PROFISSIONAL  INTÉRPRETE  DE  LÍNGUA  DE  SINAIS.  A  PARTIR  DESSAS  CARACTERÍSTICAS,  FORAM  ESCOLHIDOS  16
ALUNOS  SURDOS,  TODOS  USUÁRIOS  DA  LÍNGUA  DE  SINAIS,  COM  IDADE  ENTRE  13  E  49  ANOS  E  NÍVEL  DE
ESCOLARIDADE  ENTRE  A  6ª  SÉRIE  E  EGRESSOS  DO  ENSINO  MÉDIO.  OS  DADOS  FORAM  COLETADOS  ATRAVÉS  DE
ENTREVISTAS  SEMI-ESTRUTURADAS  REALIZADAS  COM  OS  SUJEITOS  SURDOS  QUE  NARRARAM  EXPERIÊNCIAS
DE  SUA  VIDA  ESCOLAR.  O  OBJETIVO  CONSISTIU  EM  CARACTERIZAR  E  IDENTIFICAR  ELEMENTOS  QUE
POSSIBILITEM  A  CONSTRUÇÃO  DE  UM  MODELO  DE  ESCOLA  DE  SURDOS.  A  ESCOLA  QE  OS  PAIS  ELEGEM  PARA
SEUS  FILHOS  FREQUENTAREM;  A  POSIÇÃO  QUE  A  LÍNGUA  ASSUME  NO  AMBIENTE  EDUCACIONAL;  AS
DIFERENÇAS  MARCANTES  ENTRE  ESCOLA  REGULAR  E  ESCOLA  ESPECIAL  E  A  PRESENÇA  DO  INTÉRPRETE  DE
LÍNGUA  DE  SINAIS  NESTE  CONTEXTO;  AS  PRÁTICAS  DE  LEITURA,  ESCRITA  E  FALA  DOS  SUJEITOS  SURDOS  NO
ÂMBITO  DA  ESCOLA;  AS  ESTRATÉGIAS  DE  APRENDIZAGEM  DOS  CONTEÚDOS  DAS  DISCIPLIJNAS  E  A  INTERAÇÃO
COM  PROFESSORES  E  COLEGAS  DE  CLASSES  SURDOS  E  OUVINTES,  FORAM  AQUI  INVESTIGADAS.  ESTE  ESTUDO
POSSIBILITOU  CONHECER  AS  OPINIÕES  E  PROPOSTAS  DE  ALUNOS  SURDOS  E  OS  RESULTADOS  EVIDENCIAM  QUE
ESTES  SUJEITOS  FAZEM  CRÍTICAS  ÀS  ATUAIS  POLÍTICAS  EDUCACIONAIS  PARA  SUROS  QUE  DEFINEM  OS  VÁRIOS
MODELOS  DE  ESCOLAS,  ÀS  CONDIÇÕES  DESFAVORÁVEIS  DE  APRENDIZAGEM  E  ÀS  FORMAS  DE  INTERAÇÃO  DOS
PROFESSORES  OUVINTES  FRENTE  AOS  ALUNOS  SURDOS.  POR  OUTRO  LADO,  EXIGEM  UMA  TRANSFORMAÇÃO
DESSAS  MESMAS  POLÍTICAS  QUANDO  APRESENTAM  ALGUNS  ASPECTOS  DA  MEDIAÇÃO  DA  LÍNGUA  DE  SINAIS
COMO  PRIMEIRA  LÍNGUA  NA  APRENDIZAGEM,  PRESENÇA  DE  PROFESSORES  SURDOS  E  DE  INTÉRPRETES  DE
LÍNGUA  DE  SINAIS,  CONDIÇÕES  ESPECÍFICAS  DE  APRENDIZAGEM  DA  LÍNGUA  PORTUGUESA  E  SUA  POSIÇÃO
DETERMINADA  COMO  SEGUNDA  LÍNGUA,  FORMAÇÃO  DE  RECURSOS  HUMANOS  E  CURRÍCULO  ESCOLAR  QUE
CONTEMPLE  AS  ESPECIFICIDADES  PARA  UMA  ESCOLA  DE  SURDOS  E  DE  QUALIDADE.
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Título: A relação entre a saúde organizacional e a síndrome de Burnout

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032823001011025P8

Palavra Chave:  saúde organizacional; sindrome de burnout; escolas;hospitais

Resumo:   Estudamos  sobre  a  saúde  organizacional  e  a  síndrome  de  burnout  em  profissionais  de  educação  e  saúde,  objetivando 
estabelecer  uma  relação  entre  esses  dois  construtos  teóricos.  A  pesquisa  foi  realizada  em  três  escolas  públicas  de  ensino  médio  e  em
três  hospitais,  dois  públicos  e  um  hospital  militar.  Dos  questionários  aplicados  nos  dois  tipos  de  organizações,  obtivemos  168
questionáros  válidos  para  investigação  da  incidência  da  síndrome  de  burnout,  sendo  que  83  nos  hospitais  e  85  nas  escolas.
Trabalhamos  com  amostras  acidentais,  embora  tenha  sido  planejada  a  proporção  de  profissionais,  visando  reproduzir  as  características
da  população.  Nas  escolas  as  amostras  foram  planejadas  com  os  professores.  Nos  hospitais,  com  médicos,  enfermeiros,  auxiliares  de
enfermagem,  nutricionistas,  psicólogos,  odontólogos  e  assistentes  sociais.  Para  aferição  da  síndrome  de  burnout,  utilizamos  o
Inventário  de  Burnout  de  Maslach  (MBI),  acrescido  de  uma  ficha  sociodemográfica.  Para  análise  de  saúde  organizacional,  utilizamos
entrevistas  semi-estruturadas  com  pessoas-chaves  das  organizações,  diretores,  coordenadores  pedagógicos  e  pessoas  envolvidas  com  o
setor  de  recursos  humanos,  utilizando  um  roteiro  baseado  nos  indicadores.  Somente  entre  os  hospitais  encontramos  diferenças
estatisticamente  significativas  em  relação  aos  escores  dos  fatores  e  a  incidência  de  burnout.  Além  disso,  observamos  também  que  é
viável  estabelecer  a  relação  entre  a  saúde  organizacional  e  a  síndrome  de  burnout,  principal  objetivo  da  pesquisa.
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Título: População Residente Domicilio Sexo Grupo de Idade

Site: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/tabsintese.shtm

Palavra Chave: população residente, domicilio, sexo

Resumo:  Tabela  -  População  residente,  por  situação  do  domicílio  e  sexo,  segundo  os  grupos  de  idade  -  Brasil.  População  residente,
por  situação  do  domicílio  e  sexo,  segundo  as  Grandes  Regiões  e  as  Unidades  da  Federação  -  Brasil  -  Grandes  Regiões.
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Título: Dados Gerais Zip - População residente, Regiões, sexo e os grupos de idade, raça, cor - 2006-2007

Site: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/tabsintese.shtm

Palavra Chave: População, sexo, cor, raça

Resumo:  TABELAS  ZIP  Com  dados  da  População  residente,  por  Grandes  Regiões,  segundo  o  sexo  e  os  grupos  de  idade  -  2006-2007
População  residente,  por  Grandes  Regiões,  segundo  o  sexo  e  a  cor  ou  raça  -  2006-2007
População  residente,  por  grupos  de  idade,  segundo  as  Unidades  da  Federação  -  2006-2007
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Site: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/default_educacao.shtm
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Resumo:  Tabelas  com  dados  gerais  e  indicadores  da  educação:  tempo  de  escolarização,  idade,  alfabetização...  segundo  grupo  da
federação
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Site: 
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Resumo:  Síntese  de  Indicadores  Sociais  -  2008  -  Educação  melhora,  mas  ainda  apresenta  desafios  -  texto  e  tabela  sobre  as  condições
do  ensino
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Título: Índice da Base de Dados do INEP - Censo Escolar - anos 2003

Site: http://www.inep.gov.br/basica/levantamentos/acessar.htm
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Resumo:  MICRODADOS  DO  CENSO  ESCOLAR  DE  2003?ESTABELECIMENTOS  DE  EDUCAÇÃO
BÁSICA/DICIONÁRIO_CENSOESC  -DICIONARIO_CENSOESC  -  Dados  estatísticos  da  Educação  Básica  =-  2003
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Título: Índice da Base de Dados do INEP - Censo Escolar Ano: 2002
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Palavra Chave: base , dados - senso - escolar - euducação

Resumo:  MICRODADOS  DO  CENSO  ESCOLAR  DE  2002/ESTABELECIMENTOS  DE  ENSINO  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA;
DICIONARIO_CENSOESC  -  Dados  estatísticos  da  Educação  Básica  -  2002
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Título: contratação de professores em 2006
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Palavra Chave: dados - professores - contrato - trabalho

Resumo:  Pesquisa  de  Informações  Básicas  Municipais  –  Munic  2006  -  investigou  junto  a  5.564  prefeituras,  pela  primeira  vez,  o  tema
Educação,  em  razão  da  Crescente  responsabilidade  dos  municípios,  especificamente  na  gestão  da  educação  infantil,  no  ensino
fundamental  e  na  educação  de  jovens  e  adultos.  A  pesquisa  revelou  que  menos  de  um  terço  dos  municípios  informou  que  contratar
professores  estava  entre  as  cincos  principais  medidas  na  área  de  educação  adotadas  pela  atual  gestão.  Menos  da  metade  dos  municípios
possuía  sistema  próprio  de  ensino,  com  autonomia  em  relação  aos  estados.  Os  municípios  do  Sudeste  foram  responsáveis  por  44,5%
dos  gastos  com  educação.  Norte  e  Nordeste  eram  os  mais  dependentes  das  receitas  de  transferências  do  Fundef  e  FNDE.  A  pesquisa
revelou,  ainda,  que  52,9%  dos  municípios  informaram  possuir,  em  2006,  planos  ou  políticas  de  inclusão  digital,  como  a  criação  de
telecentros  que,  além  do  acesso  à  Internet,  ofereciam  cursos  de  informática.
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Título: Dados da População  Jovem

Site: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/populacao_jovem_brasil/default.shtm

Palavra Chave: jovens - idade - dados - educação

Resumo:  "Dois  estudos  obre  a  evolução  sócio-demográfica  da  população  de  15  a  24  anos  de  idade  no  Brasil,  tendo  em  vista  a
importância  social,  política  e  cultural  desse  segmento  no  conjunto  da  sociedade
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Resumo:   Este  trabalho  objetiva,  em  primeiro  lugar,  verificar  se  a  aprendizagem  do  conceito  físico  de  aceleração,  no  primeiro  ano
do  ensino  médio,  é  significativa.  Esse  conceito  é  importante  para  o  ensino  de  Física,  pois  ancora  a  compreensão  de  diversos  outros
temas.  O  segundo  objetivo  é  construir  um  instrumento  de  avaliação  que  possa  ser  usado  por  educadores,  de  modo  que  eles  tanto
detectem  se  o  educando  possui  os  conhecimentos  prévios  que  dão  suporte  à  aprendizagem  do  conceito  de  aceleração  quanto  avaliem
sua  aprendizagem  após  a  instrução  escolar.  Para  este  estudo,  diferentemente  de  outros  pesquisadores  citados  em  minhas  referências
bibliográficas,  usei  como  referencial  a  Teoria  da  Aprendizagem  Significativa  de  David  Ausubel.  Elegi,  como  sujeitos  desta  pesquisa,
uma  turma  de  uma  escola  pública,  cujo  professor  de  Física  era  licenciado  nessa  disciplina  há  mais  de  dez  anos,  acompanhei  as  aulas
sobre  aceleração  e  apliquei  dois  questionários:  o  primeiro  para  averiguar,  entre  vários  aspectos,  se  os  alunos  pesquisados  possuíam  os
conhecimentos  de  velocidade,  necessários  para  ancorar  a  aprendizagem  do  conceito  científico  de  aceleração;  e  o  segundo  para
averiguar  se  a  aprendizagem  do  conceito  de  aceleração  foi  significativa.  O  segundo  questionário  também  pode  ser  aplicado  antes  da
instrução  sobre  aceleração,  para  detectar  os  conhecimentos  prévios  a  respeito  desse  tema.  O  resultado  da  pesquisa  indica  que  a
aprendizagem  não  se  mostrou  do  tipo  "é  ou  não  é"  significativa.  Os  dados  obtidos  sugerem  que  a  quantidade  e  o  tipo  de  conceitos
espontâneos  que  os  alunos  apresentaram  possuem  relação  inversa  com  o  desempenho  e,  conseqüentemente,  com  a  aprendizagem.
Usando  essa  quantidade  de  conceitos  alternativos  como  critério  para  agrupar  os  alunos  segundo  suas  aprendizagens,  identifiquei  quatro
níveis,  da  aprendizagem  mais  para  a  menos  significativa.  Porém,  como  no  cotidiano  o  termo  "aceleração"  é  usado  com  significados
nem  sempre  iguais  aos  adotados  pela  ciência,  é  possível  que  esses  conhecimentos,  que  resultam  das  relações  do  dia-a-dia,  possam
influenciar  positiva  ou  negativamente  na  aprendizagem  escolar.  Após  toda  a  análise  feita,  percebo  que  os  resultados  apontam  para
aquilo  que  intitulei  de  "convivência  conceitual",  ou  seja,  o  educando  deve  aprender  a  conviver  com  os  conceitos  científico  e  cotidiano,
usando-os  adequadamente  de  acordo  com  o  contexto.  Os  resultados  também  sugerem  que  o  instrumento  de  pesquisa  foi  adequado  ao
seu  fim,  que  é  possibilitar  ao  professor  que  o  utilize,  ter  noções  da  estrutura  cognitiva  de  seus  alunos  sobre  o  conceito  físico  de
aceleração.
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Código: 79

Título: Em tempo de globalização: a representação social de emprego, trabalho e profissão em adolescentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200367133006016002P8

Palavra Chave:  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREGO

Resumo:   Este  trabalho  dedicou-se  a  explorar  as  representações  sociais  de  Emprego  Trabalho  e  Profissão  que  estudantes  do  ensino
médio  tinham  das  categorias  citadas.  Utilizando-se  um  programa  de  orientação  vocacional  em  abordagem  qualitativa,  um  conjunto  de
seis  entrevistas  foi  realizado,  a  fim  de  verificar  quais  eram  os  discursos  referentes  ao  tema.  A  amostra  foi  composta  de  20  sujeitos,
sendo  10  de  escola  pública  e  10  de  escola  particular,  sendo  as  sessões  todas  em  grupo,  no  intervalo  de  uma  hora  e  meia  cada.  Depois
de  realizadas  as  entrevistas,  foi  feita  uma  analise  do  conteudo  discursivo  originando  um  gráfico  sobre  o  qual  se  baseou  a  interpretação
dos  resultados.  Os  resultados  sugerem  que  os  adolescentes  referenciam  as  categorias  segundo  o  status  que  estas  ocupam  dentro  da
nossa  cultura.  Isso  faz  com  que  ignorem  um  pouco  as  condições  objetivas  do  mercado  de  trabalho,  e  façam  a  sua  escolha
preferencialmente  a  partir  de  critérios  subjetivo  tais  como  satisfação  com  a  atividade  ou  sucesso  na  carreira.
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Código: 80

Título: Relações interpessoais coordenadas coordenador pedagógico-educacional e professor: suas implicações 
na formação continuada

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200333633005010002P5

Palavra Chave:  RELAÇÕES INTERPESSOAIS, COORDENADOR, PROFESSOR

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  origem  em  duas  vertentes  principais.  A  primeira,  é  a  longa  experiência  pessoal-profissional  da
pesquisadora  na  área  de  orientação  pedagógico-educacional.  A  segunda,  é  o  nosso  reconhecimento  quanto  à  complexidade  das  relações
interpessoais  coordenador  pedagógico-educacional  e  professor  e  sua  interferência  na  formação  continuada  do  professor.  Para  a
elaboração  desta  dissertação,  realizamos  uma  pesquisa  em  três  escolas  particulares  do  município  de  São  Paulo  com  sete  coordenadores
pedagógico-educacionais  e  de  cinqüenta  e  um  professores  que  atuam  no  segmento  de  5a  a  8a  série  do  Ensino  Fundamental  e  Ensino
Médio.  Como  procedimento  metodológico,  os  instrumentos  empregados  foram:  questionário  para  os  professores  e  entrevista  para  os
coordenadores  pedagógico-educacionais,  com  o  objetivo  de  captar  a  visão  que  os  educadores  têm  a  respeito  do  tema.  Os  dados  obtidos
revelam  que  relações  interpessoais  confortáveis  entre  os  elementos  da  equipe  escolar  são  fatores  que  contribuem  para  o
desenvolvimento  profissional  dos  professores  e  dos  próprios  coordenadores  pedagógicos.  O  texto  desta  dissertação  encontra-se  assim
organizado:  uma  introdução,  em  que  fazemos  um  recorte  de  nossa  história  profissional  com  o  olhar  nas  relações  interpessoais;  o
Capítulo  I,  em  que  discutimos  as  relações,  segundo  a  Abordagem  Centrada  na  Pessoa,  de  Carl  Rogers;  o  Capítulo  II,  em  que
apresentamos  a  caracterização  das  escolas,  os  sujeitos  da  pesquisa  e  a  escolha  dos  instrumentos;  o  Capítulo  III,  em  que  temos  a  Análise
e  a  discussão  dos  resultados,  indicando  elementos  para  um  relacionamento  construtivo  e  o  seu  reflexo  na  formação  continuada;  o
Capítulo  IV  com  temas  em  destaque,  enfocando  a  relação  do  coordenador  com  a  sala  de  aula,  com  os  pais  dos  alunos  e  o  diretor  da
escola.
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Código: 81

Título: Orientação profissional no ensino médio: da concepção à prática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200317725001019001P7

Palavra Chave:  Orientação Profissional; Educação Trabalho e Cultura.

Resumo:   O  presente  estudo  tem  como  objetivo  compreender  a  Prática  da  Orientação  Profissional  no  Ensino  Médio,  a  partir  das 
concepções  que  orientadores  e  orientandos  têm  a  respeito  dessa  prática.  Buscamos  compreender  em  que  perspectivas  caminham  essas
práticas,  diante  das  principais  mudanças  que  vêm  ocorrendo  em  função  da  globalização  da  economia,  das  mudanças  no  mundo  da
cultura  e  suas  repercussões  no  âmbito  educacional,  particularmente,  no  Ensino  Médio  e  na  Orientação  Profissional,  no  que  se  refere  à
preparação  do  jovem  para  o  mundo  do  trabalho  e  para  a  escolha  da  profissão,  como  espaços  próprios  ao  exercício  da  cidadania.
Trabalhamos  com  os  orientadores  e  orientandos  das  1ªs,  2ªs  e  3ªs  séries  do  Ensino  Médio  de  duas  escolas  da  rede  privada  da  cidade  do
Recife.  O  estudo  foi  encaminhado  na  perspectiva  da  Pesquisa  Qualitativa  e  a  Análise  dos  Dados  feita  a  partir  da  Análise  Temática.  Os
resultados  apontam  para  o  redimensionamento  da  Prática  da  Orientação  Profissional  no  Ensino  Médio,  no  sentido  de  uma  articulação
efetiva  com  a  prática  pedagógica  escolar  e  com  o  desenvolvimento  do  seu  projeto  político-pedagógico,  bem  como  com  a  prática  social
mais  ampla.  Assim,  ao  reconhecer  a  especificidade  da  orientação  numa  vinculação  com  o  mundo  do  trabalho  e  da  cultura  como
categorias  básicas  formativas  e  explicativas  da  realidade,  consideramos  que  elas  são  antes  de  tudo  práticas  relevantes  para  embasar  o
currículo  do  ensino  médio  como  um  todo  e,  desse  modo,  preparar  o  jovem  com  uma  visão  mais  abrangente-analítica  (relação
global/local),  com  base  na  criticidade,  competência  técnico-científica,  criatividade  e  compromisso  social  com  o  processo  de
emancipação  humana  dos  sujeitos  e  da  sociedade.
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Código: 82

Título: Avaliação do nível de ansiedade e medo em alunos das escolas pública e privada no município de 
Belém-PA

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034933002010142P9

Palavra Chave:  ansiedade ao tratamento odontológico,escolares,avaliação

Resumo:  Realizou-se  um  estudo  transversal  em  866  alunos  do  ensino  médio  de  escolas  pública  e  privada,  do  município  de  Belém,
utilizando-se  de  um  questionário  composto  por  11  perguntas,  quatro  delas  da  DAS  (Dental  Anxiety  Scale)  e  sete  da  DFS  (Dental  Fear
Survey)  para  avaliar  o  nível  de  ansiedade  e  medo  provocados  por  aspectos  específicos  do  tratamento  odontológico,  a  freqüência  de
visita  ao  cirurgião-dentista,  a  prevalência  da  "ansiedade  odontológica"  e  do  "medo  odontológico"  quanto  ao  gênero  e  à  rede  das
escolas,  além  do  tempo  em  que  o  medo  se  desenvolveu  e  da  técnica  de  sedação  preferida  pelos  alunos.  Os  resultados  das  respostas
foram  submetidos  à  análise  estatística,  utilizando-se  dos  testes  X2  e  Binomial  para  Proporções,  ambos  com  índice  de  significância  de
5%  (p<0,05%).  Após  a  avaliação  dos  resultados  obtidos  na  DAS  contatou-se  que  o  fato  de  estar  sentado  na  cadeira  do
cirurgião-dentista  para  uma  limpeza  dos  dentes  fez  com  que  os  alunos  se  sentissem  relaxados  com  maior  freqüência  do  que  para  as
outras  situações  apresentadas  em  ambas  as  escolas.  As  escolas  pública  e  privada  foram  classificadas  como  normais  ou  de  baixa
ansiedade  pela  DAS,  porém  quando  se  aplicaram  os  testes  estatísticos  entre  os  escores  detectou-se  que  a  escola  pública  apresentou  uma
prevalência  significativamente  maior  de  alunos  de  ansiedade  moderada  que  a  privada  e  esta  apresentou  uma  prevalência
significativamente  maior  de  alunos  de  baixa  ansiedade  ou  normais  do  que  a  pública  e  não  houve  diferença  significativa  para  os  alunos
altamente  ansiosos  entre  ambas  as  escolas.  Quanto  ao  gênero  na  DAS  há  maior  prevalência  significativa  de  alunos  do  gênero  feminino
de  ansiedade  moderada,  assim  como  de  alunos  do  gênero  masculino  de  baixa  ansiedade  ou  normais  na  amostra  geral  e  na  escola
pública.  Após  a  avaliação  dos  resultados  obtidos  na  DFS  constatou-se  que  os  alunos  da  escola  privada  freqüentam  o  dentista
regularmente  em  maior  proporção  do  que  os  alunos  da  escola  pública.  O  fator  causador  do  medo  odontológico  mais  freqüente  foi  o
estímulo  específico  e  entre  eles,  a  broca  tocar  o  dente  com  a  alta  rotação  em  movimento,  foi  o  que  desencadeou  mais  alta  freqüência  de
manifestações  somáticas  autossômicas  e  entre  elas  a  tensão  muscular  foi  a  mais  freqüente  em  ambas  as  escolas.  A  prevalência  do  medo
odontológico  foi  significativamente  maior  nos  alunos  da  escola  pública.  Em  relação  ao  gênero,  não  houve  diferença  significativa  entre
os  alunos  da  amostra  geral,  da  escola  privada  e  da  pública  para  o  "medo  odontológico".  A  fase  de  desenvolvimento  do  medo
odontológico  foi  na  infância  e  a  anestesia  local  foi  a  técnica  de  sedação  preferida  pelos  alunos  em  ambas  as  escolas.  Diante  de  todos
esses  resultados  conclui-se  que  a  hipótese  da  influência  do  fator  sócio-econômico  na  freqüência  ao  cirurgião-dentista  e  na  prevalência
da  "ansiedade  odontológica"  e  do  "medo  odontológico"  parece  ser  confirmada.
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Título: Ensinar a Escrever Escrevendo: no ensino médio, que metodologia utilizar?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200318324001015026P7

Palavra Chave:  ensino de língua portuguesa- ensino de escrita- metodologia-

Resumo:  Compreendendo  que  há  uma  crise  no  ensino  de  língua  portuguesa,  língua  materna  do  Brasil,  decorrente,  principalmente,  da
falta  de  revisão  dos  conteúdos  e  de  metodologias  de  ensino,  nesta  pesquisa,  buscamos  demonstrar  que  vincular  práticas  de  escrita  na
escola  a  práticas  cotidianas  do  aluno  garante  melhoras  no  ensino/aprendizagem  de  escrita  e  no  ensino  de  língua,  por  conseguinte.
Inicialmente  nos  certificamos  de  que  as  práticas  de  escrita  de  sala  de  aula  estão  arraigadas,  ainda,  à  redação  escolar  cuja  produção
resulta,  geralmente,  de  leitura  e  interpretação  de  uma  narrativa  ficcional.  Posteriormente,  realizamos  um  trabalho  de  intervenção  junto
a  uma  turma  de  1a  série  do  ensino  médio,  na  qual  desenvolvemos  uma  metodologia  de  ensino  de  escrita  com  bases  no  estudo  de  temas
(  meio  ambiente  e  amor)  e  de  gêneros  de  textos  (  notícia,  entrevista  e  texto  de  opinião).  Através  de  um  questionário,  os  alunos  sujeitos
da  pesquisa  participaram  da  seleção  desses  temas  e  dos  gêneros  estudados  e  escritos  em  sala  de  aula.  Podemos  identificar,  contudo,  que
esses  alunos  participam  muito  mais  das  fases  anteriores  à  escrita:  (seleção  de  temas  e  gêneros  de  textos,  leituras,  discussões,  entrevista
oral,  palestra);  do  que  da  escrita  propriamente,  o  que  configurou  um  problema  a  ser  enfrentado  e  solucionado  no  decorrer  das  aulas.
Uma  metodologia  adequada  de  ensino  de  escrita  -  a  de  ensinar  a  escrever  escrevendo  textos  reais  para  locutores  também  reais  -
contribuiu  para  superarmos  essa  dificuldade  e  levar  os  alunos  a  escreverem.  A  análise  dos  textos  revelou  que,  se  orientados,  os  alunos
escrevem  textos  de  gêneros  variados  com  muito  mais  propriedade  e  até  com  satisfação.
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Título: A Matemática Escolar e o ENEM (1998-2002): o aparecimento de uma nova vulgata?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200311333005010005P4

Palavra Chave: ENEM; Competências; Habilidades; Análise de livros didático

Resumo:   O  trabalho  é  o  resultado  de  uma  pesquisa  acerca  da  influência  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  de  1998  a
2002,  no  livro  didático  de  Matemática  do  Ensino  Médio  e,  simultaneamente,  na  disciplina  Matemática,  no  Brasil.  Partindo  do  contexto
mundial,  apresentam-se  os  eixos  norteadores  das  novas  diretrizes  do  Ensino  Médio  brasileiro.São  discutidas  várias  concepções  da
noção  de  competência  e  apresenta-se  o  ENEM  com  seus  fundamentos  teóricos  e  diretrizes,  listando  as  competências  e  habilidades
avaliadas  por  ele.  Com  o  objetivo  de  estabelecer  um  contraponto  aos  documentos  oficiais,  são  apresentadas  algumas  críticas  ao  Exame,
por  parte  de  especialistas  em  Educação,  em  Matemática  e  em  Psicologia  Cognitiva.  Para  a  investigação  de  possíveis  transformações  na
disciplina  Matemática,  analisam-se,  sob  a  ótica  da  matriz  de  competências  e  habilidades  do  ENEM,  dois  livros  didáticos  anteriores  a
1998  e  dois  posteriores  a  2002.  Esta  análise  mostrou  que  o  livro  didático  registra  o  início  de  um  movimento  de  transformações  na
disciplina  Matemática,  motivado,  ao  que  tudo  indica,  pelas  novas  diretrizes  propostas  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do
Ensino  Médio  (PCNEM)  que,  por  sua  vez,  foram  inspiradas  nos  resultados  da  Reunião  Internacional  sobre  Educação  para  o  século
XXI  da  United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization  (UNESCO).  O  ENEM,  como  o  primeiro  documento  oficial  a
concretizar  essas  propostas  em  forma  de  exercícios,  parece  tornar-se  uma  referência.
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Resumo:  A  ação  dos  assistentes  técnicos  como  mediadores  entre  as  propostas  educacionais  e  as  práticas  educativas  implementadas  em
Minas  Gerais,  como  parte  da  reforma  Francisco  Campos,  desencadeada  no  âmbito  da  educação,  no  Governo  Antônio  Carlos  -
1926-1930  -,  é  o  objeto  desta  investigação,  que  busca  enfocar  a  escola  como  produto  histórico  da  interação  entre  os  dispositivos  de
normatização  da  prática  pedagógica  e  as  práticas  dos  agentes  que  deles  se  apropriam.  Isso  significou  a  adoção  de  três  escalas
diferentes:  no  nível  macro,  explora-se  a  educação  como  um  projeto  de  reforma  social  considerando  as  questões  econômicas,  políticas,
sociais  e  culturais  que  ocuparam  os  políticos  e  intelectuais  no  final  da  Primeira  República  e  sua  adoção  como  instrumento  de
transformação  da  sociedade;  no  nível  médio,  busca-se  entender  a  educação  como  projeto  político-cultural  que  deveria  preparar  as
pessoas  para  a  nova  realidade  política,  para  que  participassem  e  se  adaptassem  à  vida  urbana  e  industrial;  no  enfoque  micro-histórico
recorta  as  questões  concernentes  à  apropriação  das  inovações  trazidas  pelos  reformadores.  No  percurso  desta  investigação,  foram
utilizados  como  fontes  de  pesquisa  documentos  oficiais,  periódicos  e  a  chamada  escrita  cotidiana.  A  análise  permitiu  examinar  a
importância  dos  assistentes  técnicos  na  divulgação  das  idéias  em  circulação  e  na  implementação  das  propostas,  mediante  o
acompanhamento  direto  nas  escolas,  controlando  e  avaliando  o  trabalho  desenvolvido.  Foi  possível,  também,  apreender  o  sentido  que
direcionou  a  proposta:  a  reforma  da  sociedade  pela  reforma  da  instrução.  Sob  o  argumento  de  que  a  renovação  pedagógica  só  seria
possível  pela  formação  teórica  dos  profissionais,  a  reforma  tomou  como  referência  o  movimento  de  inovação  pedagógica  da  época,
aliando  a  uma  perspectiva  antiliberal,  centralizadora,  fiscalizadora  a  prescrição  minuciosa  de  normas  e  procedimentos,  exigindo  um
corpo  técnico  devidamente  preparado  para  assegurar  sua  implementação.  Situa-se  aí  o  papel  dos  assistentes  técnicos  na  reforma
Francisco  Campos,  realizada  em  Minas  Gerais,  no  governo  Antônio  Carlos
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Resumo:  Este  trabalho  busca  compreender  o  recurso  à  escolarização  internacional  como  estratégia  educativa  de  famílias  brasileiras.
Os  sujeitos  da  pesquisa  (N=94)  foram  abordados  através  de  entrevistas  semi-diretivas.  São  pais  e  estudantes  -  um  total  de  38  famílias
usuárias  e  ex-usuárias  das  duas  escolas  internacionais  de  ensino  fundamental  e  médio  da  cidade  de  Belo  Horizonte  (a  escola  americana
-  EABH  e  a  escola  italiana  -  Fundação  Torino),  além  de  professores  e  ex-professores  de  ambos  os  estabelecimentos.  Estudos  que
analisam  as  estratégias  educativas  familiares,  na  atualidade,  e  servem  de  referencial  teórico  desta  investigação,  têm  destacado  a
progressiva  relevância  do  recurso  ao  internacional  entre  os  investimentos  educacionais  de  grupos  favorecidos  socialmente.  De  prática
comum  entre  as  elites  financeiras,  as  experiências  internacionais  de  escolarização  surgem,  nos  tempos  recentes,  como  alternativa
também  de  outros  grupos  sociais  e  associadas  a  diferentes  níveis  do  ensino:  fundamental,  médio  e  pós-graduação.  Em  sua  maior  parte
realizadas  no  exterior,  essas  pesquisas  sinalizam  a  importância  de  uma  compreensão  da  dimensão  local  que  tal  fenômeno  assume  -
situado  e  determinado  que  é  pelas  relações  de  poder  simbólicas  entre  as  nações  -  para  o  entendimento  da  rentabilidade  que  bens
internacionais  possam  proporcionar  a  grupos  nacionais  distintos  que  deles  se  utilizam.  Os  resultados  obtidos  revelam  investimentos  em
diferentes  recursos  internacionais  por  parte  de  grupos  sociais  diversos  quanto  à  natureza  dos  capitais  que  fundam  sua  posição  de
favorecimento.  Assim,  a  EABH  surge  como  alternativa  de  famílias  fortemente  favorecidas  do  ponto  de  vista  econômico  que,
asseguradas  das  outras  vias  possíveis  de  internacionalização  dos  filhos,  além  da  escolar,  investem,  sobretudo,  no  aprendizado  e
domínio  prático  (ou  manutenção)  do  idioma  inglês  que  esse  estabelecimento  pode  oferecer  e  nas  características  não  propriamente
internacionais  que  compõem  sua  proposta  de  formação.  Já  as  famílias  da  escola  italiana,  cujo  patrimônio  simbólico  é  protagonizado
pelo  capital  cultural  em  sua  versão  escolar,  buscam  naquele  estabelecimento  o  contato  com  estrangeiros  e  uma  formação  humanista
européia  como  estratégia  de  aquisição  da  dimensão  internacional  que  ressentem  em  seus  recursos  culturais  até  então  acumulados.
Tomadas  em  conjunto,  essas  famílias  vislumbram,  como  retorno  de  seus  investimentos  na  escolarização  internacional,  a  aquisição  de
capitais  e  disposições  que  julgam  essenciais  ao  futuro  bem  sucedido  dos  filhos.
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Resumo:  Esta  tese  tem  por  objeto  a  construção  de  um  perfil  da  gestão  escolar  no  Brasil,  procurando  cotejar  as  relações  entre  as
concepções  dos  autores  do  campo  e  a  realidade  encontrada  nas  escolas  públicas  de  educação  básica.  Esse  perfil  emerge,  de  um  lado,  da
análise  da  produção  acadêmica  no  país  entre  1930  e  2004,  utilizando-se  para  tanto  das  bibliografias  de  referência  no  campo  (até  a
década  de  1980)  e  dos  resumos  das  teses  e  dissertações  do  banco  de  teses  da  CAPES.  Por  outra  parte,  a  tese  constrói  o  perfil  do  diretor
e  dos  processos  de  gestão  escolar  a  partir  do  banco  de  dados  do  SAEB  2003,  coletado  a  partir  dos  instrumentos  de  medida  de  contexto
(questionários)  aplicados  em  diretores,  professores  e  alunos  de  escolas  públicas  que  participaram  daquela  avaliação.  Discutindo
teoricamente  com  diversos  autores,  especialmente  com  Weber  e  Bourdieu,  a  pesquisa  avalia  a  face  política  da  gestão  escolar,  os
elementos  da  sua  democratização,  os  instrumentos  e  processos  da  gestão,  o  papel  do  dirigente  na  condução  da  política  escolar  e  a
natureza  da  função  de  diretor  e  as  formas  de  dominação  nas  relações  de  poder  que  se  estabelecem  na  escola.  O  cotejamento  daqueles
perfis,  mediado  pela  análise  possibilitada  pela  base  teórica,  permite  as  seguintes  conclusões:  entre  os  diretores  parece  haver  uma  marca
de  gênero  forte,  que  faz  com  que  os  homens  ganhem  mais  e  ascendam  à  função  com  menos  idade  e  experiência  e  destacadamente
ocupam  proporcionalmente  mais  as  direções  das  escolas  nas  quais  o  poder  simbólico  parece  ser  menos  explícito;  a  gestão  das  escolas
públicas  caminha  para  ampliação  da  democratização  da  política  escolar,  mas  há  ainda  forte  presença  do  patrimonialismo  e  do  controle
político  institucional  sobre  as  escolas  e  seus  dirigentes;  as  escolas  cujos  diretores  foram  eleitos  têm  conselhos  mais  ativos  e
construíram  projetos  pedagógicos  de  forma  mais  independente  e  com  maior  participação  coletiva,  sugerindo  que  há  uma  espécie  de
educação  política  mais  ampliada  nas  escolas  mais  democráticas;  os  diretores  mais  experientes  na  educação  tendem  a  ter  mais
disposição  ao  diálogo  com  os  seus  pares  e  com  as  comunidades  do  que  os  mais  novos;  a  política  escolar,  centrada  na  figura  do  diretor,
é  articulada  de  maneira  a  articular  o  máximo  possível  os  interesses  da  comunidade  e  as  disposições  dos  sistemas  de  ensino,  traduzidas
pelos  posicionamentos  das  instâncias  superiores  ao  diretor
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Código: 124

Título: A suplência no nível médio de ensino pelo desempenho acadêmico em cursos de graduação: um estudo 
de trajetórias escolares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073633005010001P9

Palavra Chave: Desempenho, Capital Cultural

Resumo:  Esta  pesquisa  tematiza  as  influências  sociais  e  escolares  manifestadas  nos  desempenhos  de  graduandos  de  diferentes  cursos
da  universidade-fonte  e  que  se  assemelham  por  haverem  concluído  o  ensino  médio  em  cursos  de  suplência.  Os  fundamentos  teóricos
situam-se  na  área  da  Sociologia  da  Educação  e  se  remetem  à  produção  científica  de  Pierre  Bourdieu,  para  quem  o  desempenho  escolar
não  pode  ser  estudado  satisfatoriamente,  quando  dissociado  da  origem  social  do  aluno.  É  o  capital  cultural  de  origem  familiar  que
define  o  percurso  das  trajetórias  escolares  de  seus  descendentes.  Tal  postulado  teórico  serviu  de  suporte  para  a  elaboração  da  seguinte
hipótese:  o  desempenho  acadêmico  de  alunos  de  cursos  de  graduação,  que  concluíram  o  nível  médio  de  ensino  na  modalidade  EJA,
depende  muito  mais  do  capital  cultural  de  origem  do  aluno,  ligado  à  sua  condição  de  classe  social,  do  que  da  qualidade  do  curso  de
suplência  freqüentado.  A  metodologia  está  qualificada  por  coleta  de  dados,  principalmente  entrevistas,  realizadas  no  primeiro  semestre
de  2006  que,  submetidas  a  análises  facultaram  atingir  os  objetivos  propostos:  a)  compreender  a  trajetória  escolar  em  construção,
enquanto  vivência  de  atualização  de  sucesso  ou  de  fracasso,  no  curso  superior  de  graduação;  b)  conhecer  as  estratégias  pessoais
acionadas  pelos  graduandos  para  o  enfrentamento  das  demandas  da  suplência  e  do  curso  de  graduação,  com  o  intuito  de  poder
compreender  e  analisar  as  relações  estabelecidas  com  a  instituição  escolar  e  com  os  conhecimentos  por  ela  mediados;  c)  conhecer  e
analisar  o  significado  que  o  graduando  confere  à  suplência  e  à  sua  trajetória  escolar  pregressa  e  atual.  Comprovou-se,  no  fluxo  das
análises  das  trajetórias  escolares,  que  elas  se  qualificam  como  histórias  de  sucesso  ou  de  fracasso  independentemente  do  capital
cultural  de  origem  familiar.  A  hipótese,  portanto,  foi  parcialmente  comprovada.  No  que  se  refere  às  estratégias  acionadas  por  cada  um
deles,  pôde-se  considerar  serem  elas  aplicadas  em  proporção  inversa:  quanto  menor  o  capital  cultural  de  origem,  maior  o  número  e
intensidade  das  estratégias.  O  significado  atribuído  à  suplência:  fez-se  relevante  para  a  aceleração  da  chegada  ao  3.º  grau;  certifica  o
agente  para  a  inserção  em  trabalho  mais  qualificado,  ou  possibilita  a  conciliação  da  atividade  profissional  com  o  curso  de  suplência
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Código: 125

Título: Desenvolvimento Profissional de Professores de Geografia: contribuições de um grupo de estudos 
sobre o ensino da localidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072233001014001P0

Palavra Chave: aprendizagem profissional da docência; ensino da localidade

Resumo:  Esse  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  as  contribuições  de  um  grupo  de  estudos  sobre  o  ensino  da  localidade  para  o  processo
de  aprendizagem  profissional  de  professores  de  Geografia.  Visa,  sobretudo,  contribuir  para  a  literatura  voltada  para  o  desenvolvimento
profissional  docente,  a  partir  da  investigação  do  grupo  de  estudos  como  possível  espaço  de  formação  (dentro  ou  fora  do  ambiente  de
trabalho),  bem  como  ampliar  a  literatura  sobre  a  Geografia  escolar,  a  partir  de  novas  reflexões  sobre  o  ensino  da  localidade.  Os  sujeitos
da  pesquisa  foram  quatro  professoras  de  geografia  do  ensino  fundamental  e  médio  de  escolas  estaduais  e  municipais  da  cidade  de  Feira
de  Santana-BA.  O  grupo  e  as  atividades  por  ele  desenvolvidas  se  constituíram,  ao  mesmo  tempo,  objetivo  de  pesquisa,  processo
investigativo  e  ferramenta  formativa.  Os  dados  foram  coletados  durante  o  processo  de  intervenção  e  foram  utilizados  relatos  de
experiências  e  autobiográficos,  diários  reflexivos,  avaliações  do  grupo,  relatórios  de  saúde  de  campo  elaborados  pelas  professoras.
Além  desses  documentos  foram  utilizadas  as  anotações  realizadas  durante  todo  o  processo  de  desenvolvimento  do  grupo,  registrado  no
"diário  da  pesquisadora"  e  em  fita  cassete,  durante  as  gravações  dos  encontros.  Os  resultados  indicaram  que  além  das  novas
compreensões  relacionadas  aos  aspectos  teóricos  e  metodológicos  do  ensino  da  Geografia,  o  grupo  também  contribuiu  para  o
desenvolvimento  profissional  das  professoras  quanto  aos  papéis  que  desempenham  na  sala  de  aula,  na  escola,  na  comunidade.
Aprenderam,  sobretudo,  a  refletirem  sobre  o  seu  trabalho  sobre  seus  conhecimentos,  sobre  si  mesmas,  seus  limites,  suas  possibilidade.
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Código: 126

Título: Entre Discursos: sentidos, práticas e identidades leitoras de alfabetizadores de jovens e adultos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073030933003017043P7

Palavra Chave: Letramento e Alfabetização; Formação do Alfabetizador; EJA

Resumo:  A  presente  pesquisa  visa  a  investigar  os  sentidos,  as  identidades  leitoras,  os  acervos  e  as  práticas  de  leitura  em  que  estão
envolvidos  alfabetizadores  que  atuam  em  programas  voltados  à  promoção  da  alfabetização  na  população  jovem  e  adulta,  por  meio  de
estudo  de  caso  no  município  de  Itaquaquecetuba,  São  Paulo.  A  convocação  desses  agentes  para  atuar  como  alfabetizadores  é  uma
prática  comum  no  Brasil.  Atualmente,  coexistem  variados  programas  organizados  por  governos,  empresas  privadas,  universidades  e
organizações  da  sociedade,  com  ações  em  nível  nacional  e  local.  Grande  parte  dos  educadores  mobilizados  possui  nível  de
escolaridade  que  varia  do  ensino  fundamental  ao  ensino  médio  e  toma  para  si  a  importante  tarefa  de  ensinar  a  ler  e  a  escrever  pessoas
jovens  e  adultas  não  ou  pouco  escolarizadas,  ampliando  seus  repertórios  em  práticas  sociais  de  uso  da  linguagem  escrita.  São
estabelecidas  inter-relações  entre  seus  percursos  formativos,  práticas  e  acervos  de  leitura  que  acedem  cotidianamente  por  meio  da
reconstituição  de  histórias  pessoais  a  fim  de  identificar  o  que  fazem  com  a  leitura  em  diversos  domínios  e  ciclos  de  vida  e  da  análise
das  operações  discursivas  pelas  quais  objetivam  suas  identidades,  posicionamentos  e  se  referem  a  objetos  e  espaços  nos  quais  lêem.  Do
ponto  de  vista  prático,  a  pesquisa  busca  produzir  um  conjunto  de  indicações  voltadas  ao  delineamento  de  programas  e  estratégias  de
formação  de  educadores  populares,  além  de  contribuir  para  o  estabelecimento  de  um  quadro  descritivo  e  analítico  sobre  as  bases  que
fundamentam  a  ação  de  educadores  como  estes,  área  pouco  explorada  na  pesquisa  em  educação  lingüística.

Data Pesquisa: 12/11/2008

Autor: Cláudia Lemos Vóvio

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 7/1/2009 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do Professor

Data Publicação: 2007

Condições de Trabalho Docente
Organização do trabalho pedagógico

Eixos Secundário:

Pagina 126 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 127

Título: Eu tive uma vida que foi bem mais que uma escola! Agora só falta estudar!" Elaboração de 
conhecimentos e de subjetividades na educação de jovens e adultos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072874833003017001P2

Palavra Chave: Educação de Jovens e Adultos;Produção de sentidos;Saberes

Resumo:  O  presente  trabalho  aborda  os  processos  de  elaboração  de  conhecimentos  e  de  subjetividades  na  EJA.  Partindo  de  uma
situação  compartilhada  de  ensino,  no  contexto  de  aulas  de  história,  procura  apreender  indícios  dos  modos  como  os  alunos  significam
objetos  de  conhecimento  e,  neste  processo  de  conhecer,  constituem-se,  elaborando  dimensões  de  sua  subjetividade  relacionadas  a  sua
inserção  em  diferentes  âmbitos  sociais.  Na  trama  de  elaboração  de  sentidos,  indiciada  nas  relações  de  ensino,  saberes  escolares  e
saberes  cotidianos  mediatizaram-se  em  possibilidades  dialógicas  diversas.  A  produção  dessa  investigação  esteve  orientada  pela
interlocução  com  os  pressupostos  teórico-metodológicos  de  autores  que  concebem  a  elaboração  do  conhecimento  e  a  constituição  da
subjetividade  humana  como  produzidas  em  relações  sociais  concretas,  definidas  histórico-culturalmente,  mediadas  semioticamente,
cuja  compreensão  é  possível  mediante  a  análise  dos  processos  de  significação  nelas  produzidos.  O  estudo  possibilitou  entrever  a
diversidade  de  sujeitos  que  freqüentam  cursos  de  educação  de  jovens  e  adultos  em  seus  processos  de  elaboração  do  conhecimento  e
constituição  e  as  implicações  pedagógicas  dela  decorrentes
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Código: 128

Título: Reculturação, reestruturação e reorganização temporal de professores no ambiente digital. 01/08/2007

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073433005010023P2

Palavra Chave: Reculturação, Reestruturação, Reorganização Temporal, Ambien

Resumo:  As  transformações  ocorridas  na  sociedade  nas  últimas  décadas  vêm  sugerindo  novas  configurações  nas  práticas
educacionais.  Professores  e  alunos  são  convidados  a  participar  de  ambiente  de  aprendizagem  mediado  por  computador.  Considerando
esse  cenário,  este  trabalho  se  insere  no  contexto  de  Educação  a  distância  e  tem  como  finalidade  analisar  indícios  de  processo  de
reculturação,  reestruturação  e  reorganização  temporal  (Fullan,  1996)  no  discurso  de  professores-alunos  do  Programa  TeachersLinks  da
PUC-SP,  dirigido  a  professores  de  inglês  de  escolas  públicas.  O  trabalho  encontrou  suporte  teórico  nos  estudos  de  Fullan  (1996),
Hannay  &  Ross  (1997)  sobre  o  conceito  de  reculturação,  reestruturação  e  reorganização  temporal.  Esta  pesquisa  também  discute  o
conceito  de  presença  social  e  de  ensino  de  Garrison  &  Anderson  (2003).  As  questões  que  nortearam  a  pesquisa  foram  as  seguintes:  1)
De  que  forma  o  discurso  das  professoras  colabora  para  que  os  discentes  vivenciem  possíveis  processos  de  reculturação,  reestruturação
e  reorganização  temporal?  2)  Que  possíveis  indícios  de  reculturação,  reestruturação  e  reorganização  temporal  podem  ser  observados,
durante  o  processo  de  aprendizagem  nas  mensagens  dos  professores-alunos?  A  metodologia  de  pesquisa  teve  uma  abordagem
interpretativa  com  análise  das  interações  em  fóruns  de  discussão  e  entrevistas  com  os  participantes.  Os  resultados  sugerem  algumas
evidências  lingüísticas  que  podem  ser  sinalizadores  de  processos  de  reculturação,  reestruturação  e  reorganização  temporal  no  discurso
dos  professores-alunos
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Código: 129

Título: Limites sociais da educação - estratificação, mobilidade social e ensino superior

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072131012019001P2

Palavra Chave: estratificação, mobilidade social e ensino superior

Resumo:  A  Educação,  em  especial  o  Ensino  Superior,  mostra  limites  na  realização  de  seus  objetivos  sociais  no  Brasil.  A  educação
brasileira  registrou  avanços  significativos  em  relação  á  democratização  do  acesso,  com  grande  expansão  de  suas  matrículas  nas  últimas
quatro  décadas,  em  especial  no  ensino  médio,  com  participação  importante  do  ensino  superior  principalmente  depois  de  1996.  No
entanto,  os  níveis  educacionais  brasileiros  permanecem  entre  os  piores  da  América  Latina,  tanto  quantitativamente  quanto
qualitativamente.  As  credenciais  educacionais  registraram  -perda  de  seu  poder  econômico.  Os  padrões  de  mobilidade  social  foram
negativamente  influenciados  pela  expansão  educacional,  com  acentuamento  da  relação  entre  origem  e  destino,  principalmente  no
ensino  superior.  Ao  contrário  das  premissas  liberais,  em  especial  da  Teoria  do  Capital  Humano,  a  expansão  educacional  não  se  refletiu
em  crescimento  econômico,  diminuição  das  desigualdades  e  aumento  da  fluidez  social.  Confirmaram-se  as  hipóteses  de  outros  autores
como  Hirsch,  Boudon,  Jencks  e  Bourdieu,  que  destacam  os  riscos  de  "efeito  ..  social  zero"  das  mudanças  apenas  educacionais,  sem
transformações  mais  agudas  no  modelo  de  desenvolvimento  social.  Isso  reforça  a  tese  de  o  Brasil  apresentar  um  modo  peculiar  de  se
produzir  e  reproduzir  socialmente,  distinto  de  outras  sociedades  também  modernas,  o  que  denota  um  estilo  societário  peculiar  ao
subsumir  institutos  modernos  clássicos  e  marcá-los  com  funcionamentos  diferenciados,  pré-modernos,  ibero-americanos,  moldados
para  produzir  aqui  resultados  sociais  distintos  dos  encontrados  em  outras  sociedades
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Código: 130

Título: Ideário Freireano: um referencial teórico-metodológico para a formação político-pedagógico do 
professor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075524001015001P4

Palavra Chave: Formação do professor. Ensino Superior. Ideário Freireano

Resumo:  Esta  tese  intitulada  Ideário  Freireano:  um  referencial  teórico-metodológico  para  a  formação  político-pedagógica  do
professor,  trata-se  de  uma  pesquisa  com  abordagem  qualitativa,  que  tem  por  finalidade  investigar  as  contribuições  do  Ideário  Freireano
como  referencial  teórico-metodológico  para  a  formação  político-pedagógica  do  professor  no  ensino  superior.  Para  atingir  tal  objetivo
desenvolvemos  uma  pesquisa  com  base  em  três  fontes:  materiais  bibliográficos,  materiais  documentais  e  materiais  oriundos  dos
discursos  dos  professores  formadores  que  ministram  ou  ministraram  as  disciplinas  denominadas  fundamentos  da  educação,  nos  Cursos
de  Pedagogia  do  Centro  de  Educação  da  Universidade  Federal  da  Paraíba-UFPB,  considerada  nesta  pesquisa  de  grande  porte;  do
Centro  Universitário  de  João  Pessoa  -  UNIPÊ,  considerada  de  médio  porte;  e  da  Associação  Paraibana  de  Educação  Renovada  -
ASPER,  considerada  de  pequeno  porte.  As  falas  dos  professores  pesquisados  foram  obtidas  através  de  um  questionário  composto  de
perguntas  abertas,  foram  mapeadas  e  após  coleta,  submetidas  a  um  processo  de  análise  de  conteúdo  temática.  Nas  falas  dos  atores
sociais  (professores  formadores)  envolvidos  na  pesquisa  identificamos  a  formação  acadêmica;  o  tempo  de  docência  no  ensino  superior;
como  se  vê  como  professor(a)  do  ensino  superior;  como  defini  formação  docente,  aprendizagem  e  ensino;  e  sugestões  apresentadas
para  a  melhoria  do  curso  de  graduação  que  realizou.  Ao  longo  do  estudo  tentamos  responder  ao  questionamento:  Qual  a  contribuição
teórico-metodologica  do  Ideário  Freireano  para  a  formação  político-pedagógica  do  professor  no  ensino  superior?  Para  tanto,
identificamos  a  história  de  vida  e  pensamento  de  Paulo  Freire,  detectando  sua  concepção  de  mundo,  homem,  sociedade,  educação  e
formação  docente;  o  processo  de  evolução  do  ensino  superior  no  cenário  nacional  foi  discutido  através  das  políticas  educacionais  e  sua
repercussão  na  formação  do  professor;  descrevemos  as  concepções  tecnicista  e  progressista  com  ênfase  na  formação  docente;  e
analisamos  os  discursos  do  professor  formador.  Desta  feita,  ao  término  deste  estudo  conseguimos  demonstrar  a  tese  de  que  o  Ideário
Freireano  oferece  um  referencial  teórico-metodológico  para  a  formação  político-pedagógica  do  professor.Esta  tese  intitulada  Ideário
Freireano:  um  referencial  teórico-metodológico  para  a  formação  político-pedagógica  do  professor,  trata-se  de  uma  pesquisa  com
abordagem  qualitativa,  que  tem  por  finalidade  investigar  as  contribuições  do  Ideário  Freireano  como  referencial  teórico-metodológico
para  a  formação  político-pedagógica  do  professor  no  ensino  superior.  Para  atingir  tal  objetivo  desenvolvemos  uma  pesquisa  com  base
em  três  fontes:  materiais  bibliográficos,  materiais  documentais  e  materiais  oriundos  dos  discursos  dos  professores  formadores  que
ministram  ou  ministraram  as  disciplinas  denominadas  fundamentos  da  educação,  nos  Cursos  de  Pedagogia  do  Centro  de  Educação  da
Universidade  Federal  da  Paraíba-UFPB,  considerada  nesta  pesquisa  de  grande  porte;  do  Centro  Universitário  de  João  Pessoa  -  UNIPÊ,
considerada  de  médio  porte;  e  da  Associação  Paraibana  de  Educação  Renovada  -  ASPER,  considerada  de  pequeno  porte.  As  falas  dos
professores  pesquisados  foram  obtidas  através  de  um  questionário  composto  de  perguntas  abertas,  foram  mapeadas  e  após  coleta,
submetidas  a  um  processo  de  análise  de  conteúdo  temática.  Nas  falas  dos  atores  sociais  (professores  formadores)  envolvidos  na
pesquisa  identificamos  a  formação  acadêmica;  o  tempo  de  docência  no  ensino  superior;  como  se  vê  como  professor(a)  do  ensino
superior;  como  defini  formação  docente,  aprendizagem  e  ensino;  e  sugestões  apresentadas  para  a  melhoria  do  curso  de  graduação  que
realizou.  Ao  longo  do  estudo  tentamos  responder  ao  questionamento:  Qual  a  contribuição  teórico-metodologica  do  Ideário  Freireano
para  a  formação  político-pedagógica  do  professor  no  ensino  superior?  Para  tanto,  identificamos  a  história  de  vida  e  pensamento  de
Paulo  Freire,  detectando  sua  concepção  de  mundo,  homem,  sociedade,  educação  e  formação  docente;  o  processo  de  evolução  do
ensino superior no cenário nacional foi discutido através das políticas educacionais e sua repercussão na formação do professor;
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Título: A Escola de ensino médio público noturno: uma conjuntura favorável ao protagonismo estudantil 
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Palavra Chave: PROTAGONISMO JUVENIL, ENSINO MÉDIO PÚBLICO

Resumo:  O  presente  trabalho  estuda  o  protagonismo  juvenil  na  escola  de  ensino  médio  público,  com  ênfase  no  ensino  noturno.
Considera  as  mediações  que  determinam  o  paradigma  do  protagonismo  juvenil  defendido  por  teóricos  da  pós-modernidade  e  pelos
documentos  da  reforma  do  ensino  médio  brasileiro.  Mostra  que  as  explicações  sobre  o  protagonismo  juvenil  fazem  parte  da  concepção
de  empoderamento  juvenil,  proposta  pelos  organismos  multilaterais  com  a  intenção  de  mobilizar  os  jovens  pobres  em  ações  de
combate  à  pobreza  nos  países  em  vias  de  desenvolvimento,  conjuntura  na  qual  são  propostas  teorias  e  práticas  que  viabilizem  a
sobrevivência  dos  jovens  pobres,  tidos  como  em  situação  de  risco.  Discute  a  questão  do  empoderamento  e  indica  que  a  proposição  do
protagonismo  juvenil  viaempoderamento  tem  um  espaço  favorável  no  âmbito  do  ensino  médio,  nível  em  que  se  encontra  a  maioria  dos
jovens.  Mostra  que  a  defesa  do  empoderamento  juvenil  esconde  as  possibilidades  de  ações  estudantis  coletivas,  que  propiciem  a
intervenção  sócio-politica  do  aluno  do  ensino  médio,  e  o  deixa  com  função  apenas  homologatória.  Propõe  a  busca  da  possibilidade  de
incentivo  ao  protagonismo  juvenil  coletivo,  ou  protagosnismo  estudantil  coletivo,  no  qual  o  discente  apresenta  sugestões  para  o
planejamento  e  execução  das  atividades  didático-pedagógicas  da  escola  pública  de  ensino  médio.  Defende  que  a  gestão  democrática,
com  ênfase  no  processo  participativo,  é  a  principal  determinação  para  o  protagonismo  estudantil  coletivo.  Metodologicamente,
considera  as  seguintes  dimensões  de  analise:  a)  configuração  do  protagonismo  juvenil;  b)  protagonismo  juvenil  na  perspectiva
legal/institucional;  c)  ensino  médio  e  o  protagonismo  juvenil;  e  d)  possibilidade  de  construção  do  prtagonismo  estudantil  coletivo  no
ensino  médio  público  noturno  do  Rio  Grande  do  Norte,  Estado  escolhido  para  a  pesquisa.  Tecnicamente,  sistematiza  uma  ampla
revisão  da  literatura  pertinente  à  temática  e  informações  de  uma  consulta  documental,  além  de  dados  constantes  do  Banco  de  Dados  da
pesquisa  O  Ensino  Médio  Público  Noturno:  registro  e  análise  de  experiências  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte.  Conclui  defendendo
que:  há  necessidade  de  contribuir  para  discussões  sobre  a  participação  política  dos  jovens  no  ensino  médio  noturno,  apresentando  as
possibilidades  concretas  de  um  protagonismo  estudantil  coletivo;  as  opiniões  apresentadas  pelos  alunos  são  imprescindíveis  ao
redimensionamento  do  papel  acadêmico  exercido  pelas  instituições  educacionais  neste  momento,  pois  os  discentes  correspondem  a
interlocutores  privilegiados;  o  aluno  pode  e  deve  ser  consultado  desde  o  momento  de  elaboração  até  a  concretização  das  atividades
escolares;  e  apesar  dos  entraves  e  das  dificuldades  inerentes  ao  ensino  médio  público  noturno,  se  formam  novos  espaços  de
democratização  de  idéias
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Palavra Chave: Políticas Públicas, Formação Continuada

Resumo:  Os  estudos  sobre  políticas  de  formação  continuada  ganharam  proeminência  tanto  no  Brasil  como  no  exterior,  se  constituindo
em  um  rico  instrumento  de  investigação  científica  nas  últimas  décadas.  Sob  diferentes  enfoques,  são  realizadas  pesquisas  que  apontam
os  resultados  e/ou  conseqüências  destas  políticas  na  vida  dos  professores,  na  organização  do  ensino  e  na  reestruturação  dos  estados.  No
Brasil,  de  maneira  geral,  e  em  Minas  Gerais,  de  forma  específica,  os  projetos  visam  à  reconstrução  da  escola  pública,  com  vistas  a
melhorar  as  habilidades  dos  professores  em  técnicas  de  sala  de  aula,  capacitação,  fortalecimento  da  administração  do  sistema
educativo,  melhoria  da  infra-estrutura,  dos  currículos  e  do  material  didático,  fortalecimento  dos  sistemas  de  informação,  etc.  A  política
da  melhoria  da  Educação  Básica  de  Minas  Gerais  se  apresenta,  ainda  hoje,  como  um  grande  investimento  do  Estado,  por  meio  da
implementação  de  Projetos  de  melhorias  da  Educação.  Em  2004,  foi  criado  o  "Projeto  Escolas-Referência:  A  Reconstrução  da
Excelência  na  Escola  Pública",  com  vistas  a  apoiar  as  escolas  que  se  destacavam  nas  respectivas  comunidades,  seja  pelo  trabalho  que
realizavam,  seja  pela  sua  tradição,  ou  pela  dimensão  do  atendimento  à  população  de  ensino  médio  da  localidade.  O  objetivo  da
Secretaria  do  Estado  de  Educação  (SEE)  era  fazer  dessas  escolas,  centros  irradiadores  da  melhoria  da  educação  no  Estado  (Minas
Gerais,  2004).  Como  parte  integrante  da  Escola-Referência  foram  criados  três  subprojetos:  O  PROGESTÃO,  o  PDPI  (Projeto  de
Desenvolvimento  Pedagógico  e  Institucional)  e  o  PDP  (Projeto  de  Desenvolvimento  Profissional  de  Professores).  Objetiva-se,  nesse
estudo,  analisar  um  trajeto  de  gestão  e  de  implementação  desta  política  pública  de  formação  continuada  de  professores,  a  partir  das
óticas  de  diferentes  agentes  envolvidos  nesse  processo.  A  análise  circunscreve-se  aos  dois  primeiros  anos  da  trajetória  da  política  de
um  dos  três  subprojetos  do  Projeto  Escola-Referência,  o  PDP.  Objetiva-se  compreender  elementos  que  caracterizam  essa  trajetória,
assim  como  verificar  como  se  dão  os  diferentes  tipos  /  níveis  de  protagonismo  dos  profissionais  envolvidos.  São  utilizadas  então,
descrições,  narrativas,  documentos,  para  analisar  o  lugar,  as  contribuições,  "as  traduções"  dos  discursos  dos  diferentes  protagonistas.
Nestes,  foram  levados  em  conta  quem  fala  e  de  onde  falam,  para  no  conjunto  de  todos  os  sujeitos  falantes,  saber  quem  é  seu  titular,
quem  recebe  dela  (a  fala)  seus  encantos  e  quem,  em  troca,  recebe  se  não  sua  garantia,  pelo  menos  a  presunção  de  que  é  verdadeira.  As
narrativas  dos  participantes  foram  organizados  em  três  capítulos  analíticos,  considerando  três  níveis  de  implementação.  Os  principais
focos  de  análise  presentes  nos  três  capítulos  analíticos:  conhecimento  do  PDP,  concepção,  implantação,  desenvolvimento  profissional,
monitoramento  e  avaliação.  Os  dados  mostram  que  os  discursos  instituídos  pelos  implementadores  do  primeiro  nível,  inscrevem  uma
subjetividade  na  forma  de  ser  e  agir  dos  segundos  e  a  uma  atuação  diferenciada  dos  terceiros.Verificou-se  que  embora  os  diferentes
participantes  apresentem  conhecimento  diferenciado  sobre  o  projeto,  e  a  implementação  tenha  problemas  sob  a  ótica  dos  participantes
do  segundo  e  do  terceiro  nível,  o  projeto  se  apresenta  como  um  avanço  em  se  tratando  de  políticas  estaduais  para  a  formação
continuada  de  professores,  trazendo  elementos  considerados  essênciais,  do  ponto  de  vista  da  literatura  sobre  formação  e  aprendizagem
da  docência.
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Palavra Chave: Ensino, médio, reforma,mundo, trabalho

Resumo:  Este  trabalho  discute  o  Ensino  Médio  no  interior  cearense,  sob  os  impactos  da  Reforma  Educativa  implantada  pelo
Ministério  da  Educação,  a  partir  de  meados  dos  anos  90,  percebendo  como  o  conjunto  da  Reforma  chegou  às  escolas,  principalmente,
através  das  vertentes:  currículo,  gestão  democrática,  expansão  de  vagas  e  financiamento.  O  trabalho  é  desenvolvido  em  três  partes.  A
primeira  traz  as  bases  legais  e  o  discurso  oficial  utilizado  pela  Reforma  para  construir  sua  legitimidade  (  vista  como  a  junção  entre  o
que  determina  a  Lei  e  a  aceitação  dela  por  parte  da  comunidade).  Apresenta  também  os  caminhos  trilhados  para  se  construir  um
consenso  em  torno  da  idéia  e  da  necessidade  de  um  "Novo  Ensino  Médio".  A  segunda  é  dedicada  a  discutir  a  centralidade  do  trabalho  e
a  crise  do  emprego,  discutindo,  inicialmente,  as  premissas  da  Reforma  de  que  o  mundo  mudou  e,  por  isso,  o  Ensino  Médio  precisa
acompanhar  tais  mudanças.  A  partir  das  discussões  sobre  as  mudanças  no  mundo  do  trabalho,  que  aponta  para  a  perda  da  centralidade
da  categoria  trabalho  na  sociedade  contemporânea,  optou-se  pela  discussão  que  reafirma,  com  Marx,  a  centralidade  do  trabalho,
mostrando  que  a  crise  do  emprego  via  avanços  tecnológicos  é  algo  construído  historicamente  pela  sociedade  capitalista,  em  busca  de
manter  a  exploração  do  trabalho,  fazendo  crescer  sua  lucratividade,  e  que  vem  de  mãos  dadas  com  as  reformas  neoliberais  que  visam
diminuir  o  papel  do  Estado  na  promoção  de  serviços  essenciais  à  população  (como  educação,  saúde  e  ação  social),  aumentando
somente  seu  poder  de  controle  social  para  que  o  capitalismo  possa  seguir  acumulando.  A  terceira  parte  discute,  principalmente  a  partir
de  entrevistas  com  os  professores  e  diretores  de  escolas  da  região,  e  de  algumas  observações  de  pesquisador  participante,  os  caminhos
e  pretextos  da  Reforma  nas  suas  principais  vertentes:  currículo,  gestão,  expansão  e  financiamento.  A  conclusão  é  de  que  a  Reforma,
devido  à  sua  implementação  parcial,  precária  de  financiamento  e  deslocada  do  contexto  social  e  educacional  do  interior  cearense,  não
contribuiu  para  a  melhoria  da  escola  pública  de  Ensino  Médio  ali  existente,  tendo,  inclusive,  aprofundado  seus  históricos  problemas,
como  o  descrédito  nas  intervenções  estatais,  a  política  do  improviso,  a  baixa  qualidade  na  aprendizagem  e  a  desvalorização  dos
profissionais  do  magistério
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Resumo:  Tem  crescido,  apesar  de  ainda  ser  escasso,  o  número  de  estudos  sobre  a  temática  das  emoções,  tanto  no  campo  da  pesquisa
educacional  quanto  no  campo  da  Educação  em  Ciências.  Esta  pesquisa  buscou  evidências  da  ocorrência  e  da  relevância  das  emoções
de  professores  de  Ciências  do  Ensino  Médio  em  seus  procedimentos  de  ensino.  Inicialmente,  apresentamos  um  quadro  teórico  baseado
em  teorias  mais  recentes  sobre  mente,  consciência  e  cognição  visando  articular  e  integrar  esses  conceitos.  Escolhemos  a  teoria
interacionista  e  desenvolvimentista  para  a  tríade  motivação-emoção-cognição  proposta  por  BUCK(1999)  para  caracterizar  três  níveis  e
formas  de  manifestação  da  emoção:  variações  fisiológicas,  expressão  e  experiência  subjetiva.  Por  isso,  desenhamos  a  pesquisa  para
captar  aspectos  psicológicos,  sócio-culturais  e  biológicos  das  emoções  de  professores,  em  suas  rotinas  de  ensino.  Os  sujeitos  desta
pesquisa  foram  cinco  professores  selecionados(as)  após  adesão  voluntária,  esclarecida  e  consentida.  Investigamos  o  contexto  de  cada
professor(a)  pesquisado(a),  por  meio  de  visitas  à  sua  escola,  entrevistas  com  seus  coordenadores,  colegas  e  com  o  acompanhamento
informal  do  pesquisado(a)  durante  o  intervalo  de,  pelo  menos,  um  ano.  A  coleta  de  dados  refere-se  a  episódios  de  ensino  constituídos
de  planejamento,  execução  e  avaliação  de,  pelo  menos,  uma  aula,  para  cada  professor(a).  Usamos  as  técnicas  e  procedimentos  da
entrevista  de  explicitação  (VERMERSCH,  2003)  para  obter  descrições  da  experiência  subjetiva  de  estados  emocionais;  o  registro  em
vídeo  e  observação  dos  procedimentos  de  ensino  para  captar  expressões  desses  estados  e  o  registro  da  freqüência  cardíaca  para  captar
mudanças  fisiológicas  relacionadas  a  processos  emocionais.  Apresentamos  os  resultados  em  duas  partes:  a  primeira,  na  forma  de
estudos  de  caso  referentes  a  cada  um  dos  sujeitos  pesquisados,  e  por  eles  validados.  Na  segunda,  apresentamos  o  estudo  da  variação  da
freqüência  cardíaca  (HRV),  referente  a  um  dos  professores  pesquisados.  Comparamos  a  análise  de  HRV  com  a  de  resultados  referentes
a  outros  dois  níveis  de  manifestação  de  emoções  ?  a  expressão  e  a  experiência  subjetiva.  Com  base  na  análise  dos  casos  específicos,  e
nesse  segundo  estudo,  evidenciamos  a  diversidade  e  a  relevância  das  emoções  de  professores  de  Ciências  do  Ensino  Médio;  a  relação
entre  as  emoções  e  a  motivação  dos  professores;  a  regulação  dessas  emoções;  a  influência  sociocultural  nas  emoções  dos  professores;  a
influência  dos  estados  emocionais  nas  decisões  durante  o  curso  das  ações  pedagógicas;  e  a  importância  e  a  relevância  do  conhecimento
sincrético  dos  professores  a  respeito  de  seus  estados  emocionais.  Estados  emocionais  podem  ser  regulados  e/ou  mascarados,
representados,  mas  são  eles  que  determinam  a  maioria  das  decisões  no  curso  da  ação  de  planejar,  executar  e  avaliar  o  ensino.  Como
não  são  necessariamente  percebidos  por  quem  os  manifesta,  é  preciso  mediação  para  o  professor  educar-se  a  esse  respeito.  Uma
implicação  importante  dos  resultados  deste  trabalho  é  que  o  saber  encarnado  aprendido  na  convivência  com  as  tradições  de  ensino  e  na
prática  do  ensinar  tem  um  peso  enorme  nas  decisões  dos  professores.  Por  ser  um  componente  do  "talento"  de  um  professor  artífice  de
soluções  inovadoras  em  situações  problemáticas  não  pode  ser  desprezado  e,  além  disto,  precisa  ser  melhor  escrutinado
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Código: 135

Título: A reforma do Ensino Médio e a Formação dos Trabalhadores: a ideologia da empregabilidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075522001018001P9

Palavra Chave: crise do capital, ref. educacional, ens. médio, competências

Resumo:  O  presente  trabalho  parte  do  entendimento  de  que  não  se  pode  compreender  a  educação  sem  inseri-la  no  contexto  em  que  ela
se  desenvolve,  notadamente  nos  movimentos  contraditórios  e  nas  lutas  que  surgem  entre  as  classes  e  frações  de  classes.  Portanto,  este
estudo  sobre  a  reforma  do  ensino  médio  brasileiro,  situa-se  no  contexto  da  atual  crise  do  capital,  num  momento  em  que  a  chamada
acumulação  flexível  vem  provocando  mudanças  significativas  no  emprego,  no  mercado  de  trabalho,  nas  formas  de  representação
sindical  e  política  dos  trabalhadores  e  nos  perfis  de  qualificação/formação  dos  trabalhadores.  Para  análise  desta  reforma,  organizamos
nossa  exposição  em  quatro  eixos:  o  processo  histórico  do  desenvolvimento  do  modo  de  produção  capitalista  e  suas  implicações  para  a
educação  dos  trabalhadores;  a  atual  crise  do  capital,  a  emergência  da  produção  flexível  e  o  papel  dos  organismos  internacionais  na
condução  do  programa  de  ajuste  estrutural  do  Estado  brasileiro  e  na  reforma  da  educação;  a  perspectiva  mistificadora  da  reestruturação
produtiva  e  do  avanço  tecnológico  apresentada  pelos  reformadores  do  ensino  médio  como  determinante  das  políticas  educacionais  e  a
defesa  das  pedagogias  das  competências  e  da  empregabilidade  como  saídas  ao  desemprego  estrutural;  e  as  possibilidades,  limites,
perspectivas  e  riscos  da  efetivação  de  propostas  Ensino  Médio  Integrado  à  Educação  Profissional,  a  partir  da  concepção  de  escola
unitária  defendida  por  Gramsci  e  por  estudiosos  que  acreditam  na  centralidade  dialética  do  trabalho  como  princípio  educativo  e  que
lutam  por  uma  educação  que  contribua  para  a  construção  de  uma  nova  ordem  social  que  supere  a  lógica  capitalista.  Inferimos  que  a
reforma  do  ensino  médio  procura  formar  um  novo  trabalhador,  com  competências  que  atendam  às  demandas  do  mercado  e  às  novas
formas  de  sociabilidade  que  caracterizam  a  sociedade  capitalista  contemporânea.  PALAVRAS-CHAVE:  Crise  do  Capital.  Reforma
Educacional.  Ensino  Médio.  Competências.  Empregabilidade.
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Código: 136

Título: Imagens da qualidade do ensino: por uma sociologia dos estabelecidos e dos outsiders da educação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007231004016020P8

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO-QUALIDADE DA EDUCAÇÃO-ENEM

Resumo:  O  TRABALHO  É  UM  EXPLORAÇÃO  EM  TRÊS  DIREÇÕES:  a  PRIMEIRA  PARTE  DA  TESE  RECUPERA  O
PERCURSO  DA  sOCIOLOGIA  DA  EDUCAÇÃO  E  A  SUA  TRADIÇÃO  EESTUDOS  SOBRE  DESIGUALDADES  ESCOLARES
NO  CONTEXTO  NACIONAL  E  INTERNACIONAL.LOCALIZA  A  QUALIDADE  DO  ENSINO  COMO  QUESTÃO
PRIVILEGIADA  NOS  DEBATES  ATUAIS  SOBRE  DESIGUALDADES  DE  OPORTUNIDADES  ESCOLARES.  A  SEGUNDO
PARTE  EXPLORA  AS  IMAGENS  DA  QUALIDADE  DO  ENSINO  MÉDIO  NO  BRASIL  TOMANDO  COMO  REFERENCIA  A
LITERATURA  SOBRE  O  EFEITO  ESCOLA.OS  RESULTADOS  DO  EXAME  NACIONALDO  ENSINO  MÉDIO  2005  FORAM
ANALISADOS.  A  TERCEIRA  PARTE  É  UMA  EXPLORAÇÃO  DE  OITO  ESCOLAS,  PÚBLICAS  E  PRIVADAS,  COM  ALTO
DESEMPENHO  NO  ENEM  2005,  NO  MUNICIPIO  DO  RIO  DE  JANEIRO,  A  PARTIR  DOS  DEPOIMENTOS  DOS  SEUS
MELHORES  ALUNOS.  o  OBJETIVO  CONSITE  EM  OBSERVAR  AS  DIFERENÇAS  PRESENTES  NO  UNIVERSO  DAS
MELHORES  OFERTAS  ESCOLARES
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Código: 137

Título: . Avaliação Intitucional e Projeto Pedagógico:Articulação Imprescindível

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073333004110040P5

Palavra Chave: Avaliação Institucional; Projetos Pedagógicos; Ensino Super

Resumo:  O  processo  de  Avaliação  Institucional  e  os  Projetos  Pedagógicos  de  cursos  de  graduação  O  presente  trabalho  teve  como
objetivo  estudar  a  importância  de  articulação  entre  para  aprimorá-los  a  médio  e  longo  prazo,  viabilizando  processo  interativo  e  de
significado  real.  Esse  estudo  da  relação  dialética  entre  Avaliação  Institucional  e  Projeto  Pedagógico  pode  contribuir  para  que  as
Instituições  de  Educação  Superior  repensem  seus  objetivos  de  formar  cidadãos  críticos,  reflexivos  e  profissionais  competentes.  Como
toda  pesquisa,  a  produção  de  novos  conhecimentos  foi  a  mola  propulsora  deste  trabalho  que  nasceu  de  uma  dúvida  profissional  e  se
configurou  em  uma  proposta  alternativa  às  necessidades  atuais  de  responder  às  orientações  das  políticas  governamentais.  O  quadro
traçado  pode  representar  um  elemento  para  aprimoramento  tanto  acadêmico  quanto  administrativo.  Essa  intenção  foi  decisiva  para
definir  o  objeto  de  estudo  de  caso  da  presente  pesquisa:  Avaliação  Institucional  e  sua  articulação  com  Projetos  Pedagógicos.  A
metodologia  adotada  utilizou-se  de  pesquisa  qualitativa,  buscando  conhecer  e  interpretar  a  realidade  pesquisada,  adotando  como  modo
de  investigação  o  Estudo  de  Caso.  A  conclusão  da  pesquisa  proporciona  reflexões  sobre  a  proposta  inicial  da  tese  -  articulação  entre
Avaliação  Institucional  e  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos  -  e,  assim  compreender  a  Avaliação  Institucional  como  instrumento  de
melhoria  da  qualidade  das  Instituições  de  Educação  Superior,  adotando  a  sistemática  de  vinculá-la  aos  Projetos  Pedagógicos,
considerando  o  contexto  institucional  em  que  as  Instituições  de  Educação  Superior  se  encontram
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Código: 138

Título: Estudos para a construção de uma escala de avaliação da motivação para aprendizagem - EMA

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007633050015005P8

Palavra Chave: avaliação psicológica; motivação; aprendizagem;ensino medio.

Resumo:  O  presente  estudo  teve  como  objetivo  construir  e  avaliar  as  propriedades  psicométricas  de  uma  escala  de  motivação  para  a
aprendizagem.  A  etapa  1  envolveu  a  construção  dos  itens  da  escala,  a  análise  de  validade  de  conteúdo  feita  por  11  juízes  e  um  estudo
piloto  para  a  identificação  das  dificuldades  em  relação  à  compreensão  lingüística,  do  qual  participaram  19  alunos  de  uma  escola
pública  e  uma  particular.  A  etapa  2  consistiu  na  avaliação  das  propriedades  psicométricas  da  escala,  e  teve  como  participantes  739
estudantes,  ambos  os  sexos,  entre  14  e  20  anos,  do  ensino  médio  de  escolas  públicas  e  particulares  do  interior  de  São  Paulo.  Pela
análise  fatorial  exploratória  extraiu-se  uma  escala  de  28  itens  com  três  fatores  e  itens  com  carga  fatorial  acima  de  0,45.  A  meta
aprender  correlacionou-se  positivamente  com  a  meta  performance-aproximação  e  negativamente  com  a  evitação,  a
performance-aproximação  correlacionou-se  positivamente  com  a  evitação.  Considerando-se  a  variável  sexo,  as  meninas  demonstraram
ser  mais  orientadas  à  meta  aprender  e  os  meninos  à  performance-aproximação  e  na  comparação  por  natureza  da  escola,  os  estudantes
das  escolas  públicas  apareceram  como  mais  orientados  à  meta  aprender.  A  comparação  entre  grupos  contrastantes  por  desempenho
acadêmico  forneceu  mais  uma  evidência  de  validade  de  critério  à  escala,  mostrando  que  o  escore  médio  na  meta  aprender  foi  maior  em
alunos  considerados  de  alto  desempenho  acadêmico  pelos  professores.  Os  resultados  apontam  a  Escala  de  Motivação  para  a
Aprendizagem  (EMAPRE)  adequada  para  avaliar  a  motivação  de  estudantes,  porém  ainda  é  recomendada  a  realização  de  novos
estudos  visando  ao  aprimoramento  da  qualidade  psicométrica  do  instrumento  apresentado
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Título: Inclusão de alunos com necessidades educacionais na rede regular de ensino: análise da experiência da 
diretoria de ensino regional de Franca: desafios e possibilidades

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071333005010003P1

Palavra Chave: Inclusão, Nessecidades Educacionais Especiais, Políticas Públicas

Resumo:  O  presente  estudo  se  relaciona  às  questões  postas  na  atualidade  em  relação  ao  processo  de  inclusão  de  alunos  com
necessidades  educacionais  especiais  na  rede  regular  de  ensino.  Tem  como  objetivo  compreender  como  esse  processo  vem  de  fato
acontecendo  na  Rede  Estadual  de  Ensino  no  Ensino  Fundamental  Ciclo  I,  Ciclo  II  e  Ensino  Médio,  e  como  a  escola  regular  e  seus
profissionais  têm  encontrado  alternativas  para  atender  à  demanda  desses  alunos.  O  foco  da  pesquisa  é  a  instituição  escolar  pública,
observando  suas  diferentes  instâncias  hierárquicas  e  respectivas  gestões,  como  também  os  processos  de  formação  continuada  de
professores  no  que  tange  a  essas  questões.  Para  tanto,  faz-se  necessário  uma  incursão  no  passado  através  da  pesquisa  bibliográfica  para
compreender  o  presente,  utilizam-se  recursos  na  modalidade  da  pesquisa  documental,  buscando  historicamente  os  dados  que
acompanham  esse  processo  em  relação  às  políticas  públicas  da  atualidade  e  caminha-se  também  na  modalidade  da  pesquisa  de  campo
de  modo  a  buscar  uma  triangulação  que  possa  sustentar  a  complexidade  dessa  temática.  Os  resultados  obtidos  representam  uma
determinada  realidade  educacional  que  imprime  marcas  significativas  nos  avanços  e  possibilidades  desse  processo,  e  retrata  igualmente
a  predisposição  de  profissionais  da  educação  que  efetivamente  se  comprometeram  com  o  processo  de  inclusão  de  alunos  com
necessidades  educacionais  especiais.  Ao  mesmo  tempo,  ressignifica  tal  processo,  inferindo  imperativos  que  deverão  ser  repensados  e
construídos  a  partir  da  singularidade  das  diferentes  realidades  educacionais
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Código: 140

Título: . A adolescência e a formação da identidade: uma proposta de avaliação e intervenção

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007333009015019P7

Palavra Chave: Identidade/ EOMIS 2/ problemas de comportamento

Resumo:  Construir  a  identidade,  para  Erikson,  implica  definir  quem  a  pessoa  é,  quais  sãos  seus  valores  e  quais  as  direções  que  deseja
seguir  pela  vida.  Neste  processo,  o  adolescente  pode  encontrarse  em  um  dos  quatro  estados  que  são:  difusão,  pré-fechamento,
moratória  e  identidade  estabelecida,  sendo  os  dois  últimos  considerados  mais  maduros  e  saudáveis  que  os  dois  primeiros.  Este  trabalho
abrangeu  dois  estudos  cujos  objetivos  foram:  1)  identificar  o  estado  de  identidade  dos  adolescentes  no  Ensino  Médio;  e  2)  verificar  o
efeito  de  um  programa  de  intervenção  no  processo  de  construção  da  identidade  pessoal.  Participantes:  Participaram  do  primeiro  estudo,
753  estudantes  do  Ensino  Médio  de  duas  escolas  públicas  estaduais  e  do  segundo  estudo,  10  alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio  que  se
encontravam  em  difusão  de  identidade.  Método:  No  primeiro  estudo  foram  utilizados  o  Extended  Objective  Measure  of  the  Ego
Identity  Status  2  -  EOMEIS  2  e  o  Youth  Self  Report;  no  segundo,  além  do  EOMEIS  2,  atividades  que  favorecessem  a  exploração  de
diversos  aspectos  da  identidade.  Resultados:  a  maioria  dos  adolescentes  entrevistados  encontra-se  em  moratória.  Identificou-se  uma
associação  positiva  entre  o  sexo  feminino  e  os  estados  de  moratória  e  identidade  estabelecida.  Observou-se  uma  associação  positiva
entre  a  primeira  série  do  Ensino  Médio  e  pré-fechamento.  Problemas  de  comportamento  apareceram,  com  maior  freqüência,  nos
adolescentes  em  difusão  de  identidade.  O  estado  de  moratória  não  esteve  associado  a  nenhum  problema  de  comportamento.  Embora  os
adolescentes  tenham  aproveitado  sua  participação  no  grupo  de  intervenção,  não  foram  verificadas  mudanças  no  estado  de  identidade.
Conclusão:  O  trabalho  permitiu  um  quadro  mais  claro  a  respeito  do  processo  de  construção  de  identidade,  como  também  sugeriu  ser
necessário  desenvolverem-se  programas  para  promover  a  identidade  saudável  em  grupos  de  risco.  Palavras-chave:  identidade,
EOMEIS  2,  problemas  de  comportamento,  YSR,  adolescência
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Título: Conversas sobre ensino médio, reformas, alunos e professores: a difícil arte do encontro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074233001014001P0

Palavra Chave: ensino de segundo grau; reforma do ensino

Resumo:  Trabalho  realizado  em  escola  de  ensino  médio,  em  cidade  de  médio  porte,  do  interior  paulista,  procura  compreender  as
dificuldades  enfrentadas,  a  partir  da  ótica  dos  professores.  Como  pano  de  fundo  temos  a  pretendida  reforma  do  ensino  médio  e  o
projeto  de  capacitação,  em  serviço  e  à  distância,  intitulado  Ensino  Médio  em  Rede.  Por  meio  das  falas  dos  professores,  em  um
momento  de  particular  dificuldade  da  escola  onde  se  deu  a  pesquisa,  procura-se  registrar  e  compreender  os  embates,  as  linhas  de
afastamento  e  as  linhas  de  confluência  que  se  estabelecem  entre  o  discurso  oficial  dos  reformadores  e  o  discurso  dos  supostos
implementadores  da  reforma,  oficialmente  proposta.  Em  meio  aos  questionamentos,professores  interpretam  e  reinterpretam,  discutem  e
rediscutem,  constroem,  desconstroem  e  reconstroem  os  conhecimentos  sobre  o  que  entendem  ser  a  melhor  forma  de  cumprir  o  que
julgam  ser  o  seu  papel  social.  Trata-se  de  cartografar  um  processo  de  conversação  como  forma  de  aliar  conversa  +  ação.  Reflexões
baseadas  em  referencial  teórico  de  Michel  Foucault  procuram  compreender  as  relações  entre  o  Sujeito,  Ser/Saber,  Ser/Poder,
Poder/Saber  e  Ser/Consigo.  Ao  final,  a  pesquisadora  propõe  a  idéia  foucaultiana  sobre  a  Amizade,  que  aplicada  ao  campo  educativo,
poderia  dar  origem  a  uma  nova  ética  de  convivência  entre  professores  e  alunos,  capaz  de  reduzir  as  inevitáveis  relações  de  poder  a  uma
mínima  quantidade  de  domínio,  um  contrato  pedagógico  que  resgataria  a  escola  enquanto  espaço  público  onde,  apesar  das  relações  de
poder,  poder-se-ia  reinventar  a  forma  de  ensinar  e  aprender

Data Pesquisa: 12/11/2008

Autor: Vilma Abdalla

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 8/1/2009 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2007

Condições de Trabalho Docente
Perfil do Professor

Eixos Secundário:

Pagina 141 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 142

Título: Concepções de história e de ensino em manuais para o ensino médio brasileiros, argentinos e 
mexicanos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074333002010032P9

Palavra Chave: Ensino de História, livro didático, concepção de ensino

Resumo:  Tomando  os  livros  didáticos  como  fonte  de  investigação  e  a  História  das  disciplinas  como  perspectiva  de  análise,  este
trabalho  tem  o  propósito  de  analisar  as  concepções  de  História  e  de  seu  ensino  presentes  nos  livros  didáticos  destinados  aos  alunos  do
Ensino  Médio,  líderes  de  venda  no  Brasil,  Argentina  e  México  no  início  dos  anos  2000.  Produzidos  após  a  onda  de  reformas
curriculares  verificadas  na  década  anterior,  visamos  identificar  em  que  medida  essas  novas  proposições,  bem  como  os  debates  no
campo  do  ensino  de  História,  influenciaram  autores  e  editores  a  publicar  obras  sintonizadas  com  as  mudanças  propostas.  Com  essa
análise  queremos  realçar  a  necessidade  de  as  pesquisas  em  torno  do  ensino  de  História,  especialmente  aquelas  que  tomam  os  livros
didáticos  como  objetos  de  investigação,  tomarem  tanto  as  concepções  de  História  como  as  concepções  sobre  o  ensino  dessa  disciplina
como  algo  intrinsicamente  integrado.  A  pesquisa  demonstrou  que,  apesar  dos  três  países  apresentarem  vários  traços  semelhantes,  tanto
no  tocante  à  realidade  educacional,  como  do  mercado  editorial,  os  livros  didáticos  brasileiros,  argentinos  e  mexicanos  analisados
denotam  práticas  bastante  distintas  no  ensino  de  História.  Tais  diferenças  decorrem  de  um  amplo  conjunto  de  fatores,  os  quais
procuramos  identificar.
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Código: 143

Título: O processo de construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de pedagogia: concepções 
em disputa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075441001010015P7

Palavra Chave: Formação de Educadores; Curso de Pedagogia

Resumo:  O  presente  trabalho  estuda  o  processo  de  construção  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Curso  de  Pedagogia
instituídas  pelos  Pareceres  CNE/CP  no  05/2005  e  CNE/CP  no  03/2006  e  pela  Resolução  MEC/CNE  no  1  de  15  de  maio  de  2006.  Seu
objetivo  mais  imediato  foi  o  de  analisar  a  articulação  do  conteúdo  aprovado  nesta  resolução  com  o  conteúdo  das  propostas  de  Curso  de
Pedagogia  que  estiveram  em  disputa  no  processo  de  construção  das  DCNP,  buscando  apreender,  em  cada  um  dos  projetos,  as
concepções  basilares  de  formação  de  professores/educadores,  de  Curso  de  Pedagogia  e  de  pedagogo.  Das  propostas  em  disputa  nesse
processo,  duas  estiveram  mais  fortemente  representadas.  No  âmbito  da  sociedade  política,  falando  pelas  forças  hegemônicas  por  uma
nova  regulação  educacional  vinculada  ao  contexto  internacional  esteve  o  projeto  de  formação  de  professores  construído  pelo
MEC/CNE.  Delineado  pelos  princípios  articuladores  da  reforma  do  ensino  superior  implementada  na  década  de  1990  e  orientado  por
uma  concepção  centrada  na  dimensão  técnica  do  trabalho  docente  (CONTRERAS,  2002),  reduzia  o  Curso  de  Pedagogia  e  a  atuação  do
Pedagogo  à  docência  na  Educação  Infantil,  nos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental  e  nas  matérias  pedagógicas  do  Curso  Normal  de
nível  médio.  Entre  os  intelectuais  que  defenderam  essa  perspectiva  destacaram-se  Guiomar  Namo  de  Mello  e  Eunice  Ribeiro  Durham.
No  âmbito  da  sociedade  civil,  na  área  da  educação,  esteve  o  projeto  de  formação  de  educadores  construído  no  Movimento  Nacional
pela  Reformulação  dos  Cursos  de  Formação  do  Educador,  representado  pela  ANFOPE  e  entidades  parceiras  (ANPEd,  CEDES,
FORUMDIR,  entre  outras),  no  qual  firmou-se  a  idéia  da  docência  como  base  da  formação  profissional  do  educador  em  uma
perspectiva  orientada  pela  racionalidade  emancipatória  (FRIGOTTO,  2003).  Na  defesa  deste  projeto  evidenciaram-se  Helena  Costa
Lopes  de  Freitas,  Iria  Brzezinski,  Leda  Scheibe  e  Márcia  Ângela  da  Silva  Aguiar.  Do  embate  gerado  entre  posições  e  concepções
divergentes  resultou  a  consolidação  de  diretrizes  repletas  de  imprecisões  e  ambigüidades.
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Código: 144

Título: Escolaridade e Formação do Trabalhador: as contradições inerentes ao processo produtivo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061933004030079P2

Palavra Chave: educação; trabalho; formação escolar.

Resumo:  Observamos  que,  durante  a  história  do  capitalismo,  a  organização  do  trabalho  bem  como  a  da  escola  mostram  sensibilidade
às  mudanças  e  ao  desenvolvimento  da  sociedade.  Procuramos  evidenciar  se  a  formação  escolar  oferecida  aos  futuros  trabalhadores  é
condizente  com  as  exigências  dos  novos  postos  de  trabalho,  tendo  em  vista  as  características  do  capitalismo  na  sociedade  neoliberal.  A
nossa  hipótese  é  que  a  escola,  em  especial,  o  ensino  médio  não  está  sendo  o  local  de  desenvolvimento  das  potencialidades  e
competências  do  futuro  trabalhador.  Por  meio  de  estudo  empírico  buscamos  dados  referentes  aos  requisitos  exigidos  ao  trabalhador,
em  nível  médio,  para  sua  inclusão  no  denominado  mundo  do  trabalho.  Para  tanto  definimos  três  categorias  de  análise  dos  dados:
percepções  sobre  a  formação  no  ensino  médio,  lacunas  no  ensino  médio  e  requisitos  exigidos  ao  trabalhador.  Pudemos  constatar,  na
ótica  empresarial,  os  fatores  de  distanciamento  da  escola  com  relação  aos  quesitos  empresariais  que  se  evidenciam  na  formação  escolar
de  ensino  médio  de  seus  trabalhadores.  Palavras  -  chave:  Educação.  Trabalho.  Formação  escolar.  Formação  do  trabalhador.
Competências  do  trabalhador.
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Título: Caminhos de descaminhos da inclusão : o aluno negro no sistema educacional

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062033002010029P8

Palavra Chave: NEGROS (EDUCAÇÃO;ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS) - BRASIL

Resumo:  Frente  à  conhecida  situação  de  exclusão  do  negro  pelo  sistema  educacional,  este  trabalho  optou  por  investigar  os  caminhos
de  inclusão  que  deram  a  alunos  negros  condições  de  permanência  no  sistema  de  ensino  até  o  nível  superior.  Com  base  em  um  estudo
da  situação  socioeconômica  dos  alunos  concluintes  do  ensino  superior  que  se  auto-classificaram  como  negros  e  pardos/mulatos  no
questionário  do  ENC-2001,  o  foco  principal  da  análise  incidiu  sobre  os  cursos  de  Pedagogia,  pelo  seu  papel  estratégico  no  sistema  de
ensino,  ao  garantir  a  formação  de  professores  do  ensino  fundamental  e  médio.  As  entrevistas  realizadas  com  alunos  negros  dos  cursos
de  Pedagogia  de  cinco  instituições  da  cidade  de  São  Paulo  permitiram  traçar  seu  perfil  e  trajetória  escolar,  desvendando  as  estratégias
de  inclusão,  em  que  destacaram  a  persistência  pessoal  e  o  esforço  da  família  para  garantir  sua  permanência  no  sistema  de  ensino.A
experiência  do  preconceito  racial,  vivenciada  na  escola  desde  a  infância  e  resgatada  pela  memória  desses  alunos,  revelou-se  de  extrema
importância  na  construção  de  sua  identidade,  auto-imagem  e  auto-estima,  com  conseqüências  significativas  sobre  o  seu  desempenho
escolar.  Ao  mesmo  tempo,  a  pesquisa  mostrou  que  a  trajetória  escolar  desses  alunos  foi  marcada  pelo  silêncio  em  relação  às  situações
de  preconceito  e  as  questões  étnico-raciais,  que  os  acompanha  desde  a  família  e  as  experiências  no  ensino  fundamental  até  o  curso  de
Pedagogia.  As  conseqüências  desse  silenciamento  para  o  sistema  educacional  brasileiro  são  indicadas  ao  fim  do  trabalho
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Título: Compreendendo o inusitado: o processo educativo de um aluno que conseguiu concluir o 1º ciclo do 
ensino fundamental obtendo sucesso escolar quando a previsão era de fracasso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061533005010002P5

Palavra Chave: psicologia sócio-histórica; interação social

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  descrever  e  analisar  o  processo  educativo  de  um  aluno  que  conseguiu  concluir  o  primeiro
ciclo  do  ensino  fundamental  obtendo  sucesso  escolar  quando  a  previsão  era  de  fracasso.  Para  tanto,  foi  selecionada  uma  escola  da  rede
estadual  indicada  pela  Diretoria  de  Ensino  de  uma  cidade  de  médio  porte  no  interior  paulista.  O  referencial  teórico  adotado  foi  o  da
psicologia  sócio-histórica,  revendo-se  também  a  literatura  relativa  aos  fatores  determinantes  de  uma  trajetória  escolar  bem  sucedida.
Do  ponto  de  vista  metodológico,  os  procedimentos  próprios  de  estudos  de  caso  foram  seguidos.  Uma  das  professoras  da  4ª  série
indicou  uma  aluna  iniciante,  como  exemplo  de  uma  situação  problemática  solucionada  pela  ação  escolar.  Foram  então  realizadas
entrevistas  em  profundidade:  com  a  menina,  com  sua  mãe  bem  como  com  a  equipe  pedagógica  e  as  professoras.  Observações  da
criança  em  sua  interação  com  o  corpo  docente  e  discente  foram  também  feitas  durante  oito  meses.  Os  resultados  mostraram  que  além
dos  fatores  já  apontados  na  literatura,  o  sucesso  do  processo  educativo  também  envolve  a  consideração  de  três  dimensões  interagentes:
a)  a  da  singularidade;  b)  a  do  sentido;  e,  c)  a  do  saber  e  da  relação  com  ele  mantida.  Parece-nos  que  o  sucesso  do  processo  educativo
está,  justamente,  em  reconhecer  que  a  singularidade  dos  indivíduos  está  presente  na  escola  e  é  nela  reificada  ou  transformada  em
função  da  natureza  da  relação  que  a  escola  lhes  permite  estabelecer  com  o  conhecimento.
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Título: Educação a distância e trabalho docente virtual: sobre tecnologia, espaços, relações sociais de sexo e 
coletividade na idade mídia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063932001010001P7

Palavra Chave: Educação a distância, virtual e idade mídia

Resumo:  Os  tempos  e  espaços  escolares  constituem  fatores  fundantes  para  a  compreensão  do  processo  de  trabalho  pedagógico.  Isso
implica  reflexão  sobre  a  lógica  espaço-temporal  que  orienta  a  organização  do  trabalho  escolar.  Sendo  os  espaços  e  os  tempos  da
educação  tão  relevantes,  há  muito  a  ser  pensado  entre  o  espaço  da  secular  sala  de  aula  (historicamente  compreendida  como  lugar
privilegiado  para  o  ensino-aprendizagem  e  para  a  atuação  docente)  e  os  emergentes  ambientes  virtuais  de  aprendizagem  (ambiente  para
ensino-aprendizagem  simulado  telemática).  Também  há  muito  por  entender  entre  os  fragmentados  tempos  educacionais  em  momentos
para  a  aula,  para  o  recreio,  para  a  disciplina  de  história,  de  matemática  etc.,  até  os  flexíveis  tempos  da  educação  na  Idade  Mídia.  A
contemporaneidade  carece  de  reflexões  em  torno  dos  quatro  fatores  básicos  do  processo  educacional:  docência,  aprendizagem,  gestão  e
mediação  tecno-pedagógica,  isto  é,  carece-se  de  análises  em  torno  dos  docentes,  dos  alunos,  dos  gestores  e  das  tecnologias  que  fazem  a
mediação  do  ensino-aprendizagem.  Este  trabalho  pretendeu  contribuir  especificamente  com  o  primeiro  fator:  a  docência.  De  forma
mais  direta  ou  não,  os  outros  três  fatores  foram  tangenciados,  especialmente  os  meios  (tecnologias)  de  trabalho  do  docente  da  educação
a  distância  mediada  pela  telemática  (tecnologias  de  informação  e  comunicação).  Assim,  os  questionamentos  norteadores  da  pesquisa
foram:  Que  transformações  podem  ser  observadas  no  trabalho  do  educador  quando  os  processos  pedagógicos  são  estabelecidos  por
meio  de  tecnologias  virtuais?  Como  as  mudanças  nos  tempos  e  espaços  introduzidos  pelos  processos  pedagógicos  virtuais  podem
influenciar  o  trabalho  docente?  São  implicações  de  que  natureza?  Essas  questões  nasceram  do  seguinte  pressuposto:  O  processo  de
trabalho  na  educação  a  distância  virtual  parecia  estabelecer  novos  tempos  e  espaços  para  o  trabalhador  docente  e  esse
redimensionamento  espaço-temporal  estaria  afetando  não  somente  o  cotidiano  ou  a  prática  pedagógica  dos  educadores,  mas  também
sua  natureza  como  categoria  de  trabalhador.  A  partir  dessas  inquietações,  foi  proposta  esta  investigação  tendo  como  objetivo  geral
analisar  as  implicações  sofridas  pelo  trabalho  docente  em  decorrência  das  mudanças  espaço-temporais  introduzidas  pelos  processos
pedagógicos  virtuais.  Em  torno  desse  objetivo,  foram  estudadas  várias  categorias  de  análise,  como:  espaço-tempo,  tecnologia,  trabalho
docente,  gênero  (ou  relações  sociais  de  sexo),  educação  a  distância,  coletivo  de  trabalho,  lazer,  produção  e  reprodução,  entre  outras.
Foi  estabelecida  a  seguinte  hipótese  para  o  estudo:  As  novas  formas  de  experimentar  o  tempo  e  o  espaço  da  Idade  Mídia,  no  âmbito  do
trabalho,  se  dão  a  partir  de  processos  de  trabalho  intensificados  e  relações  de  trabalho  precarizadas.  Como  resultado,  esta  tese
apresentou:  a)  uma  análise  geral  sobre  o  padrão  de  organização  que  a  educação  a  distância  tem  tomado  no  Brasil,  em  que  se  destacou  a
figura  do  tutor  virtual  na  estrutura  organizacional:  Quem  é  o  trabalhador  da  educação  a  distância  virtual?;  b)  um  mapeamento  teórico
das  muitas  e  contraditórias  teorias  sobre  as  concepções  de  espaço  e  tempo,  destacando  os  espaços  e  tempos  de  trabalho  e  especificando
os  espaços  e  tempos  no  processo  de  trabalho  virtual  num  contexto  capitalista:  Como  se  configuram  os  tempos  e  espaços  da  Idade
Mídia?;  c)  uma  caracterização  do  tutor  virtual  como  um  teletrabalhador,  mostrando  alguns  aspectos  de  sedução  e  perigos  desse  "novo"
modo  de  organização  dos  trabalhadores  da  educação:  A  quais  benefícios,  riscos  e  perigos  estão  sujeitos  os  teletrabalhadores  docentes?;
d)  uma  análise  da  relação  entre  teletrabalho,  tecnologia  e  relações  sociais  de  sexo,  tendo  como  campo  de  investigação  a  educação  a
distância  mediada  por  tecnologias  de  informação  e  comunicação:  Sendo  as  tecnologias  sexuadas,  que  diferenciações  podem  ser
observadas  entre  os  trabalhos  masculinos  e  femininos  no  âmbito  do  teletrabalho  docente?;  e)  um  levantamento  de  perdas  e  ganhos  da
realização  do  trabalho  pedagógico  por  meio  da  telemática:  Em  termos  trabalhistas  e  de  formação,  como  os  benefícios  evidentes  no
trabalho coletivo da educação presencial podem ser observados no teletrabalho docente?; f) uma reflexão sobre as possibilidades
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Título: Álcool: acesso, uso e consequências um levantamento com estudantes dos ensinos fundamental e 
médio da cidade de Paulinia (SP)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062133009015032P3

Palavra Chave: adolescentes; bebidas alcoolicas; consumo; politicas sociais

Resumo:   Introdução:  Álcool  é  a  droga  mais  usada  no  mundo  segundo  a  Organização  Mundial  de  Saúde  e  o  consumo  entre  jovens  é
de  particular  interesse  visto  que  os  jovens  são  mais  propensos  a  engajar  em  comportamentos  de  risco  do  que  os  adultos;  e  o  álcool  tem
papel  importante  em  várias  conseqüências  negativas  tanto  para  o  adolescente  quanto  para  a  sociedade.  Objetivos:  O  presente  estudo
teve  como  principal  objetivo  traçar  um  perfil  dos  estudantes  em  relação  ao  consumo  de  bebidas  alcoólicas,  considerando:  padrão  de
consumo  de  bebida  alcoólica;  percepção  da  disponibilidade  e  facilidade  de  acesso  ao  álcool;  circunstâncias  e  contexto  do  consumo  de
bebida  alcoólica;  e  conseqüências  do  comportamento  de  beber.  Métodos:  Um  questionário  de  auto-preenchimento  foi  respondido  por
amostra  estratificada  e  randomizada  de  2074  alunos  de  5ª  série  do  ensino  fundamental  a  3ª  série  do  ensino  médio  de  escolas  públicas  e
privadas  da  cidade  de  Paulínia,  SP.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  em  sala  de  aula,  durante  o  horário  escolar,  por  monitores  treinados  e
sem  a  presença  do  professor.  A  participação  no  estudo  era  voluntária  e  anônima.  Resultados:  A  prevalência  de  uso  de  álcool  na  vida  foi
de  62,2%  e  17,3%  dos  alunos  relataram  pelo  menos  um  episódio  de  abuso  agudo  nos  últimos  30  dias.  Os  adolescentes  reportaram  que
adquirem  facilmente  bebidas  alcoólicas  de  estabelecimentos  comerciais  e  também  em  contextos  sociais  com  parentes  e  amigos.  Apenas
1%  dos  menores  de  idade  relatou  que  tentou,  mas  não  conseguiu  comprar  bebida  alcoólica.  Os  estudantes  relataram  conseqüências
negativas  do  consumo  nos  últimos  12  meses  como:  brigar  depois  de  beber  (5%).  Cinqüenta  e  cinco  por  cento  dos  estudantes  conhecem
alguém  que  sofreu  acidente  de  trânsito  provocado  por  motorista  embriagado.  Conclusões:  Os  dados  revelam  alta  prevalência  de  uso  de
álcool  entre  adolescentes;  fácil  acesso  às  bebidas  alcoólicas,  inclusive  para  os  menores  de  idade  e  que  os  jovens  se  colocam  em  risco  e
apresentam  conseqüências  negativas  do  consumo  de  álcool.  O  presente  estudo  enfatiza  a  necessidade  de  ação  imediata  em  relação  às
políticas  públicas  do  álcool  no  Brasil
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Título: Uma escola pública para aluno adulto: do fazer ao saber

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062624733003017001P2

Palavra Chave: Educação de Jovens e Adultos; Método; Conteúdo

Resumo:  Esse  trabalho  apresenta  uma  visão  do  contexto  nacional,  inserindo  o  vezo  internacional,  procurando  revelar  o  terreno  onde
emerge  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  como  surgem  e  se  fortalecem  as  ideologias,  que  favorecem  concepções  equivocadas  ao  longo
da  Educação  Brasileira.  A  pesquisa  empreendida  em  uma  escola  pública  de  educação  básica,  exclusiva  para  jovens  e  adultos  do  ensino
fundamental  -  Ciclo  II  e  do  ensino  médio,  expôs  a  relação  ensino/aprendizagem  que  se  modifica  pelos  sujeitos  em  ação  na  busca  do
conhecimento.  As  categorias  de  análise  método/conteúdo  e  avaliação/objetivo  nortearam  categorias  empíricas  que  constituíram  o  fazer,
resignificaram  o  saber,  qualificando  a  práxis  pedagógica.
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Título: Alimentação escolar e avaliação nutricional dos alunos do ensino fundamental das escolas municipais 
de Lavras - MG

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061132004010005P5

Palavra Chave: Alimentação escolar, antropometria, nutrição

Resumo:  O  presente  estudo  teve  por  objetivos  avaliar  a  alimentação  escolar  (AE)consumida  por  alunos  do  ensino  fundamental  (EF)
das  escolas  municipais,  urbanas  (EU)  e  rurais  (ER)  de  Lavras,  MG,  quanto  à  aspectos  químicos,sensoriais,  da  adesão  ao  Programa  de
Alimentação  Escolar  e  a  adequação  da  alimentação  escolar  quanto  à  meta  de  fornecer  15%  das  necessidades  nutricionais  proposta  pelo
Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar,  bem  como,  avaliar  o  estado  nutricional  dos  referidos  alunos,  com  base  nos  aspectos
antropométricos,  do  consumo  da  alimentação  domiciliar  e  dos  sócio-ambientais.A  coleta  de  dados  foi  realizada  aleatoriamente,  no  ano
de  2004,  com  835  alunos  do  EF  matriculados  em  todas  as  unidades  de  ensino  municipal  (UEM)  de  Lavras,MG.  A  composição  química
da  AE  de  todas  as  escolas  apresentou  valores  diários  médios  de  189kcal,  7,5g  de  proteína,  72,9mg  de  Ca,  16,7mg,  Mg,  2,2mg  de  Fe  e
1,4mg  de  Zn.  Os  testes  de  aceitabilidade  indicaram  valores  >85%  para  a  maioria  das  preparações  avaliadas.  As  necessidades
nutricionais  não  estavam  sendo  totalmente  atendidas,  observou-se  que  quinze  das  dezesseis  UEM  estavam  fornecendo  só  a  metade  das
calorias  e  do  cálcio  para  o  atendimento  da  meta  de  fornecer  15%,  enquanto  para  a  proteína  e  o  ferro  foram  totalmente  atendidas.
Observou-se  adesão  fraca  (consumo  da  AE  até  3  vezes/semana)  ao  PAE  por76,5%  dos  alunos  entrevistados,  forte  adesão  (consumo  da
AE  >4vezes/semana)por  20,1%  e  não  adesão  por  3,4%.  A  avaliação  da  preferência  pelas  preparações  alimentícias  revelou  que  aquelas
que  tinham  como  ingrediente  básico  o  arroz  seguido  do  macarrão,  tiveram  os  maiores  percentuais  de  escolha,  sendo  de89,7%  e  34,1%,
respectivamente.  A  preparação  alimentícia  arroz  temperado  obteve  a  preferência  de  58%.  A  antropometria  evidenciou  que  9,3%  dos
alunos  apresentavam  baixo  peso,  81,2%  peso  adequado,  7,1%  sobrepeso  e  2,4%obesidade.  Registrou-se  que  o  percentual  de  mães  e
pais  das  EU  que  eram  analfabetos  (2,9%)  era  igual,  mas  para  os  alunos  das  ER  observou-se  que  o  percentual  dos  pais  analfabetos  era
(9,5%)  e  o  das  mães  (3,6%).  Quanto  a  média  de  até  quatro  anos  de  estudos  verificou-se  o  percentual  para  as  mães  dos  alunos
pertencentes  as  ER  era  de  69%  e  das  EU  37,4%.  O  nível  médio  da  renda  mensal  mostrou-se  muito  baixo  e  eram  diferentes  entre  os
alunos  das  EU  e  ER.  O  consumo  de  alimentos  da  grande  maioria  dos  estudantes  apresentou-se  similar  entre  os  matriculados  nas  escolas
urbanas  e  rurais,  sendo  observado  consumo  baixo  para  os  grupos  das  frutas,  vegetais,  carnes  e  leite.  A  grande  maioria  tinha  o  hábito  de
ingerir  diariamente  numa  mesma  refeição  arroz  e  feijão.  As  condições  sócio-ambientais  das  famílias  dos  alunos  matriculados  das  EU  e
ER  aponta  para  uma  situação  bem  diferenciada,  sendo  que  para  os  alunos  das  escolas  urbanas  apresentavam-se  melhores  (porém
inadequadas)  quanto  a  escolaridade  dos  pais  e  renda  familiar.  O  diagnóstico  nutricional  dos  alunos  com  baixo  peso  e  sobrepeso  estava
associado  as  famílias  em  a  renda  média  mensal  que  variava  de  um  a  dois  salários  mínimos  e  os  alunos  que  apresentavam  obesidade
pertenciam  a  famílias  com  renda  de  dois  a  três  salários  mínimos.  A  escolaridade  materna,  de  modo  geral  mostrou-se  não  relevante  na
associação  com  o  diagnóstico  nutricional,  já  a  escolaridade  (tempo  médio  de  até  quatro  anos)  paterna  estava  associada  ao  baixo  peso.
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Título: Currículo por módulos e educação profissional técnica: crítica da formação para o mercado de trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061033005010001P9

Palavra Chave: EXPERIÊNCIA, CURRÍCULO POR MÓDULO, TEORIA CRÍTICA DA SOCIEDA

Resumo:  Este  estudo  versa  sobre  a  experiência  escolar  de  uma  escola  profissional  técnica  de  nível  médio  pública,  estadual,  situada  na
capital  paulista,  que  organizou  seu  currículo  por  módulos  a  partir  do  conceito  de  competências,  desde  1998.  O  objetivo  deste  estudo  foi
o  de  investigar  como  a  escola  estruturou  seu  projeto  pedagógico  e  definiu  conteúdos,  formas  de  ensino  e  de  aprendizagem  a  partir  da
organização  curricular  por  módulos.  A  análise  foi  realizada  com  base  nos  estudos  da  teoria  crítica  da  sociedade,  representada
principalmente  pelos  autores:  Max  Horkheimer,  Theodor  Adorno  e  Herbert  Marcuse,  da  primeira  geração  da  Escola  de  Frankfurt.  Os
resultados  indicam  que  o  conteúdo  dos  cursos  apresenta-se  fortemente  influenciado  pelo  setor  produtivo,  legitimado  pela  organização
curricular  por  módulos,  que  permite  ao  aluno  estabelecer  seu  próprio  percurso  de  aprendizagem  e  de  substituir  o  ensino  e  a
aprendizagem  escolar  pela  experiência  obtida  no  trabalho,  desconsiderando  o  espaço  de  aprendizagem  escolar,  o  conhecimento  dos
professores  e  responsabilizando  o  aluno  por  decisões  relacionadas  à  sua  formação  profissional.  O  currículo  por  módulos  é  atraente  por
proporcionar  acesso  rápido  a  qualificações  profissionais  -  tentativa  de  solucionar  um  problema  estrutural  da  atual  sociedade  capitalista
que  é  o  desemprego,  principalmente  de  jovens.  A  forma  modular  de  organização  curricular  estrutura-se  com  o  objetivo  de  ocultar
possibilidades  mais  concretas  de  realizar  esclarecimentos  sobre  a  organização  das  relações  de  produção  do  sistema  capitalista,
demonstrando  um  aspecto  que  é  próprio  da  escola  capitalista:  o  controle  social.A  pedagogia  das  competências  e  a  organização  modular
da  escola  são  expressões  da  ideologia  da  racionalidade  tecnológica.  Ambas  solicitam  um  ajuste  do  homem  à  organização  social,
limitando  sua  crítica  e  dificultando  sua  constituição  como  um  ser  autônomo,  ao  restringir  uma  experiência  formativa  esclarecedora
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Título: Educação Inclusiva é para todos?A (falta de) formação docente para Altas Habilidades/ Superdotação 
no Brasil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063031004016006P5

Palavra Chave: Competências, Formação Docente, Educação Especial

Resumo:  Este  estudo  buscou  analisar  aspectos  na  formação  docente  para  a  Educação  Especial  -  Altas  Habilidades/Superdotação  que
compõem  competências  necessárias  e  desejáveis  para  atender  ao  universo  da  Educação  Inclusiva.  A  pesquisa  se  caracterizou  como  um
estudo  de  caso  onde  foram  examinados  procedimentos  acadêmicos/pedagógicos  concernentes  à  formação  de  profissionais  em  nível  de
Pós-Graduação  Lato  Sensu,  ocorrido  no  período  de  1999  a  2002,  na  Universidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Por  ser  um  estudo  de
caso,  não  seria  pertinente  generalizações;  entretanto,  a  investigação  realizada  favorece  um  olhar  crítico  sobre  a  realização  do  curso,
suscitando  o  caráter  relevante  que  justifica  sua  validação  e  de  futuras  iniciativas  de  mesma  natureza.  A  Tese  indica  a  necessidade
premente  da  criação  de  cursos  de  habilitação  profissional,  que  devem  existir  de  forma  contínua  e  adequada,  em  nível  de  pós-graduação,
como  garantia  para  impulsionar  a  formação  de  professores  em  nível  de  Graduação  e/ou  Ensino  Médio,  ampliando,  como  conseqüência,
a  hoje  desprovida  oferta  de  atendimento  aos  alunos  com  Altas  Habilidades/Superdotação  no  país.  Este  estudo  apresenta,  ainda,
características  de  pesquisa  exploratória,  em  decorrência  da  carência  de  estudos  relacionados  aos  cursos  de  formação  para  esta  área  de
atuação  no  Brasil.  Por  isso,  fez-se  indispensável  uma  investigação  que  buscasse,  através  de  questionários  mistos,  tornar  conhecida  esta
realidade  emergente  nos  discursos  dos  professores  e  alunos,  considerados  como  sujeitos  nesta  pesquisa.  Inicialmente  foi  realizada
revisão  bibliográfica  acerca  do  conceito  de  Altas  Habilidades/Superdotação  encontrado  na  literatura  especializada,  bem  como  dos
conceitos  de  Talento,  Precocidade  e  Genialidade;  dos  processos  de  Sondagem,  Identificação,  Programas  de  Enriquecimento,  e  as
possibilidades/alternativas  de  atendimento  no  modelo  brasileiro:  Classes  Comuns,  Salas  de  Recursos,  Atendimento  Itinerante,
Aceleração/Avanço  e  Acompanhamento  Psicológico.  Procurou-se  também,  através  da  literatura  especializada,  identificar  os  conceitos
de  competência  e  aprendizagem,  estabelecendo  estreita  relação  teórico-metodológica,  com  base  em  análise  de  documentos  legais,
diretrizes  e  programas  de  capacitação,  que  formam  o  substrato  para  a  proposta  de  inclusão  social  no  contexto  educacional  brasileiro.
Concomitantemente  à  investigação  principal,  foram  pesquisadas  informações  a  respeito  dos  cursos  em  nível  de  pós-graduação
oferecidos  sobre  o  tema  no  Brasil,  bem  como  sobre  o  atendimento  desse  segmento  nos  Estados,  Distrito  Federal  e  Capitais  no  país,
tanto  através  de  pesquisa  em  meios  eletrônicos  na  grande  rede,  quanto  por  contato  direto,  visando  estabelecer  um  paralelo  quanto  ao
campo  profissional,  através  da  existência  de  políticas  públicas  para  as  Altas  Habilidades/Superdotação.  As  conclusões  destacaram  a
existência  precária  de  ações  efetivas,  seja  em  âmbito  governamental,  seja  por  universidades  e  escolas.  As  poucas  iniciativas
identificadas  não  estabelecem  relação  entre  si  e  permanecem  isoladas,  o  que  retarda  a  conquista  de  melhores  condições  de  trabalho
docente,  permitindo  a  continuidade  de  práticas  anteriores,  uma  vez  que  consolidam  um  vaivém  de  posturas,  e,  assim,  pouco  se  avança
em  direção  à  oferta  do  atendimento  adequado,  e  necessário,  ao  aluno  com  Altas  Habilidades/Superdotação
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Título: Avaliação das práticas de participação da gestão colegiada nas escolas públicas estaduais do Ceará

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061222001018001P9

Palavra Chave: GESTÃO DEMOCRÁTICA, AUTONOMIA ESCOLAR, COLEGIADO

Resumo:  Uma  questão  fundamental  norteou  este  trabalho:  como  as  escolas  públicas  do  ensino  fundamental  e  médio  da  rede  pública  do
Estado  do  Ceará  e  que  tenham  PDE  -  Plano  de  Desenvolvimento  da  Escola,  vêm  respondendo  ao  imperativo  constitucional  que
estabelece  o  princípio  da  gestão  democrática  do  ensino  público.  A  inclusão  da  gestão  democrática  do  ensino  público  na  Constituição
Federal  de  1988  foi  uma  inovação,  já  que  nenhuma  outra  carta  anterior  o  fez.  Mesmo  a  legislação  infraconstitucional  de  natureza
federal  não  consignou  o  tema  como  um  princípio  a  ser  adotado.  Este  estudo  se  circunscreverá  a  verificar  se  existe  a  participação  efetiva
do  colegiado  escolar  na  gestão  das  escolas  públicas  estaduais,  e  qual  o  nível  de  relacionamento  dessas  escolas  com  outros  órgãos  do
sistema  (Secretaria  de  Educação  do  Estado  -  SEDUC  e  os  Centros  Regionais  de  Desenvolvimento  da  Educação  CREDE)  A  pesquisa
baseou-se  em  dois  tipos  de  levantamentos  de  dados.  No  primeiro,  entrevistas  de  caráter  não  estruturado  com  os  membros
representativos  de  Conselhos  Escolares  de  oitenta  e  duas  escolas.  No  segundo  levantamento,  foram  feitas  observações  do
funcionamento  das  reuniões  desses  Conselhos.  As  interpretações  e  explicações  dos  achados  foram  feitas  com  base  nos  princípios
estritos  da  hermenêutica  fenomenológica,  e,  sete  categorias  distintas,  mas  intimamente  relacionadas  foram  enunciadas  como  expressões
concretas  da  gestão  democrática  -  a  concepção  de  participação,  a  participação  dos  diferentes  segmentos  da  comunidade  escolar  e  local
na  gestão  da  escola,  o  referendado  nas  reuniões  do  Conselho,  o  número  de  reuniões  realizadas  pelo  Conselho,  as  dificuldades  na
participação  dos  vários  segmentos  na  gestão  da  escola,  os  Organismos  Escolares  presentes  na  gestão  da  escola  e  a  relação  da  escola
com  o  CREDE  e  a  SEDUC.  Foi  possível  constatar  que,  ao  contrário  do  que  se  idealiza  sobre  a  convivência  entre  membros  da
comunidade  escolar  e  local,  os  mecanismos  adotados  pelos  sistemas  não  lograram  bom  termo
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Título: As Bases da Reforma do Ensino Médio e da Educação Profissional de Nível Técnico: As tramas das 
forças políticas no Congresso Nacional na tramitação da LDB

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062631003010001P0

Palavra Chave: Lei de diretrizes - Bases da Educação - reforma

Resumo:  O  objetivo  desse  trabalho  é  o  de  demonstrar/provar,  através  do  processo  de  tramitação  da  O  objetivo  desse  trabalho  é  o  de
demonstrar/provar,  através  do  processo  de  tramitação  da  Lei  de  diretrizes  e  Bases  da  Educação  no  Congresso  Nacional,  a  forma  pela
qual  as  forças  políticas  vinculadas  ao  setor  conservador  (do  capital),  em  aliança  com  uma  fração  das  forças  políticas  vinculadas  ao
setor  progressista  da  educação,  conseguiram  derrotar  a  concepção  marxista  no  campo  da  educação,  a  qual  estava  explicitada  no  projeto
original  de  LDB  ¾  PLC  1258  de  ---  de  novembro  de  1988,  de  autoria  do  Deputado  Octávio  Elísio  (PSDB-MG)  ¾,  e  que  deveria  ser  a
base  para  a  para  a  reforma  do  ensino  médio  e  da  educação  profissional  de  nível  técnico.  e  Bases  da  Educação  no  Congresso  Nacional,  a
forma  pela  qual  as  forças  políticas  vinculadas  ao  setor  conservador  (do  capital),  em  aliança  com  uma  fração  das  forças  políticas
vinculadas  ao  setor  progressista  da  educação,  conseguiram  derrotar  a  concepção  marxista  no  campo  da  educação,  a  qual  estava
explicitada  no  projeto  original  de  LDB  ¾  PLC  1258  de  ---  de  novembro  de  1988,  de  autoria  do  Deputado  Octávio  Elísio  (PSDB-MG)
¾,  e  que  deveria  ser  a  base  para  a  para  a  reforma  do  ensino  médio  e  da  educação  profissional  de  nível  técnico
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Código: 155

Título: O Tempo Geológico no Ensino Fundamental e Médio: os estudantes e os livros didáticos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061933002010001P6

Palavra Chave: tempo geológico, coluna geológica

Resumo:  Trata-se  de  uma  pesquisa  que  objetiva  a  análise  de  colunas  geológicas  consultadas  a  partir  de  diferentes  livros  didáticos,  que
possibilitou  compreender  como  o  tempo  geológico  aparece  no  ensino  de  evolução,  junto  à  disciplina  de  biologia  do  ensino  médio  e  na
disciplina  de  geografia  do  ensino  fundamental,  enfocando  a  origem  e  as  transformações  do  relevo  terrestre  ao  longo  das  eras
geológicas.  Foi  possível  observar  inúmeras  informações  heterogêneas  e  problemáticas  didáticas,  revelando  problemas  de  ordem
estrutural  e  cognitiva,  que  podem  prejudicar  professores  e  alunos  no  entendimento  do  tempo  profundo,  apresentando  eventos
desorganizados  ou  omitidos.  Procurou-se  ressaltar  os  principais  marcos  da  construção  da  coluna  geológica  assim  como  os  principais
personagens  envolvidos;  citando  James  Hutton,  John  Playfair,  Charles  Lyell,  Charles  Darwin.  Responsáveis  estes  parcialmente  pelas
modificações  do  pensamento  filosófico-científico  da  Europa  durante  os  séculos  XVIII  e  XIX,  destituindo  o  antigo  pragmatismo
dominante  da  crença  de  um  planeta  com  6000  anos  de  idade.  As  escalas  temporais  envolvidas  como  o  mega-intervalo  Pré-Cambriano,
com  4,0  bilhões  de  anos  de  duração  ou  representando  cerca  de  85%  do  tempo  geológico,  muitas  vezes  foi  apresentado  graficamente
diminuído  ou  omitido  nas  colunas  geológicas  analisadas.  Detectou-se  também  problemas  gráficos  visuais  com  o  Eon  Fanerozóico,
exibindo  superdimensionamento  das  eras  e  períodos  sem  nenhuma  justificativa  aparente,  e  ressaltando  com  freqüência,  graficamente,  a
Era  Cenozóica  com  distinto  grau  de  importância,  apesar  desta  apresentar  o  menor  intervalo  de  tempo  registrado  na  coluna  geológica,
aproximadamente  65  milhões  de  anos.  A  compreensão  cognitiva  do  tempo  geológico  é  complexa  e  os  livros  didáticos  pouco  ajudam
seu  aprendizado.  As  evidências  fósseis  são  tomadas  como  decisivas  para  a  compreensão  do  tempo  geológico.  Como  parte  do  trabalho,
foram  analisadas  entrevistas  com  crianças  e  adolescentes  moradores  de  jazigos  fossilíferos,  a  fim  de  compreender  como  as  evidências
que  lhes  são  próximas  possivelmente  influenciaram  as  idéias  que  elaboravam  sobre  o  passado  do  planeta.  O  trabalho  termina
discutindo  implicações  didáticas  de  diferentes  perspectivas
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Código: 156

Título: A formação docente no fazer e refazer da prática pedagógica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20064923001011001P1

Palavra Chave: Formação de Professores, Ação na Escola, Paulo Freire

Resumo:  Este  trabalho  analisou  ações  formativas  desenvolvidas  pelo  Grupo  de  Estudos  de  Prática  Educativas  em  Movimento
(GEPEM)  -  UFRN,  cujo  foco  central  de  atuação,  tanto  na  intervenção,  quanto  na  pesquisa,  é  a  transformação  do  fazer  pedagógico,
consciente  de  que  a  intervenção  na  Escola  com  o  objetivo  explícito  de  mudar  a  ação  pressupõe  um  processo  de  formação  dos
educadores.  A  metodologia  utilizada  é  uma  reflexão  sobre  a  prática,  visando  estar  construindo  um  conhecimento  que  possa  ser
generalizado  para  outras  realidades.  Na  análise  das  produções  anteriores  do  Grupo,  buscou-se  o  que  estava  parametrizando  as  decisões
tomadas,  ou  seja,  quais  as  regularidades  desse  processo,  permitindo  a  identificação  dos  princípios,  uma  vez  que  eles  apareceram
recorrentemente  nos  diferentes  documentos  analisados.  Foram  identificados  como  princípios  para  as  ações  formativas  do  GEPEM:  o
sujeito  enquanto  ser  histórico-social  faz  parte  de  uma  determinada  comunidade;  o  conhecimento  é  construído  nas  relações  sociais  e  a
realidade  local  é  geradora  de  conteúdo;  a  dialogicidade,  construção  coletiva  e  o  processo  de  conscientização.  Também,  foram
explicitados  quatro  organizadores  devidamente  caracterizados,  e  evidenciados  parâmetros  e  critérios  de  atuação  que  possibilitam  a  sua
articulação  com  a  prática.  Ao  final,  os  princípios  e  organizadores  são  utilizados  para  analisar  duas  propostas  de  formação  inicial
(Ensino  Médio  e  Superior)  de  educadores  de  assentamentos  rurais.
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Código: 157

Título: De volta à escola: escolarização e formas de sociabilidade dos jovens das camadas populares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006131005012001P0

Palavra Chave: Jovens, sociabilidade e escolarização

Resumo:  Esta  tese  tem  por  objetivo  analisar  as  formas  de  sociabilidade  de  um  conjunto  de  jovens,  alunos  e  alunas  do  ensino  médio
para  jovens  e  adultos  da  Argentina.  Resume  as  principais  questões  ao  redor  do  tema  dos  jovens,  suas  práticas  culturais  e  a  relação  com
a  escola  surgidas  de  pesquisas  feitas  na  Argentina  e  na  América  Latina  durante  a  última  década.  Através  de  observações,  questionários
e  entrevistas,  examina  o  impacto  social  das  mudanças  em  relação  às  configurações  familiares  e  aos  grupos  de  pares,  na  perspectiva  dos
trabalhos  de  Pierre  Bourdieu  e  Bernard  Lahire.  Junto  isso,  considera  o  lugar  das  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação  na
configuração  das  novas  juventudes  das  camadas  populares,  um  fenômeno  emergente  que  tem  cada  vez  mais  incidência.  A  análise  teve
como  finalidade  compreender  o  conjunto  de  disposições  vinculadas  às  formas  de  sociabilidade  que  podem  explicar,  em  parte,  a
permanência  no  processo  de  escolarização  e  as  múltiplas  estratégias  na  tentativa  de  escapar  da  desfiliação  escolar  no  ensino  médio.
Uma  contribuição  da  pesquisa  é  mostrar  um  repertorio  de  disposições  que  ligam  a  sociabilidade  à  escolaridade  e  outras  que,  formando
parte  importante  da  vida  dos  jovens,  não  são  reconhecidas  nem  pelas  políticas  nem  pelas  práticas  educativas.  Essas  últimas  podem  ser
pistas  para  pensar  sobre  as  condições  de  possibilidade  de  mudanças  nas  políticas  de  escolarização  que  visem  favorecer  a  finalização
dos  estudos  nas  camadas  populares  ao  mesmo  tempo  em  que  uma  educação  baseada  em  princípios  de  justiça  e  reconhecimento  para  os
novos  jovens.
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Código: 158

Título: Como aprendem os que ensinam e como ensinam os que aprendem? Um estudo com professoras no 
contexto do jogo Traverse

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006730001013006P3

Palavra Chave: aprendizagem, jogos de regras, prática pedagógica, traverse

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  por  objetivo  verificar  a  relação  entre  os  modos  de  aprender  e  de  ensinar  de  professoras  em  um  contexto  de
jogo  de  regras,  bem  como  investigar  suas  reflexões  sobre  a  prática  pedagógica.  Participaram  da  pesquisa  quatro  professoras  da  quarta
série  do  ensino  fundamental  de  uma  escola  particular  do  Espírito  Santo.  O  procedimento  de  pesquisa  foi  organizado  em  três  situações:
(1)  inicial,  constituída  por  uma  entrevista  para  caracterização  dos  perfis  das  participantes,  assim  como  de  suas  concepções  acerca  do
processo  ensino-aprendizagem;  (2)  de  aprendizagem,  composta  pelas  fases  de  instrução,  de  experimentação  e  de  problematização,
todas  utilizando  um  jogo  de  regras  denominado  Traverse;  e  (3)  de  ensino,  formada  pelas  fases  de  instrução  e  de  experimentação,
também  utilizando  o  mesmo  jogo.  Esta  terceira  situação  contou  com  a  colaboração  de  quatro  crianças.  Durante  as  situações  de
aprendizagem  e  de  ensino,  vários  questionamentos  foram  propostos  de  modo  que  as  professoras  pudessem  refletir  sobre  as  situações
vividas  no  jogo,  sobre  suas  ações  e  sobre  as  relações  entre  estas  e  a  prática  pedagógica.  Os  resultados  obtidos  permitiram  caracterizar
as  concepções  das  professoras  sobre  alguns  temas  relacionados  ao  processo  ensino-aprendizagem,  assim  como  os  conflitos  vividos  por
elas  no  cotidiano  escolar.  Além  disso,  constatamos  uma  evolução  em  seus  níveis  de  compreensão  do  sistema  lógico  contido  no  jogo,
com  a  existência  de  momentos  intermediários  que  indicam  uma  tomada  de  consciência  parcial  da  ação.  A  principal  dificuldade
apresentada  nesse  processo  foi  a  compreensão  da  dialética  intersistêmica  existente  no  jogo  e  a  observação  simultânea  das  próprias
ações  e  das  ações  do  adversário.  No  que  se  refere  ao  ensino  do  jogo,  houve  um  predomínio  de  procedimentos  baseados  no  modelo
utilizado  pela  experimentadora,  sendo  identificadas  algumas  dificuldades  apresentadas  pelas  professoras,  tanto  no  momento  de  instruir
quanto  no  de  mediar.  Após  esta  análise,  foi  possível  estabelecer  um  paralelo  entre  as  duas  situações,  a  de  aprendizagem  e  a  de  ensino.
Desse  modo,  verificamos  que  os  principais  obstáculos  enfrentados  pelas  professoras  para  avançar  em  seus  níveis  de  compreensão  do
jogo,  na  situação  de  aprendizagem,  repetiram-se,  de  modo  análogo,  no  momento  de  ensinar.  Ao  ampliarmos  a  análise  para  o  contexto
escolar,  também  identificamos  as  tensões  vividas  pelas  professoras  ante  as  contradições  existentes  no  cotidiano  escolar,  as  quais
envolviam  aspectos  similares  aos  presentes  em  suas  dificuldades  no  contexto  do  jogo.  Os  resultados  confirmaram  nossa  hipótese  de
que  existe  uma  relação  entre  os  modos  de  aprender  e  de  ensinar  das  professoras  no  Traverse,  bem  como  de  que  esse  jogo  pode  ser  um
recurso  rico  a  ser  utilizado  em  um  contexto  de  formação  docente.  Diante  dessa  constatação,  sugerimos  uma  reflexão  mais  ampla  sobre
os  contextos  de  aprendizagem  que  têm  sido  oferecidos  aos  professores  em  seus  processos  de  formação  docente  e  de  formação
continuada,  considerando  que  a  profissionalização  requer  um  trabalho  de  tomada  de  consciência  sobre  os  próprios  processos  de
aprendizagem
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Código: 159

Título: Aprender para a vida ou para o vestibular? O alfabetismo científico e a construção social de conceitos 
biológicos entre estudantes de Cursos Pré-Vestibulares Comunitários

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061531005012001P0

Palavra Chave: ensino de biologia, alfabetismo científico e PVCom

Resumo:  A  partir  de  uma  abordagem  multifocal  da  noção  de  alfabetismo  científico,  que  procurou  englobar  aspectos  culturais,  políticos
e  sócio-lingüísticos,  buscou-se  dimensionar  em  que  medida  o  ensino  de  Biologia  tem  contribuído  para  o  desenvolvimento  dos  níveis  de
alfabetismo  científico  e,  consequentemente,  para  a  consolidação  de  uma  percepção  mais  ampla,  entre  estudantes  de  nível  médio,
provenientes  das  camadas  populares,  de  questões  de  grande  relevância  social,  como  é  o  caso  da  temática  ambiental.  Para  a  verificação
dos  níveis  de  alfabetismo  científico,  tomou-se  como  referência  a  análise  da  Matriz  de  Competências  do  ENEM  e  da  proficiência  em
Ciências  dos  estudantes,  a  partir  dos  resultados  de  provas  simuladas  do  ENEM,  aplicadas  aos  alunos  dos  97  Cursos  Pré-Vestibulares
Comunitários  (CPVC)  parceiros  da  PUC-Rio.  Foram  também  realizadas  entrevistas  com  professores  desses  cursos.  Os  resultados
apontam  para  a  necessidade  de  uma  revisão  crítica  do  ensino  de  Biologia  nos  CPVC,  ainda  pautado  numa  visão  propedêutica  de  difícil
desconstrução.  Propõe-se  a  busca  de  procedimentos  técnico-pedagógicos  que  estimulem  a  criticidade  e  a  participação  político-social,
visando  à  superação  de  práticas  sociais  excludentes,  contra  as  quais  se  mobilizam  expressivas  alternativas  de  ação  afirmativa  e  de
nclusão,  tais  como  o  movimento  social  dos  CPVCs
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Código: 160

Título: Educação profissional e aprendizagem do trabalho na nova ordem econômica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200624031001017020P9

Palavra Chave: aprendizagem;educação;produção;trabalho;

Resumo:  Esta  pesquisa  objetiva  o  estudo  e  a  análise  do  processo  de  articulação  entre  a  formação  geral  e  a  formação  técnica  na
educação  Profissional  através  das  práticas  pedagógicas.  Para  tanto,  realizamos  uma  pesquisa  de  campo  em  uma  escola  técnica  de  nível
médio  na  cidade  de  Niterói,  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  em  que  foram  entrevistados  professores,  coordenadores,  diretores  e  orientadores
educacionais  desta  instituição.  A  opção  por  estes  profissionais  deve-se  a  iniciativa  desta  pesquisa  de  mapear  o  campo  em  que  se  insere
a  Educação  Profissional  no  processo  de  formação  do  trabalhador  técnico,  a  partir  da  visão  daqueles  que  operacionalizam  estas  práticas
sociais  no  ambiente  escolar.  A  análise  deste  material  aponta  para  uma  histórica  "dualidade  estrutural"  (KUENZER,  1997)  entre  a
formação  geral  e  a  formação  técnica  nesta  modalidade  de  ensino,  acarretando  inúmeras  contradições  entre  as  exigências  colocadas  pela
nova  ordem  econômica  e  o  perfil  do  trabalhador  inserido  no  mundo  do  trabalho.
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Código: 161

Título: Espaços educativos para a escola de Ensino Médio : proposta para as escolas do Estado de São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20067933002010097P3

Palavra Chave: ESCOLAS (ARQUITETURA)-SP; AVALIAÇÃO PÓS;OCUPAÇÃO.

Resumo:  Este  trabalho  expõe  a  premência  da  revisão  do  Programa  de  Necessidades  do  edifício  escolar  de  Ensino  Médio.  Para  tanto
identifica  a  necessidade  de  investimentos  nesse  nível  de  ensino  para  melhoria  de  seu  desempenho  a  fim  de  que  seus  alunos  sejam
inseridos  na  sociedade  conscientes  dos  direitos  e  deveres  do  cidadão  e  capazes  de  atuar  adequadamente  no  mercado  de  trabalho.  Com  a
finalidade  de  comprovar  a  necessidade  de  revisão  do  espaço  escolar,  demonstra  como  a  arquitetura  do  edifício  interfere  no
desempenho  das  práticas  pedagógicas  e  na  empatia  do  aluno  com  o  espaço  oferecido.  Para  tanto,  associa  o  rendimento  destes  a  fatores
ambientais  e  de  utilização  dos  espaços,  evidenciados  nas  pesquisas  junto  a  especialistas  em  educação  escolar  e  usuários  de  escolas
públicas  e  particulares.  Ao  final,  realiza  uma  proposta  de  viabilidade  para  adequação  de  um  edifíc0io  escolar  público  existente  e,  a
partir  daí,  recomenda  diretrizes  para  adequação  da  rede  pública  de  escolas  de  Ensino  Médio  do  Estado  de  São  Paulo  e  construção  de
novos  edifícios  para  esse  nível  de  ensino
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Código: 162

Título: O(s) saberes fazere(s) do professor formador: reflexões sobre a prática docente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20065423001011001P1

Palavra Chave: Formação de professores. Reflexão. Colaboração

Resumo:  Este  estudo,  desenvolvido  junto  à  Linha  de  Pesquisa  Prática  Pedagógica  e  Currículo  do  Programa  de  Pós-Graduação  em
Educação  da  UFRN,  insere-se  no  quadro  das  investigações  voltadas  à  formação  de  professores  e  os  saberes  docentes.  Objetiva  analisar
os  conceitos  fundamentais  para  a  docência  e  a  relação  que  se  estabelece  entre  estes  e  a  prática  dos  professores  formadores.  Adota  como
referencial  os  princípios  da  abordagem  sócio-histórica,  no  que  se  refere  à  formação  e  desenvolvimento  de  conceitos  (Vygotsky,  Luria  e
Rubinstein),  e  da  abordagem  teórico-metodológica  colaborativa  (Jacullo-Noto,  Kemmis  e  Ibiapina).  A  colaboração  com  os  professores
foi  mediada  pela  escrita  do  diário,  a  observação  colaborativa  e  as  sessões  de  reflexão  colaborativa,  essenciais  para  apreender  os
significados  atribuídos  aos  conceitos  que  dão  sustentação  à  prática  de  06  (seis)  docentes  formadores  do  Curso  de  Pedagogia  da  UFPI  -
Campus  de  Teresina.  Deste  modo,  as  reflexões  com  os  professores  colaboradores  permitiram  construir  redes  conceituais,  nas  quais
foram  destacados  os  significados  dos  conceitos  que  davam  sustentação  às  suas  práticas  docentes  no  referido  curso,  evidenciando  uma
fragmentação  e  desarticulação  entre  a  teoria  e  a  prática  formativa.  Apontam,  ainda,  para  a  necessidade  de  reconceitualizar  os
significados  dos  conceitos  de  ensino,  aprendizagem  e  docência  desses  professores,  no  sentido  de  um  maior  entendimento  quanto  a
esses  conceitos  para  a  efetivação  de  sua  prática.  No  contexto  da  reflexão  colaborativa  sobre  as  redes  conceituais,  ficou  evidente  o
conflito  gerado  entre  os  significados  atribuídos  pelos  professores  e  a  prática  desenvolvida  em  sala  de  aula,  apontando  para  a
necessidade  de  repensar  a  articulação  entre  teoria  e  prática  não  só  no  processo  formativo  desenvolvido,  mas  também  na  formação
continuada  dos  professores  formadores  e  na  construção  de  espaços  de  discussão  e  materialização  dos  princípios  curriculares  do  Curso
de  Pedagogia
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Código: 163

Título: . Acesso à Educação Superior no Brasil: Uma cartografia da legislação de 1824 a 2003

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20066642001013001P5

Palavra Chave: Educação superior; acesso à educação superior; história educ

Resumo:  O  estudo  enfoca  a  política  de  acesso  à  educação  superior  no  Brasil,  numa  perspectiva  histórica,  através  da  análise  da
legislação  federal  publicada  entre  os  anos  de  1824  a  2003.  Buscando  analisar  como  o  Estado  brasileiro  regulou  e  regulamentou  esse
processo  através  da  "teia  normativa",  o  estudo  é  concebido  dentro  da  abordagem  teórica  e  metodológica  da  cartografia  simbólica,
utilizando  os  elementos  da:  escala,  projeção  e  simbolização.  Dessa  forma,  ao  utilizar  linguagem  metafórica  da  cartografia  a  tese  é
denominada  de  Atlas.  O  elemento  da  escala  foi  utilizado  como  forma  escrita,  através  das  categorizações,  elementos  de  análise  e  estilo
de  escrita.  O  Atlas  foi  desenhado  majoritariamente  na  grande  escala,  ou  seja,  desenha  um  pequeno  espaço:  o  acesso  à  educação
superior,  percebendo  detalhes  que  a  pequena  escala  tende  a  desprezar.  A  projeção  refere-se  ao  centro  e  a  periferia.  O  centro  foi
considerado  a  ação  regulamentadora  e  regulatória  do  Estado  brasileiro,  na  periferia  foram  contemplados  elementos  que  direta  ou
indiretamente  afetam  o  acesso  como  a  questão  dos  privilégios  concedidos,  a  gratuidade  e  a  expansão  e  diversificação  do  sistema  de
educação  superior.  A  simbolização  buscou  mapear  a  gramática  que  representa  os  critérios  para  o  acesso  à  educação  superior.  Nos
diversos  períodos  contemplados  pode-se  verificar  a  presença  marcante  do  Estado  no  direcionamento  do  processo  de  acesso  à  educação
superior  no  Brasil,  sobretudo  através  de  ações  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo.  Em  relação  ao  acesso  à  educação  superior  ao  longo
de  todo  o  período  estudado  houve  pequenas  mudanças  de  formato  e  de  estrutura.  Não  houve  uma  mudança  radical  do  processo,  foram
alteradas  formas,  metodologias  de  aplicação  e  do  uso  dos  resultados,  que  não  repercutiram  em  uma  maior  democratização  do  acesso.
Os  exames  positivados  nas  diferentes  normas  e  épocas  tinham  (e  ainda  têm)  a  intenção  de  pôr  à  prova  os  candidatos,  no  sentido  de
verificar  sua  capacidade  e  "merecimento".  Se,  no  início,  tinha  a  função  de  distribuir  os  candidatos  às  vagas  existentes,  a  partir  de  1925,
classifica  os  que  se  sobressaem  nas  avaliações  propostas.  A  partir  da  última  Constituição  Federal  de  1988  e  da  Lei  de  Diretrizes  e
Bases,  de  1996,  o  acesso  à  educação  superior  apresenta  novas  formas  que  substituem  ou  complementam  o  antigo  e  majoritário
processo:  o  concurso  vestibular.  Essas  formas  podem  ser  progressivas,  ou  seja,  diluídas  ao  longo  do  ensino  médio,  como  o  Processo  de
Avaliação  Seriada  ou  Programa  Alternativo  de  Ingresso  ao  Ensino  Superior;  podem  ser  mais  leves,  como  a  aplicação  de  uma  única
prova;  e  podem  consistir  no  aproveitamento  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (Enem),  entre  outras  possibilidades.
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Código: 164

Título: Formação, concepções e ações profissionais do docente bem-sucedido: análise de representações e 
práticas no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199818342001013001P5

Palavra Chave: formação , representações, prática

Resumo:  Visando  analisar  o  processo  de  formação  e  ação  profissional  do  docente  bem  sucedido  no  ensino  médio,  realizei  observações
no  cotidiano  escolar,  análise  de  questionários  e  entrevistas.  Procurei  explicitar  como  ele  acredita  ter  construído  sua  identidade
profissional,  que  influências  as  condições  de  trabalho,  práticas  pedagógicas,  sociais,  políticas  e  culturais  exercem  na  formação
profissional,  e  se  o  tipo  de  ensino  que  oportunizam  tem  preocupação  com  o  aprofundamento  de  conhecimentos,  estabelecimento  de
relações  de  informações  e  manifestações  crítico-reflexivas.  A  formação  e  a  ação  profissional  desses  docentes  ocorrem  no
enfrentamento  reflexivo  das  situações  complexas,  inéditas,  conflituosas  do  cotidiano  escolar.  Eles  têm  a  preocupação  de  pensar  sobre
suas  ações  sobre  as  respostas  que  os  alunos  dão  e  as  respostas  que  eles  gostariam  que  os  estudantes  dessem,  dadas  as  características  da
sociedade  atual  e  dos  jovens  de  hoje  procuram  identificar  e  corrigir  erros  que  cometem  e  desafiam  os  estudantes  a  compreenderem  que
são  capazes  de  aprender,  estabelecendo  uma  relação  de  confiança  professor/aluno  que  aproxima  o  aprender  e  o  ensinar  na  vontade,  na
determinação,  na  paixão  pelo  ensinar,  que  os  mantém  na  profissão  satisfeitos  com  o  que  são  e  fazem,  mesmo  reagindo  às  adversas
condições  de  trabalho  e  salariais,  está  o  temperamento  forte  que  não  os  deixa  abater  pela  autopiedade.
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Código: 165

Título: Especificidade da escola face às novas demandas sociais por educação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199911328001010001P9

Palavra Chave: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO, ESCOLA

Resumo:  Este  estudo  visou  compreender  como  situa-se  a  escola  diante  das  novas  e  diversificadas  demandas  sociais  pela  educação,
apoiando-se  nos  seguintes  objetivos:  1  )  compreender  como  os  pais,  alunos,  professores  e  diretores  representam  o  processo  educativo  e
a  especificidade  da  escola  ,  em  suas  relações  com  o  processo  de  formação  de  futuros  cidadãos  trabalhadores;  2)  investigar,  junto  aos
alunos,  professores  e  direção:  a)  os  modos  pelos  quais  as  questões  ás  novas  tecnologias  diversidade  cultural  e  globalização  chegam  á
escola;  b)  como  é  representado  o  futuro  do  trabalho;  c)  o  que  se  constituem  demandas  atuais  para  a  educação;  d)qual  a  especificidade
do  papel  da  escola  no  contexto  da  sociedade  da  aprendizagem/  do  conhecimento.  estudos  de  caso  foram  realizados  em  duas  escolas  de
ensino  médio  (redes  públicas  e  privadas),  em  bairros  características  socioculturais  e  econômicas  diferenciadas  ,na  cidade  do  salvador.  a
utilização  das  técnicas  de  análise  de  conteúdo,  numa  abordagem  fenomenológica,  permitiu  a  identificação  de  diferentes  significados,
objetivos  e  demandas  dirigidas  ao  ensino  médio  por  parte  dos  integrantes  das  comunidades  escolares  investigadas.  entre  estas,
observou-se  que  a  comunidade  integrante  da  escola  particular  faz  referência  á  produtividade  do  sistema  com  vista  ao  processo
vestibular  enquanto  a  comunidade  da  escola  pública  demanda  formação  para  ingresso  imediato  no  mercado  de  trabalho.  embora  as
comunidade  tenham  conhecimento  das  demandas  dos  setores  econômico  e  cultural,  a  escola  não  se  ocupa  delas,  permanecendo  como
especificidade  a  transmissão  do  conhecimento  historicamente  acumulando  e  a  socialização  dos  jovens.
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Código: 166

Título: Projetos no ensino médio: O cotidiano de ensino-aprendizagem sob o olhar docente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061033052018003P8

Palavra Chave: aprendizagem, docência no ensino médio, projeto

Resumo:  O  objetivo  analisar  as  concepções  de  professores  de  uma  escola  particular  de  Ensino  Médioda  cidade  de  São  Paulo,  a
respeito  de  suas  experiências  no  trabalho  com  projetos..  A  análise  de  dados  compreendeu  a  perspectiva  da  análise  temática,
organizando-se  os  resultados  em  quatro  núcleos  temáticos:  concepção  de  Projeto,  práticas  com  os  Projetos  no  ensino  médio,
facilidades  do  trabalho  com  Projetos  no  ensino  médio  e  dificuldades  do  trabalho  com  projetos  no  ensino  médio.  A  análise  e  discussão
dos  dados  coletados  permitiu  identificar  o  trabalho  com  Projetos,  como  uma  prática  pedagógica  que  favorece:  a  interação
professor-aluno;  a  formação  do  aluno  em  movimentos  de  pesquisa,  construção  e  reconstrução  do  conhecimento;  a  aprendizagem  ativa;
a  articulação  de  professores  de  distintas  disciplinas;  a  aproximação  da  realidade  e  interesses  dos  alunos  à  proposta  pedagógica  do
professor;  ambiguidades  e  contradições,  tendo  significativa  centralidade  na  temporalidade;  além  de  compreender  diferentes  modos
didático-pedagógicos  de  trabalhar.  Todavia  o  trabalho  com  Projetos  é  também  uma  prática  pedagógica  que  pode  encontrar
dificuldades,  como:  a  heterogeneidade  das  salas  de  aula  que  abrigam  múltiplos  interesses,  expectativas  e  experiências  prévias  dos
alunos;  o  planejamento  do  trabalho  com  projetos  em  uma  perspectiva  processual;  a  insegurança  docente;  a  relação  processo/produto
nas  práticas  avaliativas;  as  condições  de  trabalho  do  professor;  a  abordagem  completa  dos  conteúdos  curriculares  e  o  tempo  de  duração
do  projeto.

Data Pesquisa: 17/10/2008

Autor: Juliana Maura Manruba Hovac

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 30/11/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 166 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 167

Título: "Os laboratórios de ensino nas escolas estaduais de nível médio de Belo Horizonte

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200311932020015001P4

Palavra Chave: Laboratórios, Tecnologia, Aprendizagem e Uso de Laboratórios

Resumo:  analisar  a  influência  que  têm  exercido  na  educação  os  Laboratórios  de  Ensino,  abrangendo  estes  os  Laboratórios  de  Química,
Física  e  Biologia  e  também  os  de  Informática,  recurso  tecnológico  tão  importante  para  a  vida  moderna.  A  pesquisa  visa  responder  a
questões  relacionadas  com  a  instalação  e  o  uso  dos  computadores  nas  escolas,  à  metodologia  utilizada,  à  influência  do  uso  dessa
ferramenta  na  aprendizagem  e  na  retenção  de  conhecimentos,  do  ponto  de  vista  dos  alunos  e  das  escolas..  A  pesquisa  indica  que  os
computadores  foram  instalados  em  ambientes  adequados  e  se  encontravam  em  condições  de  serem  operados,  mas  eram  pouco  ou  nada
utilizados,  e  nesse  caso,  sem  integração  com  os  laboratórios  de  ensino,  servindo  mais  como  ferramentas  gráficas  na  formatação  de
pesquisas,  com  pouco  acesso  a  Internet.  Da  mesma  forma  os  Laboratórios  de  Ciências  eram  adequados  e  bem  equipados,  mas  pouco
utilizados,  muitos  deles  inativos,  tornados  sala  de  aula  convencional,  ou  sala  de  despensa.  Observou-se  que  o  nível  de  aprendizagem  e
a  retenção  de  conhecimentos  podem  ser  influenciados  favoravelmente  pelo  uso  do  computador  e  que  o  nível  sócio  econômico  das
famílias  é  determinante,  não  sendo  esses  resultados  totalmente  conclusivos.  Concluiu-se  que  equipamentos  caros  devem  ser
introduzidos  nas  escolas  como  parte  de  um  projeto  educacional  amplo  e  bem  estruturado.  Concluiu-se  que  um  equipamento  tão  caro  só
deve  ser  introduzido  nas  escolas,  quando  inserido  em  um  projeto  educacional  amplo  e  bem  estruturado
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Código: 168

Título: O professor e a nova tecnologia da informação - o computador - experiência do PROINFO no Piauí

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200113932001010028P2

Palavra Chave: Professor, tecnologia da informação, computador, PROINFO

Resumo:  A  complexidade  da  utilização  do  computador  em  sala  de  aula  conduziu  o  MEC  a  elaborar  política  de  implantação  das  NTIC
nas  escolas  públicas  de  ensino  médio,  consubstanciada  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  -  PCN  para  ensino  médio  e  no  Programa
Nacional  de  Informática  na  Educação  -  PROINFO.,  pretendeu-se  investigar  a  utilização  do  computador  no  processo
ensino-aprendizagem  pelos  professores  do  Liceu  Piauiense,  através  de  investigação  do  curso  de  capacitação  oferecido  pelo  Programa  e
do  processo  de  implantação  dessa  NTIC  no  referido  Liceu..  Na  percepção  desses  10  professores  entrevistados  a  política  governamental
à  luz  do  PROINFO  é  extremamente  válida,  mas  a  capacitação  deixou  a  desejar,  o  que  inviabilizou,  juntamente  com  outros  fatores,
como  por  exemplo,  difícil  acesso  aos  laboratórios  e  ausência  de  software  educativos  a  efetiva  utilização  do  computador  no  ensino
como  propõe  o  Programa.  Essa  consciência  de  que  o  Programa  ainda  não  atingiu  seus  objetivos  também  foi  compartilhada  pela
diretora  do  Liceu  e  coordenadoras  administrativa  e  pedagógica  do  NTE  de  Teresina.
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Código: 169

Título: A LDB/96 e a Qualidade de Vida no Trabalho: Com a palavra os docentes da rede pública em Belo 
Horizonte

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200533432001010026P0

Palavra Chave: Qualidade de Vida no Trabalho, Docentes de Escolas Públicas

Resumo:  apresenta  os  resultados  de  uma  pesquisa  acerca  da  percepção  de  professores  de  escolas  públicas  de  nível  médio,  quanto  à
Qualidade  de  Vida  no  Trabalho,  após  a  Reforma  do  Ensino  de  1996.  Uma  amostra  engloba  docentes  de  uma  escola  da  rede  estadual  e
outra  da  rede  municipal  de  ensino.  Concluiu-se  que  os  professores  estão  moderadamente  satisfeitos  com  a  QVT  geral.  Em  relação  às
dimensões  básicas  da  tarefa  e  a  interação  indivíduo-organização  os  professores  demonstraram  satisfação  moderada.  A  categoria  fatores
organizacionais  e  ambientais  demonstrou  insatisfação  dos  professores  com  as  inadequadas  condições  de  trabalho  e  sua  progressiva
desvalorização.  Diferenças  significativas  entre  as  duas  escolas  foram  observadas  na  interação  indivíduo-organização.  A  remuneração,  a
atuação  do  Governo  e  a  atuação  do  sindicato  revelaram-se  as  maiores  fontes  de  insatisfação.  A  satisfação  foi  evidenciada  no
inter-relacionamento  e  na  integração  social.
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Código: 170

Título: A escola como espaço de formação docente: uma análise a partir da perspectiva dos professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200415240006018002P8

Palavra Chave: tecnologia e prática pedagógica;formação continuada

Resumo:  identificar  como  a  escola  pública  contribui  para  o  desenvolvimento  profissional  do  professor.  Emergiram  da  análise  dos
dados  seis  (6)  categorias:  a)  a  formação  continuada:  concepções  em  construção,  b)  atividades  de  desenvolvimento  profissional:
aproximações  e  distanciamento  da  prática  pedagógica,  c)  a  instituição  escolar  e  o  trabalho  colaborativo,  d)  a  escola  e  o
desenvolvimento  profissional:  espaço  de  formação  ou  de  alienação,  e)  as  equipes  pedagógicas  e  a  contribuição  para  o  desenvolvimento
profissional  e  f)  ambiente  escolar:  exercício  de  solidão  e  controle.  O  estudo  mostra  que  as  instituições  escolares  não  contribuem  para  o
desenvolvimento  profissional  do  docente.  O  professor,  seja  pelas  próprias  condições  precárias  de  trabalho,  seja  por  falta  de  incentivo
institucional  e  salarial,  não  tem  tido  chances  de  escolher  o  caminho  para  se  desenvolver  profissionalmente.
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Código: 171

Título: Atividade do professor de ensino médio: questões de organização do trabalho e saúde

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200428731003010019P7

Palavra Chave: Ergonomia; Ensino médio; Professor

Resumo:  Este  estudo  aborda  as  questões  de  organização  do  trabalho  e  saúde  do  professor  de  ensino  médio,  tendo  como  objetivo
verificar  a  maneira  pela  qual  as  mudanças  organizacionais  e  as  condições  de  trabalho  estão  ou  não  adoecendo  os  professores.  Os
resultados  da  pesquisa  demonstraram  que  um  grande  número  de  professores  sente  um  desgaste  na  relação  professor-aluno  durante  o
ano  letivo  devido  ao  excesso  de  trabalho,  indisciplina  e  desinteresse  dos  alunos,  falta  de  comprometimento  dos  pais  e  alunos,  em
relação  à  educação  de  seus  filhos  etc.,  vindo  a  lhes  causar  cansaço,  irritação,  desânimo  e  sintomas  de  estresse.  Ficou  também
evidenciado,  que  mesmo  o  colégio  apresentando  recursos  audiovisuais  de  ensino,  há  uma  preferência  por  parte  do  docente  pela  aula
puramente  expositiva,  exigindo-lhe  mais  da  dimensão  cognitiva  do  trabalho.  Os  resultados  da  Análise  Ergonômica  do  Trabalho
sugerem  uma  reformulação  na  organização  do  trabalho  docente.
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Código: 172

Título: Profissionalidade Docente na Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200442433005010003P1

Palavra Chave: Profissionalidade Docente, Educação Profissional

Resumo:  aspectos  que  vêm  concorrendo  para  tanto.  A  relevância  deste  trabalho  está  na  possibilidade  que  oferece  de  levantar  algumas
pistas  para  a  formulação  ou  aprimoramento  de  propostas  de  formação  continuada  para  os  docentes  participantes  da  pesquisa,
considerando  que  a  profissionalidade  está  circunscrita  no  tema  abrangente  da  formação  e  que  esta  pode  orientar  novos  sentidos  de
profissionalidade,  tendo  em  vista  as  demandas  atuais  para  a  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  e  as  conseqüentes  exigências
de  mudança  no  papel  do  professor.  Nesse  percurso  foi  construído  um  conceito  geral  de  profissionalidade  docente  e  contextualizado
especificamente  para  o  professor  que  atua  nessa  modalidade  de  ensino,  visando  uma  melhor  compreensão  do  fenômeno.  O  estudo
teórico  e  contextual  orientou  para  a  construção  de  uma  pesquisa  qualitativa,  realizada  por  meio  de  entrevistas  que  possibilitaram  o
levantamento  de  dados  para  a  análise  das  trajetórias  profissionais  de  nove  sujeitos,  docentes  em  cursos  técnicos  em  uma  das  unidades
educacionais  do  Senac  São  Paulo.  A  leitura  realizada  com  base  na  análise  interpretativa  dos  dados  levantados,  permitiu  explicitar  as
relações  existentes  entre  os  sujeitos  e  os  contextos  em  que  estão  envolvidos,  desvendando  as  condições  nas  quais  a  educação
profissional  tem  procurado  construir  uma  nova  identidade;  a  instituição  tem  buscado  conciliar  a  posição  empresarial  com  uma  postura
mais  educacional,  e  os  docentes  que  contracenam  nos  diferentes  contextos  vêm  constituindo  sua  profissionalidade  docente.
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Código: 173

Título: Ensino médio no Brasil: a proposta de uma nova identidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200456631004016006P5

Palavra Chave: PCNs; ensino médio; prática docente

Resumo:  analisar  em  que  medida  o  professor  do  Ensino  Médio  conhece  as  novas  diretrizes  do  Governo  para  o  Ensino  Médio,
identificar  a  percepção  que  o  professor  tem  da  reforma  do  ensino  proposta  pelos  PCN?s  e  verificar  como  estão  sendo  implantadas
mudanças  na  sala  de  aula,  o  presente  trabalho  busca  mergulhar  no  Ensino  Médio  e  analisar  como  estão  sendo  implantadas  às  mudanças
propostas  pela  recente  legislação,.  Os  resultados  revelaram  uma  grande  distância  entre  a  elaboração  e  a  discussão  da  legislação  e  os
professores.  Um  sentimento  de  desconsideração  de  sua  fala  e  experiência  provoca  no  professor  atitudes  de  rejeição,  pelo  menos  inicial,
do  que  é  proposto.  Como  a  maioria  não  acompanha  os  movimentos  de  mudança  e  não  conhece  as  origens  e  os  princípios  das  propostas,
tende  a  rejeita-las  sob  as  mais  diversas  alegações.  Verificou-se  que  em  sala  de  aula  as  mudanças  são  tímidas  ainda,  dependendo,  na
maioria  das  vezes  de  iniciativas  isoladas  e  não  do  conjunto  de  professores  através  de  ações  coordenadas  e  coletivas.  Conclui-se  que  o
Ensino  Médio  ainda  está  a  merecer  uma  identidade  própria  e  que  apesar  dos  inúmeros  avanços,  tanto  em  termos  legais  como  nos  mais
específicos,  o  ensino  médio  precisa  ser  revisto  e  analisado  não  só  na  dimensão  de  sua  proposta,  mas  também  nas  questões  pertinentes
aos  seus  objetivos  e  metas  em  termos  atuais  e  prospectivos.
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Código: 174

Título: Práticas Pedagógicas no ensino médio: Perspectivas  da docência em salas-ambiente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072140020010002P3

Palavra Chave: Educação, práticas pedagógicas, Ensino Médio, salas-ambiente

Resumo:  Este  estudo  apresenta  uma  investigação  sobre  as  práticas  pedagógicas  em  salas-ambiente,  embasada  na  análise  das  falas  de
professores  do  Ensino  Médio  que  atuaram  nesses  espaços.  Foi  justificado  pelo  interesse  em  analisar  de  modo  crítico  as  experiências  de
implementação  de  salas-ambiente  presenciadas  pela  autora.  O  objetivo  foi  identificar  possibilidades  e  desafios  das  práticas
pedagógicas  em  salas-ambiente.  No  referencial  teórico  abordam-se  variáveis  que  configuram  as  práticas  pedagógicas  escolares,  em
especial  a  organização  dos  espaços  físicos  e  os  papéis  dos  professores  e  alunos  nas  relações  de  ensino  e  aprendizagem.  Apresenta-se
uma  abordagem  histórica  sobre  o  desenvolvimento  do  Ensino  Médio  e  suas  perspectivas  atuais  no  contexto  educacional  brasileiro.  São
tratadas  questões  relacionadas  às  tecnologias  educacionais  e  suas  aplicações  em  sala  de  aula,  com  o  intento  de  explicitar  o  conceito,  as
potencialidades  e  os  elementos  desafiadores  da  sala-ambiente  como  espaço  de  aprendizagem  propício  ao  uso  de  recursos  tecnológicos
e  materiais  diversificados.  A  metodologia  da  pesquisa  consistiu  na  aplicação  de  um  questionário  a  24  professores  que  atuaram  em
salas-ambiente,  selecionados  em  uma  escola  da  rede  pública  estadual  e  em  duas  outras  instituições  de  ensino  privadas  situadas  no
Sudoeste  do  Estado  do  Paraná.  Através  de  análise  de  conteúdo  (Bardin,  1977),  emergiram  das  falas  dos  professores  respondentes  as
categorias  mediação  pedagógica,  materiais  e  espaço.  Os  resultados  permitem  afirmar  que,  reunindo  condições  de  infra-estrutura  física  e
espacial  que  se  somem  a  uma  proposição  de  práticas  pedagógicas  alicerçadas  na  construção  de  relações  entre  todos  os  sujeitos  que
objetive  a  aprendizagem  e  a  interação,  as  salas-ambiente  podem  se  constituir  em  espaços  de  formação  profissional  e  humana
qualificadas,  em  sintonia  com  a  sociedade  contemporânea.  Palavras  chave:  Educação,  práticas  pedagógicas,  Ensino  Médio,
salas-ambiente.
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Código: 175

Título: O computador no interior da escola pública: avanços, desafios e perspectivas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200260941001010015P7

Palavra Chave: Políticas públicas; Inf. na educação; Capacitação de prof.

Resumo:  Esta  dissertação  analisa  a  introdução  do  computador  na  escola  pública.  Para  tanto  realizamos  um  estudo  de  caso  sobre  a
Escola  Estadual  Nilza  de  Oliveira  Pipino,  no  município  de  Sinop/MT,  a  partir  da  sua  inserção  no  Programa  Nacional  de  Informática  na
Educação  (ProInfo).  Discutimos  as  relações  professor  e  aluno  no  processo  ensino-aprendizagem  mediado  pelo  computador,  as  novas
competências  a  que  os  educadores  estão  sendo  desafiados  a  construir,  a  alfabetização  científica/tecnológica  necessária  ao  professor
nesse  contexto,  assim  como  aspectos  relativos  à  tecnologia  educacional  e  à  infra-estrutura  considerada  necessária  à  implementação  de
um  programa  de  informática  na  educação.  Os  resultados  da  nossa  análise  apontam  para  carências  na  qualificação  dos  profissionais  da
Escola  envolvidos  neste  Programa,  levando  à  necessidade  do  estabelecimento  de  uma  política  de  capacitação  que  dê  suporte  para  o
professor  trabalhar  esta  nova  ferramenta  que  está  sendo  inserida  no  seu  espaço  de  trabalho.  Verificamos  também  um  desencontro  entre
os  discursos  governamentais  e  a  tradução  destes  na  prática,  particularmente  no  que  se  refere  ao  cumprimento  do  cronograma  de
implementação  do  Programa  e  a  disponibilização  da  infra-estrutura  prevista.
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Código: 176

Título: A tecnologia educacional na prática pedagógica dos professores de ensino médio em escolas estaduais 
de Curitiba-PR

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20028440006018002P8

Palavra Chave: Tecnologia Educacional; Prática Pedagógica; Ensino Médio

Resumo:  O  presente  estudo  tem  por  objetivo  compreender  as  relações  existentes  entre  a  tecnologia  educacional  e  a  prática  pedagógica
dos  professores  de  ensino  médio  na  rede  pública  estadual  de  Curitiba.  Procura  identificar  a  importância  e  a  utilização  de  diversos
recursos  tecnológicos  na  prática  pedagógica  dos  professores  e  também  verificar  a  opinião  dos  professores  acerca  da  inserção  da
tecnologia  educacional  na  sua  prática  pedagógica.  A  revisão  de  literatura  apresenta  três  eixos  temáticos  de  análise:  tecnologia
educacional  -  escola  -  professor,  buscando  o  entendimento  do  progresso  da  tecnologia  educacional  e  do  papel  da  escola  e  do  professor
em  relação  às  novas  e  crescentes  exigências  educacionais  num  cenário  de  constante  evolução  tecnológica  em  contraste  com  o  contexto
educacional  de  recursos  limitados  que  impõe  uma  realidade  bem  diferente  da  apregoada  pelas  políticas  educacionais  e  pela  academia.
A  pesquisa  descritiva,  do  tipo  levantamento,  foi  conduzida  com  150  professores  selecionados  por  meio  da  amostragem
não-probabilística.  Utilizou-se  um  questionário  misto,  composto  de  questões  fechadas  e  abertas.  Os  principais  resultados  da  pesquisa
revelaram  um  cenário  bem  diferente  do  apregoado  pelas  políticas  do  governo  e  pela  literatura,  pois  encontrou-se  professores
preocupados  com  a  sua  prática  pedagógica,  mas  sem  as  condições  necessárias  (de  infra-estrutura  e  qualificação)  para  o
desenvolvimento  de  uma  nova  prática  pedagógica,  de  uma  nova  forma  de  fazer  educação,  condizente  com  o  impacto  que  a  tecnologia
está  produzindo  sobre  a  sociedade.
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Título: Formação continuada dos professores de língua inglesa do ensino médio: um estudo sobre os 
Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200525725001019001P7

Palavra Chave: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CURRÍCULO, ENSINO DE LÍNGUAS, LDB

Resumo:  Propõe-se  a  investigar  os  impactos  dos  PCNs  no  processo  de  formação  continuada  dos  professores  de  Língua  Inglesa  do
Ensino  Médio,  em  diferentes  escolas  da  rede  pública  estadual  de  Petrolina-PE.  A  partir  de  uma  abordagem  histórica,  o  estudo
incorpora  as  contribuições  teóricas  sobre  a  formação  continuada  no  Ensino  médio,  enfatizando  a  especificidade  do  ensino  de  Língua
Inglesa,  o  saber  docente  e  saber  da  experiência  do  professor  do  Ensino  Médio.  A  análise  dos  dados  foi  realizada  através  da  análise
temática.  As  informações  obtidas  através  das  entrevistas  semi-estruturadas,  realizadas  com  professores,  coordenadores,  responsáveis
pelo  planejamento  e  execução  das  referidas  capacitações,  revelam  que  os  estudos  sistemáticos  sobre  os  PCNs  não  foram  suficientes
como  referencial  para  a  orientação  de  sua  prática  pedagógica  no  cotidiano  escolar.  Os  dados  indicam  que  os  professores  reconhecem  a
importância  das  capacitações,  demonstram  vontade  de  aprender,  valorizam  a  troca  de  experiências  com  colegas,  no  entanto,
reivindicam  a  continuidade  das  capacitações  de  Língua  Estrangeira,  considerando  as  especificidades  da  Língua.  Por  fim,  a  investigação
revela  que  faltam  ações  sistemáticas  de  políticas  de  capacitação  que  viabilizem  as  condições  necessárias  para  a  formação  docente  no
âmbito  geral  e  na  unidade  escolar,  através  do  projeto  político-pedagógico.  Assim,  a  temática  torna-se  relevante  na  medida  em  que
poderá  contribuir  para  o  debate  sobre  a  formulação/implementação  de  políticas  educacionais,  que  têm  em  vista  a  melhoria  da  qualidade
do  ensino.
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Título: A Formação Contínua do Professor nos Caminhos e Descaminhos do Desenvolvimento Profissional

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200165433002010001P6

Palavra Chave: Desenvolvimento profissional, profissão, professor

Resumo:  A  presente  pesquisa  investiga  a  formação  contínua,  objetivando  a  identificação  de  suas  possibilidades  e  limites,  seu  contexto
e  seu  papel  na  qualificação  e  no  desenvolvimento  profissional  do  professor  do  ensino  fundamental  e  médio  da  escola  pública  cearense.
Para  tanto,  toma  como  objeto  de  análise  dois  cursos  de  pós-graduação  realizados  na  Universidade  Estadual  do  Ceará  como  modalidade
de  formação,  que  promovem  o  retorno  do  docente  à  Universidade.  Busca,  por  conseguinte,  compreender  a  vida  e  a  profissão  do
professor  na  sociedade  com  a  qual  interage,  antes  o  impacto  das  mudanças  produzidas  pelas  políticas  educacionais  vigentes  e  aponta
indicativos  para  uma  postura  conceitual  e  metodológica  de  formação  contínua.  Ao  tomar  o  trabalho  como  categoria  fundante  do  ser
social,  a  docência  como  práxis  e  o  professor  como  agente  intelectual  de  transformação,  inclui  a  formação  contínua  na  rede  de  relações
que  viabiliza  a  práxis,  constituindo  os  caminhos  para  a  possibilidade  de  desvendar  as  interfaces  e  os  nexos  que  se  tecem,  a  partir  da
formação  humana,  no  seu  tempo  histórico.  O  entendimento  histórico-dialético  da  Ciência,  como  meio  de  revelar  a  essência  do
fenômeno  pesquisado,  é  o  caminho  para  a  análise  e  maior  aproximação  com  o  objeto  de  estudo.  A  investigação  sobre  a  vida  e  o
trabalho  do  professor-aluno  e  do  professor-formador,  no  decorrer  do  curso  de  pós-graduação  lato  sensu,  permite  a  compreensão  de  que
sem  o  devido  respeito  às  condições  de  vida  e  trabalho  do  docente,  os  programas  de  formação  contínua  dificilmente  darão  conta  de  uma
educação  de  qualidade,  mesmo  levando  em  consideração  o  seu  potencial  e  dos  sujeitos.  No  horizonte  da  utopia,  entendido  como
vir-a-ser,  está  a  formação  contínua  como  um  diálogo  com  a  vida  do  professor,  a  serviço  da  emancipação  humana  e  como  mediadora  da
função  crítica,  na  luta  por  uma  sociedade  mais  justa.
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Título: Análise da implantação de um processo de formação de professores para o uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) visando a inclusão escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20051833004129044P6

Palavra Chave: Tecnologias de Informação e Cpmunicações (TIC), Projetos

Resumo:  Este  trabalho  teve  por  objetivo  analisar  as  dificuldades  na  implantação  de  um  processo  de  formação  em  serviço  de
professores  da  rede  pública  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  para  o  uso  crítico  e  reflexivo  das  TIC  no  desenvolvimento  de  Projetos  de
Trabalho.  O  trabalho  foi  desenvolvido  junto  a  três  escolas  da  Rede  Estadual  de  Ensino  do  Estado  de  São  Paulo  e  da  Rede  Municipal  de
Ensino.  Inicialmente  desenvolvemos  um  processo  de  formação  em  serviço  durante  as  horas  de  trabalho  pedagógico  coletivo  (HTPC),
tendo  como  meta  levar  os  professores  a  refletirem  sobre  ações  desenvolvidas  no  contexto  escolar,  com  seus  alunos,  numa  perspectiva
de  mudança  de  sua  prática  docente.  Optamos  por  uma  pesquisa  do  tipo  "investigação-ação"  como  possibilidade  de  que  pesquisadora  e
professores  se  relacionassem  cooperativamente  de  forma  a  provocar  mudanças  na  prática  docente  e  valorização  dos  saberes  docentes.
A  análise  dos  dados  coletados  demonstrou:  a  necessidade  de  reformulação  do  plano  de  carreira  dos  professores  com  vistas  a
incentivá-los  a  buscar  aperfeiçoamento  profissional;  os  projetos  políticos  pedagógicos  das  escolas  devem  ser  elaborados  coletivamente
de  modo  que  atendam  os  anseios  e  demandas  da  comunidade  escolar;  é  necessário  assegurar  que  as  HTPCs  sejam  destinadas  ao
aperfeiçoamento  individual  e  coletivo;  as  capacitações  para  o  uso  das  TIC  na  Educação  promovidas  pela  SEE  devem  dar  maiores
subsídios  para  o  uso  adequado  em  sala  de  aula;  é  preciso  aprofundar  as  discussões  e  reflexões  sobre  inclusão  escolar  buscando
desmistificar  conceitos  equivocados  presentes  nos  discursos  dos  professores.
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Título: Itinerário profissional e a construção da identidade docente: um estudo a partir de professores de 
Geografia em Belo Horizonte, MG, 1950-2005

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20058632008015006P3

Palavra Chave: Professor de Geografia; trajetória; identidade

Resumo:  Este  estudo  teve  como  objetivo  conhecer  o  significado  do  que  é  ser  professor  de  Geografia.  Considerando  que  a  formação  do
professor  é  um  processo  que  se  dá  num  contexto  de  múltiplas  interações,  em  que  se  entrelaçam  aspectos  de  uma  história  pessoal  e  de
um  percurso  profissional,  o  trabalho  teve  como  ponto  de  partida  a  vivência  dos  próprios  professores.  Para  tanto,  procurou-se
compreender  como  cada  professor  construiu  sua  trajetória,  sua  forma  própria  de  ser  e  estar  na  profissão,  ou  seja,  sua  identidade
profissional.  Essa  questão  foi  investigada  a  partir  de  entrevistas  com  quatro  professores  que  atuaram  e/ou  atuam  no  ensino
Fundamental  e  Médio,  nas  redes  pública  e  particular  em  Belo  Horizonte.  Os  dados  das  entrevistas  foram  analisados  tendo  por  base,
principalmente,  os  estudos  de  Nóvoa,  Tardif,  Bourdieu  e  Huberman.  As  análises  mostraram,  entre  outros  pontos,  o  valor  atribuído
pelos  docentes  à  formação  inicial,  à  experiência  adquirida  na  prática  e  na  relação  com  seus  pares,  à  escola  como  espaço  de  formação  e
construção  da  identidade  profissional.  As  trajetórias  analisadas  chamam  atenção  para  a  importância  de  valorizar  os  professores  e  a
interação  entre  a  dimensão  profissional  e  pessoal.  Além  disso,  o  estudo  de  trajetórias  indica  a  possibilidade  de  conhecimento  do  social
a  partir  da  especificidade  irredutível  de  uma  práxis  individual
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Código: 181

Título: Condições de Trabalho e Saúde dos professores sindicalizados da Rede Privada de Campinas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20006133003017058P4

Palavra Chave: saúde, trabalho docente, cond. de trabalho

Resumo:  O  Presente  estudo  tem  como  objetivo  geral  realizar  um  diagnóstico  inicial  das  condições  de  trabalho  e  saúde  dos  professores
sindicalizados  de  ensino  fundamental  e  médio  da  rede  privada  de  ensino  de  Campinas.  Neste  sentido,  trata-se  de  uma  pesquisa  de
caráter  exploratório  e  descritivo  que  tem  como  objetivo  específicos,  identificar,  na  ótica  dos  professores  :  suas  condi,cões  de  trabalho;
seus  principais  problemas  de  saúde  referidos  ;  e  a  partir  daí,  identificar  aqueles  problemas  de  saúde  que  os  professores  realcinam  com  a
atividade  de  ensinar.  Para  tanto  foi  realizado  uma  revisão  na  literatura,  que  orientou  a  realização  de  um  longo  questionário  com
questões  abertas  e  fechadas,  enviado  a  todos  os  professores  sindicalizados.  Os  resultados  mostraram  que  os  professores  respondentes(
11%  de  devolução-80  questionários)  exercem  suas  atvidades  docentes  sob  condic~oes  de  trabalho  diversificadas  de  acordo  com  a
escola  na  qual  trabalham.  Ao  se  considerar  esta  diversidade  em  termos  de  realidade  de  trabalho,  os  professores  de  uma  forma  geral
apontam  as  condições  físicas  e  amteriais  como  sendo  fatores  não  interferentes  no  adequado  desenvolvimento  de  seu  trabalho.  Contudo
alguns  aspectos  relacionados  ao  processo  de  trabalho  docente  são  identificados  como  altamente  importante  para  que  o  professor  tenha
qualidade  e  satisfação  no  seu  trabalho,  tais  como:  existência  de  política  de  carreira  docente,  autonomia  para  o  desenvolvimento  das
atividades,  maior  participação  no  projeto  pedagógico  das  escolas,  valorização  profissional  e  estímulo  ao  aprimoramento  profissional  e
produção  intelectual.  Com  relação  às  condições  de  saúde,  verificamos  que  os  problemas  de  saúde  mais  frequêntes  referidos  pelos
professores  são  as  alterações  da  voz,dores  de  garganta,  dores  nas  costas,  dores  nas  pernas,  rinite  alérgica  e  dores  nos  braços,  o  que
coincide  com  a  literatura  estudada.  Quando  analisamos  os  resultados  referentes  aos  transtornos  psíquicos  menores,  verificamos  que  os
professores  referem  com  mais  frequencia  a  dificuldade  de  realizar  com  satisfação  as  suas  atividades  diárias,  além  de  sentirem-se
tensos,  nervosos  e  preocupados.  Quando  observamos  a  atribuição  das  doenças,  sintomas  e/ou  problemas  de  saúde  ao  trabalho,
verficamos  as  alterações  da  voz,  dores  nos  braços,  dores  de  garganta,  dores  nas  pernas,  dores  nas  costas,  colite,  e  LER  (Lesões  Por
esforços  Repetitivos),  como  sendo  os  problemas  de  saúde  mais  frequentemente  atribuídos  ao  trabalho.  Já  em  relação  aos  transtornos
psíquicos  menores,  os  mais  frequentemente  atribuidos  ao  trabalho  são  as  dificuldades  no  serviço,  com  o  trabalho  sendo  considerado
penoso  e  causador  de  sofrimento,  além  do  professor  estar  se  sentindo  pessoa  inútil  em  sua  vida  com  perda  de  interesse  pelas  coisas  e  a
sensação  de  estar  cansado  o  tempo  todp.  Os  resultados  obtidos  com  esta  pesquisa  trouxeram  contribuições  para  uma  maior
aproximação  de  uma  realidade  de  trabalho  pouco  conhecida  e  complexa  como  a  do  professor,  provocando  reflexões  junto  às  entidades
organizadoras  da  categoria,  encaminhando  o  desenvolvimento  de  ações  concretas  dirigidas  para  a  melhoria  das  condições  de  trabalho  e
saúde  dos  professores  do  setor  provado  em  educação.
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Código: 182

Título: Da escola de excelência à escola de aparência: análise das condições e interferências na qualidade do 
ensino médio regular, em duas escolas da rede pública estadual de Minas Gerais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073233005010001P9

Palavra Chave: Ensino Médio, Qualidade do Ensino, Cultura Escolar, Currículo

Resumo:  Esta  investigação,  realizada  na  perspectiva  dos  estudos  sobre  a  cultura  escolar  focaliza,  especificamente,  o  que  se  entende
por  qualidade  do  ensino  médio  regular  na  rede  pública  estadual  em  Minas  Gerais,  no  âmbito  do  Programa  Escolas  de  Referência  -
PER.  Tomou-se  como  alvo  da  pesquisa,  duas  escolas  públicas  do  interior  de  Minas  Gerais,  escolhidas  como  escolas-referência.  A
coleta  de  dados  foi  realizada  no  período  de  2005/2007,  com  auxílio  de  instrumentos  construídos  e  testados,  incluindo:  análise  de
documentos,  observações  da  realidade  escolar,  entrevistas,  aplicações  de  questionários  e  realização  de  "rodas  de  conversa"  -  e
envolvendo,  em  ambas  as  escolas,  os  diferentes  agentes  escolares  envolvidos  no  PER  (  2  Supervisoras  das  escolas,  2  Técnicas  da
Secretaria  Regional,  2  gestores  escolares,  12  professores  e  24  alunos  do  ensino  médio).  Com  o  apoio  teórico  de  autores  como:  Barroso,
Bourdieu,  Canário,  Hutmacher,  Krawczik,  Kuenzer,  Marchesi  &  Martín,  Mitrulis,  Nóvoa  e  Zibas,  a  pesquisa  investiga  a  hipótese  de
que  a  qualidade  do  ensino  que  ambas  as  escolas  oferecem  está  ligada  à  forma  como  concebem  a  formação  geral  de  seus  alunos
(enquanto  uma  escola  privilegia  um  ensino  médio  marcado  pela  expectativa  do  exame  vestibular,  pela  rigidez  na  forma  de  conduta  e
ação  disciplinar,  pelo  oferecimento  de  um  ensino  conteudista  e  tradicional  e  pelo  distanciamento  na  relação  professor-aluno,  a  outra
escola  prioriza  a  formação  social  e  integração  do  aluno  na  sociedade,  com  atendimento  às  suas  dificuldades  sociais,  procurando
trabalhá-las  para  além  do  oferecimento  dos  conteúdos  ensinados).  Foram  questões  norteadoras  da  pesquisa:  Quais  são  os  determinantes
das  diferenças  na  qualidade  da  oferta  do  ensino  médio  oferecido  pelas  duas  escolas  pesquisadas,  que  pertencem  a  uma  mesma  rede  de
ensino  e  que  desenvolvem  o  mesmo  projeto  de  melhoria  da  qualidade  do  ensino?  Como  tais  fatores  interferem  nas  atividades
pedagógicas,  na  organização  administrativa  e  financeira  da  escola  e  no  desenvolvimento  iniciado  em  ambas?  Como  as  diferenças
detectadas  relacionam-se  com  a  qualidade  do  ensino  médio  regular  no  interior  das  duas  escolas?  Assim,  os  objetivos  da  pesquisa
previam:  a)  analisar  as  diferenças  e  similitudes  na  organização  das  duas  escolas,  compreendendo  que  esses  traços  determinantes
marcam  os  limites  e  possibilidades  do  trabalho  escolar  e  da  formação  geral  dos  alunos,  e  b)  apresentar  e  analisar  as  formas  de
operacionalização  do  PER  e  em  que  medida  as  características  de  cada  escola  interferem  nesse  desenvolvimento  diferenciado.  Os  dados
coletados  foram  organizados  e  analisados  a  partir  de  três  grandes  grupos  de  indicadores  das  realidades  das  escolas,  a  saber:  a  gestão
escolar,  o  trabalho  pedagógico  e  o  currículo.  Os  resultados  confirmaram  a  hipótese  investigada  e  revelaram  um  Programa,  cuja  retórica
se  propõe  a  resgatar  uma  "qualidade  do  ensino"  ainda  suscetível  a  indefinições.  A  reforma  curricular  proposta  mostrou-se  distante  da
realidade  das  escolas  pesquisadas  e  cada  uma  delas,  em  resposta,  encontra  seus  próprios  meios  para  fugir  às  ingerências  e  fazer
prevalecer  sua  identidade.  Finalmente,  os  resultados  permitiram  também  delimitar  conceitualmente  a  idéia  de  "qualidade"  na  educação
em  geral  e  no  ensino,  em  particular,  seja  ele  médio  ou  não
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Título: Tecnologias digitais na escola: implantação e implementação no ensino público do Espírito Santo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062733002010001P6

Palavra Chave: computador no ensino, formação de professores

Resumo:  Esta  pesquisa,  que  caracterizo  como  estudo  de  caso,  analisa  o  processo  de  implantação  e  implementação  das  tecnologias
digitais  na  educação  pública  do  Espírito  Santo,  no  período  de  2003  a  2005.  Parte  da  trajetória  empreendida  pelos  governos  federal  e
estadual,  para  a  chegada  das  tecnologias  digitais  no  ensino  público.  Tem  como  foco  a  concretização  da  implantação  e  implementação
na  perspectiva  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  da  escola.  Concentra  os  dados  no  Núcleo  de  Tecnologia  Educacional
Metropolitano  e  nas  atividades  desenvolvidas  no  laboratório  de  informática  da  Escola  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  Francelina
Carneiro  Setúbal.  A  análise  dos  dados  obtidos  nas  três  etapas  que  constituíram  esta  investigação  revelou  a  inexistência  de  condições
objetivas  e  subjetivas  para  o  sucesso  do  uso  das  tecnologias  digitais  nas  atividades  pedagógicas.  Falhas  na  formação  de  professores,  no
acompanhamento  das  ações  desenvolvidas  nos  laboratórios  de  informática,  na  manutenção  dos  equipamentos.  Pouco  tempo  para
planejamento  das  atividades  pedagógicas.  O  aporte  teórico  veio  de  autores  que  discutem  as  características  da  sociedade
moderna/pós-moderna,  os  avanços  tecnológicos  e  as  influências  sofridas  pela  educação  nesse  contexto.
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Código: 184

Título: Matizes do mal-estar dos professores do ensino médio

Site: capes

Palavra Chave: 

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  centrou-se  na  investigação  do  mal-estar  docente,  vivenciado  por  professores  do  ensino  médio,
vinculados  a  uma  escola  da  Rede  Municipal  de  Belo  Horizonte.  A  escolha  da  pesquisa  qualitativa,  do  tipo  estudo  de  caso,  com
interlocução  com  a  pesquisa  quantitativa,  foi  uma  opção  que  possibilitou  descortinar  evidências  da  singularidade  da  construção  da
identidade  dessa  escola.  Para  desenvolvermos  esta  pesquisa  utilizamos  as  técnicas  da  observação,  da  entrevista  semi-estruturada,  da
análise  documental  e  do  questionário.  Na  investigação  feita,  foi  retratado  o  professor  na  complexidade  do  seu  trabalho,  no  contexto  da
escola  investigada.  O  entimema  de  que  ser  professor  é  ser  sofredor;  foi  um  dado  importante,  constatado  na  pesquisa,  revelando  que  os
desafios,  as  imposições  e  as  mudanças  no  campo  educacional  vêm  deixando  o  professor  da  escola  pesquisada  sem  condições
adequadas  para  realizar  seu  trabalho.  Nesse  sentido,  os  resultados  da  pesquisa  mostram  múltiplos  mal-estares  permeando  os  docentes
observados  da  escola  pesquisada,  através  de  manifestações  evidenciadas  em  diversas  dimensões:  o  mal-estar  das  perdas,  o  mal-estar
das  relações  de  disputas  a  partir  dos  processos  de  eleições  de  direção  e  coordenadores,  o  mal-estar  dos  "silenciamentos"  dos  docentes,
o  mal-estar  da  culpa,  do  absenteísmo  e  do  presenteísmo.  Finalmente,  constatamos  que  os  professores  se  mostravam  sofridos,
traduzindo  a  agudeza  de  seus  mal-estares  através  de  reações  que  marcavam  seu  corpo  e  seu  psíquico  pelo  adoecimento.  A  relevância
das  análises  feitas  nesta  dissertação  expressou-se,  tanto,  na  constatação  da  ocorrência,  quase  que  generalizada,  do  mal-estar  docente,
quanto  no  desejo  de  ser  diferente,  de  ser  reconhecido,  de  ser  um  professor  capaz  de  contribuir  para  uma  formação  competente  dos
jovens  e  para  os  setores  societário  e  produtivo.
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Código: 185

Título: A interação dos professores com a Internet em sala de aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200536640001016001P0

Palavra Chave: Professor, Informática na escola, Tecnologia da educação

Resumo:  A  presente  pesquisa  foi  realizada  com  a  finalidade  de  explorar  a  utilização  da  Internet  e  do  computador  em  salas  de  aula  e
laboratórios  de  informática.  O  ambiente  de  estudo  foi  o  Colégio  Estadual  do  Paraná,  que  disponibiliza  o  ensino  médio  e  técnico.
Geograficamente  localiza-se  na  cidade  de  Curitiba/PR.  A  pesquisa  deu-se  como  exploratória,  indutiva  e  de  observação  direta.  O
tratamento  dos  dados  ocorreu  através  de  tabulação  direta  e  suas  análises  foram  quantitativas.  Justificou-se  a  importância  e  a  relevância
da  pesquisa  tendo-se  em  vista  sua  contribuição  social  e  educacional.  Socialmente  contribuirá  com  a  consciência  de  educação
continuada  e  alfabetização  tecnológica  dos  cidadãos.  Educacionalmente  contribuirá  para  a  conscientização  da  necessidade  do  uso  da
Internet  e  da  tecnologia  no  ambiente  escolar.  Sendo  assim,  a  pesquisa  teve  como  objetivo  geral  "verificar  a  ocorrência  da  interação  dos
educadores  da  escola  com  a  Internet  em  suas  disciplinas".  Os  resultados  da  pesquisa  apontaram  que  em  sua  maioria,  os  educadores  da
amostra  estudada  consideraram  importante  o  uso  da  Internet  em  suas  disciplinas.  Estes  profissionais  ressaltaram  também  a  necessidade
de  maior  acesso  a  esta  ferramenta  na  escola,  para  que  pudesse  ser  utilizada  com  mais  eficiência  na  relação  ensino-aprendizagem.  A
pesquisa  apontou  também  a  importância  do  uso  da  Internet  na  escola  e  a  participação  dos  professores  em  cursos  de  informática  e  de
utilização  da  Internet.  Só  assim  ter-se-ia  um  planejamento  metodológico  do  uso  deste  instrumento  na  educação.  As  entrevistas
demonstraram  que  projetos  tecnológicos,  envolvendo  grupos  de  professores  e  órgãos  governamentais,  estavam  sendo  montados  e
colocados  em  prática.  Estas  constatações  revelaram  transformações  na  atual  realidade  educacional,  ressaltando-se  a  compatibilidade
dos  pressupostos  teóricos  com  os  resultados  da  pesquisa.
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Código: 186

Título: Políticas públicas de educação em São Caetano do Sul - São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200511533049017003P0

Palavra Chave: Educação pública, qualidade de ensino, condições de trabalho

Resumo:  A  educação  pública  vem  sendo  objeto  de  um  processo  inadequadamente  designado  de  "nivelamento  por  baixo",
paralelamente  à  mudança  do  perfil  do  magistério:  o  ensino  público  fundamental  e  médio  já  não  conta  em  seus  quadros  com
porcentagens  significativas  de  egressos  das  universidades  públicas  ou  das  instituições  superiores  particulares  de  melhor  qualidade.
Apesar  dessa  tendência,  São  Caetano  do  Sul  tem  conseguido  manter  uma  educação  pública  de  destaque  em  relação  a  outras  cidades
brasileiras,  através  da  valorização  de  todos  os  profissionais  da  educação,  em  todos  os  níveis,  com  melhoria  das  condições  de  trabalho  e
salários  dignos  para  aqueles  que  se  dedicam  a  essa  área.  O  estudo  investiga  os  fundamentos  das  Políticas  Públicas,  no  passado  e  no
presente,  com  ênfase  no  caráter  cada  vez  mais  local  da  Educação  Básica  e  Média  e  nas  exigências  gerais  da  sociedade  brasileira,  em
sua  inserção  na  tradição  política  e  jurídica  do  País.
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Código: 187

Título: Profissão Docente: uma análise dos fatores intervenientes na prática educativa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200512640005011005P0

Palavra Chave: div. social do trabalho, processo de alienação,trab.docente

Resumo:  Este  trabalho  discutiu  a  prática  docente  dos  professores  da  rede  pública  do  ensino  fundamental  e  médio.  Partiu-se  da
premissa  de  que  analisar  os  fatores  intervenientes  na  prática  docente  é  uma  prioridade  para  a  compreensão  da  prática  educativa.  Esta
análise,  necessitou,  em  sua  explicação,  da  teoria  materialista  histórica  que  aponta  não  só  para  as  contradições  das  relações  de  classe,
mas  também  evidencia  o  que  ocorre  na  atividade  prática  humana  do  trabalhador.  Vinculou-se  esta  teoria,  discutida  no  campo
educativo,  à  lógica  fundamental  do  capitalismo  e  aos  fatores  pelos  quais  as  classes  dominantes  submetem  a  escola  a  um  modelo  de
cultura  mercantilizada.  Para  esclarecer  os  fatores  que  interferem  diretamente  no  trabalho  docente  e  mostrar  as  contradições  presentes
no  cotidiano  escolar,  foi  necessário  compreender  os  mecanismos  da  produção  capitalista,  para  confirmar  que  foi  no  surgimento  da
propriedade  privada  que  iniciou  a  divisão  social  do  trabalho  e  consequentemente  a  divisão  social  das  classes.  Para  abordar  estas
questões,  partiu-se  do  pressuposto  de  que  a  forma  como  o  trabalho  está  organizado  na  sociedade  capitalista  é  que  determinou  a
alienação  do  indivíduo,  desumanizando-o  e  compartimentando-o.  Neste  contexto  buscou-se  tecer  uma  malha  teórica  para  explicar
como  trabalho  docente  perdeu,  ao  longo  da  história,  as  suas  características  humanas  que  é  de  criar,  pensar,  planejar,  tornando-se  um
trabalho  alienante  para  o  professor.  Palavras-chave:  divisão  social  do  trabalho,  processo  de  alienação,  trabalho  docente  Nº  páginas:  109
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Código: 188

Título: Tecnologias de Informação e Comunicação na Escola Pública: sentidos produzidos na formação 
continuada de professore

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200570742001013001P5

Palavra Chave: tecnologia da informação e comunicação, formação continuada

Resumo:  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  investigar  os  sentidos  produzidos  em  discussões  coletivas  por  um  grupo  de  professores
de  ensino  médio,  sobre  a  utilização  das  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  numa  escola  pública  da  rede  estadual  do  Acre,  a
propósito  de  formação  continuada.  Este  trabalho,  produzido  no  Programa  de  Pós  Graduação  em  Educação  -  PPGEDU,  insere-se  na
linha  de  pesquisa  sujeitos,  interação  e  cognição,  no  grupo  de  pesquisa  do  Laboratório  de  Estudos  em  Linguagem,  Interação  e  Cognição
da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul  (LELIC/UFRGS),  vinculado  ao  Projeto  PROVIA  -  Projeto  Comunidades  Virtuais  de
Aprendizagem,  financiado  pelo  CNPq.  O  trabalho  faz  uso  do  referencial  teórico  de  Mikhail  Bakhtin,  nos  conceitos  referendados  em
sua  filosofia  da  linguagem,  como:  enunciação,  produção  de  sentido,  polifonia  e  exotopia.  A  fonte  dos  dados  analisados  está  nas
narrativas  escritas  pelos  professores  e  o  foco  de  análise  recai  nos  enunciados  produzidos  durante  o  período  em  que  aconteceram  as
atividades  (setembro/dezembro  2003)  desenvolvidas  na  pesquisa  in(ter)venção.  A  análise  dos  enunciados  produzidos  nesse  processo
dialógico  evidencia  que  os  sentidos  de  limitações/possibilidades  referentes  ao  uso  das  TICs,  a  partir  do  contato  com  outros  sentidos
instaurados  nas  interlocuções/embates/movimentos  no  grupo,  tornam  possível  novos  sentidos  que  vislumbram  possibilidades  de
transformação  no  que  se  refere  à  predisposição  para  a  utilização  das  TICs  com  os  alunos
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Código: 189

Título: Ensino Médio na escola pública: continuidades e rupturas - um estudo sobre a construção do saber 
docente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200526325001019001P7

Palavra Chave: EDUCAÇÃO, ESCOLA PÚBLICA, ENSINO MÉDIO, SABERES DOCENTES

Resumo:  Esta  pesquisa  versa  sobre  o  processo  de  construção  do  saber  docente  na  escola  pública  do  Ensino  Médio,  a  partir  de  uma
perspectiva  histórica,  enfatizando  as  concepções  de  ensino  e  de  conhecimento.  Analisa  as  recentes  mudanças  ocorridas,  nessa  etapa  da
educação  básica,  em  um  município  pernambucano,  localizado  no  sertão  do  São  Francisco  -  Petrolina.  Nos  marcos  da  abordagem
qualitativa,  os  dados  foram  coletados  e  analisados,  mediante  a  aplicação  de  questionários  e  entrevistas  semi-estruturadas,  junto  aos
professores  das  três  áreas  do  conhecimento  da  atual  estrutura  do  Ensino  Médio.  Os  dados  indicam  a  presença  de  mudanças  no  processo
de  construção  do  saber  docente,  das  diferentes  áreas,  no  contexto  da  crise  atual  do  conhecimento.  Destacam  o  papel  dos  professores
como  sujeitos  nucleares  na  concretização  da  reforma  do  Ensino  Médio,  no  cotidiano  escolar.  O  estudo  revela  que  a  ambigüidade  é
ainda  a  característica  do  Ensino  Médio,  enfatizando  a  separação  entre  o  Ensino  Fundamental  e  o  Ensino  Médio,  nas  definições  de
prioridades  políticas  e  ações  pedagógicas.  Demonstra  as  conseqüências  dos  limites  e  desafios,  enfrentados  pelos  docentes  da  escola
pública  do  Ensino  Médio.  Por  fim,  no  seio  dessas  contradições,  o  estudo  sinaliza  o  potencial  do  Ensino  Médio,  no  enfrentamento  dos
desafios  na  rota  das  transformações,  considerando  sua  cotidianidade,  as  suas  referências  temporais  e  espaciais.
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Código: 190

Título: Tecnologias e Educação: o Uso das TICs no Ensino de Língua Portuguesa no CEFET-AL

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200534824001015001P4

Palavra Chave: Ensino-Aprendizagem-Língua-Portuguesa-Tecnologias-Discurso

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  é  analisar  como  se  dá  a  relação  entre  a  aquisição  de  novos  conhecimentos  no  ensino  da  Língua
Portuguesa  (LP)  e  as  novas  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TICs)  no  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  -AL  -  se
da  mesma  forma  tradicional  ou  incorporando  as  transformações  que  as  TICs  impõem.  Para  tanto,  utiliza  como  referencial  teórico  as
contribuições  de  Lévy  -  que  trabalha  com  as  TICs  e  as  mudanças  no  mundo  contemporâneo,  enfatizando  a  "nova  relação  com  o  saber",
face  a  essas  mudanças  -,  considerando,  ainda,  a  concepção  freireana  de  educação  e  as  reflexões  de  Bakhtin  sobre  a  linguagem.  O
corpus  foi  constituído  a  partir  de  questionários,  contendo  perguntas  fechadas  e  mistas,  respondidos  por  10  professores  de  LP  e  por  55
alunos  de  duas  turmas  das  terceiras  séries  do  ensino  médio  do  CEFET-AL.  Esses  questionários  apresentam  um  material  discursivo  que
é  analisado  com  base  nas  contribuições  da  Análise  de  Discurso  e  do  trabalho  de  Freire
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Código: 191

Título: A formação de professores para as tecnologias de informação e comunicação: novos desafios ao ensino 
médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005122003010010P0

Palavra Chave: Formação Docente; Tecnologia Educacional

Resumo:  O  debate  teórico  sobre  a  formação  docente  tem  sido  efervescente,  nos  últimos  anos,  no  cenário  brasileiro,  trazendo
concepções  acerca  do  professor  e  da  atividade  docente,  profundamente  demarcada  pelas  políticas  educacionais  em  curso.  Objeto  de
estudo  de  pesquisadores,  as  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TIC)  relacionadas  à  educação  vêm  ganhando  espaço  na
literatura  brasileira  face  ao  avanço  científico  e  tecnológico  e  à  sua  incorporação  na  escola.  Nesta  pesquisa,  investigamos  que  formação
os  professores  do  ensino  médio  da  Região  dos  Inhamuns  possuem  para  atuarem  com  as  tecnologias  de  informação  e  comunicação,
buscando  compreender  a  influência  do  processo  formativo  no  desenvolvimento  do  trabalho  docente.  O  objetivo  geral  da  investigação
foi  analisar  a  formação  e  a  prática  dos  professores  do  Ensino  Médio  quanto  ao  desenvolvimento  do  trabalho  com  as  tecnologias  de
informação  e  comunicação  na  escola,  observando  a  trajetória  de  formação  dos  professores  quanto  à  utilização  das  TIC,  como
ferramentas  pedagógicas.  Baseada  no  paradigma  interpretativo,  a  pesquisa  circunscreve-se  ao  Sertão  dos  Inhamuns,  na  cidade  de  Tauá,
estado  do  Ceará.  Utilizaram-se  dados  quantitativos  e  qualitativos,  para  desenvolver  um  estudo  de  caso,  cujo  referencial  se  assenta  na
idéia  de  compreender  a  realidade  a  partir  da  percepção  dos  sujeitos.  Como  técnicas  de  coleta  de  dados,  fizemos  observação,  nos
espaços  da  escola,  aplicação  de  questionários  aos  professores  do  ensino  médio  e  procedemos  a  entrevistas  com  docentes  das  diversas
áreas  do  conhecimento,  visando  perceber  a  trajetória  formativa  dos  docentes,  concepções  e  procedimentos  de  uso  das  TIC.  Em  um
olhar  global  sobre  a  realidade  educacional  investigada,  é  possível  fazer  uma  avaliação  de  que  os  professores  possuem  formação
inadequada  para  desenvolver  o  trabalho  com  as  tecnologias  de  informação  e  comunicação,  demonstrando  necessidades  formativas
concernentes  ao  tema  em  foco,  o  que  desencadeia  a  utilização  de  aparatos  de  forma  ainda  muito  simples,  merecendo  análise  e
intervenção.  Além  disso,  a  escola  apresenta  problemas  de  natureza  estrutural  dificultando  o  acesso  a  todos  os  educandos  e  o  uso
pedagógico  pelos  professores.  Ademais,  é  imprescindível  repensar  a  preparação  dos  professores  para  o  trabalho  com  as  TIC,  de  forma
proveitosa  e  pedagógica,  trazendo  benefícios  à  aprendizagem  dos  alunos  e  interferindo  na  melhoria  qualitativa  do  processo
educacional.
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Código: 192

Título: Educação e trabalho no contexto da escola pública de ensino médio, em tempos de crise civilizatória: 
estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200528342002010001P5

Palavra Chave: Ensino médio;trabalho;modernidade

Resumo:  Os  objetivos  principais  consistiram  em  inventariar  e  compreender  as  crises  vividas,  as  concepções  de  trabalho  e  de  educação
da  pedagogia  capitalista,  embasada  na  tradicional  lógica  do  ensino  transmissor  e  conteudista,  identificando  e  analisando  as  reações  e
resistências,  bem  como  a  potência  comum  emancipatória,  a  partir  de  ações  pedagógicas  ressignificadas  e  construídas  em  comum.  Os
sujeitos  da  pesquisa  foram  alunos  e  professores  da  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  Érico  Veríssimo,  de  Restinga  Seca,  e  a  coleta  de
dados  deu-se  pela  análise  documental,  questionários  semi-estruturados,  entrevistas  semi-estruturadas  e,  principalmente,  pela
observação  participante  registrada  no  Diário  de  Campo.  A  abordagem  foi  qualitativa,  embasada  na  convicção  de  que  não  só
interpretamos  a  realidade,  mas  que  a  produzimos  em  cooperação  compartilhada.  A  opção  investigativa  foi  por  uma  metodologia
conflitual,  aberta  à  verificação  dos  eventos,  unindo  saber  e  ação  e  superando  as  concepções  demasiadamente  analíticas,  racionais  e
pretensamente  neutras.  O  estudo  teve  uma  dinâmica  que  se  contituiu  em  dois  movimentos  simultâneos:  pesquisa  bibliográfica  e  de
campo.  O  referencial  teórico  fundamentou  as  informações  da  pesquisa  de  campo  e  esta  demandou  novos  referenciais.  Tal  processo
ocorreu  durante  todo  o  percurso  da  pesquisa  e  com  todos  os  sujeitos,  sem  ruptura  entre  esses  dois  movimentos.  Na  pesquisa  de  campo,
três  aspectos  a  caracterizaram:  o  inventário  sobre  as  opções  e  fazeres  que  a  escola  vinha  executando,  as  crises  e  demandas  dos  sujeitos
e  as  ações  que  foram  sendo  implementadas,  notadamente  a  Expoérico.  Constatou-se  que  a  escola  mantém  uma  estrutura  que  lembra  a
linha  de  montagem  da  fábrica  fordista-taylorista,  própria  para  reproduzir  a  fragmentação  e  o  poder-sobre  das  hierarquias,
características  de  uma  pedagogia  embasada  nos  propósitos  da  Modernidade  e  que  adota  a  concepção  explicadora  do  mundo,
transmissora,  doutrinadora,  que  subentende  a  menoridade  e  incapacidade  de  compreensão  e  descoberta  emancipatória  dos  sujeitos,
contribuindo  para  romper  o  fluxo  social  do  fazer.  Além  disso,  verificou-se  também  a  existência  de  crises:  esgotamento  e
despotencialização  de  alunos  e  professores,  manifestados  no  desinteresse,  fuga  e  indisciplina.  Por  outro  lado,  aparecem  formas  de
"grito"  como  resistência  contra  a  subordinação,  normatização  e  dependência.  Em  vista  das  alterações  no  processo  produtivo,
concluiu-se  que  a  escola  não  possui  uma  proposta  de  formação  para  o  trabalho,  pautando-se  majotariamente  pelos  conteúdos  dos
vestibulares  nos  paradigmas  do  Capital  e  do  Mercado.  Apesar  disso,  nos  fazeres  da  Expoérico,  foi  possível  uma  ação  comum  que
rompeu  com  a  estrutura  disciplinar  e  implementou  fazeres  multidirecionais,  diversificados,  relacionais,  comunicativos,  emancipados
em  relação  à  forma  instrutora  e  explicadora  da  pedagogia  tradicional,  mostrando  potencial  para  o  processo  de  individuação  (na
cooperação  grupal)  e  construção  de  novas  subjetividades,  não  submissas  ao  modo  de  ser  do  capital  e  necessárias  à  construção  de  novos
modos  de  vida,  de  poder-fazer  não  fragmentado,  de  trabalho  vivo  e  de  mais  comunidade
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Código: 193

Título: Informática e projetos educativos: desafios, possibilidades e limites

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200521151001012001P0

Palavra Chave: Informática Educativa; Prática Pedagógica

Resumo:  O  uso  da  informática  na  realização  das  atividades  pedagógicas  apresenta-se  como  meio  e  como  um  instrumento  para
colaborar  no  desenvolvimento  do  processo  de  aprendizagem.  No  entanto,  a  atividade  de  uso  do  computador  pode  ser  feita,  tanto  para
continuar  transmitindo  a  informação  para  o  aluno,  reforçando  o  processo  instrucionista,  quanto  para  criar  condições  para  o  aluno
construir  o  seu  próprio  conhecimento,  por  meio  da  criação  de  ambientes  de  aprendizagem.  Sob  qualquer  uma  dessas  abordagens,  os
elementos  envolvidos  nas  atividades  propostas  são  os  professores,  os  alunos,  e  os  recursos  da  informática  como  meio  didático
(software,  internet,  hipertexto,  etc.).  Entretanto,  estamos  vivendo  uma  fase  de  transição  em  que  a  maioria  dos  professores,  que  está  em
sala  de  aula,  não  utilizou  esses  recursos  em  sua  formação  inicial  e  utilizar  os  recursos  da  informática  como  ferramenta  para  esses
professores,  constitui  um  desafio.  Este  trabalho  buscou  realizar  uma  reflexão  sobre  as  principais  dificuldades,  limites  e  possibilidades
apresentadas  pelos  professores  na  dinamização  de  ações  pedagógicas  que  empregam  as  tecnologias  de  informática  no  ambiente  de
aprendizagem  escolar,  envolvendo  projetos  de  trabalho.  A  investigação  foi  empreendida  dentro  de  uma  abordagem  construtivista,  em
que  todo  o  percurso  foi  guiado  por  aspectos  gerais  sobre  as  concepções  educacionais,  à  luz  de  teorias  que  permitem  identificar  a
construção  do  conhecimento  pelo  aprendiz,  em  um  ambiente  em  que  o  professor  atua  como  mediador  e  organizador  das  situações  de
aprendizagem,  utilizando  a  informática  como  recurso  pedagógico.  Os  estudos  empreendidos  no  decorrer  da  pesquisa  basearam-se  nos
pressupostos  metodológicos  da  pesquisa  qualitativa,  na  modalidade  pesquisa  ação  educacional.  A  parte  empírica  da  pesquisa  foi
desenvolvida  no  Colégio  Estadual  do  SOL,  na  cidade  de  Rio  Verde,  GO  e  os  sujeitos  envolvidos  na  pesquisa  foram  os  professores  do
2º  ano  do  Ensino  Médio  do  referido  colégio.
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Código: 194

Título: Capacitação de professores: práticas de treinamento em escolas públicas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200473833006016002P8

Palavra Chave: PROFESSORES-AVALIAÇÃO, ESCOLAR PÚBLICAS

Resumo:  Esta  pesquisa  investigou  a  adequação  das  práticas  de  treinamento  para  professores  em  Escolas  Estaduais  de  Ensino
Fundamental  e  Médio  de  uma  cidade  da  grande  São  Paulo,  nos  últimos  três  anos  (2000  -  2002),  considerando  o  enfoque
organizacional.  Os  sujeitos  foram  86  professores  de  ambos  os  sexos  e  com  faixa  etária  variando  de  20  a  62  anos.  Foi  utilizado  um
questionário  para  caracterizar  os  tipos  de  treinamentos  fornecidos,  e  a  freqüência  de  participação  dos  professores,  além  de  outros
aspectos.  Os  resultados  mostram  que  os  professores  são  pouco  questionados  sobre  suas  necessidades  e  no  pouco  que  são,  raramente
são  atendidos.  O  diretor  da  escola  é  quem  menos  participa  deste  processo.  Em  média  cada  professor  realizou  5,33  cursos  num  período
médio  de  magistério  no  Estado  de  12,6  anos,  além  de  15%  dos  professores  terem  respondido  que  nunca  participaram  de  nenhum
treinamento.  Constatou-se  também  que  são  poucas  as  escolas  (  35%  )  que  mantém  algum  tipo  de  registro  das  atividades  de  treinamento
dos  professores.  Apesar  disso  mais  de  80%  dos  professores  atribuem  conceitos  Muito  bom  e  Bom  para  os  cursos  de  que  participaram.
Os  resultados  levam  à  conclusão  de  que  falta  autonomia  para  escola,  que  a  freqüência  de  treinamento  dos  professores  é  baixa,  e  que
diferente  da  teoria  e  do  discurso  a  atividade  de  treinamento  de  professores  não  é  valorizada  na  prática,  a  predominância  dos  cursos
oferecidos  possui  temáticas  genéricas  comportando  professores  de  várias  escolas.  Os  cursos  são  afastados  da  realidade  prática  uma  vez
que  são  genéricos,  fora  da  escola  e  sem  avaliação  do  aprendizado  e  sem  validação  do  curso  pelo  participante.  Quanto  as  temáticas  que
os  professores  escolheriam  caso  fossem  consultados,  mostrou  que  a  escolha  recai  sobre  os  temas  já  oferecidos,  indicando  que  a
carência  de  treinamento  faz  com  que  as  temáticas  oferecidas  sejam  priorizadas.  Dentre  os  temas  sugeridos  houve  maior  incidência  na
categoria  tecnologia  educacional  para  cursos  de  informática,  indicando  que  independente  dos  problemas  encontrados  na  escola,
qualquer  professor  reconhece  a  necessidade  de  atualização  para  neste  tema.  Os  resultados  sugerem  que  mudanças  sejam
providenciadas  no  tocante  a  políticas  e  estratégias  de  capacitação  de  professores,  assim  como  treinamento  com  temáticas  específicas
adaptadas  à  realidade  de  cada  unidade  escolar,  envolvendo  suas  questões  objetivas  e  subjetivas,  com  a  participação  e  valorização  do
professor,  não  só  pelo  seu  conhecimento  técnico  mas  como  também  pela  experiência  desenvolvida  na  sua  comunidade  escolar,
valorizando  assim  seu  papel  de  educador.
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Código: 195

Título: O que lê o professor? Um estudo sobre as leituras do professor do ensino médio na cidade de Monte 
Carmelo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20043532036019001P4

Palavra Chave: Leitura ? professor ? ensino médio

Resumo:  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  principal  investigar  o  que  lê  o  professor  do  Ensino  Médio  na  cidade  de  Monte
Carmelo  realizada  no  primeiro  semestre  do  ano  de  dois  mil  e  três.  Inicialmente  foi  realizado  um  estudo  da  leitura,  procurando
contextualizá-la  na  realidade  histórico-social,  abordando  os  temas  leitura  conceitos,  uma  reflexão  sobre  a  formação  do  professor.  Esta
primeira  parte  foi  necessária  para  a  fundamentação  teórica,  indispensável  à  leitura  e  à  análise  dos  dados  e  informações  obtidos,  por
meio  da  pesquisa  de  campo.  Na  segunda  parte  apresenta  os  caminhos  percorridos  pela  investigação,  caracterização  do  universo  da
pesquisa,  a  metodologia  e  a  sistematização  dos  dados  obtidos  por  meio  de  questionário,  contendo  informações  sobre  as  leituras  do
texto  escritos  e  os  resultados  das  dezenove  questões  versando  sobre:  conceitos,  benefícios  e  teorias  que  norteiam  as  leituras  do
professor,  conhecimento  e  importância,  relação  entre  leitura  X  sala  de  aula,  o  conceito  do  bom  leitor,  informática  e  o  destino  da  leitura,
situação  da  leitura  dos  professores  nos  dias  atuais,  qualidade  da  leitura  dos  professores,  a  construção  da  cidadania  e  o  hábito  da  leitura,
e,  finalmente  se  a  escola  produz  não-leitores.  O  que  na  sua  história  favoreceu  o  gostar  de  ler?  Qual  o  significado  dos  textos  oficiais  nas
práticas  de  leituras  dos  professores?  A  leitura  contribui  para  os  trabalhos  interdisciplinares  na  escola?  Estas  também  foram  questões
levantadas  aos  professores  e  este  estudo  mostra  os  resultados  destas  reflexões,  apresentando  gráficos  e  quadros  demonstrativos,  bem
como,  a  análise  dos  mesmos.  O  resultado  demonstrou,  em  linhas  gerais,  que  há  uma  relação  entre  a  prática  pedagógica  e  a  situação
socioeconômica  dos  professores  que  impede/dificulta  o  acesso/procura  de  cursos  de  aperfeiçoamento  e  pós-graduação,  assim  como  a
aquisição  de  livros  para  aprimoramento  ou  apenas  deleite.  O  motivo  desta  situação,  na  opinião  dos  professores,  está  na  conduta
governamental  (Estadual  e  Municipal)  que  não  valoriza  o  profissional  da  educação  e  continua  a  impor-lhes  a  necessidade  de  se  dividir
em  até  quatro  escolas  diferentes  para  complemento  de  sua  carga  horária.  Os  dados  demonstram  uma  certa  conformação  social,  mas  o
esboço  de  um  movimento  que  retire  o  professor  da  condição  o  impede  de  ser  ?melhor  leitor?.
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Código: 196

Título: Formação continuada de professores: os desafios da atualidade na busca da competência docente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200416140004015004P8

Palavra Chave: Formação continuada de professores. Mediação. Ação pedagógic

Resumo:  Vive-se  um  período  marcado  por  profundas  alterações  em  todos  os  sentidos,  da  vida  em  sociedade  e  individual,  fruto  do
sistema  capitalista  vigente.  É  nesse  contexto  que  esse  trabalho  traz  algumas  reflexões  sobre  a  formação  continuada  dos  professores  do
Ensino  Médio  da  Unidade  de  Medianeira  do  CEFET/PR  sob  a  perspectiva  histórico  crítica  e  histórico  cultural.  Caracterizar  o  professor
e  sua  formação  na  contemporaneidade  identificando  e  analisando  os  elementos  que  contribuem  ou  interferem  na  sua  formação  bem
como,  investigar  o  tipo  formação  que  receberam  os  docentes  atuantes  na  referida  instituição,  foram  os  objetivos  dessa  pesquisa.  Para
isso,  inicialmente  houve  a  preocupação  em  entender  como  o  homem  se  constitui  a  partir  do  trabalho,  a  formação  do  profissional  da
educação  nos  dias  de  hoje  e  seu  papel  na  sociedade.  Sobre  a  formação  continuada  são  ouvidas  diversas  vozes,  tanto  no  âmbito  nacional
como  internacional.  Da  instituição  pesquisada  efetua-se  um  retrospecto  histórico,  contextualizando-a  desde  o  período  de  sua  instalação
até  os  dias  atuais.A  partir  das  categorias  trabalho,  mediação,  conhecimento  e  realidade  procurou-se  analisar  por  meio  dos  depoimentos
dos  professores,  as  mudanças/  desequilíbrios  decorrentes  do  processo  de  formação  continuada.  Pelas  respostas  dos  pesquisados
confirma-se  a  necessidade  de  políticas  educacionais  que  garantam  a  continuidade  da  formação  dos  professores,  em  todos  os  níveis,
levando-se  em  consideração  suas  necessidades,  anseios  e  dificuldades
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Código: 197

Título: Processo de Formação Continuada dos Profissionais da Educação da rede pública Estadual Paulista 
(1995- 2004

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20047933052018003P8

Palavra Chave: Formação continuada, profissionais

Resumo:  Este  trabalho  faz  uma  descrição  geral  dos  Programas  de  Formação  Continuada  implantados  e  implementados  pela  Secretaria
Estadual  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo  a  partir  da  gestão  do  Governador  Mário  Covas  (1995)  aos  Profissionais  do  magistério:
Professores,  Diretores,  Vice  -  Diretores,  Corrdenadores,  Assistentes  Técnicos  Pedagógicos  e  Supervisores  que  atuam  diretamente  nas
escolas  de  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio.  A  pesquisa  procurou  mostrar  o  processo  de  formação  continuada  dos  profissionais  da
educação,  tendências  e  desafios,  tendo  comom  foco  principal  o  gestor  escolar  ou  diretor  da  escola.  A  metodologia  utilizada  foi  o
estudo  descritivo  com  revisão  bibliográfica  de  pesquisas  sobre  Formação  Continuada,  material  didático  dos  programas  implantados  e
documentos  oficiais  da  Secretaria  Estadual  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo.  Pôde-se  concluir  que  os  Programas  de  Formação
Continuada  caminharam  para  a  modalidade  de  ensino  a  distância,  priviligiando  as  teleconferências  e  videoconferências;  no  entanto,  a
proposta  desses  programas  não  atendeu  à  reais  demandas  dos  profissionais  da  educação,  nem  considerou  a  formação  do  sujeito  e,  sim,
a  intensificação  de  modelos  preestabelecidos.  Percebeu-se,  também  substituições  e  sobreposições  de  projetos  sem  uma  prévia  avaliação
de  seus  resultados.  Apesar  de  todas  as  falhas  apresentadas,  esses  programas  são  necessários,  pois  representam  para  muitos
profissionais  do  magistério  público  o  único  meio  de  formação  continuada  a  que  têm  acesso,  bastando  apenas  que  sejam  reavaliados  e
melhorados  quanto  ao  contéudo  e  apresentação.
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Código: 198

Título: Relação entre o streess e o Burnout em professores do ensino fundamental e médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200368533006016002P8

Palavra Chave: STRESS, BURNOUT, PROFESSOR

Resumo:   A  profissão  de  professor  é  historicamente  considerada  como  estressante  e  por  envolver  contato  direto  com  outros 
indivíduos,  também  está  associada  ao  desenvolvimento  de  burnout.  O  objetivo  do  trabalho  foi  avaliar  a  relação  entre  stress  e  burnout
em  professores  do  ensino  fundamental  e  médio  de  Araraquara-SP.  Foram  aplicados  o  Inventário  de  Sintomas  de  Stress  de  Lipp  e  o
Maslach  Burnout  Inventory  como  instrumentos  para  determinação  da  presença  de  stress,  sua  fase  de  evolução  e  também  do  nível  de
burnout  em  uma  amostra  de  62  professores  voluntários.  Foram  também  registrados  diversos  dados  demográficos  e  outras  variáveis
descritivas  da  amostra  de  indivíduos  (gênero,  idade,  estado  civil,  filhos,  tempo  de  profissão,  religiosidade,  satisfação  profissional)  dos
indivíduos  participantes  para  verificação  de  associações  entre  estes  e  o  stress  e  burnout.  Após  análise  dos  dados  por  meio  de  testes  de
Qui-quadrado  realizados  em  tabelas  de  contingência  e  também  por  meio  de  análise  de  correspondência  múltipla,  foi  observada  uma
relação  diretamente  proporcional  entre  stress  e  burnout,  e  uma  relação  bastante  significativa  entre  burnout  e  nível  de  satisfação
profissional.  Associações  com  as  demais  variáveis  demográficas  estudadas  não  foram  observadas.
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Código: 199

Título: 90 professores e computadores: o processo de incorporação de informática na escola pública de 
campinas do ensino fundamental e médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200316733006016005P7

Palavra Chave: Professores; Computadores; Escola Pública; Ferramenta Educac

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  a  pesquisa  desenvolvida  junto  ao  programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  da  PUC-Campinas.  Seu
objetivo  é  investigar  como  professores  de  escolas  públicas  da  cidade  de  Campinas-SP  participaram  no  processo  de  incorporação  do
computador  pela  escola  do  Ensino  Fundamental  e  Médio.  A  coleta  de  dados  tornou  possível  a  construção  do  perfil  dos  professores  e
também  apontou  categorias  a  serem  observadas.  Este  projeto  representa  uma  construção  realizada  pelo  pesquisador  em  conjunto  com
os  professores  pesquisados  e  motiva  novas  práticas  pedagógicas  baseadas  no  computador  como  ferramenta  educacional.  Os  resultados
mostram  que  esses  professores  de  escolas  públicas  possuem  um  modelo  educacional  fortemente  fundado  em  paradigmas  convencionais
e  a  incorporação  de  uma  ferramenta  educacional  -  neste  caso  o  computador  -  gera  conflitos.  Apesar  da  restrição,  o  uso  do  computador
como  ferramenta  educacional  mostra-se  útil  e  eficaz.  Ele  estimula  o  professor  a  buscar  e  melhorar  o  caminho  através  do  qual  esses
novos  recursos  podem  ser  utilizados  na  sala  de  aula.
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Código: 200

Título: Políticas públicas de formação e capacitação de professores: profecias e miragens no uso da TV Escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200232833004110040P5

Palavra Chave: políticas públicas; formação de professores; TV Escola

Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  como  objetivo  analisar  o  impacto  causado  pelo  Projeto  TV  Escola  em  escolas  de  ensino
fundamental  e  médio  de  Araçatuba,  as  alterações  por  ele  produzidas  no  ambiente  físico  e  na  aprendizagem  além  de  analisar  os
elementos  dificultadores  e  facilitadores  para  a  implantação  e  desenvolvimento  do  referido  Projeto.A  visão  do  panorama
sócio-político-histórico  permite  contextualizar  o  Projeto  dentre  as  várias  tecnologias  aplicadas  à  educação,  inclusive  possibilitando
uma  rápida  análise  dos  conceitos  de  tecnologia,  educação  e  educação  a  distância  e,  embora  não  fosse  inicialmente  objetivo  da  pesquisa,
durante  os  estudos  sobre  Educação  a  Distância  surgiu  a  comparação  entre  as  características  do  Projeto  TV  Escola  e  as  características
dessa  modalidade  de  educação.  A  formação  dos  professores  que  atuam  na  rede  pública  bem  como  sua  capacitação  em  serviço
aparecem  como  condições  necessárias  para  que  projetos  como  TV  Escola  possam  contribuir  efetivamente  para  a  melhoria  da  qualidade
do  ensino  público.A  pesquisa  baseou-se  na  metodologia  descrita  em  Análise  de  Conteúdo  de  Laurence  Bardin.
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Código: 201

Título: O conforto ambiental no planejamento da qualidade dos ambientes escolares: estudo de caso da Escola 
Sacre-Coeur de Marie.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199918231001017088P2

Palavra Chave: Conforto ambiental; qualidade; pós-ocupação.

Resumo:  Este  trabalho  vem  apresentar  os  resultados  da  avaliação  de  desempenho  da  qualidade  realizada  na  edificação  de  ensino
médio  do  Colégio  Sacre  Coeur  de  Marie,  situada  no  bairro  de  Copacabana,  Rio  de  Janeiro.  A  escolha  baseou-se  pela  sua  posição
conceituada  no  ensino  carioca,  atendendo  aos  alunos  de  classe  média  a  alta,  o  que  fez  supor,  no  início  do  trabalho,  que  esta  atendia
satisfatoriamente  as  necessidades  dos  usuários.  Utilizou-se  como  metodologia  de  análise  os  princípios  do  Planejamento  da  Qualidade  e
a  Avaliação  Pós-Ocupação  (APO).  A  avaliação  foi  aplicada  em  dois  dias  de  estações  climáticas  opostas,  no  verão  e  no  inverno  onde
levantou-se  a  opinião  dos  usuários  sobre  a  qualidade  do  conforto  térmico,  acústico,  lumínico  e  ergonômico  das  salas  de  aula,  os  dados
climáticos  da  época  e  as  características  construtivas.  Através  da  comparação  das  opiniões  dos  usuários  nessas  duas  etapas,  pôde-se
concluir  que  o  desempenho  insatisfatório  do  conforto  térmico  alterou  a  percepção  do  usuário  sobre  os  outros  itens  avaliados,  apesar
dos  demais  requisitos  também  apresentarem  níveis  em  desacordo  com  as  normas  e  especificações  pré-estabelecidas  para  estes
ambientes.  Elaborou-se  um  conjunto  de  recomendações  para  se  elevar  o  nível  de  qualidade  desta  edificação  e  recomendações  para
novos  projetos  escolares  que  apresentem  caracter
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Código: 202

Título: Gestão Democrática: Concepções Norteadoras do Governo do Estado do Amazonas para uma Gestão 
Participativa no Sistema de Ensino após as Diretrizes Traçadas pela Constituição de 1988

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19995112001015001P0

Palavra Chave: Gestão, Democrática, Governo

Resumo:  A  problemática  relacionada  a  este  trabalho  é  apresentada  sob  um  enfoque  histórico  e  as  relações  entre  o  poder  público  e  o
ensino,  situando  nesse  contexto  o  papel  de  formação  do  ensino.  Justifica-se  a  escolha  deste  tema  do  volume  de  artigos  e  leis  da
legislação  que  desde  1989  tratam  da  gestão  participativa  do  ensino  dentro  do  quadro  da  política  nacional  e  mundial.  Desta  forma,  o
estudo  pretende  analisar  as  alterações  na  política  educacional  a  partir  de  1989,  no  sistema  de  ensino  fundamental  e  ensino  médio  da
cidade  de  Manaus,  no  que  diz  respeito  a  elaboração  de  metas  públicas  baseadas  na  medidas  publicadas  na  imprensa  oficial  e
implantadas  na  administração,  no  período  de  1997  e  1998,  uma  vez  que  elas  decorrem  das  relações  que  envolvem  Estado  e  sociedade
civil.
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Código: 203

Título: Avaliando a Qualidade de Serviços da Escola Estadual de Rondônia Usando a Abordagem SAQSE

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199943141001010007P4

Palavra Chave: ABC; Gestão de Escolas; Qualidade de Serviços

Resumo:  O  trabalho  analisa  as  atividades  mais  importantes  de  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio,  buscando  atingir  os  objetivos
da  escola,  faz-se  considerações  sobre  o  custeio  por  atividades  e  a  gestão  da  escola  por  atividades.  O  modelo  escolhido  (para  aplicação
na  escola  de  Porto  Velho)  enfatiza  as  variáveis  importantes  para  uma  gestão  eficaz  das  atividades  críticas  para  a  maior  qualidade  dos
serviços.

Data Pesquisa: 28/10/2008

Autor: Eudes Barroso Junior

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 1/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 1999 Eixos Secundário:

Pagina 203 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 204

Título: Gestão escolar, participativa e de qualidade - uma possível solução para o Sul do Piauí

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19994053003012001P9

Palavra Chave: Gestão escolar; participação; qualidade de ensino; evasão

Resumo:  O  presente  trabalho  visou  conhecer  o  modelo  de  ensino  educacional,  adotado  nas  escolas  públicas  de  ensino  médio,  em
particular  no  sul  do  Piauí,  que  pode  estar  levando  o  ensino  a  um  distanciamento  preocupante  da  realidade  e  das  necessidades  regionais
de  seu  público.  Partiu-se  da  situação-problema,  neste  estudo  de  caso,  através  de  análise  documental,  questionários  e  entrevistas
semi-estruturadas  com  alunos,  pais  de  alunos,  diretores,  professores,  dirigentes  de  entidades  de  classe,  empregadores  e  governantes
municipais,  para  identificar  como  está  e  como  se  poderia  melhorar  o  sistema  de  ensino.  Os  resultados  da  pesquisa  apontam  para  a
implantação  de  uma  gestão  escolar  participativa  que  adote  os  instrumentos  de  controle  de  qualidade  e  eficiência  gerencial  da  educação.
A  parte  diversificada  do  currículo  deve  levar  o  aluno  ao  crescimento  econômico  e  social,  à  satisfação  da  comunidade  e  ao
desenvolvimento  regional.  Também  se  pode  concluir  que,  se  adotado  este  modelo  de  ensino  e  gestão,  haverá  uma  substancial  redução
nos  índices  de  evasão,  repetência  e  desmotivação,  com  uma  sensível  diminuição  da  migração  populacional  para  os  grandes  centros
urbanos.
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Código: 205

Título: Atualização curricular  e ensino de física na escola média

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19985442002010001P5

Palavra Chave: EDUCAÇÃO CONTINUADA, FÍSICA MODERNA E ENSINO MÉDIO

Resumo:  A  educação  de  nível  médio  está  sendo  rediscutida  no  Brasil,  no  sentido  da  alteração  de  objetivos,  conteúdos  e  metodologias
a  serem  adotadas.  No  entanto,  estas  discussões  tem  colaborado  pouco  para  a  melhoria  da  aprendizagem  dos  alunos  deste  nível  de
ensino.  Particularmente,  os  conteúdos  programáticos  da  disciplina  de  Física  no  nível  médio,  sofreram  poucas  alterações  nas  últimas
décadas,  restringindo-se  ao  estudo  de  conceitos,  leis  e  modelos  desenvolvidos  na  ciência  Física  entre  os  séculos  XVII  e  XIX.  Estes
conteúdos  dificultam  a  compreensão  da  Física  como  um  todo  e  suas  relações  com  aspectos  sociais  e  metodológicos.  A  partir  destas
constatações  percebemos  a  necessidade  de  uma  reflexão  mais  aprofundada  a  cerca  dos  currículos  de  Física  de  forma  geral  e,  mais
especificamente,  dos  conteúdos  neles  trabalhados.  Organizamos  um  grupo  de  trabalho,  formado  por  professores  de  Física  de  escolas
públicas  da  cidade  de  Santa  Maria/RS,  por  pesquisadores  em  ensino  de  Física  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  e  por
acadêmicos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  e  da  Licenciatura  em  Física  da  mesma  instituição.  Como  meta  principal
apontamos  a  caracterização  do  processo  de  interação  entre  a  equipe  da  universidade  e  os  professores  das  escolas,  visando  a  promoção
de  alterações  curriculares  voltadas  a  inversão  de  conteúdos  de  Física  Moderna  no  ensino  médio.  A  atuação  conjunta  entre
pesquisadores  da  área  de  ensino  de  Física  e  professores  do  ensino  médio  permitiu  não  só  a  atualização  dos  mesmos,  como  a  introdução
de  novos  conteúdos  e  estratégias  de  ensino  em  suas  aulas.  Neste  trabalho  apresentamos  e  discutimos  o  processo  vivenciado  junto  a  este
grupo  de  trabalho.
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Código: 206

Título: O programa de avaliação seriada - PAS - e a língua portuguesa no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199816053001010001P0

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO; LÍNGUA PORTUGUESA; AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Resumo:  Em  1995  A  Universidade  De  Brasilia  Implantou  O  Programa  De  Avaliação  Seriada  -  Pas.  Insatisfeita  Com  O  Perfil  Dos
Estudantes  Que  Ingressavam  Em  Seus  Cursos  -  Uma  Insatisfação,  Que  Infelizmente,  Não  Se  Restringe  A  Brasilia  -  A  Intenção  Da  Unb
Foi  Dar  Início  A  Uma  Forma  Alternativa  De  Selecionar  Os  Candidatos  Ao  Ensino  Superior,  Com  Vistas  A  Contribuir  Com  A
Qualidade  Do  Ensino  Médio  E  Mesmo  Do  Fundamental.  Essa  Nova  Forma  De  Seleção,  Além  De  Realizar-Se  Em  Três  Etapas,  Prevê
Um  Tratamento  Diferente  Do  Que  Até  Então  Vinha  Sendo  Dado  Aos  Conteúdos.  Como  As  Escolas  De  Ensino  Médio  Têm  Tido,
Tradicionalmente,  A  Função  De  Preparar  Para  O  Vestibular,  A  Expectativa  É  A  De  Que,  Devido  Ao  Pas,  Algumas  Mudanças  Também
Venham  A  Ocorrer  Na  Organização  Do  Trabalho  Pedagógico  Dessas  Escolas.  Assim,  Utilizando-Nos  De  Métodos  Qualitativos  E
Baseados  Em  Dados  Coletados  Em  Três  Escolas  Públicas  Do  Ensinos  Médio  De  Brasília,  Construímos  Nossa  Análise  Sobre  O  Tripé
Teórico  O  Vestibular,  A  Língua  Portuguesa  E  A  Avaliação  Da  Aprendizagem  Escolar,  Com  O  Objetivo  De  Perceber  Em  Que  Medida
O  Programa  De  Avaliação  Seriada  Está  Interferindo  Na  Organização  Do  Trabalho  Pedagógico  De  Língua  Portuguesa  -  Nossa  Área  De
Atuação  No  Magistério
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Título: Números complexos via resolução de problemas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19985933004137031P7

Palavra Chave: NÚMEROS COMPLEXOS, ENSINO-APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objetivo  principal  apresentar  uma  proposta  de  trabalho  em  sala  de  aula  visando  o
Ensino-aprendizagem  dos  Números  Complexos,  com  compreensão  e  significado,  no  Ensino  Médio.  A  escolha  deste  conteúdo  deve-se
ao  fato  de  que  os  alunos  apresentam  muita  dificuldade  ao  trabalhar  com  estes  números  e  até  mesmo  em  aceitar  sua  existência.  Como
metodologia  de  pesquisa  apresento  o  modelo  de  Thomas  Romberg,  o  qual  escreve  que  as  atividades  envolvidas  no  fazer  pesquisa
incluem  mais  características  de  uma  arte  do  que  as  de  uma  disciplina  puramente  técnica.  A  proposta  de  trabalho  para  a  sala  de  aula  foi
elaborada  segundo  a  metodologia  de  Ensino  de  Matemática  via  Resolução  de  Problemas,  utilizando,  também  outros  recursos  como  a
História  da  Matemática  e  a  Calculadora  Gráfica.  Com  a  finalidade  de  verificar  o  comportamento  dos  alunos  diante  desta  nova
metodologia  de  ensino  e  destes  recursos,  a  proposta  foi  aplicada  em  uma  sala  de  aula,  numa  escola  profissionalizante.  Pode  ser
constatado  neles  uma  formação  deficiente  em  conteúdos  anteriores  e  sentir  como  isso  dificulta  a  aprendizagem  de  outros
conhecimentos.  A  metodologia  na  qual  nossa  proposta  está  apoiada  permite  detectar,  durante  a  resolução  de  um  problema,  falhas  na
aprendizagem  e  que,  num  trabalho  professor-alunos,  possam  ser  sanadas.
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Título: Desafio da Formação de Professores de Matemática: Dominar o Conteúdo e Saber Ensinar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199816333007012001P8

Palavra Chave: Formação de Professores; Ensino e Aprendizagem; Metodologia

Resumo:  A  experiência  obtida  no  exercício  do  magistério,  especificamente  no  ensino  de  Matemática,  levou-me  a  abordar  a
problemática  explicitada  no  tema.  Limitei-me  ao  estudo  do  ensino  das  disciplinas  de  conteúdos  matemáticos  do  ensino  médio,  sem
descartar  a  hipótese  de  que  as  outras  disciplinas  específicas  também  sejam  necessárias  para  a  formação  de  professores  de  Matemática.
A  pesquisa  foi  direcionada  para  as  metodologias  utilizadas  para  o  seu  ensino,  na  perspectiva  de  investigar  a  articulação  de  conteúdos
com  estratégias  de  ensino  na  formação  do  professor  de  Matemática.  Investiguei,  assim,  as  possíveis  relações  entre  as  concepções  e
estratégias  de  ensino  utilizadas  pelos  professores  no  ensino  de  disciplinas  de  conteúdos  matemáticos  do  ensino  médio  na  Universidade,
e  as  formas  ou  procedimentos  de  ensino  que  caracterizam  a  atuação  profissional  do  egresso  do  curso  de  formação  de  professores  no
ensino  médio.  Para  isto,  apliquei  questionários  a  alunos  do  Curso  CMAT  (licenciandos),  a  professores  de  ensino  médio  (egressos)  e  a
professores  universitários  (formadores)  do  Curso  CMAT.  Também  foram  observadas  e  gravadas  aulas  tanto  nas  escolas  de  ensino
médio  quanto  no  Curso  CMAT,  na  Universidade.  Os  resultados  da  pesquisa  foram  significativos,  não  só  porque  alunos  e  professores
deixaram  claro  que  estão  conscientes  da  necessidade  de  mudanças  no  ensino  de  Matemática,  mas  principalmente  pelas  evidências  de
que  licenciandos  e  licenciados  são  decididamente  influenciados  pelos  seus  professores,  de  forma  tal  que  suas  práticas  docentes,  atuais
e/ou  futuras,  certamente  apresentam/apresentarão  características  do  tipo  de  ensino  que  receberam  e  da  maneira  como  foram  tratados.
Assim,  se  constitui  um  paradoxo  entre  o  que  o  professor  pensa  -  no  caso  de  licenciandos  e  egressos  do  CMAT  em  exercício
profissional  no  ensino  médio  -  e/ou  acredita  e  o  que  ele  pratica,  e  que  sem  dúvida  aprendeu  com  seus  professores  formadores.  Isto  se
torna  fundamental  para  se  entender  porque,  apesar  do  esforço  de  alguns,  da  boa  vontade  de  outros,  o  Ensino  de  Matemática  continua  se
configurando,  em  qualquer  nível,  segundo  os  ditames  reprodutivistas  da  escola.  A  perspectiva  de  superação  dessa  situação  implica  que
se  revogue  tal  paradoxo,  principalmente  pela  abordagem  continuada  e  concomitante  de  questões  teórico-metodológicas  e
epistemológicas  no  tratamento  do  conteúdo  matemático,  pelos  professores-formadores,  no  curso  da  formação  de  professores  de
Matemática.
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Título: O ensino médio no contexto da educação básica: um espaço em discussão

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19983042024013002P4

Palavra Chave: Ed. básica, ensino médio, qualif. profissional, tecnoogiasl

Resumo:  A  presente  pesquisa  objetiva  a  discussão  da  especificidade  do  ensino  médio  na  sociedade  atual,  devido  às  fragilidades  que
ele  vem  apresentando  quanto  a  sua  qualidade  de  formaçào  e  à  diversiade  de  funções  que  lhe  são  impostas  pelas  exigências  decorrentes
das  transformações  sociais.  Torna-se,  por  isso,  um  tema  relevante,  necessitando  de  maior  atenção  no  que  se  refere  ao  papel  que  deve
desempenhar  na  formação  de  jovens,  independente  de  flexibilizar-se  aos  graus  de  ensino  anterior  e  posterior  ou  subordinar-se  ao
mercado  de  trabalho.  Para  identificar  o  ensino  médio  com  mais  clareza,  a  fim  de  concretizar  objetivos  e  práticas  pedagógicas  de  acordo
com  a  realidade  que  vivenciamos,  torna-se  imprescindível  analisá-lo  no  contexto  escolar/social,  sobretudo  com  a  proposição  de  uma
educação  básica  universal  e  moderna  que  contemple  a  instrumentalização  para  a  cidadania.  Nessa  perspectiva,  este  níivel  de  ensino  se
apresenta  como  parte  integrante  da  educação  básica,  lugar  específico  da  formação  geral  ampla,  oportunizando  aos  indivíduos  sua
inserção  na  cultura  e  saberes  universais,  através  da  construção/reconstrução  de  conhecimentos  teórico/práticos  nas  diversas  áreas  do
saber.  Este  texto  apresente,  na  primeira  parte,  levantamentos  empíricos  através  de  interlocuções  que  expressam  a  visão  e  os  anseios  de
alunos  e  professores  sobre  o  ensino  médio  atual.  Na  segunda  parte,  aborda  a  constatação  do  problema  pela  trajetória  histórica  e  pelos
aspectos  normativos  e  socioculturais  que  o  tornam  um  grau  escolar  com  múltiplas  e  constraditórias  funções.  A  terceira  parte,  na
tentativa  de  perpassar  as  relações  entre  a  educação  e  o  trabalho  na  sociedade,  vislumbra  a  perspectiva  de  uma  educação/formação
básica  mais  ampla  e  moderna.  Neste  sentido,  o  ensino  médio,  parte  instituinte  dessa  educação,  comporta  um  espaço  de  construção  de
saberes  universalizantes  e  democráticos:  uma  educação  que  possa  contemplar  os  anseios  dos  sujeitos  escolares,  acompanhar  e
questionar  as  inovações  e  suas  exigências.
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Título: A subjetividade no ensino da matemática: investigando as correções de provas escritas de matemática 
no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19988740001016001P0

Palavra Chave: Subjetividade;Intencionalidade ;Avaliação em matemática

Resumo:  Esta  investigação  tem  como  objetivo  identificar  a  intencionalidade  e  a  subjetividade  no  ensino  da  Matemática  e,  mais
especificamente,  na  forma  de  avaliar  esse  conhecimento  em  provas  escritas,  tendo  como  base  teórica  as  contribuições  da
Fenomenologia  para  a  conceituação  de  intencionalidade  e  subjetividade,particularmente  os  estudos  de  Hermenêutica.  A  partir  da
análise  e  interpretação  dos  dados  coletados  nas  correções  de  provas  escritas  de  Matemática  por  professores  do  Ensino  Médio  e
observadas  discrepâncias  em  relação  a  valoração  das  questões  pelos  mesmos,  foram  também  realizadas  entrevistas  na  tentativa  de
esclarecer  o  nível  de  intencionalidade  e  subjetividade  do  professor  no  momento  em  que  exerce  um  dos  atos  avaliativos,  ainda  hoje,  dos
mais  frequentes  e  dominantes  no  cotidiano  escolar.  Decorrente  da  investigação  realizada  verificamos  que  tais  correções  são  permeadas
pela  presença  de  percepções  e  interpretações  próprias,  e  deste  modo,  relacionadas  com  a  intencionalidade  e  a  subjetividade  de  quem  as
corrige.

Data Pesquisa: 28/10/2008

Autor: Joyce Jaqueline Caetano

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 1/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 1998 Eixos Secundário:

Pagina 210 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP
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Título: Leitura crítica: caminhos e propostas para o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19985140002012012P8

Palavra Chave: eitura crítica; ensino médio; material didático

Resumo:  Esta  pesquisa  objetiva  analisar  a  possibilidade  da  efetivação  da  leitura  crítica  em  sala  de  aula  através  da  utilização  de
material  adequado,  de  atividades  de  incentivo  e  práticas  dialógicas  entre  professor-aluno  e  aluno-aluno.  Tem  como  corpus  o  resultado
da  aplicação  de  três  guias  de  leitura  em  turmas  do  ensino  médio.  Os  guias  foram  construídos  a  partir  de  um  texto  publicitário,  um
fabular  e  um  argumentativo,  constando  ainda  de  atividades  de  incentivação.  O  material  elaborado  foi  testado  em  duas  turmas  do  ensino
médio  (diurno  e  noturno)  de  um  colégio  estadual  em  Cornélio  Procópio  -  PR,  no  2º  semestre  de  1998.  Embasaram  teoricamente  a
concepção  dos  Guias  estudos  recentes  sobre  leitura  e  tipologia  textual
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Título: Fruta do Lácio: a leitura na sala de aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199830333002010001P6

Palavra Chave: 

Resumo:  Diante  de  um  crescente  desprestígio  da  literatura,  sobretudo  entre  os  alunos  do  Ensino  Médio,  quando  a  disciplina  se
oficializa,  muitos  estudos  têm  focalizado  as  consições  da  leitura,  do  trabalho  do  professor,  da  influência  do  vestibular,  de  produção  e
distribuição  de  livros  e  bibliotecas,  bem  como  outros  aspectos  que  vêm  se  configurando  pertinentes  à  discussão.  Considerando-os
como  ponto  de  partida,  este  estudo  procura  verificar  de  que  modo  e  quais  dessas  variáveis  se  articulam  no  imaginário  de  professores  e
alunos.  Nossa  hipótese  fundamental  é  a  de  que  a  literatura  não  está  em  sala  de  aula  porque  o  texto  literário  anda  distante  dela.  Mais
especificamente,  entendemos  que  a  experiência  literária  -  ou  estética  -  não  têm  ocorrido  porque  sua  matéria  pulsante,  o  texto,  não  a  tem
desencadeado.  Que  é  desse  tônus?  Latente,  cremos  que  esteja  vivíssimo  nos  livros  e  nas  pessoas,  apesar  das  aparências  de  menoscabo.
Por  isso  propusemo-nos  à  investigação  dos  anseios  e  frustações  daqueles  envolvidos  num  processo  de  ensino  de  literatura.  Criamos  um
instrumento  específico  para  a  coleta  de  dados,  baseado  nos  pressupostos  teóricos  que  delinearam  um  conceito  de  literatura,
relacionando-o  a  um  conceito  de  sala  de  aula.  Nascidos  ambos  de  trilhas  teóricas  que  fazem  parte  do  repertório  de  muitos  dos
professores  de  hoje  em  exercício,  esses  dois  conceitos  nortearam  a  concepção  dos  instrumentos  utilizados  na  pesquisa  de  campo.  Esta
se  organizou  em  três  etapas,  com  amostragem  composta  por  escolas  paulistanas  públicas  e  privadas,  de  diferentes  abordagens.  À
discussão  de  tais  instrumentos,  segue-se  uma  análise  das  recorrências  e  de  alguns  contrapontos  observáveis  nos  resultados.
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Título: Orientação paradigmática de professores de ensino médio na utilização de recursos da informática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199837342005019001P0

Palavra Chave: Informática-educação; paradigmas; pensamento complexo;ensino

Resumo:  A  finalidade  deste  estudo  é  analisar,  criticamente,  a  educação  paradigmática  e  verificar  as  contradições/mediações  que
permeiam  o  cotidiano  dos  professores  de  ensino  médio  que  utilizam  a  Informática  na  Educação,  numa  istituição  particular  de  Porto
Alegre.  O  trabalho  desenvolvido  numa  abordagem  qualitativa,  de  cunho  dialógico,  utilizou-se  das  idéias  de  Morin  (1977,  1980,  1986,
1991  1995,  1996),  Heller  (1982),  Frigotto  (1991),  Pages  et  al(1993),  entre  outros,  por  constituírem  perspectivas  de  análise  coerentes
com  as  conexões  e  fins  do  estudo.  Foram  realizadas  entrevistas  semi-estruturadas,  para  coleta  de  informações,  com  professores  do
ensino  médio  de  diferentes  áreas  do  conhecimento  que  utilizam  a  informática  na  sua  ação  pedagógica.  Da  análise  e  interpretação  dos
atos  da  fala  evidenciou-se  que  o  discurso  dos  professores  se  aproxima  de  uma  concepção  de  complexidade,  mas  apesar  disto,  os
professores  exercem  sua  ação  sob  uma  orientação  de  simplicidade;  que  sentimentos  conflitantes  e  contradições  (teoria/prática,
crítica/alienação,  fragmentação/  totalidade)  e  mediações  (ideológica,  política  e  psicossocial)  permeiam  sua  prática.  A  partir  dos
achados,  foram  delineados  pontos  de  referência  possibilidade  de  pensar  dialogicamente,  assegurar  uma  sintonia  entre  sujeito/objeto,
observador/observado  e  integrar  informação/conhecimento),  para  que  uma  reflexão  crítica  possa  ser  realizada  e  para  que  se  possa
buscar,  gradativamente,  rupturas  paradigmáticas  que  orientam  as  mudanças  e  a  construção  de  novos  conhecimentos.
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Título: Politecnia, escola prparatória para o trabalho no ensino médio
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Palavra Chave: ENSINO MÉDIO; ESTRUTURA CURRICULAR ENSINO MÉDIO; ESTRUTURA 
CURRICULAR

Resumo:  Este  trabalho  de  pesquisa  parte  do  pressuposto  de  que  existe  um  hiato  profundo  no  que  tange  a  falta  de  uma  definição  da
função  pedagógica  e  social  do  ensino  médio  público.  Que  existe  uma  diferença  abissal  entre  as  expectativas  que  esta  escola  oferece
comparadas  as  reais  necessidades  de  sua  clientela  sócio-economicamente  desprivilegiada,  em  situação  de  risco  de  exclusão  social.  O
paradigma  da  dualidade  estrutural  e  pedagógica  situou-se  como  um  dos  principais  fatores  explicativos  dos  problemas  enfrentados  por
este  nível  de  ensino.  A  divisão  da  escola  em  duas  redes  de  ensino  -  propedêutica  e  profissionalizante,  repete  a  mesma  divisão  do
trabalho  nas  relações  sociais  de  produção  capitalista,  e  a  divisão  da  sociedade  em  classes  com  interesses  antagônicos.  Que  a  escola
dualista  é  a  escola  histórica  do  capitalismo.  Buscamos  os  pressupostos  desta  escola  dual  no  período  pré-industrial  manufatureiro
capitalista,  e  os  delineamentos  que  as  sucessivas  modificações  no  processo  produtivo  vão  acarretando  no  contexto  escolar.  O  processo
produtivo  capitalista  não  prescinde  da  escola,  mas  permite  sua  expansão  até  os  estreitos  limites  das  oscilações  ocasionadas  pelas
reestruturações  produtivas,  que  requerem  um  perfil  de  trabalhador  diferente.
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Título: Matemática: dos fracassos aos caminhos da superação através do que aprendemos com nossas práticas 
pedagógicas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19982142024013002P4

Palavra Chave: Matemática, práticas pedagógicas, ensino-aprendizagem

Resumo:   Este  estudo  tem  como  ponto  de  partida  os  fracassos  encontrados  em  provas  de  matemática,  mas  especificamente  em 
provas  de  seleção.  O  objeto  principal,  porém,  é  uma  reflexão  sobre  minhas  práticas  pedagógicas  como  professora  do  ensino
fundamental  e  do  ensino  médio  e  minha  participação  nesse  mundo  de  sucessos  e  insucessos.  O  trabalho  de  pesquisa  baseia-se  em
"histórias  de  professores"  e  apresenta  situações  que  se  não  são  lições  sistematizadas  em  livros,  são  lições  de  vida  que  também  podem
ser  lidas.  A  abordagem  teórico-metodológico  trilha  um  caminho  de  reflexão,  ignorado  principalmente  no  ensino  de  matemática  que  é
tratada  como  uma  atividade  racional.  Reflexão  essa  que  se  volta  para  a  importância  dos  aspectos  emocionais  e  sensíveis  presentes  na
relação  professor/aluno  e  conseqüentemente  no  ato  de  ensinar  e  aprender.
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Título: O Ensino De História: As Experiências De Mudança Em Escolas Da Rede Municipal De Educação De 
Belo Horizone Nas Regiões Do Barreiro E Venda Nova

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19987632001010001P7

Palavra Chave: HISTÓRIA; ESCOLA; ENSINO

Resumo:  A  Dissertação  Compreende  O  Estudo  De  Experiências  De  Mudança  No  Ensino  Da  História  Conduzidas  Por  Grupos  De
Professores  Em  Duas  Escolas  Públicas  Municipais  De  Belo  Horizonte.  Através  Das  Práticas  Discursivas  Dos  Docentes  Buscou-Se
Interpretar  Os  Sentidos  Atribuídos  Por  Eles  Às  Ações  Coletivas  Construídas  No  Espaço  Escola  E  As  Conexões  Existentes  Entre  As
Propostas  De  Mudanças  No  Ensino  Da  História  E  As  Representações  Que  Tais  Grupos  Modelam  Acerca  De  Si  Próprios,  Do  Público
Escolar  E  Das  Finalidades  Do  Ensino  Dessa  Disciplina  Na  Escola  Fundamental.  O  Trabalho  Tem  Como  Objetivo  Apontar  Os
Elementos  Que  Compõem  As  Propostas  De  Mudanças  No  Ensino  Da  História  Gestadas  Nas  Escolas  E  Identificar  Os  Mecanismos,  As
Formas  E  Os  Motivos  Que  Levam  Os  Professores  A  Propor  Mudanças  Nas  Práticas  Costumeiras  Do  Ensino  Dessa  Disciplina.
Entendendo  A  Escola  Como  Espaço  Sóciocultural  No  Qual  São  Tomadas  Importantes  Decisões  Educativas,  Curriculares  E
Pedagógicas  E  Partindo-Se  Da  Compreensão  De  Que  As  Ações  Dos  Docentes  São  Perpassadas  Por  Valores  Crenças  E  Representações
Que  Conferem  Significados  Aos  Seus  Discursos  E  Práticas  Buscou-Se  Dar  Visibilidade  Às  Unidades  Escolares  E  Aos  Seus
Protagonistas  Destacando  A  Dimensão  Cultural  Que  Envolve  As  Experiências  Investigadas.  As  Análises  Revelam  A  Singularidade  Do
Espaço  Próprio  Dos  Sujeitos  E  De  Suas  Práticas  Sociais  Apontando  As  Particularidades  De  Cada  Experiência  E  Seus  Enraizamentos
Sociais.  A  Abordagem  Teórica  Foi  Construída  Dentro  De  Uma  Perspectiva  Antropológica  O  Que  Possibilitou  A  Percepção  Das
Interações  Que  Se  Estabelecem  Entre  Os  Sujeitos  E  Os  Sentidos  Construídos  Por  Eles  Acerca  De  Suas  Práticas.  A  Análise  Dos  Dados
Foi  Calcada  No  Conceito  De  Autonomia  Relativa  Do  Sujeito,  Na  Interpretação  Dos  Efeitos  Da  Experiência  Vivida  Sobre  A  Avaliação
Do  Agente  Social  E  Sua  Articulação  Com  A  Ação  Social.  Valendo-Se  Da  Noção  De  Representação  Cultural,  Que  Nos  Remete  Às
Singularidades  Dos  Espaços  Próprios  Dos  Sujeitos  E  De  Suas  Práticas  Culturais,  A  Investigação,  De  Cunho  Etnográfico,  Deu
Visibilidade  As  Escolas  E  Aos  Docentes  Destacando  A  Dimensão  Cultural  Que  Envolve  As  Experiêncais  Pesquisadas.  A  Coleta  De
Dados  Privilegiou  A  Observação  Das  Reuniões  Dos  Grupos,  O  Movimento  Interno  Da  Escola,  Os  Momentos  De  Discussão  E
Deliberação  Coletiva,  As  Entrevistas  E  A  Análise  De  Documentos  Para  A  Contextualização  Do  Fenômeno  E  Complementação  Das
Informações  Advindas  Da  Observação.  A  Análise  Das  Experiências  Conduzidas  Pelos  Professores  Nas  Escolas  Investigadas  Reafirma
A  Complexidade  Das  Questões  Que  Perpassam  O  Ensino  Da  História  Na  Escola  Fundamental  E  Enfatiza  A  Necessidade  De
Investimentos  Na  Formação  Continuada  Dos  Docentes  E  Do  Aprofundamento  Da  Discussão  Acerca  Dos  Objetivos  E  Finalidades
Dessa  Disciplina  Escolar  No  Ensino  De  Nível  Fundamental  E  Médio.
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Título: Escola Aprendente: Os Novos Espaços de Aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199815141001010007P4

Palavra Chave: Macroergonomia; Org.em Aprendizagem; Mudança Organizacional

Resumo:  Este  trabalho  sugere  um  enfoque  interdisciplinar  considerando  não  apenas  os  aspectos  pedagógicos,  mas  também  os  aspectos
organizacionais  e  aqueles  relativos  às  condições  de  realização  da  atividade  de  trabalho,  com  a  intenção  de  orientar  o  processo  de
mudança  que  deve  ocorrer  nas  instituições  de  ensino,  a  fim  de  que  possam  desenvolver  suas  atividades  de  forma  mais  adequada  às
exigências  da  sociedade  atual.  A  certeza  de  que  os  aspectos  pedagógicos  são  essenciais  mas  não  são  suficientes  para  orientar  as
atividades  das  instituições  de  ensino  vem  de  uma  experiência  em  que  esteve  envolvido  o  autor,  na  condição  de  professor/pesquisador,
onde  um  processo  de  mudança  de  metodologia  de  ensino  teve  o  seu  desenvolvimento  prejudicado  em  função  de  não  serem
modificados  os  aspectos  organizacionais  da  instituição.  A  necessidade  de  se  considerar  também  as  condições  de  realização  da  atividade
de  trabalho  vem  do  fato  de  que  a  atividade  docente  tem  sido  pouco  orientada  nesse  aspecto  e  a  atividade  discente  sequer  é  considerada
como  uma  atividade  de  trabalho,  isto  tem  prejudicado  muito  a  qualidade  e  a  produtividade  do  trabalho  escolar.  A  abordagem  sugerida
conta  com  a  Teoria  da  Aprendizagem  Mediada  de  Reuven  Feuerstein,  para  orientar  os  aspectos  pedagógicos,  com  a  Teoria  das
Organizações  em  Aprendizagem  para  orientar  os  aspectos  organizacionais  e  com  a  Macroergonomia  para  encaminhar  o  processo  de
mudança  e  orientar  as  condições  de  realização  das  atividades  de  trabalho.
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Código: 218

Título: Escrita Escolar e Processador de Textos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19984724001015026P7

Palavra Chave: Escrita escolar e procesador de rtextos

Resumo:  Essa  dissertação  analisa  as  influências  do  uso  do  processador  de  textos  word  nas  atividades  de  escrita  escolar  em  uma  turma
do  1º  ano  do  Ensino  Médio  do  Colégio  de  Aplicação  da  UFPE.  Durante  um  semestre  letivo,  textos  foram  escritos  e  reescritos  dentro
das  atividades  e  do  horário  de  aulas  da  disciplina  de  Língua  Portuguesa.  Os  dados  coletados  -  os  textos  de  três  duplas  de  alunos,  os
registros  das  atividades  de  campos  e  as  entrevistas  com  os  sujeitos  envolvidos  -  são  analisados  e  comparados  com  resultados  de
pesquisas  da  área.  Constata-se  que  esse  programa  oferece  ampliações  e  reduções  às  atividades  de  escrita  escolar,  por  isso  a  apropriação
dessa  ferramenta  por  parte  do  professor  de  Língua  Portuguesa  torna-se  a  condição  essencial  para  o  uso  adequado  do  processador  de
textos  nessas  atividades
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Título: Educação Física e o Ensino Médio: analisando um processo de aprendizagem profissional

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199832833001014001P0

Palavra Chave: ADOLESCÊNCIA; EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR;  PROCESSO PROFISSIONAL

Resumo:  Este  estudo  partiu  do  pressuposto  que  a  prática  profissional  do  professor  é  formada  por  um  conjunto  de  conhecimentos
advindos  da  formação/experiência  profissionais  e  história  de  vida.  Investigar  tais  processos  pode  contribuir  para  a  compreensão  e
desenvolvimento  da  profissão.  O  objetivo  deste  estudo  foi  analisar  o  processo  de  aprendizagem  e  desenvolvimento  profissional  de  um
docente  de  Educação  Física,  atuante  no  ensino  médio,  através  de  suas  reflexões.  Para  tanto,  optou-se  por  metodologia  qualitativa  de
um  caso,  com  os  seguintes  tipos  de  coleta  de  dados:  observação  de  campo  e  entrevista  baseada  nas  observações.  O  sujeito  escolhido  foi
um  professor  bem  sucedido  no  ensino  médio.  Com  a  resposta  das  entrevistas  buscou-se  atribuir  significados  ao  processo  de
aprendizagem  profissional  desse  docente.  As  considerações  finais  sugerem  que  o  professor  reflete  sobre  sua  prática,  sente  necessidade
de  se  atualizar,  aprender  sempre,  seja  com  seus  pares,  leituras,  cursos  ou  até  mesmo  com  a  mídia.  Preocupa-se  também  com  a
valorização  da  Educação  Física  permanente  e  o  prazer  em  aula;  é  capaz  de  praticar  a  alteridade,  colocando-se  na  posição  de  seus
alunos.  Compreende  o  crescimento  e  desenvolvimento  dos  adolescentes;  possui  domínio  sobre  o  conteúdo  desenvolvido  e  valoriza  sua
profissão.  Em  relação  ao  ensino  específico  da  Educação  Física  não  permite  a  exclusão,  tenta  evitar  constrangimentos  nas  aulas,
incentiva  os  alunos,  relacionando-se  muito  bem  com  eles,  mas  mantendo  sua  autoridade  de  professor.  Procura  aproveitar  ao  máximo  a
aula.  As  reflexões  do  professor  sugerem  que  alteraria  sua  prática  em  direção  a  uma  maior  diversificação  de  conteúdos  e  menor
diretividade.  As  possíveis  implicações  do  estudo  para  a  formação  de  futuros  profissionais  seriam  a  busca  da  reflexão  sobre  a  prática,
que  o  aprendizado  dá-se  também  através  da  experiência  e  que  há  interferência  da  vida  pessoal  sobre  a  prática  pedagógica,  o  que
reforça  estudos  anteriores.  Outra  observação  diz  respeito  a  que  as  ações  do  cotidiano  são  tão  importantes  quanto  as  palavras  e
intenções,  o  que  deve  ser  mostrado  aos  futuros  profissionais
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Título: Alterando o ensino da trigonometria em escolas públicas de nível médio: a representação de algumas 
professoras

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199812933004110040P5

Palavra Chave: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA; REPRSENTAÇÃO DO PROFESSOR

Resumo:  Este  estudo,  que  se  desenvolveu  por  meio  de  uma  análise  qualitativa  dos  dados  encontrados  em  en  trevistas  realizadas  com
três  professoras  de  Matemática  de  escolas  da  rede  pública  estadual,  teve  como  objetivo  verificar  a  possibilidade  de  apropriação,  no
dia-a-dia,  de  uma  proposta  alternativa  para  o  ensino  e  aprendizagem  de  Trigonometria,  em  diferentes  situações  de  ensino,  bem  como
em  diferentes  turnos  e  escolas  de  nível  médio.  Consequentemente,  esta  pesquisa  pôde  verificar,  mediante  as  representações  das  três
professoras  de  Matemática  envolvidas  no  processo,  como  foi  realizado  o  processo  de  ensino,  desvendando  as  concepções  dessas
professoras  sobre  o  mesmo;  qual  a  visão  que  elas  têm  sobre  a  influência  da  metodologia  proposta;  como  se  deu  o  envolvimento  dos
alunos  durante  o  processo  e  a  existência  de  outros  fatores  que  influenciaram  o  processo  de  ensino.  o  caminho  percorrido  ao  longo  desta
pesquisa  permitiu  concluir  que  a  proposta  investigada  pode  ser  apropriada  pelos  professores  de  Matemática  da  rede  estadual  de  ensino,
uma  vez  que  oferece  benefícios  afetivos,  cognitivos  e  sociais;  que  facilita  o  processo  de  ensino  desencadeado  pelas  professoras  nos
diferentes  períodos  escolares;  que  possibilita  mudanças  tanto  no  ensino  como  nas  aprendizagens  dos  alunos;  que  desencadeia  um  início
de  desenvolvimento  profissional  mais  reflexivo  das  professoras  ao  analisarem  suas  práticas  e  ao  se  esforçarem  para  modificá-las;  que
proporciona  uma  aula  movimentada,  totalmente  diferente  do  que  se  tem  feito  nas  escolas;  que  motiva  os  alunos  e  lhes  oferece
oportunidades  de  construir  o  próprio  conhecimento,  além  de  lhes  possibiltar  a  troca  de  experiências  vivenciadas  cotidianamente.  Este
estudo  também  evidenciou  o  desinteresse  dos  alunos  pela  forma  pouco  atraente  como  a  escola  se  apresenta;  as  interfer~encias,  no
processo  instrucional,  de  fatores  externos  à  sala  de  aula  de  origem  social,  administrativa  ou  institucional
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Título: O ensino da filosofia na escola média e a mediação entre o cotidiano e o não-cotidiano

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199813133004110040P5

Palavra Chave: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO; ENSINO MÉDIO

Resumo:  A  tese  "A  filosofia  na  escola  média  e  a  mediação  entre  o  cotidiano  e  o  não-cotidiano"  tem  como  objetivo  suscitar  a  reflexão
sobre  a  abordagem  do  cotidiano  no  ensino  da  filosofia  na  escola  média.Constatamos  que  os  professores  de  filosofia  da  escola  média,
além  de  terem  de  desempenhar  a  docência  em  condições  muito  adversas  próprias  da  situação  da  escola  média  atual,  têm  também  de
enfrentar  outras  condições  ainda  mais  adversas  que  são  específicas  do  campo  do  ensino  de  filosofia.  A  urgência  de  enfrentar,  de
imediato,  a  complexidade  dessa  situação  tem  gerado  práticas  espontaneístas  como  possíveis  saídas  para  os  problemas  atinentes  ao
ensino  da  filosofia.  Assim,  com  o  objetivo  de  possibilitar  aos  alunos  o  pensar  reflexivo,  os  professores  têm  buscado  na  discussão  sobre
o  cotidiano  a  forma  de  despertar  o  interesse  dos  alunos  pela  filosofia.  Na  quase  totalidade  dos  casos,  porém,  não  têm  alcançado  o
objetivo  almejado.  A  nossa  hipótese  é  a  de  que  isso  se  dá,  dentre  outros  fatores,  pela  não  consciência  do  professor  no  que  se  refere  ao
seu  papel  enquanto  agente  mediador  entre  os  âmbitos  do  cotidiano  e  do  não-cotidiano,  o  que  lhe  reforça  um  posicionamento  imediato
(e,  como  tal,  de  não  reflexão)  sobre  o  significado  filosófico  dessas  duas  esferas  da  vida  humana.  A  análise  da  abordagem  espontaneísta
do  cotidiano  no  ensino  da  filosofia  na  escola  média,  com  base  numa  teoria  da  vida  cotidiana,  demonstra  a  necessidade  de  uma  reflexão
profunda,  por  parte  do  professor,  sobre  os  elementos  que  caracterizam  o  cotidiano  e  o  não-cotidiano,  para  que,  como  docente,
concretize  o  papel  de  mediador  e,  por  conseguinte,  assegure  aos  alunos  a  reflexão  filosófica.  Em  suma,  advogamos  que  a  reflexão
sobre  o  significado  do  cotidiano  e  do  não-cotidiano,  com  seus  condicionantes  e  possibilidades,  é  indispensável  para  uma  abordagem  da
filosofia  no  ensino  médio  que  pretenda  a  superação  do  senso  comum  e  o  alcance  da  consciência  filosófica
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Título: Educação física no ensino médio - período noturno: um estudo participante

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199913933003017046P6

Palavra Chave: - EDUCAÇÃO FÍSICA - ESCOLAS NOTURNAS

Resumo:  O  presente  estudo  caracterizou-se  por  ser  do  tipo  participante  e  teve  como  objetivo  geral  analisar  a  viabilidade  do
desenvolvimento  da  disciplina  Educação  Física  no  ensino  médio,  período  noturno,  por  meio  de  uma  proposta  metodológica  de  Ensino
Aberto,  no  Colégio  Oberon  Floriano  Dittert  (Colégio  de  Aplicação  Pedagógica  da  Universidade  Estadual  de  Maringá)  (CAIC/UEM).
O  estudo  constituiu-se  de  quatro  etapas  básicas  de  desenvolvimento  que  foram:  primeira,  diagnóstico  geral  da  situação  da  Educação
Física  no  CAIC/UEM  -  turno  noturno;  segunda,  elaboração  de  ima  proposta  participativa  para  o  desenvolvimento  da  Educação  Física,
baseada  na  metodologia  de  Ensino  Aberto;  terceira,  desenvolvimento  da  proposta  durante  um  semestre  envolvendo  as  turmas  de
segundo  ano  dos  cursos  de  Educação  Geral  e  Auxiliar  de  Enfermagem,  pois  encontravam-se  no  meio  do  curso  e,  portanto,  já  haviam
vivenciado  a  sistemática  da  Educação  Física  da  escola  e;  quarta,  avaliação  das  ações  desenvolvidas  pelo  estudo  durante  o  semestre.  O
enfoque  participante  preconiza  que  todos  os  envolvidos  nas  ações  tenham  condições  de  opinar  e  participando  da  elaboração  como  do
próprio  desfecho  das  mesmas.
  Assim,  todas  as  ações  de  estudo  foram  plenamente  discutidas  e  avaliadas  pelos  envolvidos,  estimulando-se  o  compromisso  geral.  
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Título: O Tema "Funções" e a Linguagem Matemática de Profesores do Esnino Médio - Por uma 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199945133002010001P6

Palavra Chave: FUNÇÕES, LINGUAGEM MATEMÁTICA

Resumo:  Neste  trabalho,  apresentamos  um  estudo  qualitativo  sobre  a  utilização  da  linguagem  matemática  por  professores  de
Matemática  do  Ensino  Médio,  ao  tratarem  do  tema  "funções".  Procuramos  investigar  as  formas  de  expressão  destes  professores  -  vistos
como  mediadores  e  catalisadores  dos  processos  de  desenvolvimento  de  seus  alunos  (Vygotsky,  1989a,  1989b)  -  ao  lidarem  com  suas
próprias  concepções  sobre  o  tema,  bem  como  ao  explorá-lo  nas  situações  pedagógicas  em  sala  de  aula.  Ao  investigarmos  a  linguagem
matemática  dentro  de  uma  perspectiva  teórica  Vygotskiana,  a  questão  dos  contextos  culturais  em  que  se  inserem  os  significados
torna-se  fundamental.  Assim  sendo,  a  pesquisa  no  ambiente  natural  em  que  se  dá  a  expressão  dos  professores  através  da  linguagem
matemática,  que  é  a  sala  de  aula,  constitui-se  em  um  fundamental  instrumento  para  a  aquisição  dos  nossos  dados.  Também  foi  aplicado
um  questionário  e  entrevistas  curtas  foram  realizadas  com  os  professores  investigadores.  Trabalhamos  especificamente  com  o  conceito
de  função.  Vimos  que  a  linguagem  formal  do  professor,  exibida  nas  entrevistas  e  nas  respostas  ao  questionário,  tenta  aproximá-lo  das
definições  mais  atuais  do  conceito,  como  as  de  Bourbaki  e  Diriclet.  Entretanto,  em  seu  uso  prático,  através  dos  exemplos  e  da
resolução  de  problemas,  o  conceito  fica  restrito  a  concepção  mais  clássicas,  como  a  de  Euler.  Verifica-se  uma  coincidência  na  essência
das  concepções  próprias  dos  professores,  investigadores,  com  a  sua  prática  pedagógica  ao  tratarem  o  tema  "funções",  em  sala  de  aula.
Em  ambos  os  casos,  parece  haver  uma  dicotomia  entre  a  linguagem  matemática  utilizada  para  lidar  com  o  "teórico"e  aquela  para
expressar  as  questões  "práticas".

Data Pesquisa: 28/10/2008

Autor: Edna Maura Zuffi

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 1/12/2008 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 1999 Eixos Secundário:

Pagina 223 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 224

Título: Metáforas e conflitos:a leitura de poesia e a discussão em grupo na sala de aula de inglês como 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19993533003017043P7

Palavra Chave: LEITURA; LINGUA ESTRANGEIRA; POESIA

Resumo:  Esta  tese  objetiva  investigar  como  ocorre  a  co-construção  de  enunciados  metafóricos  durante  a  interação
leitor-texto,leitor-leitor,e  leitor(aluno)-leitor(especialista).O  foco  desta  pesquisa  foi  definido  a  partir  da  minha  experiência  de
ensino,que  constatou  um  alto  índice  de  silêncio  e  constrangimento  por  parte  de  alunos  e  professores  de  Letras  em  relação  a  textos
poéticos.A  primeira  etapa  nesta  investigação  foi  a  criação  de  um  cenário  de  pesquisa  através  de  uma  proposta  de  intervenção  em  uma
sala  de  aula  de  literatura  em  língua  estrangeira  de  um  curso  de  Letras  que  visava  prioritariamente  oferecer  momentos  de  leitura  de
textos  poéticos  seguidos  de  discussão  em  pequenos  grupos  mediado  pela  professora.A  análise  de  dados  descreve  os  recursos
discursivos,cognitivos  e  sociais  utilizados  pelos  sujeitos  durante  a  co-construção  de  sentidos  dos  enunciados  metafóricos.Um  dos
resultados  da  análise  aponta  para  o  fato  de  que  os  recursos  variam  de  acordo  com  o  tipo  de  metáfora  encontrada.A  análise  mostrou
ainda  que  o  alto  nível  de  indeterminação  dos  sentidos  de  termos  metafóricos  em  conjunto  com  a  não-consolidação  da  tarefa  acadêmica
analisada  forneceram  pistas  acerca  do  grau  de  instabilidade  dos  papéis  sociais  em  questão.Além  disso,a  modificação  do  cenário  de
pesquisa,que  contou  com  a  participação  efetiva  da  pesquisadora  nas  estruturas  das  tarefas  acadêmicas,  apontou  para  conflitos
decorrentes  de  mudanças  paradigmáticas  tanto  no  papel  da  especialista  quanto  nos  papéis  dos  aprendizes.  A  partir  desses  resultados,  a
tese  propõe  uma  reflexão  sobre  as  possíveis  decorrências  desta  pesquisa  para  a  pedagogia  em  geral,  e  para  o  ensino  de  línguas  e
literaturas  estrangeiras,  em  particular
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Palavra Chave: DINÂMICA DE ENSINO; PROFESSOR-ALUNO; CONSTRUÇÃ SOCIAL

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  foi  estudar  a  dinâmica  das  interações  verbais  estabelecidas  entre  uma  professora  e  sua  classe,
buscando  evidenciar  as  oportunidades  de  construção  de  significados  constituídas  nestas  interações.  A  pesquisa  foi  realizada  numa
classe  da  3ª  série  do  nível  médio  de  ensino,  do  período  noturno,  durante  as  aulas  de  Português  e  Literatura,  durante  o  primeiro  semestre
de  1998.  Foram  registradas  26  aulas  em  áudio-gravador,  que  foram  posteriormente  transcritas  e  analisadas,  buscando  suporte  teórico
na  perspectiva  da  psicologia  histórico-cultural,  principamente  em  alguns  pressupostos  vygotskiano.  Os  resultados  indicaram  uma  certa
articulação  entre  os  conteúdos  trabalhados  pela  professora  e  as  características  das  interações  que  os  abrangiam.  De  forma  geral,  foi
possível  identificar  a  criação,  pela  professora,  de  grandes  espaços  para  a  interlocução  com  os  alunos,  gerando  algumas  oportunidades
para  a  construção  de  significados.  Todavia,  para  a  otimização  destes  espaços  e  oportunidades  ser  concretizada,  outras  ações  devem  ser
consideradas,  como  o  envolvimento  de  pesquisadores  e  teóricos  em  torno  da  formação  e  capacitação  dos  profissionais  envolvidos  com
a  Educação
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19995553003012001P9

Palavra Chave: FORMAÇÃO DO PROFESSOR; PERDA DO SISTEMA, ESCOLA E EXPECTATIVA

Resumo:  Atualmente  uma  das  causas  da  perda  que  o  sistema  escolar  sofre  está  recaindo  sobre  a  formação  e/ou  a  competência  do
professor.  A  Secretaria  de  Educação  do  município  de  Valença,  Bahia,  investe  na  formação  desse  profissional.  O  município  detém
quase  100%  dos  educadores  do  ensino  fundamental  da  alfabetização  à  quarta  série,  com  formação  em  nível  médio,  na  modalidade
magistério.  Não  obstante,  o  sistema  perdeu,  em  1996,  39,5%  da  população  escolar  das  séries  iniciais  do  1º  grau.  O  objeto  desta
pesquisa  partiu  do  princípio  de  que  a  formação  do  profissional  educador,  sua  competência  para  educar,  seu  preparo  técnico-pedagógico
e  metodológico  e  sua  condição  pessoal  para  o  ensino  podem  influir  nos  resultados.  O  projeto  buscou  mostrar  à  comunidade  escolar
essa  perda  nas  primeiras  séries  do  ensino  fundamental,  num  sistema  onde  legalmente  os  professores  estão  habilitados  para  o
magistério.  Estudou-se  as  relações  entre  o  rendimento  escolar  (notas)  dos  alunos  da  rede  municipal  de  ensino  no  ano  de  1996  (atas
finais)  e  o  rendimento  escolar  (notas)  de  seus  respectivos  professores  no  curso  de  formação,  no  caso  ensino  médio,  magistério,  com
base  em  seus  históricos  escolares.  Não  se  constatou  relação,  ou  seja,  o  desempenho  dos  professores  não  influencia  o  desempenho  dos
alunos.  Encontrou-se  dados  relevantes,  para  nova  pesquisa.  Observando  os  históricos  escolares  dos  alunos,  excetuando  Artes,  o  aluno
que  tem  um  bom  desempenho  em  determinada  disciplina,  também  apresenta  bom  desempenho  nas  demais,  sempre  que  o  desempenho  é
insatisfatório,  o  é  em  todas  as  disciplinas.  O  fato  se  mantém  quando  as  notas  são  medianas.  Pôde-se  observar  que  os  professores  não
tiveram,  em  seus  cursos  de  magistério,  formação  esclarecedora  em  Metodologia.  O  trabalho  procurou  compor  o  perfil  sociocultural  dos
professores  e  a  relação  que  mantêm  com  seus  alunos  a  partir  de  questionários  específicos.  Foram  levantadas  as  expectativas  dos  alunos
da  alfabetização  e  das  quatro  primeiras  séries  do  ensino  fundamental,  em  relação  à  escolarização  e  as  oportunidades  para  o  futuro.
Concluiu-se  que  alunos  e  professores  acreditam  que  a  educação  é  fator  de  mudança  na  qualidade  de  vida  do  indivíduo,  mas  ainda  não
encontraram  um  caminho  para  trilharem  juntos.  Os  professores  apesar  de  afirmarem  que  é  necessário  repensar  práticas  pedagógicas  e
aceitar  mudanças,  apresentam  uma  prática  tradicionalista  e  acomodada,  enquanto  os  alunos,  de  forma  crítica  e  questionadora,  esperam
da  escola  muito  mais  do  que  ela  vem  oferecendo.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199911550001019001P8

Palavra Chave: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; ENSINO DE QUÍMICA

Resumo:  Este  trabalho  é  um  diagnóstico  sobre  o  sistema  educacional  e  o  desempenho  dos  professores  de  química  no  ensino  médio,
bem  como  a  abordagem  dos  problemas  detectados  nesse  nível  de  ensino  e  a  forma  de  como  esses  são  explicados.  Apresenta-se  neste
trabalho,  meios  de  resolver  esses  problemas  através  dos  estudos  realizados  por  educadores  brasileiros,  na  área  do  ensino  de  Química  e
Educação  em  geral.  Em  seu  desenvolvimento,  partiu-se  da  necessidade  de  entender  o  contexto  educacional,  pois,  atualmente,
considera-se  que  a  escola  sofre  influências  externas.  Procurou-se  detectar  quais  os  reflexos  que  trazem  as  mudanças  no  sistema  escolar
e  qual  a  reação  dos  educadores  diante  dessas  mudanças.  Outra  razão  para  o  estudo  do  sistema  é  acreditar  que  o  conhecimento  do  seu
funcionamento  é  importante  para  que  os  professores  participem  criticamente  das  mudanças.  Para  isso,  dividiu-se  o  trabalho  em  quatro
etapas,  a  saber:  na  primeira,  fez-se  um  diagnóstico  sobre  as  mudanças  no  sistema  educacional  e  seus  reflexos  sobre  a  escola,  através  de
entrevistas  a  órgãos  governamentais  e  não  governamentais,  diretores  e  professores,  a  fim  de  compreender  o  contexto  em  que  se  insere  a
problemática  educacional  e  quais  as  relações  do  professor  como  agente  capaz  de  promover  mudanças.  Na  segunda  fase,  ao  enfocar  o
ensino  em  química,  fizemos  um  diagnóstico  sobre  o  discurso  do  professor,  sobre  a  sua  prática  pedagógica,  considerando  conteúdos
relacionados  ao  meio  ambiente,  tendo  em  vista  os  problemas  ambientais  regionais  e  a  necessidade  de  reconhecer  e  aperfeiçoar
metodologia  de  ensino  em  química  a  partir  de  tema  social,  baseando-se  em  experiências  de  educadores  químicos  brasileiros  do
movimento  Ciência  Tecnologia  e  Sociedade  (CTS)  e  refletindo  as  orientações  de  Saviani  para  interpretar  e  atuar  no  contexto.  Na
terceira  etapa,  foram  selecionadas  duas  escolas:  uma  no  centro  de  Cuiabá,  e  outra  na  periferia.  Fez-se  uma  análise  metodológica,
utilizando  o  sistema  de  Flanders,  com  a  finalidade  de  detectar  a  interação  professor-aluno  e  a  influência  daquele  nas  concepções  destes
sobre  o  ensino  e  o  tema  em  questão.  Na  quarta  etapa,  desenvolveram-se  atividades  com  alunos  dessas  respectivas  escolas,  a  fim  de
detectar  que  conceitos  possuem  sobre  o  tema  ambiental,  se  esses  conceitos  apresentam  alguma  hierarquia  ou  se  tratam  de  concepções
do  senso  comum,  ou  possuem  alguma  influência  dos  conceitos  de  caráter  científicos.  Através  dessas  etapas,  pôde-se  ter  uma  visão
integrada  da  situação  e  dos  problemas  existentes  na  educação.  Os  estudos  que  fundamentam  esta  pesquisa,  embora  limitados  pela
complexidade  dos  assuntos,  deixam  questionamentos,  mas  oferecem  importantes  subsídios  para  a  reflexão  e  o  desenvolvimento  de
métodos  que  visam  o  preparo  do  aluno  para  formação  da  cidadania.
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Palavra Chave: PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

Resumo:  O  trabalho  de  pesquisa  envolveu  o  estudo  do  Projeto  de  Educação  Continuada  realizado  pela  Estação  Ciência,  no  ano  de
1997,  o  qual  fez  parte  do  Projeto  de  Educação  Continuada  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  de  São  Paulo  e  foi  coordenado  na  USP
através  da  Faculdade  de  Educação.  O  projeto  foi  destinado  aos  profissionais  ligados  ao  ensino  fundamental  e  médio,  porém,  teve
participação  majoritária  daqueles  que  exerciam  a  docência.  O  estudo  teve  como  objetivo  avaliar  o  projeto  segundo  as  expectativas  e
necessidades  apontadas  por  seus  participantes,  bem  como,  as  influências  que  provocou  e  a  sua  utilização  no  trabalho  pedagógico  dos
professores.  Como  parte  da  pesquisa,  foi  feito  o  acompanhamento  de  três  cursos,  que  compunham  o  projeto,  o  que  possiblitou  verificar
as  aplicações  do  trabalho  desenvolvido  nestes,  na  prática  dos  professores  em  sala  de  aula  e  seus  desdobramentos  em  outras  atividades.
O  estudo  procurou  traçar  os  aspectos  relevantes  da  concepção  de  formação  continuada  de  professores  como  um  processo  permanente,
que  deve  envolver  os  educadores  do  ensino  fundamental  e  médio,  a  Universidade  e  políticas  educacionais,  valorizando  e  provocando
mudanças  na  prática  pedagógica  dos  professores
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Código: 229

Título: A Energia como um Tema de Estudos no Ensino de Física de Nível Médio: Uma Abordagem 
Interdisciplinar e Contextualizada -Um estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199922433002010149P3

Palavra Chave: Energia e evolução do seu consumo

Resumo:  O  presente  trabalho,  é  apresentado  um  estudo  tendo  como  foco  a  Energia  -  a  evolução  do  seu  consumo,  a  produção  e  os  seus
usos  finais  -  com  o  objetivo  de  deliniar-se  ações  capazes  de  subsidiar  o  atual  ensino  de  nível  médio.  O  estudo  aponta  para  visívesi
lacunas  existentes  nessa  área  (em  especial,  o  ensino  de  física),  basicamente  livresco,  desprovido  de  atividades  experimentais  e  pouco
ligado  com  a  realidade  vivencial  do  aluno.  A  atual  legislação  aconselha  mudanças  no  atual  cenário  do  ensino,  que  devem  apontar  para
melhor  formação  do  futuro  cidadão.  Entretanto,  dificilmente  o  professor  poderá  implementá-las  sem  o  auxílio  de  modelos  apropriados.
Nossos  estudos  aconselharam  projetar  kits  experimentais  com  a  finalidade  de  promover  aspectos  relevantes  no  processo  de  formação
do  estudante,  dentre  eles:  1.  despertar  o  interesse  pelos  fenômenos  explorando  através  de  kits  experimentais  para  demonstrações  e
medições;  2.  articular  a  teoria  que  é  normalmente  explorada  nos  cursos  regulares,  com  a  realidade  contextualizada  do  aluno;  3.
desenvolver  habilidades  de  estudo  e  fomentar  o  interesse  por  temos  que  se  constituem  em  elementos  relevantes  da  sociedade  e  do  meio
ambiente,  bem  como  sobre  o  atual  desenvolvimento  tecnológico  que  ora  presenciomos.  São  feitas  propostas  para  a  realização  de
algumas  atividades  experimentais  abordando  os  usos  finais  de  energia  no  cotidiano  e  as  análise  consideradas  pertimentes.  Também  são
analisados  projetos  educacionais  de  programas  nacionais  de  combate  ao  desperdício  de  energia  voltados  basicamente  para  a
sensibilização  do  cidadão  com  relação  ao  desperdício  de  energia.  Finalmente,  discutem-se  os  resultados  do  presente  estudo  que
apontam  para  a  importância  de  prover-se  o  atual  ensino  de  ferramentas  de  trabalho  adequadas  para  melhor  integrar  o  estudante  do
domínio  de  um  tema  tão  importante  como  a  Energia,  com  equipamentos  de  fácil  confecção  para  melhor  compreender  e  explorar  o
ambiente  em  que  vivemos.  Além.  disso,  como  um  resultado  importante,  apontamos  para  a  necessidade  de  prosseguir-se  e  ampliar  o
presente  estudo,  explorando  aspectos  novos  do  tema  abordado  com  o  objetivo  de  dar  suporte  às  atividades  do  professor  (em  especial,
do  professor  de  física)  no  ensino  médio.
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Código: 230

Título: Recursos da Tecnologia da Informática no Ensino/Aprendizagem: a visão dos professores das Escolas 
Estaduais de Ensino Médio de Porto alegre

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199924342001013025P1

Palavra Chave: ESCOLAS ESTADUAIS;INFORMÁTICA NO ENSINO

Resumo:  Frente  às  transformações  advindas  do  impacto  das  tecnologias  na  sociedade  e  nas  organizações,  bem  como  as  novas
habilidades  e  competências  a  serem  adquiridas  pelos  profissionais  no  disputado  mercado  de  trabalho  atual,  faz-se  relevante  atualizar  os
processos  de  ensino/aprendizagem,  de  forma  a  qualificar  a  formação  profissional  do  egresso  de  ensino  médio.  O  presente  estudo  tem
por  objetivo  analisar  a  visão  dos  professores  sobre  as  implicações  da  introdução  dos  recursos  de  informática  nas  organizações
estaduais  de  ensino  médio  de  Porto  Alegre.  Sua  investigação  tem  como  dimensão  predominante  uma  abordagem  quantitativa,  de
caráter  exploratório  sobre  as  percepções  dos  professores.  Uma  segunda  dimensão  -  contextual  -  identifica  as  principais  políticas
educacionais  para  a  área  de  informática  no  ensino  médio.  A  dimensão  do  professor  tem,  por  sua  vez,  duas  subdimensões:  o  papel  do
professor  frente  ao  processo  de  ensino-aprendizagem  e  suas  percepções  quanto  à  introdução  dos  recursos  da  tecnologia  da  informática
no  ensino  médio.  A  base  empírica  desta  dimensão  adveio  de  dez  escolas,  selecionadas  através  de  amostragem  por  cotas,  tendo  como
instrumento  de  coleta  de  dados  um  questionário.  Na  dimensão  contextual,  foram  realizadas  pesquisa  documental  e  entrevistas  junto  aos
órgãos  oficiais  responsáveis  pelas  políticas  de  informática  educacional  e  direções  de  escolas  e  professores.  Os  resultados  mostram  que
os  professores  do  ensino  médio  das  escolas  estaduais  de  Porto  Alegre  concordam  e  percebem  como  prioritária  a  introdução  dos
recursos  da  tecnologia  da  informática  nas  escolas  e  que,  para  usufruir  adequadamente  destes  recursos,  os  docentes  devem  assumir  uma
nova  postura  frente  aos  métodos  de  ensino-aprendizagem.  Esta  postura  vem  permitir  e  incentivar  que  o  discente  seja  o  sujeito  do
processo  de  construção  do  seu  conhecimento.  Esta  pesquisa  também  identificou  diretrizes  para  a  formação  de  professores  subsidiando,
assim,  políticas  públicas  para  a  área  de  educação  no  Estado.
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Código: 231

Título: Registro. Integracao da internet ao ensino de fisica do curso medio das escolas da rede publica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199926933002045002P9

Palavra Chave: INTERNET, ENSINO A DISTANCIA, ENSINO DE FISICA

Resumo:  O  presente  trabalho,  através  da  produção  e  verificação  de  um  conjunto  de  materiais  e  métodos.  E  uma  proposta  de  uso  do
computador  conectado  a  internet  no  ensino  médio  de  física  da  rede  publica  do  estado,  visando  a  orientar  os  professores  da  área,  quanto
ao  uso  desta  tecnologia  de  comunicação  em  aulas  presenciais.  Para  tanto  foi  devido  em  conta  o  cotidiano  do  aluno  como  foco  principal
do  conteúdo  abordado.
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Código: 232

Título: Uma proposta para trabalhar a poesia na escola de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199926442005019009P1

Palavra Chave: Inteligências múltiplas; Múltiplas linguagens; Pesquisa exp.

Resumo:  Este  trabalho  constitui-se  numa  pesquisa  experimental  visando  à  proposição  de  uma  metodologia  para  o  trabalho  com  o  texto
poético  na  escola  de  ensino  médio,  centrado  na  Teoria  das  Inteligências  Múltiplas  de  Howard  Gardner  e  nos  pressupostos  da  Estética
da  Recepção,  representados  nas  idéias  de  Jauss  e  Iser.  A  metodologia  tem  como  base  a  exploração  de  diversas  linguagens,  como  a
musical,  a  teatral  e  a  da  dança,  estimulando,  assim,  as  diversas  competências  estudadas  por  Gardner.  O  trabalho  de  pesquisa  foi
direcionado  para  três  turmas  de  ensino  médio  do  Colégio  Notre  Dame  de  Passo  Fundo,  desenvolvendo-se  em  duas  etapas:  na  primeira,
ocorreram  leituras  e  declamações  de  poemas  (pelo  professor),  trabalhos  com  filmes  e  um  recital  de  poesia  com  a  participação  dos
alunos;  na  segunda,  os  alunos  montaram  um  módulo  empregando  várias  linguagens  (explorando  diferentes  inteligências)  no  sentido  de
enriquecer  o  trabalho  com  o  texto  poético.  Esse  módulo  recebeu  o  nome  de  Módulo  Fogo  e  os  textos  básicos  selecionados,  de  natureza
poética,  evidenciam  a  relação  existente  entre  o  fogo  e  o  amor.  Em  seguida  efetivou-se  um  módulo  estruturado  pelo  professor,  no  qual
se  evidenciou,  também  através  das  diversas  linguagens,  o  estimulo  às  várias  competências  propostas  por  Gardner.  Esse  último  módulo
recebeu  o  nome  de  Módulo  Água  e  os  textos  selecionados,  relativos  à  temática  água  (mar,  chuva  e  rio)  são  alguns  de  natureza  poética  e
outros  de  natureza  musical.  Como  conclusão,  a  aplicação  de  um  instrumento  de  avaliação  respondido  pelos  alunos  participantes  da
pesquisa  demonstrou  um  resultado  favorável  à  metodologia  proposta.
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Código: 233

Título: Educação e as novas linguagem de comunicação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199912828001010001P9

Palavra Chave: EDUCAÇÃO, LINGUAGEM , NOVAS TECNOLOGIAS

Resumo:  Não  há  como  negar,  que  passamos  por  uma  reestruturação  cultural  e  teórica  na  contemporaneidade.  Uma  das  caracteristicas
do  mundo  atual  é  exatamente  a  maneira  como  se  passa  a  entender  a  linguagem.  Toda  forma  de  expressão  e  organização  do  mundo  é
textual;  todo  meio  e  modo  de  representação  é  linguagem.  Uma  paisagem,  um  grafismo,  uma  dança,  uma  música,  uma  crença,  são
textos  e  intertextos,  são  forma  de  linguagens,  que  na  contemporaneidade  recebem  o  adjetivo  de  novas  linguagens,  por  que  vêm
mediadas  por  uma  rede  de  informações  tecnológicas.  Tendo  esse  referencial  como  pressuposto,  objetivou-se  neste  trabalho,  (  re)
dimensionamento  do  espaço  e  do  tempo  da  escola,  tendo  em  vista  as  novas  linguagens  e  suas  implicações  na  aprendizagem.  Através,
de  uma  abordagem  qualitativa,  mas  também  apropriando  de  dados  quantitativos,  verificou-se  que  a  forma  mais  adequada  da  escola  se
aproximar  do  mundo  do  aluno  perceber  e  percebe-se  no  mundo  é  identificando,  compreendendo  e  processando  no  ensino  as  linguagens
que  representam  o  momento  atual.  A  pesquisa  foi  realizada  através  dos  seguintes  instrumentos  de  coleta  de  dados:  a  observação  direta
do  ambiente  escolar,  questinários  e  entrevistas  como  professores  e  alunos.  Isso  nos  permitiu  levantar  dados  sobre  as  linguagens
vivenciadas  pelos  atores  dentro  e  fora  da  escola;  a  influências  dessas  linguagens  para  aprendizagem,  bem  como,  suas  possibilidades  e
limites  para  prática  educativa.  Em  linhas  gerais,  obteve-se  uma  confirmação  de  existe  um  descompasso  entre  os  componentes  do
ensinar  e  do  aprender  e  entre  o  tempo  e  o  espaço  da  escola  e  o  da  sociedade
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Código: 234

Título: A avaliação da aprendizagem de alunos de uma escola de ensino médio do Distrito Federal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19995253003012001P9

Palavra Chave: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM. RESULTADOS DE AVALIAÇÃO

Resumo:  O  interesse  desta  investigação  diz  respeito  ao  exame  do  processo  de  avaliação  desenvolvido  em  cursos  de  educação  geral  e
de  formação  profissional  de  um  estabelecimento  de  ensino  médio  (2º  grau)  da  rede  oficial  do  Distrito  Federal.  Trata-se  de  uma
investigação  sobre  a  percepção,  a  concepção  e  a  prática  que  professores  e  alunos  têm  da  avaliação,  na  perspectiva  de  identificar  a
utilização  dos  resultados  da  avaliação  da  aprendizagem.  O  trabalho  constou  de  cinco  momentos:  1)  exame  da  documentação  fornecida
pelo  estabelecimento  de  ensino  médio  (2º  grau),  para  identificação  das  normas  e  regulamentos  que  regem  o  funcionamento  da  escola;
2)  observação  da  representação  de  professores  em  suas  práticas  pedagógicas  em  sala  de  aula,  como  procedimento  particular  para
aprender  a  condução  do  processo  de  ensino  e  da  aprendizagem  pelo  professor;  3)  observação  da  representação  de  professores  em
reuniões  pedagógicas  de  coordenação  e  de  conselho  de  classe,  para  compreender  o  desenvolvimento  do  processo  de  avaliação
praticado  na  escola;  4)  aplicação  de  questionários  aos  professores,  alunos  e  pais  de  alunos,  para  identificar  procedimentos  e
instrumentos  utilizados  na  avaliação  do  aluno  e  o  uso  dos  resultados  da  avaliação  da  aprendizagem;  e  5)  entrevistas  com  os  professores
para  compreender  o  entendimento  que  os  professores  têm  da  avaliação.  A  metodologia  utilizada  neste  trabalho,  refere-se  a  um  estudo
de  natureza  exploratório  de  cunho  descritivo.
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Código: 235

Título: Atividades de leitura: instrumento de ensino, socialização e cidadania

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19995053003012001P9

Palavra Chave: LEITURA

Resumo:  A  pesquisa:  "Atividades  de  Leitura:  Instrumento  de  Ensino,  Socialização  e  Cidadania"  foi  motivada  pela  vivência  do  autor
que,  na  prática  pedagógica  com  alunos  de  1º  e  2º  graus,  bem  como  no  universitário,  observou  que  o  índice  de  leitura  dos  alunos  é  baixo
e  que,  nos  diálogos,  por  uma  série  de  motivos,  alguns  asseveravam  não  gostar  de  ler.  Essa  constatação  levou  a  uma  incursão  ao  estado
da  arte,  à  leitura  como  prática  pedagógica,  histórica  e  social.  Nesse  tópico,  focaliza-se,  especificamente:  a  questão  pedagógica;  a  dos
códigos  (análise  semiótica)  -  (alfabetização  e  letramento),  enfatizando  a  leitura  como  instrumento  sobre  os  conceitos  de  alfabetização  e
letramento  nos  diferentes  contextos.  Aborda-se,  também,  a  problematização  da  leitura  escolar  e  as  sociopolíticas  da  leitura.  As
investigações  abrangem  os  porquês  dos  não  lerem,  por  não  quererem  ou  não  poderem,  dispensando-se  atenção  especial  às  variáveis
sociais,  visto  que  o  problema  central  da  pesquisa  está  fundamentado  na  sociologia  da  leitura,  um  novo  ramo  da  sociologia  com  raízes
na  França.  Os  dados  que  embasaram  o  estudo  foram  coletados  em  quartoze  escolas,  sendo:  nove  públicas  do  DF;  duas  privadas  do  DF;
duas  públicas  e  uma  privada/conveniada  -  de  Silvânia-GO.  Ao  todo,  foram  entrevistados  1088  (um  mil  e  oitenta  e  oito)  alunos,  27
(vinte  e  sete)  professores,  11  (onze)  diretores  e  1  (um)  coordenador  pedagógico.  Os  dados  empíricos  levantados  em  entrevistas  com
professores  e  diretores  e  em  questionários  aplicados  aos  alunos,  evidenciam  que  o  gosto  pela  leitura  é  um  comportamento  adquirido
que  abrange  aspectos  individuais  relativos  às  afinidades  e  habilidades,  bem  como  é  também  decorrentes  das  atuações  interativas  entre
família  e  a  escola.  As  informações  são  apresentadas  em  gráficos  e  quadros  em  que  foram  feitos  cruzamentos  para  se  detectar  as
influências  positivas  ou  negativas  exercidas  sobre  a  leitura  e,  ainda,  quais  variáveis  têm  maior  ou  menor  correlação  com  o  gosto  pela
leitura.  A  análise  dos  dados  faz  um  enfoque  empírico-analítico,  englobando  os  contextos  sócioeconômico-culturais  dos  alunos,  as
práticas  dos  professores  de  Língua  Portuguesa  e  atividade  de  alfabetização  e  letramento,  bem  como  as  interferentes  das  instituições:
família  e  escola  na  macroestrutura,  Fez-se,  para  maior  clareza  e  precisão  das  análises,  a  classificação  dos  alunos  leitores,  em  4(quatro)
categorias:  GL  -  Grande  Leitor;  ML  -  Médio  Leitor;  PL  -  Pequeno  Leitor  e  NL  -  Não  Leitor.  Além  disso,  fez-se  um  estudo  das  notas
dos  alunos,  associando  os  resultados  em  Língua  Portuguesa  e  também  a  Média  Geral  com  as  notas  nas  outras  disciplinas  e,  nisso,
verificou-se  qual  a  correlação  do  gosto  pela  leitura  e  os  aspectos  pedagógicos,  sociais,  políticos  e  legais  da  questão  investigada.  O
estudo  chega  a  uma  série  de  constatações  acerca  de  vários  problemas,  como  por  exemplo,  que  o  índice  de  leitura  do  aluno  é  parâmetro
para  o  seu  sucesso  em  Língua  Portuguesa  e  que  esta  é  baliza  pressuposta  para  as  demais  disciplinas.  Constata-se,  também,  que  o  índice
de  leitura  dos  alunos  diminui  à  medida  que  aumentam  a  idade  e  o  nível  de  ensino,  numa  trajetória  inversa.  Propõem-se,  em  conclusão,
algumas  alternativas  de  solução  nas  políticas  educacionais  (macro),  na  formação  do  corpo  docente  (intermediário)  e  na  gestão  escolar  /
atuação  dos  professores  (micro).
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Código: 236

Título: Ação pedagógica em física no ensino médio: contribuições da história da ciência - um estudo de caso.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199925333003017001P2

Palavra Chave: ENSINO DE FÍSICA, HISTÓRIA DA CIÊNCIA, EPISTEMOLOGIA.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  e  analisa  uma  ação  pedagógica  realizada  com  alunos  do  ensino  médio,  na  disciplina  de  física,  no
estudo  do  movimento  da  queda  dos  corpos,  no  qual  a  história  da  ciência  foi  incorporada.  A  análise  dessa  ação  mostra  que  a  inserção  da
história  da  ciência  operou  como  um  catalisador  na  revisão  da  concepção  do  conhecimento  científico  enquanto  um  conhecimento
definitivo,  resgatando  a  sua  condição  de  provisoriedade,  fator  de  dinamicidade  da  física.  Concluiu  que  o  reconhecimento  dessa
provisoriedade  promove  desdobramentos  na  maneira  de  conceber  a  ciência,  levantando  outros  questionamentos  importantes  na
perspectiva  de  tornar  a  ciência  apresentada  na  escola  mais  próxima  da  ciências.
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Código: 237

Título: Das concepções de filosofia às práticas pedagógicas: a filosofia no ensino médio em fortaleza

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199915122001018001P9

Palavra Chave: FILOSOFIA, EDUCAÇÃO, ENSINO

Resumo:  Neste  trabalho  estudamos  a  Filosofia  no  ensino  médio,  com  intuito  de  compreender  o  que  professores  e  alunos  pensam  sobre
a  Filosofia,  tomando  como  base  suas  reflexões  sobre  o  Homem,  a  Verdade,  O  Bem  e  o  Belo.Para  levar  a  termo  este  trabalho
analisamos  o  movimento  pelo  retorno  da  disciplina,  que  se  organizou  em  Fortaleza  no  período  de  1984  e  1988,  buscando  aprender  que
Filosofia  estava  sendo  proposta  para  este  nível  de  ensino.  Em  seguida,  tendo  como  eixo  uma  pesquisa  de  campo,  em  que  realizamos
observações  de  aula  e  entrevistas  semi-estruturadas  procuramos  esboçar  que  Filosofia  está  retornando  ao  ensino  médio;  queríamos
saber  como  a  Filosofia  está  sendo  vivenciada  tanto  nos  aspectos  pedagógicos-metodológicos,  quanto  na  apreensão  da  Filosofia  em  seus
vários  campos  de  investigação.  A  Filosofia  é  vista  pelos  sujeitos  da  pesquisa  como  uma  disciplina  crítica  que  poderá  contribuir  para
desenvolver  o  pensamento  e  a  reflexão  criteriosa.  Será  necessário,  no  entanto,  ter  o  cuidado  de  não  idealizar  papel  da  disciplina  bem
como,  partir  do  conhecimento  e  realidade  dos  alunos,  pois  só  assim,  acreditamos  que  a  Filosofia  poderá  efetivamente  contribuir  para
que  os  alunos  reflitam  e  reelaborem  conceitos  e  valores  gestados  no  senso-comum.
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Código: 238

Título: A teoria na prática é outra? Análise de materiais didáticos para cursos de leitura e compreensão de 
textos em língua inglesa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199914128001010001P9

Palavra Chave: : EDUCAÇÃO; ENSINO DE LÍNGUA

Resumo:  A  grande  demanda  de  cursos  específicos  de  leitura  em  língua  inglesa  resultou  na  publicação  de  materiais  didáticos  em
diversas  partes  do  país,  por  autores  com  experiência  e  formação  distintas.  Esta  pesquisa  buscou  analisar  os  componentes  desses
materiais  com  o  intuito  de  examinar  qual  a  relação  das  atividades  ali  presentes  com  as  teorias  atuais  sobre  os  processos  e  modelos  de
leitura.  Foram  analisados  dez  materiais,  produzidos  por  professores  de  universidades  e  de  ensino  médio,  seguindo  critérios  descritivos,
acompanhados  de  avaliação  quantitativa  e  qualitativa.  Os  resultados  sugerem  que  há  uma  clara  relação  entre  a  teoria  e  a  prática,  porém
nem  sempre  com  a  mesma  ênfase  reivindicada  pelos  especialistas.
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Código: 239

Título: Um estudo sobre o conhecimento matemático no ensino médio e ensino tecnológico: limites e 
expectativas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19992740006018002P8

Palavra Chave: MÉDIO; ENSINO TECNOLÓGICO; ENSINO DE MATEMÁTICA

Resumo:  Este  estudo  teve  por  objetivo,  investigar  se  a  forma  como  vem  sendo  trabalhada  a  disciplina  de  Matemática,  no  ensino
médio,  será  adequada  para  o  aluno  que  deseja  seguir  sua  carreira  num  curso  superior  de  tecnologia,  em  nível  de  Tecnólogo,  no
CEFET-PR,  unidade  de  Ponta  Grossa.  Tendo  como  universo  de  nossa  pesquisa  os  docentes  do  ensino  médio  e  tecnológico,  lançamos
mão  dos  pressupostos  da  pesquisa  qualitativa  analisando  os  dados  através  do  paradigma  interpretativo.  Assim,  dentro  dessa  modalidade
de  pesquisa,  buscamos  as  dificuldades  encontradas  pelos  docentes  da  disciplina  de  Matemática  no  ensino  médio,  bem  como  os  reflexos
que  elas  apresentam  no  ensino  tecnológico.  Inicialmente  fez-se  uma  revisão  da  literatura,  buscando  autores  que  aprofundassem  as
reflexões  sobre  o  tema  investigado.  Dessa  forma,  questões  ligadas  à  Educação,  Ensino  Médio,  Currículo,  Ensino  da  Matemática,  bem
como  alguns  pontos  sobre  os  cursos  de  tecnologia  estão  presentes  em  nosso  trabalho.  Em  seguida,  esclarecidos  os  fundamentos
teóricos  e  metodológicos  da  pesquisa,  passou-se  então  à  análise  propriamente  dita  dos  dados  contidos  nos  questionários  e  depoimentos
das  entrevistas.  Os  resultados  apontaram  as  dificuldades  que  cercam  os  docentes  do  ensino  médio  relativas  ao  trabalho  com  a  disciplina
de  Matemática  dentro  das  propostas  da  nova  LDB  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional),  indicando  a  permanência  de
antigos  paradigmas  relacionados  às  atribuições  do  ensino  médio,  à  falta  de  recursos  que  os  docentes  enfrentam  no  seu  dia  a  dia,  de
forma  a  impedir  ou  dificultar  a  aplicação  de  novas  metodologias.  Verificou-se  também,  com  os  docentes  do  ensino  tecnológico,  a
importância  do  conhecimento  matemático  em  suas  disciplinas,  bem  como  os  problemas  que  enfrentam  ao  detectarem  nos  alunos  a  falta
de  base  nos  conhecimentos  matemáticos  que  eles  julgam  necessários  e  as  providências  que  tomam  para  saná-la.  Finalmente,  a  partir  de
análises  baseadas  nos  depoimentos  dos  docentes,  são  sugeridas  algumas  medidas  a  serem  tomadas,  de  forma  a  possibilitar  um  melhor
trabalho  com  o  conhecimento  matemático  em  qualquer  grau  de  ensino,  além  de  apontar  questões  de  investigação  possíveis  de  serem
aprofundadas  em  futuras  pesquisas.
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Código: 240

Título: Raciocínio e memória no ensino do português: concepções e práticas docentes - um estudo descritivo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19994532001010057P2

Palavra Chave: COGNIÇÃO, MEMÓRIA,  ENSINO

Resumo:  Este  trabalho  estuda  as  concepções  docentes  e  suas  práticas  educativas  com  relação  ao  desenvolvimento  do  raciocínio  e  à
utilização  da  memória  no  ensino  de  português.  Professores  de  escolas  das  redes  públicas  municipal,  estadual  ,  federal  e  da  rede
particular  de  ensino  de  Belo  Horizonte,  MG  foram  ouvidos,  em  entrevistas,  e  foram  observados  nas  suas  intervenções  sobre  textos  de
alunos  da  1a  série  do  Ensino  Médio.  Inspirando-se  fundamentalmente  em  conceitos  da  psicologia  cognitiva  ,  nos  programas  de  Ensino
do  Estado  de  Minas  Gerais  e  em  teorias  da  lingüística  textual,  esta  pesquisa  parte  da  observação  da  prática  escolar,  para  tomar  como
objeto  o  ensino  /aprendizagem  da  Língua  padrão  através  de  estratégias  do  desenvolvimento  cognitivo.  Adotando  como  metodologia  os
procedimentos  de  pedir  aos  sujeitos  que  corrigissem  as  redações  discentes,  o  trabalho  examina  a  postura  docente  aí  subjacente  e
constata  sua  inconsistência  e  as  prováveis  conseqüências  advindas  das  evidências  encontradas.
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Código: 241

Título: Relações entre as disciplinas de física e de didática das ciências no curso de magistério - ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=1999542009014002P2

Palavra Chave: ENSINO DE FÍSICA, DIDÁTICA DE CIÊNCIAS, ENSINO MÉDIO

Resumo:  O  presente  estudo  tem  por  objetivo  compreender  as  concepções  que  permeiam  a  prática  docente  das  disciplinas  de  Física  e
de  Didática  de  Ciências  e  suas  relações,  bem  como  enfocar  suas  diferentes  dimensões,  situando-as  no  âmbito  da  realidade  educacional
e  social.  Procurou-se  desvelar  tais  concepções  a  partir  da  interpretação  de  entrevistas  feitas  com  professores  dessas  disciplinas,  bem
como  de  questionários  aplicados  a  professores  egressos  de  curso  de  magistério  em  nível  médio  que  não  tenham  freqüentado  o  ensino
superior  e  a  alunos  finalistas  desse  curso,  de  uma  escola  pública  do  município  de  Passo  Fundo,  esta  uma  das  duas  únicas  escolas  da  7ª
Delegacia  Estadual  de  Educação,  que  abrange  trinta  municípios,  a  oferecer  essa  habilitação.  Tanto  as  entrevistas  como  os  questionários
foram  orientados  para  assuntos  que  buscaram  analisar  as  atividades  realizadas  no  curso  de  magistério  referentes  às  disciplinas  de  Física
e  Didática  de  Ciências,  desde  as  concepções  que  os  sujeitos  pesquisados  possuem  das  disciplinas,  os  objetivos  das  mesmas,  o  ensino  de
cada  uma  no  curso  de  magistério  e  sua  importância,  as  observações  feitas  antes  e  durante  o  estágio  e  a  atuação  como  professor.
Buscou-se,  dessa  forma,  estabelecer  as  relações  das  duas  disciplinas  do  ensino  médio,  as  metodologias  nelas  adotadas,  os  recursos
empregados  e  os  requisitos  necessários  para  se  trabalhar  os  conteúdos  de  Ciências  do  ensino  fundamental  de  1ª  a  4ª  séries.  Para  dar
sustentação  ao  estudo,  faz-se  inferências  sobre  a  contextualização  em  que  o  estudo  se  desenvolveu,  refletindo  sobre  as  concepções
prévias  e  as  concepções  científicas,  os  métodos  científicos  e  a  formação  do  professor.  Após  as  reflexões,  faz-se  a  análise  dos  quatro
segmentos  da  pesquisa,  bem  como  sugere-se  uma  proposta  de  trabalho  que  atenda  as  lacunas  detectadas  nos  depoimentos,  adaptada  à
realidade  do  ensino  de  ciências  do  ensino  fundamental  e  cujas  técnicas  seriam  desenvolvidas  paralelamente  pela  disciplina  de  Didática
de  Ciências.
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Código: 242

Título: Docência educação escolar e ensino de matemática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19991632005016007P0

Palavra Chave: PROFESSOR; EDUCAÇÃO ESCOLAR; ENSINO DE MATEMÁTICA.

Resumo:  Este  trabalho  abrange  duas  investigações  relacionadas.  A  primeira,  bibliográfica,  levanta  um  repertório  de  cinco  concepções
de  ensino  de  matemática,  numa  perspectiva  histórica:  Clássico-Formalista;  Moderno-Empirista;  Moderno-Formalista;  Construtivista  e
Antropológica.  A  segunda  investigação,  qualitativa,  de  campo,  refere-se  a  professores  de  matemática  do  antigo  ensino  secundário  (
segundo  segmento  do  ensino  fundamental  e  ensino  médio).  Eles  foram  investigados  através  de  entrevistas  informais,  desestruturadas  a
partir  das  quais  os  dados  emergiram  espontaneamente.  Observações  no  ambiente  de  trabalho  também  foram  consideradas.  Orientada  de
modo  indutivo,  não  se  pretendeu  formular  nenhuma  teoria.  Sua  natureza  qualitativa,  dispensou-a  de  tratamento  estatístico.  O  objetivo
foi  a  descrição  das  questões  .  Três  temas  foram  abordados:  o  professor  (  em  que  foram  levantados  aspectos  relevantes  à  vida  e  à
carreira  dos  mesmos);  a  educação  escolar  (  em  que  foram  tratadas  questões  pontuais,  identificadas  pelos  professores  como  sendo  de
maior  relevância  na  escola);  o  ensino  de  matemática  (  em  que  se  analisaram  questões  específicas  dessa  disciplina,  fundamentadas,
teoricamente,  na  pesquisa  bibliográfica).  Por  último,  o  ensino  de  matemática  de  adultos  também  foi  mencionado
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Código: 243

Título: A aprendizagem do Desenho Técnico Projetivo numa perspectiva de construção

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19991131022014001P4

Palavra Chave: ENSINO DE DESENHO; CONSTRUTIVISMO; DESENHO TÉCNICO

Resumo:  O  Desenho  é  uma  linguagem  utilizada  desde  os  primórdios  da  humanidade.  No  mundo  moderno  ele  adquire  cada  vez  mais
importância  na  comunicação  e  na  criação  de  idéias,  não  só  de  forma  artística,  como  também  de  forma  técnica.  Paradoxalmente  a  isso,
as  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  geralmente  não  têm  mais,  em  suas  grades  curriculares,  a  disciplina  de  Desenho  -  o  que  tem
trazido  dificuldades  aos  alunos  que  ingressam  nas  escolas  técnicas  e  têm  que  se  utilizar  dessa  linguagem,  até  então,  praticamente
desconhecida.  Esse  é  o  ponto  a  ser  abordado  neste  trabalho  -  a  aprendizagem  do  Desenho,  em  especial  a  do  Desenho  Projetivo
enquanto  linguagem  técnica  normatizada,  iniciando-se  com  o  estudo  das  Vistas  Ortográficas  nas  escolas  técnicas  no  ensino
profissionalizante.  A  nossa  experiência  é  desenvolvida  durante  as  aulas  de  Desenho  Técnico  Básico  da  Unidade  de  Ensino
Descentralizada  de  Macaé  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Campos  (Estado  do  Rio  de  Janeiro/Brasil),  onde
propusemos  que  os  alunos  dos  cursos  profissionalizantes  desenvolvessem,  baseados  numa  perspectiva  construtivista  -  particularmente
piagetiana  -  a  sua  percepção  espacial  para  o  estudo  do  Desenho  Técnico  Projetivo.  No  presente  trabalho,  os  alunos  se  utilizam  de
sólidos  confeccionadas  por  eles  mesmos  para  a  compreensão  dos  conceitos  e  normas  que  se  aplicam  ao  estudo  das  Vistas  Ortográficas.
Dessa  maneira,  tem  sido  possível  perceber  que  a  aproximação  visual  e  tátil  entre  o  aluno  e  o  objeto  de  estudo  a  ser  representado,  gera
uma  capacidade  perceptual  mais  efetiva,  que  não  só  favorece  a  aprendizagem  do  conteúdo  abordado,  mas  também  possibilita  uma
maior  percepção  do  espaço  circundante  e  contribui  para  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  resolver  problemas  projetivos  em
situações  novas  e  distintas.
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Título: Uma compreensão poemático-pedagógica para fazer-aprender filosofia na escola média. Proposta de 
construção de um modelo metodológico para o ensino-aprendizagem de filosofia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199913628001010001P9

Palavra Chave: ensino aprendizagem; educação

Resumo:  Esta  Tese  Procura  Responder,  De  Forma  Propositiva  E  Praxiológica,  Ao  Como  Se  Deve  E  Ao  Como  Se  Pode  Ministrar
Filosofia  No  Ensino  Médio,  A  Partir  Do  Momento  Em  Que  Esta  Disciplina  Volta  A  Fazer  Parte  Do  Currículo  Do  Ensino  Básico  Da
Educação  Nacional.  Constatada  A  Lacuna  Existente  De  Uma  Formação  Qualificada  Do  Licenciado  Em  Filosofia,  Ela  Visa  Preencher,
Pelo  Menos  De  Forma  Inicial,  Este  Vazio,  Propondo  Um  Modelo  Metodológico  Para  O  Fazer  Aprender  Filosofia  Na  Formação
Escolar  Básica.  Ela  Foi  Concebida  Em  Duas  Partes.  A  Primeira,  Visa  Apresentar  O  Fundamento  E  A  Concepção  Filosófica
Contextualizadora,  Formadora  E  Articuladora  Da  Proposta  De  Construção  De  Tal  Modelo  Referencial.  Nela  Se  Apresenta  O  Horizonte
Epistemológico  De  Uma  Compreensão  Poemático-Pedagógica  Para  O  Fazer-Aprender  Filosofia.  Esta  Concepção  É  Compreendida
Como  Um  Fazer  Inventivo  -  Um  Dizer  Único,  Singular  E  Polilógico  -  A  Serviço  De  Um  Uma  Educação  Integral  Do  Ser  Humano
Social.  Ela  Privilegia  O  Autoconhecimento  Como  Condição  Para  A  Formação  Do  Sujeito  Autônomo,  Participante  Ativo  Da  Sua
Cultura.  A  Segunda  Parte,  Articula  Uma  Configuração  Prática  -  Institucional,  Metodológica  E  Pedagógica  -  Para  O  Exercício  De  Uma
Nova  Maneira  De  Se  Ministrar  Filosofia  No  Ensino  Almejado.  Propõe  Uma  Ação  Pedagógica  Constituída  Por  Uma  Rede  De
Inter-Relações  Acadêmicas  Competentes,  Capaz  De  Gerir  A  Implantação  E  Continuidade  De  Tal  Concepção,  Unindo  Projeto  E
Processo  Em  Uma  Única  Trama.  O  Modelo  Metodológico  Mediador  Construído  Oferece  Um  Instrumento  Pedagógico  Para  A  Criação
De  Uma  Unidade  Referencial  Que  Possa  Ensejar,  A  Longo,  Médio  E  Curto  Prazo,  A  Constituição  De  Uma  Nova  Paidéia  Filosófica  -
Uma  Revolução  Cultural  De  Longo  Alcance.  Suas  Imagens-Símbolos  São  O  Aprender  A  Ser:  A  Ver,  A  Pensar,  A  Falar  E  A  Escrever,
Relacionadas  Às  Dimensões  Da  Ontologia,  Da  Gnosiologia,  Da  Ética  E  Da  Lógica,  Perpassadas  Pela  Estética.  Plavras  chave:  ensino
aprendizagem
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Título: Contextos Escolares Não-Convencionais - O Significado Pedagógico De Oficinas E Salas-Ambiente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199917153001010001P0

Palavra Chave: Projeto Pedagógico; Oficina Pedagógica; Sala Ambiente

Resumo:  Esta  Dissertação  Tem  Como  Objetivo  De  Análise  O  Trabalho  Pedagógico  Construído  Em  Dois  Contextos  Considerados
Não-Convencionais,  Uma  Oficina  Pedagógica  E  Uma  Sala-Ambiente.  Utilizando-Se  De  Métodos  Qualitativos,  A  Pesquisa  Foi  Feita
Em  Duas  Escolas  De  Brasilia,  Uma  Particular,  De  Ensino  Fundamental  E  Outra  Pública,  De  Ensino  Médio.  O  Objetivo  Geral  Da
Investigação  Consistiu  Em  Analisar  O  Significado  De  Cada  Um  Dos  Contextos  Selecionados  Tomando  Como  Referência  O  Eixo
Avaliação-Objetivos  (Cf.  Freitas,  1995).  Assim,  O  Estudo  Se  Direcionou  Para  Análise  De  Algumas  Contribuições  Teóricas  Sobre  A
Organização,  Desenvolvimento  E  Avaliação  Do  Trabalho  Pedagógico  Considerado  Não-Convencional.  Também  Se  Orientou
Especificamente  Para  A  Análise  Da  Dinâmica  Do  Eixo  Avaliação-Objetivos  Na  Organização  E  No  Desenvolvimento  Do  Trabalho  Das
Escolas  Estudadas,  Como  Um  Todo,  E  Para  O  Desvelamento  Das  Relações  Existentes  Entre  A  Oficina,  A  Sala-Ambiente  E  O
Universo  Escolar  Envolvente.  A  Partir  Da  Discussão  Sobre  O  Papel  Assumido  Pelo  Projeto  Pedagógico  Da  Escola  E  Pela  Autonomia
Do  Professor  Na  Construção  De  Contextos  Não-Convencionais,  Concluiu-Se  Que  Os  Dois  Contextos  Atingiram  A
Não-Convencionalidade  Vislumbrada  Com  Base  No  Referencial  Teórico  Adotado,  Ainda  Que  Se  Mostrassem  Contraditórios,
Marcados  Por  Avanços  E  Recuos.
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Título: Sociologia e cidadania: a sociologia no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19996423001011004P0

Palavra Chave: SOCIOLOGIA-ESTUDO E ENSINO, CIDADANIA, LIVRO DIDÁTICO

Resumo:  Procura-Se  Discutir  Qual  O  Valor  Da  Disciplina  Sociologia  No  Processo  Educativo  Para  A  Formação  Cidadã.  Para  Tanto,
Toma-Se  Como  Materia  De  Análise  Os  Livros  Didáticos,  Pois  Eles  São  Um  Dos  Principais  Instrumentos  De  Ensino.  Conclui-Se  Que
Neles  Existem  Dois  Padrões  De  Ensino  Da  Sociologia.  O  Primeiro  É  Preso  Ao  Caráter  Conceitual-Formal  Da  Sociologia.  O  Segundo
Valoriza  Uma  Compreensão  Totalizante  E  Histórica  Da  Vida  Social
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Título: O projeto político-pedagógico e a organização do trabalho da escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199916853001010001P0

Palavra Chave: TRABALHO PEDAGÓGICO; PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO; ESCOLA

Resumo:  Esta  Dissertação  Objetiva  Analisar  A  Elaboração  E  O  Desenvolvimento  Do  Projeto  De  Uma  Escola  Pública  Do  Distrito
Federal,  Tendo  Como  Referencial  Os  Pressupostos  Que  Fundamentam  A  Proposição  Do  Projeto  Político-Pedagógico.  Considerando
Os  Vários  Elementos  Envolvidos  Nesse  Processo,  Estabeleci  Como  Foco  Central  De  Observação  As  Ações  Efetivadas  Pelo  Conjunto
De  Profissionais  Da  Educação  No  Sentido  De  Perceber  As  Transformações  Ocorridas  Na  Organização  Do  Trabalho  Apoiada  Em  Uma
Proposta  Desenvolvida  Coletivamente  No  Interior  Da  Escola.  Da  Localização  Inicial  De  Referenciais  Teóricos  Acerca  Da  Concepção
De  Projeto  E  Organização  Do  Trabalho  Pedagógico,  Defini  Três  Eixos  Orientadores  Da  Formulação  E  Análise  Do  Projeto  Da  Escola  -
Gestão,  Currículo  E  Avaliação  Escolar  -  Sugerindo  A  Necessária  Integração  E  Coerência  Entre  Esses  Aspectos  Para  O
Estabelecimento  De  Alternativas  Viáveis  De  Condução  Do  Trabalho  Educacional  Que  Se  Concretizem  Na  Melhoria  Da  Qualidade  Do
Ensino  Oferecido.  O  Conhecimento  Da  Experiência  Desenvolvida  Pela  Escola,  Mediado  Pelo  Estudo  Teórico,  Permite  A  Análise  De
Elementos  Facilitadores  E  Daqueles  Que  Se  Apresentam  Como  Entraves  Para  O  Estabelecimento  Do  Projeto  Político-Pedagógico
Direcionando  Para  A  Compreensão  De  Alterações  Estruturadas  Na  Organização  Do  Trabalho  Pedagógico  A  Partir  Da  Ação  Do
Conjunto  Dos  Profissionais  Envolvidos  Nesse  Processo.  A  Análise  Realizada  Propõe  A  Seleção  De  Pontos  De  Discussão  Acerca  Das
Diferentes  Concepções  Da  Organização  Do  Trabalho  Da  Escola  Auxiliando  A  Definição  De  Critérios  Mais  Claros  De  Formalização
Do  Projeto  Político-Pedagógico
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Título: A Utilização da Informação Jornalística no Ensino Médio: um estudo de caso nas escolas de Cuiabá - 
MT

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199924233002010096P7

Palavra Chave: jornalismo; educação;ensino médio;metodologia;estudo de caso

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  as  possibilidades  e  benefícios  da  incorporação  da  informação  jornalística  na  educação
de  jovens  do  Ensino  Médio.  A  hipótese  central  aqui  colocada  é  a  de  que  a  educação  institucionalizada  é  responsável,  em  grande  parte,
pela  reprodução  das  hierarquias  sociais  e  das  relações  de  dominação  e  exploração.  No  entanto,  reconhecer  isso  não  implica,
necessariamente,  uma  atitude  fatalista  e  derrotista,  mas  pode  ser  o  ponto  de  partida  para  uma  tomada  de  consciência  que  permita  atuar
sobre  a  realidade  e  modificá-la.  Uma  das  possibilidades  dessa  atuação  é  a  utilização  da  informação  jornalística  na  educação  de  jovens
do  Ensino  Médio,  dentro  de  uma  perspectiva  de  aproximação  desses  dois  universos  -  Comunicação  e  Educação  -  em  face  da
característica  comum  que  têm  o  jornalismo  e  a  educação,  como  atividades  mediadoras  da  prática  social
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Título: A produção escrita no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199911732005016002P9

Palavra Chave: Produção De Textos, Gêneros Textuais; Interação Verbal

Resumo:  A  Dissertação  Investiga  E  Analisa  Textos  Produzidos  Por  Alunos  Da  Série  Final  Do  Ensino  Médio.  Foram  Observados  Os
Níveis  De  Interlocução,  Conteúdo  E  Forma  Dos  Produtos,  Resultados  De  Propostas  Escolares  Tarefeiras,  Comparando-Os  Com  Uma
Produção  De  Textos  Que  Contemplasse  Gêneros  Textuais  De  Domínio  Público  Que  Circulam  Na  Sociedade  (Carta  De  Solicitação,
Instrução/Prescrição)  E  Um  Outro  Tipo  De  Texto,  Específico  Dos  Exames  Vestibulares  (Texto  Opinativo).  Como  Embasamento
Teórico,  O  Trabalho  Utilizou-Se  Da  Abordagem  Sócio-Histórica  De  Vygotsky  (1934/1996)  Que  Trata  O  Conhecimento  Humano
Como  Produto  Histórico  Social  (A  Relação  Entre  Pensamento  E  Palavra  É  Dialética),  Ligada  À  Abordagem  Sócio-Ideológica  De
Bakhtin  (1929/1995)  Em  Que,  Pela  Sua  Teoria  Da  Enunciação,  A  Linguagem  É  Dialógico-Enuncativa,  Constituída  Pelo  Fenômeno  Da
Interação  Verbal.  Fundamentamo-Nos,  Ainda,  Nos  Trabalhos  De  Dolz  &  Schneuwly  (1996)  Para  Nosso  Embasamento  Teórico  Sobre
Os  Gêneros  Do  Discurso.  A  Análise  Aponta  Para  A  Importância  De  Se  Mudar  As  Atividades  Privilegiadas  Na  Escola,  De  Caráter
Formal,  Que  Se  Mostraram  Ineficientes.  Concluiu-Se  Que  É  Importante  A  Concepção  De  Escrita  Como  Processo  Enunciativo  E
Discursivo,  Em  Que  Se  Privilegia  O  Trabalho  Com  Os  Gêneros  Sociais  (De  Domínio  Público),  Incluindo  Nos  Currículos  Seu  Ensino
Progressivo,  "Em  Espiral"  (Dolz  &  Schneuwly,  1996).  Isto  É,  Temos  Como  Implicações  Pedagógicas  A  Necessidade  De  Se  Rever  As
Propostas  De  Redação,  Não  Apenas  Como  Tarefas  Escolares,  Mas  Como  Processo  Interlocutivo  Real,  Baseadas  Em  Situações
Concretas  E  Próximas  Da  Realidade/Necessidade  Do  Aluno,  Que  Contemplem  Os  Gêneros  Textuais  Diversos  Que  Circulam  Nas
Diversas  Instituições  Sociais.
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Título: A não aprendizagem escolar como fator determinante de exclusão social no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19993742024013002P4

Palavra Chave: Educação, aprendizagem, matemática, química, ensino médio

Resumo:  A  presente  pesquisa  investiga  fatores  intra-escolares  que  contribuem  para  a  não  aprendizagem  escolar  dos  conteúdos
desenvolvidos  na  área  científica,  especialmente  nas  disciplinas  de  matemática  e  química,  responsáveis  por  elevado  número  de  alunos
reprovados  e  evadidos,  principalmente  na  1ª  série  do  ensino  médio.  Constitui  o  universo  desta  pesquisa  uma  escola  da  rede  pública
estadual  de  Ijuí,  abrangendo  alunos  da  1ª,  2ª  e  3ª  séries  deste  grau  de  ensino.  A  análise  baseia-se  em  manifestações  orais  e  escritas  de
alunos,  professores  e  membros  das  equipes  administrativa  e  pedagógica  da  escola,  que  ao  manifestarem  suas  insatisfações,  angústias,
medos,  sonhos  e  expectativas  em  relação  à  escola  e  ao  seu  futuro  profissional,  constituem-se  sujeitos  participantes  deste  processo.  A
análise  dos  depoimentos  desses  sujeitos  permitem  apontar  os  seguintes  problemas  que  influenciam  na  aprendizagem  escolar  dos
alunos:  -  falta  de  um  profissional  que  compreenda,  também,  os  problemas  emocionais  que  afetam  a  vida  desses  estudantes
adolescentes;  -  quantidade  e  complexidade  dos  conteúdos  a  serem  desenvolvidos,  não  permitindo  aos  alunos  compreendê-los;  -
professores  apenas  preocupados  em  vencer  o  programa,  mesmo  que  o  aluno  nada  aprenda;  -  conteúdos  sem  significado  e  utilidade  para
os  alunos,  que,  por  isso,  não  despertam  motivação  e  interesse,  ocasionando  indisciplina  em  sala  de  aula;  -  falta  de  diálogo  entre
professor-aluno,  impedindo  um  relacionamento  amigável;  -  falta  de  uma  proposta  de  trabalho  que  atenda  às  expectativas  dos  alunos,
entre  outros.  Por  outro  lado,  a  estrutura  organizacional  da  escola,  na  forma  como  é  concebida,  de  modo  geral,  gera  reprovações  e
exclusão.  Os  aspectos  administrativos  sempre  ocupam  destaque  na  escola,  enquanto  as  questões  ligadas  ao  ensino  e  à  aprendizagem
são  pouco  discutidas.  Baseando-se  em  autores  como  Patto,  Moysés  &  Collares,  Ezpeletta  e  Rockwell  lança-se  um  olhar  para  o  interior
desta  escola  e  faz-se  uma  reflexão  sobre  as  falas  dos  sujeitos  que  constituem  o  cotidiano  escolar.  Durante  toda  essa  caminhada,  na
escola,  ouvindo  a  fala  de  cada  um  desses  sujeitos  e  apoiada  em  autores  como  Antonio  Nóvoa,  Phillippe  Perrenoud,  Donald  Schön  e
outros  que  valorizam  o  conhecimento  e  a  vivência  da  prática  profissional,  aponta-se  a  constituição  do  professor  como  pesquisador  da
prática,  a  organização  do  coletivo  dos  professores  e  a  reorganização  da  escola  como  alternativas  para  melhorias  no  desempenho  escolar
dos  estudantes.  Nesse  sentido,  conforme  os  autores  citados,  o  eixo  de  discussão  na  escola  é  deslocado  das  questões  administrativas
para  as  questões  relacionadas  ao  ensino-aprendizagem
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Título: Ler sem doer - perspectivas para a leitura da literatura no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19994753001010022P7

Palavra Chave: LEITURA, LITERATURA E ENSINO.

Resumo:  Refletir  A  Respeito  Do  Ensino  De  Literatura,  Formular  Alternativas  De  Procedimento  Didático  Aproximado  A  Leitura  Da
Literatura  À  Da  Arte,  Oferecendo,  Dessa  Forma,  Subsídios  E  Sugestões  Para  A  Ação  Dos  Professores  De  Literatura  São  Os  Objetivos
Desta  Pesquisa,  Situada  No  Distrito  Federal.  Os  Dados  Que  Compõem  O  Corpus  De  Análise  Foram  Coletados  Por  Meio  De
Questionários  Aplicados  A  Docentes  Do  Ensino  Médio.  Os  Professores  Realizaram  Trabalhos  Escritos,  Envolvendo  Questões  De
Leitura,  Literatura  E  Ensino  Que  Transcedem  À  Realidade  Espacial  De  Onde  Provêm  E  Onde  Atuam  Os  Informantes.  A  Análise  Dos
Dados  Apontou  Como  Maior  Deficiência  A  Ausência  De  Propostas  Metodológicas  Para  O  Ensino  De  Literatura  Sob  O  Foco  Da
Leitura  Comparativa  Entre  Textos  De  Diferentes  Naturezas.  As  Avaliações  Favoráveis  Dos  Professores  Ao  Término  Da  Pesquisa
Reiteram  A  Certeza  De  Que  É  Possível  Desenvolver  Uma  Metodologia  Da  Leitura  Da  Literatura  Capaz  De  Asegurar  A  Ampliação  De
Horizeontes  Dos  Sujeitos,  Proporcionando  Prazer,  Conhecimento  E  Consciência,  Sublinhando,  Assim,  O  Caráter  Político  E
Transformados  Da  Tarefa  Educativa.

Data Pesquisa: 29/10/2008

Autor: Micheline Large Lopes

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 2/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 1999 Eixos Secundário:

Pagina 251 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 252

Título: Informatividade e organização do pensamento em textos escritos no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199918233004048019P1

Palavra Chave: Informativid.;Organiza. do Pensamento; Coerência; Texto

Resumo:  Esta  pesquisa  objetiva  verificar  se  uma  taxa  de  contribuição  informativa  rica  ou  satisfatória  garante  a  construção  de  textos
bem  formados  e  se  a  forma  de  raciocínio  com  que  o  usuário  do  texto  desenvolve  seu  pensamento  para  exteriorizar  suas  idéias  interfere
no  padrão  de  textualidade  do  produto.  Partindo  da  análise  de  textos  produzidos  por  alunos  da  2  série  do  Ensino  Médio,  durante  o  ano
de  1998,  está  organizada  em  dois  momentos:  antes  e  depois  do  trabalho  realizado  com  textos-base  afins  ao  tema  proposto.  A  análise
dos  textos  é  feita  de  forma  horizontal,  com  base  em  9  parâmetros:  1)  Informatividade,  2)  Argumentatividade,  3)  Intencionalidade),  4)
Situacionalidade,  5)  Coerência,  6)  Coesão,  7)  Aspectos  Técnicos,  8)  Estruturação  do  Pensamento  e  9)  Aspectos  Morfossintáticos.  Por
meio  desses  parâmetros,  a  pesquisa  procura  avaliar  se  houve  ou  não  um  rendimento  da  capacidade  textual  dos  alunos,  comparando  os
seus  textos  dissertativos  produzidos  antes  e  depois  do  tratamento  dado.
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Título: O Vandalismo na escola e a dinâmica curricular

Site: capes

Palavra Chave: 

Resumo:  Esta  pesquisa  se  propõe  estudar  o  vandalismo  como  um  dos  problemas  com  que  se  depara  o  atual  sistema  educacional
associando-se  a  práticas  pedagógicas  inadequadas.  Faz  uso  da  metodologia  etnográfica  na  investigação  da  dinâmica  curricular  de  três
escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  do  Distrito  Federal  (duas  públicas  e  uma  privada).  Os  dados  são  coletados  por  meio  de
entrevistas  (diretores  e  coordenadores),  questionários  (professores,  funcionários  e  alunos),  observação  do  ambiente  escolar  e  como  se
dá  o  desenvolvimento  de  atitudes  e  valores  em  Educação.  É  feito  um  paralelo  entre  a  prática  pedagógica  e  os  ressupostos
teórico-filosóficos  que  a  orientam.  Conclui,  defendendo  a  adoção  de  mudanças  na  dinâmica  curricular  vigente  (mormente  nas  escolas
públicas),  embora,  reconheça  que  etas  só  serão  implementadas  com  eficácia  se  acompanhadas  de  ações  junto  à  comunidade  e  de  maior
atenção  dos  órgãos  governamentais.

Data Pesquisa: 29/10/2008

Autor: Sidney Marinet Guedes de Almeida

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 2/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 1999

Condições de Trabalho Docente
Eixos Secundário:

Pagina 253 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 254

Título: A educação física no ensino médio: discutindo a questão dos saberes escolares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19995133002010084P9

Palavra Chave: Educação Física. Ensino. Conhecimento Escolar.

Resumo:  O  presente  estudo  desenvolve  uma  análise  de  conteúdo  em  relação  as  propostas  curriculares  orientadas  para  o  ensino  de
educação  física  em  nível  médio.  Por  meio  desta  investigação,  procurou-se  identificar,  descrever  e  analisar  os  tipos  de  conhecimento
preconizados  para  efeito  de  sistematização  dos  diferentes  saberes  escolares  relacionados  à  este  componente  curricular.  As  propostas  em
questão,  foram  selecionadas  à  partir  da  relação  bibliográfica  exigida  pelos  concursos  públicos  realizados  na  década  de  90  pela
Secretaria  da  Educação  do  Estado  de  São  Paulo.  Neste  sentido,  foi  possível  identificar  a  presença  de  conceitos,  procedimentos  e
atitudes,  na  perspectiva  da  cultura  corporal  e  de  movimento,  sendo  que  estes  saberes  eram  justificados,  no  intuito  de  se  promover  uma
superação  dos  padrões  tradicionais  do  ensino  de  educação  física  escolar,  que  se  pautavam  em  concepções  reducionistas  de  corpo  e
movimento  expressos  pelos  modelos  da  aptidão  física  e  da  esportivização.  Apesar  da  dimensão  crítica  das  propostas  e  da  menção  de
diferentes  tipos  de  conhecimentos  a  partir  de  temas  relacionados  ao  universo  das  atividades  corporais  e  de  movimento,  as  mesmas
encontram-se  em  um  nível  elementar  de  sistematização  de  conhecimento  frente  à  amplitude  e  relevância  dos  objetivos  que
estabelecem,  nos  permitindo  inferir  sobre  a  necessidade  de  um  trabalho  de  continuidade,  aprofundamento,  análise,  descrição  e
detalhamento  de  conhecimentos  orientados  para  o  ensino  de  educação  física  em  nível  médio.
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Título: Fracasso escolar e o ensino de ciências: um estudo comparado entre alunos de diferentes origens 
sociais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199815031003010001P0

Palavra Chave: fracasso escolar, exclusão social

Resumo:  Investiga  os  fatores  que  contribuem  ou  influenciam  o  fracasso  escolar  das  crianças  das  classes  populares.  Afirma  que,
freqüentemente,  as  explicações  utilizadas  localizam  no  aluno  ou  em  sua  família  as  causas  do  insucesso  num  processo  de  culpabilização
da  vítima.  As  causas  apontadas  vão  desde  a  desnutrição  até  a  carência  cultural  do  aluno.  Desvenda  os  fatores  que  determinam  o
fracasso  escolar  no  Ensino  de  Ciências.  Percebe  a  desigualdade  entre  o  que  é  oferecido  por  cada  tipo  de  escola  aos  alunos,  ao  comparar
o  ensino  de  Ciências  ministrado  na  mesma  série  em  escolas  que  atendem  alunos  de  diferentes  setores  sociais.  Afirma  que  enquanto  os
setores  médio  e  alto  têm  acesso  a  mais  recursos  didático-pedagógicos,  os  alunos  oriundos  dos  setores  populares,  além  de  não  contar
com  esses  recursos,  têm  acesso  a  uma  aula  meramente  teórica,  que  trabalha  conteúdos  baseados  apenas  no  livro  didático  e  na
memorização.  Dessa  forma,  a  alfabetização  científica  e  tecnológica  das  crianças  das  classes  populares  fica  prejudicada,  dificultando  a
aprendizagem  de  novos  conhecimentos  científicos.  Afirma  que  a  alfabetização  científica  e  tecnológica  hoje  se  estabelece  como  um  dos
pontos  centrais  na  discussão  do  Ensino  de  Ciências,  presente  inclusive  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Assim,  privar  o  aluno
desse  conhecimento  significa  não  só  alijá-lo  da  escola,  mas  também  reforçar  os  processos  de  exclusão  social  a  partir  dela.
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Código: 256

Título: A escola pública discrimina seus alunos quando não se volta para o acesso ao ensino superior

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19989633004110040P5

Palavra Chave: ENSINO SUPERIOR; ESCOLA PÚBLICA

Resumo:  Há  discursos  no  campos  educacional  defendendo  que  a  interferência  do  vestibular  no  Ensino  Médio  pode  ser  prejudicial  à
formação  do  aluno  e  que  a  escola  não  deve  se  submeter  ao  vestibular.  Isso  pode  ser  prejudicial  à  formação  do  aluno  q  que  a  escola  não
deve  se  submeter  ao  vestibular.  Isso  pode  ser  confirmado  nas  escolas.  Isso  pode  ser  confirmado  nas  escolas  públicas  quando  se
analisam  os  resultados  de  uma  pesquisa  com  professores  de  Matemática  do  Ensino  Médio  de  algumas  cidades  da  região  oeste  do
Estado  de  São  Paulo,  e  também  resultados  de  outra  pesquisa  relacionada  à  interferência  do  vestibular  no  Ensino  Médio,  realizada
também  no  interior  deste  Estado.  Os  resultados  destes  trabalhos  indicam  que  a  escola  pública  não  se  preocupa  com  o  vestibular  e  não
orienta  seus  alunos  para  tal.  Por  um  outro  dado,  sabemos  que  a  escola  particular,  que  atende  à  classe  média  e  a  elite,  procura  preparar
seus  alunos  para  um  bom  desempenho  no  vestibular.  O  que  este  trabalho  discute,  longe  de  querer  que  a  escola  pública  se  submeta  ao
vestibular,  é  que,  através  de  uma  formação  de  qualidade,  partindo  da  prática  social  dos  alunos,  levando-os  a  formar  os  conceitos,  a
escola  pública  estará  se  preocupando  com  o  instrumento  utilizado  para  selecionar  para  o  ensino  superior.  Caso  contrário,  discriminará
sua  clientela,  já  que  hoje  o  vestibular  (pelo  menos  os  das  melhores  universidades  paulistas)exige  o  que  a  sociedade  contemporânea,  o
mercado  de  trabalho,  desejam:  uma  formação  geral  sólida,  de  qualidade,  na  qual  os  alunos  entendam  os  conceitos,  os  significados,  que
saibam  interpretar,  organizar,  aplicar  o  que  aprenderam,  se  adaptar  a  mudanças.  Não  preparar  para  o  vestibular,  então,  seria  não
preparar  para  viver  na  sociedade  hoje.  Se  a  escola  pública  não  se  preocupar  com  o  acesso  ao  ensino  superior,  não  conseguirá  contribuir
efetivamente  para  a  democratização  das  oportunidades.  A  escola  pública  deve,  em  conclusão,  empenhar-se  para  a  democratização  das
oportunidades.  A  escola  pública  deve,  em  conclusão,  empenhar-se  para  que  seus  alunos  sejam  cidadãos  críticos,  para  tentar  reverter  a
atual  situação  na  qual  vivemos,  os  problemas  de  desemprego,  conseqüências  da  revolução-técnico-científica  e,  principalmente,  da
política  neoliberal  que  já  é  inerentemente  excludente,  que  desarticula  os  movimentos  organizados,  que  faz  com  exclusão  dificulta  a
efetivação  de  qualquer  programa  de  Educação  Popular  na  escola  pública,  entendida  em  todos  os  níveis  de  ensino,  preocupada  com  a
dialética  da  quantidade  e  da  qualidade
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Título: Ensino Médio na Escola Pública Noturna Frente às Novas Demandas Sociais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199946133002010001P6

Palavra Chave: REPRESENTAÇÕES ALUNOS ENSINO MÉDIO

Resumo:  A  expressive  expansão  do  Ensino  Médio  na  década  de  noventa,  principalmente  na  esfera  estadual  e  em  periodo  noturno,  a
necessidade  de  sue  qualificação  frente  às  novas  demandas  socials  e  as  alterações  legais  do  sistema  educacional  em  relação  à  nova
função  desse  nivel  de  ensino  fundamentam  este  estudo.  Com  a  intenção  de  investigar  as  relações  entre  a  escola  e  a  inserção  dos  seus
alunos  no  mercado  de  trabalho,  foram  anal  isadas  as  representações  que  os  jovens  matriculados  no  ensino  medio,  em  periodo  noturno,
de  três  escolas  da  rede  pública,  situadas  em  diferentes  locals  do  estado  de  São  Paulo,  têm  a  respeito  da  escola  e  do  trabalho.  No  tocante
à  escola,  foram  estudadas  as  representações  relatives  às  dificuldades  e  facilidades  que  encontram  pare  curser  a  escola,  quanto  às
possibilidades  de  o  conhecimento  adqu  iri  do  no  ensino  médio  responder  às  necessidades  do  mundo  do  trabalho.  No  que  se  refere  ao
trabalho.  foram  examinadas  as  representações  relacionadas  às  dificuldades  que  esses  alunos  enfrentam  pare  arrumar  emprego  e  para
conciliar  o  trabalho  com  os  estudos.  assim  como  à  natureza  do  trabalho  que  realizam.  Utilizando  a  modalidade  de  estudo  de  cave,
numa  perspective  de  pesquisa  qualitative,  selecionaram-se  três  escolas.  duas  localizadas  na  cidade  de  São  Paulo  (centro  e  periferia)  e
uma  em  Itaju,  pequena  cidade  do  interior  do  estado  de  São  Paulo.  Compuseram  o  universo  da  pesquisa  cento  e  oitenta  e  cinco  alunos.
Foram  aplicados  questionários  pare  alunos  e  professores,  realizadas  entrevistas  com  alunos  e  foram  analisados  tanto  os  documentos  das
escolas  envolvidas,  quanto  a  legislação  estadual  e  federal.  Os  dados  relativos  aos  alunos  permitiu  traçar  seu  perfil,  realçando-se  sue
situação  escolar  e  sues  condições  sócio-econômicas.  Observou-se  que  o  modo  encontrado  pelos  alunos  pare  conciliar  trabalho  e  estudo
diferencia-se  conforme  a  localização  da  escola  que  freqüentam  e  que  sue  trajetória  ocupacional  depende  do  local  de  moradia  e,
algumas  vezes,  do  gênero  a  que  pertencem.  Verificou-se  que  os  alunos  imputam  à  escola  a  possibilidade  de  melhorar  as  condições  pare
enfrentar  o  futuro  e  que  a  importancia  que  atribuem  ao  Ensino  Medio  não  se  refere  apenas  ao  fato  desse  prepará-los  pare  um  melhor
desempenho  no  trabalho,  mas  também  para  um  melhor  convivio  social  e  compreensão  do  mundo  contemporaneo.  A  análise  das
representações  dos  alunos  em  relação  ao  que  é  apreendido  na  escola  e  às  tarefas  desempenhadas  no  trabalho  teve  a  intenção  de  colocar
em  discussão  a  função  social  do  ensino  médio,  enquanto  formação  geral,  priorizando  o  desenvolvimento  das  competências  necessárias
para  o  desempenho  no  trabalho  e  pare  o  exercicio  da  cidadania.PALAVRAS  CHAVE:  REPRESENTAÇÕES  ALUNOS  ENSINO
MÉDIO
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Título: Quem é o candidato do concurso vestibular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul? 
perfil e tendências da última década

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199940542005019001P0

Palavra Chave: concurso vestibular, tendências, perfil

Resumo:  Esta  pesquisa  se  caracterizou  como  um  estudo  descritivo  que  buscou  conhecer  o  perfil  e  as  tendências  dos  inscritos  e
classificados  nos  Concursos,  Vestibulares  da  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul,  no  período  de  1988  a  1998.  O
instrumento  utilizado  na  coleta  dos  dados  foi  o  Sistema  de  Informações  Sócio-Culturais  dos  candidatos  aos  Concursos  Vestibulares
contido  no  Manual  do  Candidato,  elaborado  pelo  Setor  de  Vestibulares  (SEVES)  da  Pró-Reitoria  de  Ensino  de  Graduação  da  Pontifícia
Universidade  Católica  do  Rio  Grande  do  Sul.  Os  resultados  desta  pesquisa  indicaram  que  os  inscritos  e  classificados  nos  Concursos
Vestibulares  da  PUCRS,  no  período  de  1988  a  1998,  são  na  mesma  proporção  de  ambos  os  sexos,  idade  até  19  anos,  solteiros,
cursaram,  os  antigos  ensinos  de  1º  e  2º  Graus  durante  o  dia,  estavam  ingressando  pela  primeira  vez  em  um  Curso  Superior,  seu  pai  e/ou
mãe  tinha  Curso  Superior  completo,  os  que  exerciam  atividade  remunerada  em  tempo  integral  ou  parcial  o  faziam  para  contribuir
parcialmente  para  seu  sustento,  os  que  já  haviam  iniciado  algum  Curso  Superior  e  o  abandonaram  tiveram  a  mudança  de  opção
profissional  como  a  principal  razão  para  o  abandono  e  buscaram  na  Universidade,  principalmente,  a  formação  profissional.  Esses
mesmos  resultados  também  evidenciaram  tendências.  Uma  delas,  foi  o  aumento  gradativo  do  número  de  mulheres  que  inscreveram-se
e  classificaram-se  nos  diferentes  cursos  de  graduação,  que  no  início  do  período  ocorriam  em  menor  quantidade  que  o  dos  homens  e,  no
final,  igualaram-se,  a  esses,  em  percentual.  Outra  tendência  identificada  refere-se  ao  tipo  de  escola  onde  os  inscritos  e  classificados
concluíram  seus  estudos  equivalentes  aos  Ensinos  Fundamental  e  Médio.  No  início  do  período,  havia,  praticamente,  um  equilíbrio
entre  o  número  de  alunos  oriundos  das  Escolas  Públicas  e  Particulares,  enquanto  que  no  final  do  mesmo  os  de  Escolas  Particulares
representaram,  praticamente,  o  dobro  dos  de  Escolas  Públicas.
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Título: Jovens, cidadãos - estudantes da escola de nível médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199941431004016006P5

Palavra Chave: JOVENS, CIDADANIA

Resumo:  Este  trabalho  pretendeu  pensar  o  desencontro  de  interesse  entre  professores  e  jevens  alunas  do  ensino  médio  regular  de  uma
escola  particular  da  zona  sul  do  Rio  de  Janeiro  desencontro  este  causador  de  situações  nem  sempre  agradáveis  a  todos.  Sobre  maneira,
o  estudo  buscou  comprender  melhor  o  jovem,  aluno  e  sujeitos  desta  investigação,  aprtir  do  processo  de  construção  de  sua  identidade  e
possíveis  ações  neste  final  de  século.  Para  tal  foram  percorridas  alguns  teóricos  que  se  ocupam  dessa  temática,  a  qual  envolve  o  jovem
e  o  cotidiano  escolar.  Realizamos  entrevistas  com  jovens  alunos,  buscando  a  percepção  sobre  ele  mesmo,  tanto  no  espaço  da  sala  de
aula  como  em  qualquer  outro;  assim  como  a  relação  entre  os  seus  direitos  e  seu  projeto  de  vida.  Em  torno  disto,  os  resultados  do
trabalho  mostra  que  as  formulações  dos  próprios  alunos  se  apresentam  de  forma  diversa  e  contraditoria,  já  que  os  alunos  que
afirmaram  não  conhecer  os  seus  direitos,  ora  atribuíram  ao  estado  e  à  escola,  através  do  profesor,  a  tarefa  de  assegurar  a  possibilidade
de  construção  de  uma  identidade  que  contemple  seus  interesses  e  projetos  de  vida,  -  que  se  assim  aos  direitos  instituídos  -,  e  alunos  que
não  se  reconhece  na  descrição  que  fazer  sobre  o  comportamento  do  jovem.  Finalizando,  concluímos  que  esta  é  uma  questão  explícita,
que  precisa  ser  pesquisa  e  superada  o  que  pressupõe  a  discussão  e  a  formulação  coletivas  apontando-se  para  uma  prática  que  possa
contribuir  com  a  construção  de  uma  identidade  cidadã.
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Título: Condição Juvenil e Experiência Discente: um estudo em uma escola de ensino médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199917231005012001P0

Palavra Chave: 

Resumo:  Este  estudo  teve  por  objetivo  investigar  as  relações  estabelecidas  entre  juventude  e  escola,  através  da  observação  de  uma
instituição  de  2º  grau  federal,  localizada  em  um  município  da  Região  Metropolitana  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Por  meio  de  uma
abordagem  etnográfica,  buscou-se  indagar  o  sentido  que  os/as  jovens  do  universo  investigado  atribuíam  à  escola  e  às  prática  escolares,
com  o  intuito  de  verificar  a  relação  entre  condição  juvenil  e  experiência  estudantil.  Observando  o  cotidiano  de  uma  escola,  ouvindo
seus  sujeitos  -  alunos/as,  professores/as  e  dirigentes,  procurou-se  compreender  a  mobilização  daqueles/as  jovens  face  à  causa  escolar,
considerando  a  ação  das  famílias  e  as  relações  da  juventude  com  o  "mundo  da  escola"  e  o  "mundo  da  rua",  com  o  saber,  com  os/as
professores/as  e  com  as  práticas  escolares.  Foi  possível  perceber  que  o/a  jovem,  visto/a  inúmeras  vezes  pela  ótica  da  negatividade,  da
contestação,  da  inadequação,  pode  constituir-se  como  um/a  estudante  que  espera  da  escola  o  cumprimento  de  sua  função  básica:
transmitir  conhecimentos  socialmente  válidos.  Contudo,  esses/as  jovens  não  se  apresentavam  como  consumidores  passivos  dos  sistema
escolar.  Ao  contrário,  constituíam-se  como  sujeitos  de  uma  experiência  articulada  a  partir  de  uma  relação  estratégica  com  a
escolaridade,  verificada  seja  na  condução  do  percurso  discente,  seja  no  convívio  com  as  práticas  escolares.
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Título: Influências da Família da Escola e da Escolha Profissional na Determinação do Perfil Psicossocial do 
Adolescente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19994140002012015P7

Palavra Chave: Influência; Perfil Psicossocial; Escolha

Resumo:  O  presente  estudo  aborda  a  caracterização  da  adolescência  e  do  processo  ensino-aprendizagem,  analisa  o  desenvolvimento
do  perfil  psicossocial  do  adolescente,  sobretudo  os  aspectos  multideterminados  que  o  influencia:  a  família,  a  escola,  as  relações
interpessoais,  bem  como  examina  a  organização  da  formação  da  identidade  pessoal  e  profissional  e  a  escolha  profissional  dos
adolescentes.  Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  traçar  o  perfil  psicossocial  dos  adolescentes,  a  partir  da  percepção  deles  sobre  a
influencia  da  escola  da  família  e  da  escolha  profissional  em  seu  desenvolvimento.  A  amostra  foi  composta  de  80  jovens  de  ambos  os
sexos,  de  16  a  20  anos,  estudantes  do  ensino  médio,  dos  quais  40  freqüentam  uma  escola  Privada  (denominada  escola  1)  e  40  uma
escola  Pública  (escola  2),  na  cidade  de  Londrina  -  Pr.  O  estudo  foi  realizado  nas  duas  instituições  de  ensino  e  obedeceram  as  seguintes
etapas:  1ª  etapa  -  Projeto  Piloto  denominado  Programa  de  Sondagens  das  Aptidões  e  Interesses  Profissionais  onde  foram  aplicados  os
instrumentos  Questionário  Individual,  Frases  Incompletas,  e  Questionário  do  Adolescente  R-4;  2ª  etapa:  seleção  da  amostra  e  aplicação
dos  instrumentos  na  Escola  1;  3ª  etapa:  aplicação  dos  instrumentos  na  Escola  2;  4ª  etapa:  Devolutivas  e  Encaminhamentos.  Todos  os
dados  foram  analisados  pelo  software  Statística  for  Windows  versão  5.1  e  sob  os  pontos  de  vista  da  teoria  psicanalítica.  A  análise  dos
resultados  demonstrou  que  os  jovens  apresentam  características  peculiares  a  esta  idade,  por  apresentarem  dificuldades  nas  áreas:
familiar,  escolar,  social,  sexual  e  individual,  em  ambas  as  escolas.  Foram  detectados  desajustes  que  nos  remetem  à  discussão  de  que  há
uma  necessidade  de  ampliar  os  recursos  que  possam  atender  aos  jovens  nesta  fase  da  vida;  e  de  organizar  trabalhos  esclarecedores
junto  aos  educadores,  à  escola  e  aos  adultos  que  interagem  com  os  adolescentes,  visto  que  a  maioria  das  dificuldades  que  eles  estão
enfrentando  referem-se  à  área  escolar,  social,  sexual  e  à  questão  profissional.
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Título: Temperamento: perfil de adolescentes com diferentes competências em natação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199951433006016002P8

Palavra Chave: PERSONALIDADE; AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA; DESENVOLVIMENTO

Resumo:  Buscou-se  através  deste  trabalho,  estudar  o  temperamento  de  adolescentes  com  diferentes  envolvimentos  em  natação.  Foram
sujeitos  135  adolescentes,  45%  do  sexo  feminino  e  55%  do  sexo  masculino,  alunos  de  ensino  médio  de  escolas  públicas  e  particulares,
com  idade  média  de  15  anos.  Os  sujeitos  foram  agrupados  de  acordo  com  o  número  de  horas  dedicadas  à  natação.  Foram  utilizados
para  coleta  de  dados  os  inventários:  PTS  (Pavlovian  Temperament  Survey)  e  IFP  (Inventário  Fatorial  de  Personalidade).  As  aplicações
foram  coletivas  e  individuais,  seguindo-se  as  instruções  dos  autores.  Considerando-se  etapas  distintas  de  análise  dos  dados,  em
primeiro  lugar  buscou-se  conhecer  as  possíveis  aproximações  entre  os  fatores  estudados  e  foram  obtidas  as  correlações  de:  Força  de
Inibição  com  Persistência,  Afago,  Exibição  e  Agressão;  Mobilidade  com  Dominância,  Mudança,  Exibicionismo,  Ordem  e  Denegação;
e  Força  de  Excitação  com  Denegação  e  Ordem.  Por  meio  da  análise  de  variância  verificou-se  que  os  homens  apresentaram  maior
concordância  nos  fatores  do  PTS,  e  não  ocorreram  diferenças  entre  os  grupos  nesses  fatores.  No  IFP  as  preferências  mais  marcantes
foram  em  características  de  Ação,  e  quanto  maior  o  número  de  horas  dedicadas  ao  esporte,  maiores  as  necessidades  de  Autonomia,
Agressão  e  Heterossexualidade  e  menor  a  necessidade  de  Denegação.  Entre  grupos  extremos,  os  atletas  apresentaram  menores
diferenças  entre  os  sexos  em  comparação  aos  não  atletas.  Os  dados  são  discutidos  à  luz  da  literatura  com  referência  às  possíveis
aplicações  desses  constructos  para  avaliação  de  adolescentes,  e  questões  são  sugeridas  para  futuras  investigações.
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Título: AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199815453001010001P0

Palavra Chave: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM; EDUCAÇÃO FÍSICA

Resumo:  A  Presente  Pesquisa  Teve  Como  Objeto  De  Estudo  A  Avaliação  Da  Aprendizagem  Em  Educação  Física.  O  Objetivo  Central
Foi  Analisar,  A  Partir  Da  Sala  De  Aula,  Como  Os  Professores  De  Didática  Vêm  Ministrando  O  Conteúdo  Sobre  Avaliação  Da
Aprendizagem  Nos  Cursos  De  Formação  De  Professores  De  Educaçào  Física.  A  Partir  Deste  Objetivo  Central,  Buscou-Se  Analisar  As
Relações  Da  Categoria  Avaliação  Com  Outras  Categroias  Importantes  Que  Interagem  Diretamente  Com  Ela,  Como  É  O  Caso  Do
Projeto  Histórico,  Do  Projeto  Político-Pedagógico  E  Da  Organização  Do  Trabalho  Pedagógico,  Este  Especificamente  Em  Sala  De
Aula.  A  Pesquisa  De  Cunho  Qualitativo  Foi  Realizada  Em  Duas  Escolas  Públicas  De  Formação  De  Professores  De  Educação  Física  De
Goiânia,  Goiás.  Para  Atender  Os  Objetivos  Propostos  Pela  Pesquisa,  O  Pesquisador  Investigou  A  Disciplina  Didática,  Considerando
Que  Esta  Dsiciplina  Trata  Do  Conhecimento  Da  Categoria  Avaliação,  Bem  Como  De  Outras  Categorias  Que  Interagem  Diretamente
Com  Ela  E  Que  São  Importantes  Na  Formação  De  Professores  De  Educação  Física,  Principalmente  Para  Aqueles  Que  Irão  Atuar  Nas
Escolas  De  Ensino  Fundamental  E  Médio.  Os  Resultados  Da  Pesquisa  Demonstraram  Que  Não  Houive  Relação  Da  Categoria
Avaliação  Com  Outras  Categorias  Importantes  Para  Compreendê-La  Numa  Dimensão  Mais  Ampla,  Como  É  O  Caso  Do  Projeto
Histórico,  Projeto  Político  Pedagógico,  Organização  Do  Trabalho  Pedagógico.  Além  Disto,  Não  Houve  Também  Qualquer  Tipo  De
Relação  Da  Categoria  Avaliação  Com  Outros  Elementos  Básicos  Da  Didática,  Como  É  O  Caso  Do  Objetivo,  Conteúdo  E  Da
Metodologia.  A  Pesquisa  Demonstrou  Que  O  Conteúdo  Sobre  Avaliação  Da  Aprendizagem  Foi  Ministrado  De  Forma  Meramente
Técnica,  Sem  Levar  Em  Consideração  Os  Aspectos  Sócio-Políticos  Que  Determinam  Sua  Utilização  Na  Escola.  Também  Ficou
Evidente  A  Falta  De  Apronfudamento  Teórico  Sobre  Avaliação  Da  Aprendizagem,  Principalmente  Pela  Confusão  De  Conceitos  De
Verificação  E  Avaliação,  Utilizados  Como  Sinônimos.  Estas  Conclusões  Partiram  Das  Análises  De  Observações  Da  Organização  Do
Trabalho  Pedagógico  Em  Sala  De  Aula,  Das  Entrevistas  E  Questionários,  Da  Análise  Dos  Planos  De  Ensino  Da  Disciplina  Didática  De
Outros  Documentos  Recolhidos  Durante  A  Pesquisa.
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Título: Fortalecimento e esclarecimento do professor num programa de investigação-ação educacional 
emancipatório

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19986342002010001P5

Palavra Chave: INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Resumo:  As  propostas  de  atualização/capacitação  de  professores  que  trabalham  nas  escolas  das  redes  públicas  de  ensino  que  possuem
Curso  Normal,  oriundas  das  políticas  públicas  educacionais  do  Governo  do  Estado  de  Santa  Catarina,  continuam  na  sua  grande
maioria,  caracterizadas  por  uma  racionalidade  técnica.  Aos  professores  são  prescritos  conhecimentos  e  informações  na  forma  de
"depósitos",  mantendo-os  na  posição  de  executores  técnicos  dos  programas  impostos.  A  vivência  de  um  programa  de
investigação-ação  educacional  emancipatória  --  portanto,  balizado  por  um  processo  educativo  dialógico,  caracterizado  pelo  trabalho
colaborativo  de  um  grupo  de  investigadores  ativos  --,  possibilitou  o  fortalecimento  e  esclarecimento,  na  prática,  destes  sujeitos
participantes  do  processo  educativo  e  o  planejamento  de  ações  superadoras  das  situações-problemas  compartilhadas.  Tal  processo
desencadeou  a  formação  de  uma  comunidade  crítica,  viabilizando  práticas  educativas  emancipadoras,  das  visões  de  mundo  distorcidas
e  fragmentadas  pelos  condicionantes  ideológicos  dominantes  --  expressos  fundamentalmente  nas  "ações  educativas"  do  governo
estadual.  Potencializou-se  mudanças  curriculares,  via  deliberação  reflexiva  dos  professores  e  a  identificação  de  temáticas  geradoras,
oriundas  das  interações  dialógicas  com  os  educandos,  mediados  por  seus  conhecimentos  culturais.  Constituindo-se  em  investigadores
ativos-críticos,  os  professores  viveram  um  processo  de  enfrentamento  concreto  e  construindo  conhecimentos  emancipatórios  no  e  para
o  processo  educativo
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Título: Formação de professores: o descompromisso entre teoria e prática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19983333006016005P7

Palavra Chave: teoria-prática

Resumo:  Este  estudo  traz,  em  essência,  uma  análise  de  uma  das  questões  mais  antigas  e  urgente  de  soluções,  a  Formação  de
Professores.  Objetivando-se  a  verificação  de  como  estão  sendo  formados  os  professores  através  dos  Cursos  de  Licenciatura,  bem
como,  os  reflexos  que  têm  junto  aos  egressos,  propõe-se  significativamente,  enquanto  linha  de  pesquisa,  integração  entre  a
Universidade  e  Ensino  Médio.  Com  referência  à  fundamentação  teórica,  este  estudo  preserva  a  multiplicidade  de  autores,  pontos  e
contra-pontos  para  a  explicação  da  questão.  Através  da  abordagem  etnográfica,  buscou-se  a  inserção  do  pesquisador  junto  a  um  vasto
grupo  de  sujeitos,  em  ambiente  natural,  tendo-se  em  vista  que  este  estudo  sugere  uma  abordagem  do  cotidiano.  Por  meio  da
observação,  como  centro,  entrevista  e  questionários,  enquanto  instrumentos  complementares,  os  sujeitos  indicaram  as  categorias  para
análise  da  questão.  Sendo  assim,  após  a  coleta  de  dados,  a  análise  e  interpretação  dos  mesmos  chegou-se  às  considerações  finais:  os
processos  mediadores  da  Formação  de  professores  indicam  o  descompasso  entre  teoria  e  prática.  Finalmente,  acreditando-se  que  as
modificações  são  necessárias,  mas  que  também  existem  coisas  que  não  são  verdades,  mas  que  um  dia  poderão  vir  a  ser.
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Título: Representações sociais: uma contraproposta ao estudo das concepções alterantivas no ensino de Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199812731001017001P4

Palavra Chave: ensino-aprendizagem; representações sociais

Resumo:  Um  exame  das  tendências  teóricas  emergentes  no  estudo  das  concepções  alternativas  dos  estudantes  segundo  a  teoria  da
aprendizagem  por  mudança  conceitual,  perspectiva  dominante  na  pesquisa  em  ensino  das  ciências,  em  geral,  e  da  Física,  em  particular,
mostrou  a  necessidade  de  se  alargar  o  horizonte  das  investigações  de  maneira  a  olhar  o  processo  pedagógico  em  suas  múltiplas
dimensões:  os  professores,  sua  formação,  os  livros  didáticos.  A  perspectiva  da  Psicologia  Social,  sob  o  enfoque  da  teoria  das
representações  sociais,  permite  esse  outro  olhar,  assumindo  que  a  permanência  dessas  cognições  não  é  de  caráter  atomístico  e  que
outros  atores  sociais,  o  livro  didático  -  o  ator  oculto  -  e  os  professores,  também  possuem  concepções  pré-científicas  e  que  estas  têm  um
papel  fundamental  na  manutenção  daquelas.  Este  trabalho  de  pesquisa  foi,  então,  desenvolvido  com  o  objetivo  de  mostrar  que  a  teoria
das  representações  sociais  consiste  em  uma  abordagem  adequada  para  o  estudo  das  concepções  prévias  tanto  dos  estudantes  quanto  dos
professores  e  para  tanto  procurou-se  identificar  os  elementos  pertencentes  ao  campo  da  representação  do  objeto  social  ciência  física
pelos  professores  que  ministram  a  disciplina  Física  no  ensino  médio.
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Título: A prática pedagógica como fundamento para se repensar a formação de professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199818033005010003P1

Palavra Chave: FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PRÁTICA PEDAGOGICA

Resumo:  Este  Estudo  Trata  Da  Investigação  E  Análise  Da  Prática  Pedagógica  De  Cinco  Professores  Das  Redes  Pública  E  Privada  De
Ensino  Da  Grande  São  Paulo,  Cujo  Objetivo  É  Existir  Subsídios  Para  Repensar  A  Formação  Inicial  Dos  Professores  Voltados  Ao
Ensino  Básico.  Para  Atingir  O  Objetivo,  Proposto,  Optei  Pela  Metodologia  Qualitativa  De  Tipo  Interpretativo  Por  Exigir  Observação
Prolongada,  Aprofundada  E  Rigorosa  Da  Situação,  Incluindo  A  Descrição  Pormenorizada  Das  Situações  E  Das  Vivências  Dos  Sujeitos
No  Contexto  Da  Pesquisa.  Para  Empreender  A  Análise  Das  Representações  Sociais  Dos  Professores  Investigados  Construí  Um  Quadro
Teórico  Com  Idéias  De  Pierre  Bourdieu,  Adolfo  Sanchez  Vásquez  E  John  Dewey.  Do  Primeiro,  Utilizei  Os  Conceitos  De  Campo  E  De
Habitus,  Por  Entender  Que  A  Prática  Pedagógica  É  O  Resultado  Da  União  Entre  Esses  Dois  Construtos;  Do  Segundo,  Além  Dos
Diferentes  Níveis  De  Praxis  Defendidos  Pelo  Autor,  Apropriei-Me  Das  Construções  De  Consciência  Prática  E  De  Consciência  Da
Praxis,  Pois  A  Prática  Docente  Transita  Entre  Essas  Duas  Realidades,  Do  Último,  Debruço-Me  Sobre  O  Pensamento  Reflexivo  Para
Mostrar  Que  Este  Nasce  De  Uma  Situação  De  Conflito,  Embora  A  Reflexão  Propriamente  Dita  Só  Se  Realize  No  Momento  Em  Que
Se  Começa  A  Buscar  Caminhos  Para  Resolvê-La.  No  Primeiro  Capítulo,  Apresento  Um  Panorama  Da  Crise  Da  Educação  No  Brasil,  O
Professor  É  Colocado  No  Centro  Dos  Acontecimentos  Onde  Vive  Os  Dilemas  E  Os  Impasses  Da  Profissão,  Sem  Compreendê-Los,
Muitas  Vezes,  E  Sem  As  Condições  Objetivas  Para  Superá-Los.  Com  Este  Quadro  Crítico,  Procuro  Compreender  O  Lugar  No  Qual
Está  Situado  O  Professor  E  Qual  O  Grau  De  Consciência  Que  Ele  Tem  Das  Situações  Que  O  Envolve.  No  Segundo  Capítulo,
Apresento  A  Problemática,  Limites,  Possibilidades  E  Avanços  Dos  Cursos  De  Licenciatura  Neste  Contexto  Adverso,  Com  Base  Em
Quatro  Pesquisas  Realizadas  Por  Pesquisadoras  Brasileiras,  Incluindo  A  Sinopse  Destas  Propostas  De  Mudanças  Em  Andamento.  No
Terceiro  Capítulo,  Delineio  O  Quadro  Teórico  Referido  E,  Finalmente,  No  Quarto  Capítulo,  Descrevo  O  Caminho  Percorrido  Na
Investigação,  Organizo  Os  Dados  Em  Dois  Eixos  Temáticos  E  Os  Analiso  À  Luz  Dos  Aportes  Teóricos  Anunciados.  Finalizo  O
Estudo  Apontando  Algumas  Contribuições  Que  Este  Trabalho  Me  Possibilitou  Para  Repensar  A  Formação  Inicial  Dos  Futuros
Professores  Destinados  Ao  Ensino  Fundamental  E  Médio.
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Título: Professor de Geografia pede passsagem: Alguns desafios no início da carreira

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199927433002010035P8

Palavra Chave: Geografia, Ensino, Formação de professor, Aprendizagem

Resumo:  A  análise  das  trajetórias  de  quinze  professores  de  Geografia  de  ensino  fundamental  e  médio  em  início  de  carreira  profissional
que  trabalham  em  escolas  públicas  e  particulares,  localizadas  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  constituiu  o  objetivo  desta  tese.  A  partir  de
relatos  orais,  foi  construída  uma  história  de  aprender  e  ensinar  geografia,  contando  com  a  interlocução  espacial  de  autores  nacionais  e
internacionais  que  vêm  discutindo  a  formação  docente.  O  tecido  se  suas  histórias  foi  urdido  com  fios  da  vida  pessoal  e  do  percurso
profissional,  impossível  de  separá-los.  E  nesse  entrançado  faz  emergir  três  questões  constitutivas  de  suas  narrativas  essenciais  para  a
compreensão  do  trabalho  com  a  geografia  ensinada:  a  escolha  pela  geografia  "abre  portas"  para  o  mundo;  a  formação  inicial,  não
atendem  as  necessidades  da  sua  sala  de  aula,  provoca  "um  choque  com  a  realidade",  levando-os  a  constatar  que  a  "geografia  que
aprendem  não  é  a  que  ensinam"  e  que  a  hierarquia  do  conhecimento  acadêmico  se  reflete  na  desarticulação  entre  formação  específica  e
formação  pedagógica.  Como  questão  nuclear,  surgiu  o  "mal  estar  docente",  que,  afora  situações  específicas  do  professor  iniciante
(insegurança,  isolamento,  etc),  mostrou  ser  a  questão  que  perpassa  toda  categoria,  independentemente  de  tempo  de  carreira,
provocando  tensões,  incertezas  ....  até  mesmo  abandono  da  profissão,  e  que  depende  mais  contexto  histórico  social  de  desvalorização
do  trabalho  do  professor  do  que  das  condições  de  formação.  Tal  "mal-estar"  não  impede  o  entusiasmo  desses  jovens  professores
"buscadores"  de  saída  para  melhor  enfrentarem  a  direção  de  suas  ações.  Assim,  a  partir  da  ação  e  reflexão  sobre  as  dificuldades
enfrentadas  em  sala  de  aula,  participam  de  "rede  de  reflexão  e  ação",  que  acabam  resultando  em  uma  produção  de  saberes  coletivos
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Título: O salto na escuridão: pressuposto e desdobramentos das políticas atuais para o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199915233004110040P5

Palavra Chave: PRESSUPOSTOS, DESDOBRAMENTOS POLÍTICAS ATUAIS; ENSINO MÉDIO

Resumo:  A  preocupação  central  da  tese  é  desvelar  os  pressupostos,  implicações  e  desdobramentos  das  políticas  delineadas  para  o
ensino  médio  brasileiro,  no  limiar  do  terceiro  milênio,  num  esforço  de  vislumbrar  o  seu  futuro.  Um  futuro  antevisto  como  o  leque  de
alternativas  possíveis  assentadas  nas  ações  concretizadas  e  no  cotidiano  vivido  e  não  como  a  projeção  virtual  de  um  jogo  de  espelhos
desfocados  por  uma  realidade  hipotética.  Nesse  sentido,  o  trabalho  traduz  um  "mergulho  no  turbilhão  dos  acontecimentos"  com  o
propósito  de  tecer  uma  trama  alternativa  em  relação  ao  padrão  explicativo  consensual  das  mazelas  educacionais  brasileiras  e  de  suas
possibilidades  de  superação.  A  análise  do  discurso  de  organismos  governamentais  e  multilaterais  revela  a  articulacão  formal
homogênea  dos  textos  legais  e  dos  documentos  de  política  (tanto  nacionais  como  internacionais),  bem  como  sua  unidade  retórica.  Tais
características  facilitam  a  identificação  de  semelhanças,  coincidências  e  divergências  fundamentais  e  permitem  a  diferenciação  entre  o
consensual  e  o  replicado  ou  imposto.  A  tese  desenvolvida  é  a  de  que  as  reformas  educativas  que  estão  sendo  conduzidas  para  o  ensino
médio,  no  Brasil  dos  anos  noventa,  retomam  o  velho  e  conhecido  roteiro  de  fora  para  dentro,  que  abarca  os  pressupostos  para  a  leitura
da  realidade  interna,  a  realização  dessa  leitura  e  a  seleção  de  modelos  de  referência.  Tal  encaminhamento  desqualifica  o  potencial
auto-transformador  da  escola  existente  e  descarta  as  possibilidades  do  nacional  ser  apreendido  e  construído  segundo  óticas  endógenas.
Retoma-se,  mais  uma  vez,  a  opção  pela  interferência  na  "realidade  rebelde",  pretendendo-se  reconstruí-la  em  função  de  um  modelo
paradoxal  que  alia  o  otimismo  tecnológico  e  o  pragmatismo  das  exigências  do  mercado  ao  raciocínio  de  eixo  empresarial-economicista
recomendado  pelas  agências  internacionais.  Nesse  quadro  controvertido,  os  pressupostos  explícitos  e  implícitos  de  planos  e  ações  em
andamento,  as  principais  diretrizes  políticas  e  as  propostas  específicas  para  o  ensino  médio  no  país  traduzem  horizontes  pouco  nítidos  e
encaminhamentos  duvidosos.  Por  outro  lado,  a  imagem  dessas  políticas  e  de  suas  implicações,  bem  como  de  possíveis  resultados  e
desdobramentos,  nas  diversas  perspectivas  de  seus  formuladores,  divulgadores,  estudiosos,  executores  e  destinatários,  assume
múltiplas  faces.  Enquanto  isso  o  cotidiano  escolar,  mascarado  por  tantas  superposições,  preserva  velhos  problemas,  contradições,
indefinições  e  preconceitos.  O  grande  desencontro  entre  aspirações  educacionais  e  escolhas  políticas,  o  proposto  e  o  executado,  as
intenções  expressas  e  seus  resultados  pode  desviar  o  prometido  "salto  para  o  futuro"  no  ensino  médio  para  um  salto  na  escuridão...
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Palavra Chave: Ensino Médio; Educação Profissional; PROEM.

Resumo:  Acompanhando  a  tendência  nacional  e  internacional,  o  Paraná  tem  passado  nos  últimos  anos  por  uma  série  de  modificações
nos  planos  econômico,  político  e  institucional.  O  governo  do  Estado  vem  implantando  uma  série  de  medidas  para  redefinir  a  matriz
econômica  do  estado.  Paralelamente,  vem  introduzindo  mudanças  de  ordem  institucional  e  de  gestão  do  poder  Executivo,  com  o
objetivo  de  atender  às  demandas  geradas  com  o  novo  perfil  econômico.  No  âmbito  educacional,  está  se  desencadeando  uma
reestruturação  no  ensino  médio  e  educação  profissional  do  Estado,  por  meio  do  Programa  Expansão,  Melhoria  e  Inovação  no  Ensino
Médio  do  Estado  do  Paraná  -  PROEM,  que  conta  com  recursos  no  valor  de  US$  222  milhões,  advindos  do  Tesouro  do  Estado  e  de
empréstimo  junto  ao  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento.  Buscou-se  com  este  estudo  avaliar  a  política  de  ensino  médio  e
educação  profissional  expressa  no  PROEM,  por  meio  da  análise  de  seus  documentos  e  proposições  e  pela  verificação  da  forma  como
ele  está  sendo  implantado  na  Rede  Estadual  da  Educação.  O  método  de  análise  adotado  foi  o  dialético.  Utilizou-se  as  categorias  de
método  contradição,  totalidade  e  mediação  e  as  de  conteúdo  qualificação  profissional,  ensino  médio  e  escola  unitária.  Para  avaliar  a
implantação  do  Programa,  realizou-se  pesquisa  em  Colégios  Estaduais  que  aderiram  e  não  aderiram  ao  PROEM  e  entrevistas  com
Conselheiros  do  Conselho  Estadual  da  Educação  do  Paraná.  Ao  longo  da  realização  do  estudo,  pôde-se  verificar  como  o  PROEM  se
insere  na  conjuntura  econômica  e  política  do  estado,  nacional  e  internacional  e  constatar  o  quanto  ele  é  orgânico  à  atual  fase  de
acumulação  do  capital,  aos  pressupostos  do  Estado  Neoliberal  e  às  mudanças  econômicas  e  institucionais  realizadas  pelo  governo  do
Estado  nos  últimos  cinco  anos.
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Título: Formação de professores de história: experiências, olhares e possibilidades (Minas Gerais, anos 80 e 90

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19999832006012003P1

Palavra Chave: Formação de Professores, História, Práticas Pedagógicas

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objeto  de  estudo  o  processo  de  formação  do  professor  de  História  em  universidades  mineiras,  nos
anos  80  e  90,  e  as  relações  entre  a  formação  inicial  e  a  prática  pedagógica  no  ensino  fundamental  e  médio.  Para  desenvolver  a
pesquisa,  foram  selecionadas  três  universidades  mineiras  e  um  grupo  de  professores  formados  nestas  instituições,  que  estão  atuando  no
ensino  de  História,  em  escolas  públicas  de  ensino  fundamental  e  médio,  como  também  um  grupo  de  professores  formadores
pertencentes  aos  quadros  das  instituições  escolhidas.  As  três  Universidades  selecionadas  para  esta  investigação:  a  PUC-MG  (Pontifícia
Universidade  Católica  de  Minas  Gerais),  a  UFMG  (Universidade  Federal  de  Minas  Gerais)  e  a  UFU  (Universidade  Federal  de
Uberlândia  -  Minas  Gerais,  Brasil.  Trata-se  de  uma  reflexão  sobre  o  papel  da  universidade  na  formação  inicial  e  na  construção  da
prática  docente.  Busca-se,  ao  registrar  e  repensar  essas  práticas,  a  construção  de  novos  conhecimentos  sobre  o  processo  de  formação  e
da  prática  docente,  bem  como  sobre  diversas  mudanças  ocorridas  no  processo  de  formação  e  na  atuação  do  professor  de  História  em
Minas  Gerais.  O  caminho  metodológico  escolhido  foi  a  História  Oral,  com  a  intenção  de  dar  voz  aos  sujeitos,  dar  vida  às  questões  e
problemas,  reconstruindo  e  produzindo  representações  de  professores  formadores  e  de  ensino  fundamental  e  médio.  A  imagem
construída,  da  realidade  vivenciada,  demonstra  que  formar  o  professor  de  História  está  além  de  Propostas  Curriculares.  Formar
professor  de  História  significa  proporcionar  ao  profissional  as  condições  reais  para  produzir  conhecimentos  históricos,  para  dialogar
com  fontes  e  saberes  construídos  e  transgredir  práticas  pedagógicas,  materiais  didáticos  e  guias  curriculares  que  aprisionam  o  debate,  o
conhecimento  e  a  reflexão  sobre  a  própria  experiência.
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Palavra Chave: formação continuada de professoresde física

Resumo:  Este  trabalho  de  pesquisa  identifica  algumas  características  das  atividades  de  formação  continuada  do  GREF  (Grupo  de
Reelaboração  do  Ensino  de  Física)  a  partir  de  uma  investigação  das  formas  de  pensar  dos  professores  sobre  elementos  da
Termodinâmica  ensinada  no  ensino  médio.  Para  esse  estudo,  fazemos  um  análise  comparativa  entre  dois  grupos  de  professores:  o
primeiro,  grupo  de  pesquisa,  cujos  componentes  participam  da  atividade  de  formação  continuada  do  GREF  e  conhecem  a  proposta  de
Física  Térmica,  e  o  segundo,  grupo  referência,  composto  por  professores  que  não  a  conhecem.  Os  resultados  obtidos,  utilizando
categorias  de  respostas,  nos  indicam  que  ocorrem  mudanças,  dos  professsores  que  participam  da  formação  continuada  do  GREF,  na
forma  de  compreender  a  Trmodinâmica.  Apontamos  que,  de  um  modo  geral,  são  mudanças  em  relação  à  capacidade  de  identificar
processos  térmicos  usando,  para  isto,  alguns  conceitos  básicos  a  Termodinâmica  como  calor,  temperatura,  equilíbrio  térmico,
condutores  e  isolantes  térmicos;  de  estabelecer  relações  em  processos  mais  globais  como  o  do  ciclo  do  carbono  e  da  água;  de  relacionar
elementos  do  mundo  concreto  com  grandezas  da  Física  Térmica  e  de  utilizar  uma  linguagem  científica  mais  elaborada  através  do  uso
de  um  modelo  microscópico.  Uma  reflexão  sobre  os  resultados  obtidos  nessa  investigação  serve  de  subsídio  para  o  aprofundamento  da
compreensão  dos  trabalhos  de  formação  continuada.
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Título: Professores da rede pública de ensino fundamental e médio com formação em nível de mestrado: faz 
diferença? - Caso do Distrito Federal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19995153003012001P9

Palavra Chave: formação professor, pós-graduada; profissional da educação

Resumo:  As  transformações  velozes  por  que  passa  a  sociedade  e  todos  os  setores  do  conhecimento  humano,  têm  demandado,  cada  vez
mais,  maior  escolarização,  pressuposto  básico  para  a  modernidade  e  o  desenvolvimento.  Os  profissionais  da  educação,  por  lidar
diretamente  com  o  conhecimento  e  com  a  formação  dos  indivíduos  que  interagem  nesse  contexto,  necessitam  se  atualizar  e  aprender
todos  os  dias.  Isso  significa  estudar  continuamente.  Em  face  dessas  premissas  parte  do  contingente  de  profesores  que  atuam  na
educação  básica  (ensino  fundamental  e  ensino  médio)  na  rede  pública  de  ensino  do  Distrito  Federal,  busca  a  pós-graduação,  em
particular,  o  mestrado.  Esse  estudo  tem  como  objetivo  identificar  o  que  ocorre,  em  termos  profissionais,  com  o  professor  da  Secretaria
de  Educação  /  Fundação  Educacional  do  Distrito  Federal  que  demanda  a  formação  no  mestrado,  utilizando  o  benefício  do  afastamento
remunerado  para  estudos.  A  amostra  utilizada  nessa  pesquisa  é  composta  por  40  professores,  retirados  de  uma  população  de  104
professores  formados  no  mestrado,  no  período  de  1992  a  1997.  A  metodologia  proposta  para  a  apresentação  e  análise  dos  resultados
utilizou  a  pesquisa  descritiva,  com  o  método  "survey".  Os  resultados  apontam  como  principal  razão  motivadora  da  procura  pela
formação  no  mestrado,  a  busca  pelo  aprimoramento  intelectual  e,  por  via  disto,  a  aplicação  de  novos  conhecimentos  nas  atividades
docentes  na  rede  pública  de  ensino.  Paralelamente  a  essas  razões,  o  mestre  da  FEDF  se  define  como  eterno  estudante,  incorporando
com  toda  dedicação  esse  estado  de  reciclagem  permanente  à  sua  vida  pessoal  e  profissional.  Finalmente,  o  estudo  apresenta  sugestões
conclusivas  à  SE/FEDF,  as  quais  podem  ancorar  futuros  estudos  na  política  de  formação  e  capacitação  de  recursos  humanos  na
pós-graduação.
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Título: Formação Continuada de Professores e Mudanças nas Formas de Estruturar a Mecânica Clássica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19999033002010003P9

Palavra Chave: ens. de fís./prop. de ens. de mecânica/mapas conc. de mec.

Resumo:  Este  trabalho  mostra  que  diferentes  proposições  de  ensino  de  uma  mesma  teoria  de  física,  traduzem  diferentes  objetivos  com
este  ensino  e  também  implicam  em  diferentes  visões  deste  conhecimento.  A  escolha  dos  elementos  que  irão  compor  a  teoria  e  as
relações  estabelecidas  entre  eles,  configuram  diferentes  maneiras  de  se  estruturar  um  mesmo  conhecimento,  o  que  mostra  a  análise  de
duas  propostas  de  mecânica  clássica  para  o  ensino  médio,  a  tradicional,  representada  pelos  livros  didáticos  em  geral,  e  a  do  GREF  -
Grupo  de  Reelaboração  para  o  Ensino  de  Física.  Para  caracterizarmos  a  estrutura  da  mecânica  clássica,  levantamos  elementos  que
julgamos  importantes  para  a  composição  desta  teoria  e  articularmos  estes  elementos,  estruturando-os  num  possível  mapa  conceitual
para  esta  teoria.  Com  este  mapa,  analisamos  as  duas  propostas  de  mecânica,  o  que  resultou  em  dois  outros  mapas  conceituais,  que
apontaram  diferenças  consideráveis  entre  elas.  Com  entrevistas  a  dois  grupos  de  professores  que  utilizam  as  respectivas  propostas  de
ensino,  a  nossa  análise  indica  que  as  diferenças  entre  as  proposições  são  constatadas  também  nos  professores,  que  formam  dois  grupos
distintos.  Os  professores  da  proposta  tradicional  estruturam  a  teoria  da  mecânica  apenas  com  elementos  de  translação,  articulando-os
de  forma  linear,  como  fazem  os  livros  didáticos,  compondo  um  todo  fragmentado.  Os  que  aplicam  o  GREF  apresentam  elementos  de
translação  e  de  rotação,  destacam  a  importância  das  leis  de  conservação  para  a  teoria,  e  a  articulação  dos  conteúdos  é  mais  global,
compondo  um  todo  mais  harmônico.  Nossa  pesquisa  aponta  a  fragilidade  da  formação  dos  professores  de  física,  que,  na  maioria  das
vezes,  estão  presos  aos  livros  didáticos,  tornando  suas  aulas  uma  mera  reprodução  destes.  Por  outro  lado,  aponta  a  importância  do
trabalho  de  formação  continuada  do  GREF,  por  promover  uma  reelaboração  do  conhecimetno  de  física  do  professor,  que,  esperamos,
seja  refletida  em  sua  prática  de  sala  de  aula,  propiciando  um  ensino  mais  significativo.
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Palavra Chave: LEITURA; ESCOLA; FORMAÇÃO DE LEITORES

Resumo:  Este  trabalho  é  uma  pesquisa  de  caráter  qualitativo  cujo  propósito  foi  o  de  reconhecer  o  conceito,  as  concepções  e  as  práticas
de  leitura  dos  professores  de  Português  e  Literatura  Brasileira  que  atuam  da  quinta  série  do  ensino  fundamental  ao  ensino  médio.
Foram  entrevistados  treze  professores,  dos  quais  nove  estão  atuando  no  ensino  de  língua  e  literatura  portuguesa;  dois,  são  supervisores
e  dois,  diretores  de  duas  escolas  da  rede  estadual  de  Rio  Branco/Acre,  em  que  se  realizou  a  pesquisa.  A  metodologia  do  estudo  incluiu
a  "análise  de  conteúdo"  de  entrevistas  semi-estruturadas  realizadas  com  os  sujeitos  da  pesquisa.  A  análise  das  concepções  e  práticas
escolares  dos  professores  evidenciou  que  a  discussão  sobre  leitura  não  deve  se  limitar  à  dimensão  lingüística  e  pedagógica  apenas,
devendo  abranger  também  a  política  e  a  social,  já  que  as  práticas  escolares  de  leitura  refletem  e  reproduzem  as  relações  de  poder  que  se
estabelecem  na  sociedade.  Portanto,  necessário  se  faz  continuar  investigando  o  discurso  pedagógico  e  as  condições  de  produção  das
práticas  escolares,  de  modo  a  viabilizar  possibilidades  de  leitura  que  não  a  do  sentido  único,  ou  seja,  leituras  plurais.
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Palavra Chave: EDUCAÇÃO; FORMAÇÃO DE PROFESSORES; EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Resumo:  O  presente  estudo  faz  parte  da  linha  de  pesquisa  "A  universidade  e  a  Formação  de  Professor  no  Ensino  Fundamental  e
Médio",  em  que  se  buscou  a  compreensão  do  fenômeno  Prática  de  Ensino  na  formação  do  professorando  de  Matemática  na  UNEMAT,
Campus  de  Sinop.  Os  dados  obtidos  para  a  análise  deste  fenômeno  foram  extraídos  do  discurso  dos  professorandos,  professores  e  do
Projeto  Pedagógico  do  curso  de  matemática.  Através  da  hermenêutica,  fizemos  uma  descrição  e,  posteriormente,  uma  análise  dos
sujeitos  envolvidos  na  pesquisa,  com  um  olhar  na  casualidade  e  na  intencionalidade  do  fenômeno.  Constatou-se  que  o  curso  de
Matemática  está  um  tanto  defasado  em  seus  métodos  e  procedimentos  para  formar  professores;  o  currículo  já  carcomido  pelo  tempo
não  atende  aos  anseios  dos  sujeitos  envolvidos  no  curso  de  Matemática,  e  a  Prática  de  Ensino  se  mostra  uma  disciplina  moldada  em
ditames  burocráticos.  Desta  forma  propomos  que  o  curso  de  Matemática  da  UNEMAT  de  Sinop  busque  uma  discussão  e  posterior
debate  entre  os  professores  e  professorandos  do  curso  para  as  mudanças  que  são  exigidas  pela  comunidade  acadêmica.  Entretanto,  o
departamento  deve  tomar  cuidado  para  não  mexer  somente  na  estrutura  do  currículo,  ou  seja,  na  grade  curricular,  como  alguns  sujeitos
entrevistados  afirmaram,  mas  sim  fazer  uma  efetiva  reforma  curricular.  A  UNEMAT  e  o  departamento  devem  traçar  uma  política  de
pesquisa  e  qualificação  para  o  corpo  docente  do  curso  de  Matemática  e,  da  mesma  forma,  adotar,  quem  sabe,  um  currículo  por  projetos
de  trabalho,  o  que  implica  também  numa  mudança  de  postura  profissional  do  professor.
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Palavra Chave:  crenças, língua inglesa , ensino-aprendizagem.

Resumo:   A  temática  sobre  crenças  no  ensino-aprendizagem  de  línguas  estrangeiras  ganha  destaque  a  partir  da  década  de  oitenta,  e
ainda  se  constitui  um  campo  de  interesse  atual  no  contexto  de  ensino  de  línguas  estrangeiras.  A  nossa  experiência  tem  demonstrado
que  o  ensino  da  língua  inglesa,  especificamente,  nas  escolas  regulares  tem  obtido  resultados  precários,  tendo  em  vista  que  o  papel  de
ensinar  foi  transferido  para  as  escolas  livres.  O  objetivo  central  de  nossa  pesquisa  é  fazer  um  levantamento  das  crenças  que  alunos  e
professores  trazem  acerca  do  ensino-aprendizagem  de  língua  inglesa  nas  escolas  regulares.  Para  tanto,  trabalhamos  com  três  escolas  da
rede  pública  em  João  Pessoa.  Os  sujeitos  da  nossa  pesquisa  foram  os  alunos  das  primeiras  séries  do  ensino  médio  e  seus  respectivos
professores  de  língua  inglesa.  Os  instrumentos  de  coleta  de  dados  foram  os  questionários  utilizados  com  434  alunos  e  as  entrevistas
realizadas  com  10  professores.  A  pesquisa  nos  revela  que  o  ensino  de  inglês  na  escola  está  voltado  para  exercícios  escritos
direcionados  ao  trabalho  gramatical  e  de  tradução,  objetivando  atingir  a  meta  principal  que  é  a  preparação  para  o  vestibular.  Tal
proposta  de  ensino  não  satisfaz  as  expectativas  dos  alunos,  gerando  assim  um  desinteresse  pela  disciplina,  e,  conseqüentemente,
afetando  a  postura  dos  professores,  que  se  sentem  insatisfeitos  com  o  seu  trabalho  frente  à  realidade  da  disciplina  língua  inglesa  na
escola  regular.  A  pesquisa  nos  revela  ainda  que  os  discursos  de  alunos  e  professores  apresentam  diversos  aspectos  convergentes.
Palavras-chave:  crenças,  língua  inglesa  ,  ensino-aprendizagem,  escola  regular
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Palavra Chave:  Educação Matemática; Matemática Financeira; Prática

Resumo:   Esta  pesquisa  refere-se  à  investigação  acerca  da  abordagem  de  alguns  conteúdos  de  Matemática  Financeira,  no  primeiro
ano  do  Ensino  Médio,  em  uma  escola  pública  estadual.  Envolta  pela  Reforma  do  Ensino  Médio,  analisei  como  os  alunos  do  primeiro
ano  deste  nível  de  ensino  sistematizam  e  apreendem  alguns  conteúdos  de  Matemática  Financeira  numa  perspectiva  de  prática
colaborativa  e  participante  entre  os  sujeitos  envolvidos  na  pesquisa.  O  estudo  abarca  reflexões  acerca  da  minha  prática  de  sala  de  aula
como  professora-pesquisadora.  As  relações  de  poder  presentes  ao  longo  do  desenvolvimento  do  estudo  de  campo  possibilitaram
reflexões  sobre  a  dinâmica  da  sala  de  aula  de  Matemática  e  do  contrato  didático,  contemplando  momentos  de  ruptura  e  reestruturação
deste.
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Palavra Chave:  alcool, consumo,gestação, crianças, adolescentes

Resumo:  O  consumo  de  bebidas  alcoólicas  é  mundialmente  conhecido  e  atinge  a  população  quase  que  em  toda  a  sua  totalidade.  Nos
últimos  anos  o  consumo  tem  estado  presente  em  crianças,  adolescentes  caracterizando  assim  o  início  precoce.  Mulheres  e  gestantes
vem  apresentando  um  aumento  crescente  no  consumo,  levando  a  um  problema  de  saúde  pública  e  uma  preocupação  em  relação  ao
binômio  mãe-filho.  Os  efeitos  deletérios  do  álcool  no  período  gestacional  são  inúmeros,  como:  déficit  de  crescimento,  alterações
neurológicas  (baixo  QI  (WASS  et  al,  2002),  problemas  de  aprendizado  (SAVAGE  et  al,  2002),  hiperatividade)  (CORNELIUS  er  al,
1999),  alterações  psiquiátricas  e  emocionais  (ROEBUCK;  MATTSON;  RILEY,  1999)  e  malformações  (JONES  et  al,  1973).  Sabe-se
que  as  alterações  fetais  podem  ser  conseqüentes  de  diferentes  doses  ingeridas  pela  mãe,  desde  aqueles  expostos  a  doses  determinadas
como  leve  até  severa  (DAY  et  al,  2002),  não  sendo  possível  assim,  determinar  uma  dose  segura.  Com  tantos  efeitos  negativos  que  o
álcool  produz  ao  feto,  acredita-se  que  um  dos  principais  motivos  da  elevada  incidência  de  gestantes  que  ingerem  a  substância  é  a  falta
de  conhecimento  dos  aspectos  teratogênicos  do  álcool.  Este  estudo  teve  por  objetivo  estimar  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas  em
adolescentes  brasileiras  e  o  conhecimento  que  possuem  do  álcool  como  fator  de  risco  gestacional.  A  amostra  escolhida  foi  de  388
estudantes  do  Colégio  e  Universidade  Presbiteriana  Mackenzie  em  São  Paulo-SP,  na  faixa  etária  de13  a  19  anos  e  que  já  atingiram  a
puberdade.  O  levantamento  foi  realizado  através  de  um  questionário  com  50  questões,  e  para  averiguar  o  consumo  utilizou-se  o
instrumento  de  rastreamento  CAGE  e  o  questionário  Q/F  ?  Quantity/  Frequency  Questionarie  (DANSOW,  2003).  Em  relação  à  coleta
dos  dados  referentes  ao  conhecimento,  as  questões  foram  baseadas  em  um  roteiro  já  utilizado  por  outros  autores  (KESMODEL;
KESMODEL,  2002;  KESMODEL,  2001).Resultados  e  conclusões:  entre  as  388  adolescentes,  243  (62,6%)  foram  consideradas  como
consumidoras  de  bebidas  alcoólicas  sendo  54,7%  no  Ensino  Fundamental  e  Médio;  63,5%  no  Universitário-Exatas;  71,2%  na  área  de
Humanas  e  63%  na  de  Biológicas;o  vinho  (34%)  foi  indicado  como  a  bebida  de  maior  preferência,o  rastreamento  CAGE  foi  positivo
para  2,9%;  a  média  do  consumo  usual  em  um  único  dia  foi  de  6,1  Unidades  de  álcool,  a  maioria  das  entrevistadas  têm  a  noção  de  que  o
álcool  é  nocivo  para  o  desenvolvimento  embrio-fetal,32,5%  pensam  que  o  hábito  de  beber  de  vez  em  quando  não  seria  de  risco  e16,5%
acharam  que  não  deveria  ser  consumida  nenhuma  quantidade  de  álcool,66,5%  pensa  que  campanhas  informativas  sobre  o  álcool
deveriam  ser  realizadas  pela  mídia  e  praticamente  não  indicam  a  escola  e  as  unidades  de  saúde  como  locais  para  adquirir  este
conhecimento.
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Código: 280

Título: A leitura literária na formação humana: um olhar discente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200423341006011004P3

Palavra Chave: Adolescente. Leitura literária. Formação humana

Resumo:  A  presente  investigação  apresenta  resultados  obtidos  através  de  uma  pesquisa  realizada  com  alunos  da  2a.  série  do  Ensino
Médio,  estudantes  em  uma  Escola  Publica,  localizada  na  cidade  de  Blumenau.  A  pesquisa  tem  como  objetivo  principal:  analisar  e
compreender  o  discurso  dos  adolescentes  buscando  perceber  a  existência  e  quais  são  os  indícios  que  revelem  a  relação  da  leitura
literária  com  a  formação  humana.  Para  isso  tomou-se  como  a  construção  teórica,  os  elementos  que  compõem  a  questão  a  ser
investigada:  leitor,  leitura  literária,  literatura  e  formação  humana.  Feita  a  construção  teórica  e  de  posse  dos  dados  coletados  passou-se  à
análise,  utilizando  para  isso  o  método  de  análise  de  conteúdo
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Código: 281

Título: Práticas e representações sociais de saúde e trabalho na adolescência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20047131004016026P6

Palavra Chave:  Representações sociais; trabalho na adolescência

Resumo:   A  presente  pesquisa  objetivou  analisar  as  relações  estabelecidas  entre  saúde  e  trabalho,  bem  como  descrever  as 
representações  sociais  de  saúde  e  trabalho  entre  adolescentes  escolares.  Trata-se  de  um  estudo  quantitativo  descritivo,  fundamentado
na  Teoria  das  Representações  Sociais.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  em  2003,  através  da  aplicação  de  questionários  e  técnica  de
evocação  livre  aos  termos  indutores  "Estar  com  Saúde"  e  "Adolescente  que  Trabalha".  Os  sujeitos  do  estudo  foram  753  adolescentes
na  faixa  etária  de  14  a  22  anos,  alunos  do  ensino  médio  de  duas  escolas  públicas  do  município  do  Rio  de  Janeiro.  A  análise  dos  dados
foi  realizada  através  de  estatística  descritiva,  teste  de  quiquadrado  e  análise  do  núcleo  central  das  representações.  Os  resultados
demonstram  que  o  trabalho  possui  associação  estatística  com  o  período  escolar,  faixa  etária,  contribuição  para  a  renda  familiar,  uso  de
álcool,  sexo,  cansaço  e  distúrbios  do  sono.  Com  relação  ao  conteúdo  e  à  estrutura  das  representações,  foram  encontradas  as  dimensões
moral,  social,  necessidade,  efeitos  do  trabalho,  prescritiva  e  futuro  para  a  representação  do  adolescente  que  trabalha;  e  as  dimensões,
hábitos  de  vida,  bem-estar,  avaliativa,  movimento,  psicológica,  preventiva  e  biomédica  para  a  representação  da  saude.  Observa-se  que
as  representações  seguem  uma  tendência  hegemônica  entre  os  grupos  de  trabalhadores  e  não  trabalhadores.  Conclui-se  que  o  trabalho
pode  interferir  na  saúde  dos  jovens  e  que  os  resultados  devem  servir  de  subsídio  para  a  enfermagem,  em  atividades  educativas  que
promovam  a  saúde  desse  grupo  social.
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Código: 282

Título: Sexualidade: representações de professores do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200422542002010001P5

Palavra Chave:  Sexualidade, educação sexual, práticas docente

Resumo:  Este  estudo  constitui-se  em  uma  investigação  com  abordagem  qualitativa,  que  busca,  a  partir  do  olhar  dos  professores  de
escolas  públicas  e  particulares  de  ensino  médio,  investigar  as  representações  sobre  sexualidade  que  permeiam  as  instituições  educativas
na  cidade  de  Santiago,  RS,  bem  como  identificar,  categorizar  e  discutir  as  concepções,  ações  na  prática  docente  e  aspirações  dos  alunos
envolvidos  nesse  ambiente  social.  As  informações  obtidas  a  partir  das  realidades  foram  discutidas  através  da  teoria  das  Representações
Sociais  e  como  instrumentos  de  pesquisa  foram  utilizadas  a  entrevista  semi-estruturada  e  a  observação.  A  partir  da  utilização  desses
recursos,  foram  elencados  conteúdos  das  entrevistas  que  nortearam  a  formação  de  categorias  e  a  aproximação  com  representações
sociais  constituídas  pelos  grupos.  Essas  representações  passaram,  posteriormente,  a  constituir  o  foco  das  discussões,  as  quais  foram
fundamentadas  pelo  referencial  teórico,  cujas  bases  estão  em  autores  como:  Foucault  (1992,  2001,  2002),  Freud  (l976)  Saviani  (2001),
Nunes  (2001),  Gomes  (2002),  Veiga  (1997),  Guimarães  (1995),  Stoll  (1988).  Kupfer  (1989),  Minayo  (2000),  entre  outros.  Este
trabalho  permitiu  verificar  as  múltiplas  idéias  e  imagens  presentes  em  cada  dimensão  pesquisada.  Segundo  os  posicionamentos  e
argumentações  dos  sujeitos,  o  tema  foi  evidenciado,  oportunizando  novas  discussões  e  reestruturações  dos  currículos  em  prol  da
melhoria  nas  suas  práticas  docentes  e,  conseqüentemente  de  processo  de  formação  humanizado.  O  estudo  demonstrou  que  o  tema
sexualidade  exerce  influência  sobre  cada  um  dos  integrantes  de  relações  sociais,  através  de  suas  culturas,  histórias  de  vida  e  políticas
de  um  contexto,  tornando-se,  assim,  um  assunto  bastante  complexo.  Assim,  a  sexualidade,  como  uma  dimensão  da  condição  humana,
exige  dos  profissionais  da  área  da  educação  um  esforço  para  gerar  situações  que  possam  esclarecer  dúvidas  ou  mesmo  orientar  a
formação  integral  do  educando.  Nas  entrevistas,  os  docentes  evidenciam  preocupação  com  o  tema  e  reivindicam  subsídios  que  lhes
favoreçam  esclarecimentos  no  trato  com  a  sexualidade  humana  a  fim  de  melhor  trabalhar  na  prática  docente.  A  maioria  dos
entrevistados  relatam  as  dificuldades  encontradas  ao  trabalhar  o  assunto,  a  ausência  de  conhecimentos  recebidos  na  formação  inicial  e
a  inexistência  de  realização  de  projetos  que  permitam  ao  professor(a)  desempenhar,  de  forma  eficiente,  o  papel  profissional  e  social.
Em  relação  aos  educandos,  observa-se  que  há  muitas  dúvidas  sobre  sexualidade  e  dificuldade  em  falar  sobre  esse  assunto  com  alguém
que  lhe  dêem  condições  emocionais  na  busca  de  uma  melhor  aprendizagem  e  da  construção  do  conhecimento.  Segundo  os
entrevistados,  as  relações  interpessoais  são  condicionantes  para  um  bom  desempenho  docente  e  para  a  facilidade  de  aprendizado  dos
alunos(as).  A  pesquisa  nos  mostra  que,  pelo  fato  de  abordar  as  representações  sociais  acerca  da  sexualidade,  a  subjetividade  se  revela
tanto  no  professor(a)  como  no(a)  aluno(a),  materializando-se  nas  ações  ou  atitudes  explícitas  ou  implícitas  de  ambos.  Assim,
acentua-se  uma  cumplicidade  no  sentido  de  auxiliar  o  desenvolvimento  da  sexualidade  dos  discentes,  possibilita-lhes  a  formação  de
diferentes  visões  de  mundo,  ajuda-os  na  resolução  de  conflitos  e  permite  uma  reflexão  maior  que  os  conduz  a  posicionamentos  mais
seguros.  Palavras-Chave:  sexualidade,  educação  sexual,  prática  docente,  representação  social
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Título: Da Educação para o trabalho: em busca de uma olhar interdisciplinar sobre as relações de formação e 
aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20046733052018003P8

Palavra Chave: Educação para o trabalho; olhar interdisciplinar;formação e

Resumo:   Esta  pesquisa  teve  por  objetivo  analisar  as  concepções  de  Coordenadores  Pedagógicos  do  Ensino  Médio  sobre  as  relações
entre  Educação  e  Trabalho  no  cotidiano  escolar.  As  interlocuções  teóricas  abrangem  uma  discussão  do  conceito  de  trabalho  e  as
relações  entre  trabalho  e  educação  na  sociedade  brasileira,  com  base  nas  idéias  da  "escola  para  pobres"  e  "escola  para  ricos",  sendo
feita  uma  análise  do  compromisso  da  Educação  com  o  trabalho  nos  termos  das  leis  relativas  à  políticas  educacionais.Realizou-se  uma
reflexão  sobre  a  formação  e  aprendizagem  apoiada  nos  diálogos  com  Ecleide  Furlanetto,  Helena  Peterossi  e  Gaudêncio  Frigotto.  O
caminho  metodológico  compreendeu  (1)  o  resgate  da  história  de  vida  da  pesquisadora,  buscando  situar  a  emergência  do  Trabalho  e
Educação  em  sua  trajetória  como  professora;  (2)  entrevistas  com  cinco  coordenadores  pedagógicos  do  ensino  médio  que  atuam  em  tres
instituições  educacionais,  rede  pública  e  privada.  A  análise  dos  dados  permitiu  apreender  tres  eixos:  a  parceria,  presente  nas  atividades
dos  coordenadores  pedagógicos  e  na  cumplicidade  com  seus  alunos;  o  projeto,  como  um  desafio  à  curiosidade  do  aluno  e  a  produção
do  conhecimento,  em  que  o  aluno  se  constitui  o  autor  de  ser  próprio  processo  de  aprendizagem  e  desenvolvimento.
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Título: O Professor bem sucedido do Ensino Médio - características e desafios: um estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200427950001019001P8

Palavra Chave: Educação - Formação de Professor - Ensino Médio

Resumo:    O  objetivo  deste  estudo  é  compreender  a  prática  do  bom  professor  em  sala  de  aula.  Através  de  entrevistas  e  de 
observação  informal,  o  autor  levantou  as  principais  características  de  sete  professores  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Salesiano  São
Gonçalo  (Cuiabá  -  MT).  Com  o  auxílio  de  vários  autores,  reflete  sobre  o  processo  de  socialização  que  acontece  na  escola  e  como  o
bom  professor  lida  com  isso.  O  conhecimento  da  prática  pedagógica  do  bom  professor  do  ensino  médio  indica  que  a  educação
sistemática  nas  escolas  poderia  ser  orientada  não  prevalentemente  pela  razão  abstrata,  mas  pela  razão  sensível,  exatamente  porque  a
escola  é  um  organismo  que  tem  vida,  tem  respiração  social.  O  resultado  da  pesquisa  aponta  para  a  compreensão  da  importância  do
cotidiano  do  professor,  seu  desejo  de  mudanças  nem  sempre  claro,  os  conflitos  que  precisam  ser  superados  de  modo  que  a  escola  possa
ser  um  ambiente  gostosamente  feliz  e  onde  o  conhecimento  possa  acontecer.  Conhecimento  não  mais  fragmentado  porque  a  vida  é  uma
ligação  de  saberes.
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Título: A educação ambiental e o desafio da interdisciplinaridade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045432008015006P3

Palavra Chave:  educação ambiental, interdisciplinaridade, ensino médio

Resumo:   Este  estudo  apresenta  uma  análise  dos  desafios  que  professores  de  educação  básica  enfrentam  para  fazer  educação 
ambiental  num  contexto  interdisciplinar.  Como  a  interdisciplinaridade  e  a  educação  ambiental  integram  o  discurso  contemporâneo  da
escola,  o  objetivo  principal  da  presente  investigação  foi  verificar  como  docentes  percebem  e  efetivamente  desenvolvem  a  educação
ambiental,  enquanto  formação  para  a  cidadania,  na  perspectiva  de  uma  ação  interdisciplinar.  Os  resultados  da  investigação  mostram
que,  estando  ausente  da  formação  inicial  dos  professores  e  da  sua  agenda  de  formação  continuada,  a  interdisciplinaridade  ainda  é  mais
intenção  do  que  prática  na  escola.  Da  mesma  forma,  como  objeto  de  estudo  restrito  a  um  ou  outro  curso  de  graduação  na  universidade,
a  educação  ambiental  não  é  um  tema  que  os  professores  de  maneira  geral  dominam  e,  portanto,  naturalmente  não  se  sentem
confortáveis  quando  têm  que  abordá-lo  na  educação  de  seus  alunos.  Algumas  questões  sobre  a  incorporação  da  interdisciplinaridade  e
a  educação  ambiental  são  discutidas.
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Título: A percepção de estudantes adolescentes sobre sexualidade: uma análise das representações sociais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20046931004016026P6

Palavra Chave:  Adolescentes; representações sociais; sexualidade; educação

Resumo:  O  presente  estudo  buscou  descrever  o  conteúdo  e  analisar  a  estrutura  das  representações  sociais  construídas  por  adolescentes
sobre  sexualidade.  Realizamos  a  coleta  de  dados  em  duas  escolas  do  ensino  médio  da  rede  pública  estadual  do  município  do  Rio  de
Janeiro.  A  amostra  foi  composta  por  753  alunos,  na  faixa  etária  de  14  a  22  anos.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  através  de  um
questionário  contendo  dados  de  identificação  sócio-econômica  e  um  teste  de  evocações  livres  ao  termo  indutor  ?sexualidade?,  assim
como  com  a  realização  de  10  grupos  focais,  no  ano  de  2003.  A  análise  de  dados  foi  realizada  através  das  técnicas  de  determinação  do
núcleo  central  da  representação,  apoiada  pelo  software  EVOC  2000,  e  de  análise  de  conteúdo  temática.  Os  resultados  da  análise  da
estrutura  da  representação  apontaram  2956  evocações,  com  239  termos  diferentes,  organizados  nas  seguintes  categorias:
Responsabilidade,  Transar,  Afetividade  e  Prevenção.  Dessas,  categorias  Sexualidade  associada  à  satisfação,  prevenção,  gênero,
necessidade,  responsabilidade  e  transar  são  centrais  e  as  categorias  Sexualidade  associada  a  crescimento  pessoal,  autoconhecimento,
consciência,  cumplicidade,  doença,  fantasias  sexuais,  reprodução  preconceito  e  saúde  são  periféricas.  A  partir  dessas  categorias
realizamos  as  sessões  de  grupos  focais.  Ao  concluirmos  o  recorte  dos  conteúdos  dos  grupos  focais,  identificamos  1411  unidades  de
registro,  as  quais  agrupamos  em  63  temas  que  deram  origem  a  27  subcategorias  e,  posteriormente,  a  um  agrupamento  em  nove
categorias,  que  são:  Novas  categorias  de  expressão  da  sexualidade,  Sexualidade  e  relacionamentos  interpessoais,  Sexualidade  e
prevenção,  Papéis  sexuais  no  relacionamento  a  dois,  Sexualidade  na  sua  relação  com  o  corpo,  Sexualidade  idealizada,  Sexualidade  e
perspectivas  de  futuro,  Sexualidade  como  ato  sexual.  As  categorias  mais  importantes  nos  grupos  focais,  e  que  sintetizam  o  conteúdo  da
representação  social  para  os  adolescentes,  foram:  Relacionamentos  interpessoais,  Novas  categorias  de  expressão  da  sexualidade  e
Sexualidade  e  saúde.  A  partir  da  comparação  dos  resultados  das  duas  análises  concluímos  que  a  representação  social  da  sexualidade  no
grupo  estudado  está  apoiada  em  um  tripé  formado  pelos  elementos  Responsabilidade,  Afetividade  e  Transar.  Esse  resultado  nos
permite  incorporar  novas  formas  de  pensar  a  saúde  do  adolescente  e  a  relação  do  profissional  de  saúde  interagindo  com  a  educação,  de
forma  a  estruturar  conteúdos  específicos,  e  que  fazem  parte  da  representação  social,  para  o  planejamento  de  processos  educativos
voltados  para  a  sexualidade  na  adolescência.  Entendemos  que  a  implantação  de  programas  que  objetivam  promover  a  saúde  da  criança
e  do  adolescente  nas  escolas,  possibilitam  espaços  para  que  alguns  símbolos  dominantes  na  nossa  cultura,  sejam  examinados,
reavaliados  e  debatidos,  trocando  informações  e  possibilitando  a  oportunidade  de  diálogo  e  reflexão  entre  jovens  e  educadores.
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Título: A prática do professor de língua estrangeira no ensino médio de escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20049631001017085P3

Palavra Chave:  PCNs;abordagens de ensino;construtivismo;escola pública;

Resumo:  Esta  dissertação  investiga  a  prática  de  uma  professora  de  inglês  em  uma  turma  de  primeiro  ano  do  ensino  médio  de  escola
pública.  A  pesquisa  foi  motivada  pela  experiência  pessoal  da  pesquisadora  como  professora  de  escola  pública  e  teve  como  objetivo
estudar  os  aspectos  que  particularizam  esse  contexto  de  ensino,  bem  como  as  abordagens  que  se  relacionam  com  essa  prática.  A
metodologia  de  pesquisa  foi  a  etnografia  e  os  instrumentos  usados  para  a  coleta  de  dados  foram  gravações  em  vídeo,  entrevistas,
questionário  e  diário.  A  revisão  da  literatura  apresenta  a  situação  do  ensino  médio,  sua  legislação  e  relação  com  o  construtivismo,  bem
como  um  panorama  dos  métodos  e  abordagens  para  o  ensino  de  línguas.  Na  análise  dos  dados  são  apontadas  as  particularidades  da  sala
de  aula  de  inglês  na  escola  pública  e  as  abordagens  que  nela  se  articulam.
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Título: A ação avaliativa na abordagem por competências: o processo avaliativo no ensino de inglês como lei 
em face da atual proposta do Ministério da Educação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045853001010037P4

Palavra Chave:  avaliação, competências e habilidades, abordagem por competê

Resumo:   A  presente  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  a  ação  avaliativa  inserida  na  Abordagem  por  Competências,  proposta  nos
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  preceituados  pelo  MEC.  São  enfocadas  as  implicações  dessa  abordagem  no  campo  da  avaliação  e
alguns  de  seus  reflexos  na  prática  pedagógica.  Para  tal,  apresentamos  uma  visão  geral  da  avaliação  e  abordamos  o  papel  dos  objetivos
no  processo  avaliativo  no  ensino  de  inglês  como  língua  estrangeira.  A  pesquisa  foi  realizada  em  um  dos  oito  Centros  Interescolares  de
Línguas  do  Distrito  Federal  e  tem  como  intuito  propiciar  uma  ação  avaliativa  consciente  e  inerente  à  prática  pedagógica,  através  da
apresentação  de  subsídios  para  a  proposição  de  soluções  alternativas  em  relação  à  realidade  da  escola.  Os  dados  foram  coletados
através  de  observações  dos  momentos  de  avaliações  formais  escritas  e  orais,  através  de  entrevistas,  de  questionários,  da  análise  dos
instrumentos  de  avaliação  da  escola  e  dos  documentos  oficiais  do  Ministério  da  Educação:  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  ?
terceiro  e  quarto  ciclos  do  Ensino  Fundamental  ?  língua  estrangeira,  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  ?  Ensino  Médio,  Diretrizes
para  Avaliação  e  a  Lei  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996,  que  estabelece  as  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  ?  LDB.  Os
resultados  desse  estudo  mostram  que  os  professores  têm  um  conhecimento  muito  superficial  da  proposta  do  MEC  (PCN),  do  que
consiste  a  abordagem  por  competência  e  sua  conseqüente  aplicação.  Eles  mostram  também  que  a  categoria  avaliação/objetivos  deveria
ser  norteadora  dos  rumos  da  prática  pedagógica,  mas  na  prática  isso  tem  causado  muitos  equívocos  e  prejuízos  ao  aprendizado,  pois  à
avaliação  é  conferida  uma  forte  visão  punitiva.  Os  testes  são  vistos  por  professores  e  alunos  como  uma  maneira  de  checar  o  conteúdo
ministrado  apenas,  e  os  objetivos  são  lançados  para  segundo  plano.  Concluímos  que  para  realizar  uma  prática  avaliativa  na  Abordagem
por  Competência  é  necessário  ensinar  segundo  os  preceitos  da  Abordagem  por  Competência,  ou  seja,  não  há  como  transformar  a
avaliação  sem  transformar  a  prática  pedagógica.
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Código: 289

Título: O uso do computador como recurso mediador na disciplina de matemática no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042042005019026P3

Palavra Chave: Informática na Educação, Matemática - Ensino

Resumo:   O  propósito  deste  trabalho  é  abordar  o  uso  do  computador  como  ferramenta  auxiliar  da  aprendizagem  Matemática  no 
Ensino  Médio.  Para  isto  foi  levantado  o  uso  de  softwares,  tutoriais,  sites,  applets,  portais  e  planilha  no  ensino  de  Matemática.
Baseando-se  neste  levantamento  foram  selecionados  a  Planilha  do  Excel  e  o  Software  Winmat  para  trabalhar  com  um  grupo  de  alunos
do  Colégio  de  Aplicação  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Sul.  Os  alunos  desenvolveram  as  atividades  com  a  ajuda  de  dois
recursos  (Planilha  do  Excel  e  o  Software  Winmat),  baseados  na  Pedagogia  Contemporânea.  Após  as  atividades,  os  estudantes
preencheram  um  questionário  sobre  suas  impressões  com  respeito  ao  uso  do  computador  na  aprendizagem  da  Matemática  no  Ensino
Médio

Data Pesquisa: 8/12/2008

Autor: Ana Cristina Andrejew Ferreira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 8/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2004

Condições de Trabalho Docente
Eixos Secundário:

Pagina 289 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 290

Título: Análise socioambiental do fenômeno do tabagismo no ambiente escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20048042004012002P0

Palavra Chave: Tabagismo; Educação Ambiental; Escola

Resumo:   Esta  dissertação  apresenta  uma  pesquisa  qualitativa,  com  a  análise  de  como  se  caracteriza  o  fenômeno  do  tabagismo  no
ambiente  escolar,  através  do  estudo  de  caso  das  relações  sócio-ambientais  existentes  entre  tabagistas  e  não-tabagistas  na  comunidade
do  Curso  de  Ensino  Médio  do  Colégio  Técnico  Industrial  Prof.  Mario  Alquati  (discentes,  docentes  e  funcionários),  na  cidade  de  Rio
Grande  ?  RS.  Esta  pesquisa  problematizou  as  relações  entre  saúde  e  ambiente,  e  a  importância  do  meio  escolar  como  espaço  de
Educação  em  Saúde,  salientando  a  necessidade  do  desenvolvimento  da  interdisciplinaridade  entre  os  profissionais  da  instituição  e  da
utilização  dos  Temas  Transversais  na  construção  curricular.  Contemplada  dentro  do  eixo  temático  ?Educação  Ambiental  Não-Formal  e
Informal?,  esta  dissertação  forneceu  momentos  de  avaliação  e  questionamento  aos  participantes  a  respeito  de  seu  entendimento  sobre  o
tabaco,  o  tabagismo  e  a  postura  individual  e  institucional  quanto  a  este  tema.  Estes  questionamentos  possibilitaram  a  compreensão  de
que  existe  necessidade  da  construção  de  um  plano  de  intervenção  local  em  relação  ao  tabagismo,  no  qual  estejam  comprometidos  todos
os  participantes  da  coletividade.
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Título: A aprendizagem docente de conceitos elementares da Geografia Física e da Cartografia de base: um 
estudo de caso na região do Campo Limpo - SP

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200454833002010035P8

Palavra Chave: conceito,aprendizagem,formação docente

Resumo:   Neste  estudo  objetivamos  identificar  e  analisar  a  articulação  de  conhecimentos  em  Geografia  e  Cartografia  por  parte  de
docentes  dos  níveis  fundamental  e  médio.  A  hipótese  central  consistia  em  verificar  que  o  nível  de  apropriação  conceitual  em  Geografia
Física  e  Cartografia  de  Base  de  um  grupo  de  professores  de  Geografia  do  Município  de  São  Paulo,  principalmente  no  que  concerne  à
Cartografia  e  à  Geografia  Física,  pois  acreditamos  que  tal  nível  é  insuficiente  para  o  exercício  de  articulações  e  correlações  implicadas
no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  dessa  disciplina  escolar.  Um  dos  nossos  pressupostos  era  que  a  aprendizagem  significativa  em
Geografia  seja  promovida  quando  os  professores  e  alunos  compreendem,  estabelecem  e  utilizam  no  seu  dia-a-dia  correlações  entre
aspectos  naturais  e  sociais  contextualizados  na  escala  temporal.  Tais  correlações  podem  ser  viabilizadas  por  documentos  cartográficos
e  iconográficos.  Esta  pesquisa  está  configurada  no  campo  dos  estudos  qualitativos  interpretativos  em  Educação  e,  para  atender  às
exigências  dessa  metodologia,  aplicamos  atividades  de  aprendizagem  com  professores  de  Geografia  do  Núcleo  de  Ação  Educativa  05
num  curso  de  formação  continuada.  A  análise  dos  resultados  obtidos  está  pautada  em  dois  pontos  relevantes  para  a  formação  docente:
conceituação  e  metodologia  do  ensino,  para  os  quais  utilizamos  as  bases  teóricas  da  Psicologia  Sociocultural  de  Vygotsky,  da  Teoria
da  Aprendizagem  Significativa  de  Ausubel,  da  Teoria  Psicológica  da  Atividade  de  Leontiev  e  a  sistematização  conceitual  de  geógrafos
que  se  dedicaram  aos  estudos  da  natureza  e  da  linguagem  cartográfica
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Título: Os jovens e as DST/AIDS - nos caminhos da prevenção

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20047231004016026P6

Palavra Chave:  Prevenção das DST/AIDS; adolescentes; escolas

Resumo:  A  Síndrome  da  Imunodeficiência  Adquirida  (AIDS)  foi  identificada  no  Brasil  em  1982,  quando  foram  diagnosticados  casos
entre  homo  /  bissexuais.  Após  20  anos  dos  primeiros  registros  da  doença,  o  perfil  da  epidemia  no  Brasil  tem  se  modificado.  Esta
epidemia  não  respeitou  limites  geográficos,  sexo  ou  orientação  sexual.  A  ciência  avançou  no  enfrentamento  da  Aids,  mas  a  epidemia
avançou  também,  delineando  um  caráter  pandêmico  da  doença.  E,  até  agora,  a  arma  eficaz  para  deter  a  contaminação  pelo  HIV  é  a
prevenção.  Entendemos,  que  para  consolidar  a  atitude  preventiva  é  fundamental  democratizar  a  informação  e  a  educação  para  a  saúde
com  enfoque  específico  para  a  questão.  Para  promover  as  mudanças  de  atitude,  é  prioritário  considerar  as  enormes  diferenças-inclusive
regionais  -.  Os  Adolescentes  de  uma  maneira  geral  necessitam  conhecimentos  e  habilidades  que  os  auxiliem  na  adoção  de
comportamentos  que  previnam  a  infecção  das  DST  e  do  HIV.  Alguns  são  mais  vulneráveis  do  que  os  outros  acarretando  maior
suscetibilidade  à  infecção  e  ao  adoecimento.  O  estudo  dos  adolescentes  constitui  um  tema  de  grande  relevância  no  âmbito  da  saúde
pública.  O  período  da  adolescência,  embora  ?curto?,  é  de  vital  importância  na  formação  do  ?SER?.  É,  nessa  fase,  que  o  indivíduo
constrói  uma  identidade  própria.  Acreditando  na  necessidade  de  interagir  mais  aproximadamente  com  esse  segmento  populacional,
para  construir  melhores  respostas  aos  problemas  identificados,  este  estudo  tem  por  objetivo  identificar  o  conhecimento  dos
adolescentes,  as  fontes  de  informação  que  se  utilizam  e  práticas  sexuais  adotadas  frente  aos  desafios  da  prevenção  e  transmissão  das
DST/AIDS.  A  população  pesquisada  constituiu-se  de  102  estudantes  de  ambos  os  sexos,  matriculados  na  primeira,  segunda  e  terceira
séries,  do  ensino  médio,  em  uma  escola  da  rede  pública,  localizada  no  município  do  Rio  de  Janeiro.  Trata-se  de  estudo
descritivo-exploratório  de  natureza  quantitativa,  considerando  o  objeto  selecionado  para  o  estudo.  Como  instrumento  de  coleta  de
dados  foi  utilizado  um  questionário  auto-aplicado,  com  perguntas  abertas  e  fechadas,  composto  de  duas  partes:  a  primeira,  contendo
questões  que  caracterizaram  os  sujeitos  e,  a  segunda,  questões  relacionadas  com  os  objetivos  do  estudo.  Para  análise  dos  dados
empregaram-se  as  técnicas  da  estatística  descritiva,  e  os  resultados  analisados  à  luz  do  mutireferencial  ?enfermagem/adolescente/aids?.
O  presente  estudo  nos  forneceu  resultados  que  nos  permitirão  uma  atuação  conjunta  no  cenário  das  escolas,  de  modo  a  permitir  a
elaboração  de  propostas  educativas  pertinentes  à  necessidade  de  verificar  a  retenção  das  informações  e  as  conseqüências  deste
conhecimento  na  mudança  de  hábitos,  bem  como  formas  de  desenvolver  ações  educativas  que  possibilitem  ao  aluno  identificar  a  sua
condição  de  risco  considerando-se  os  obstáculos  sociais  e  individuais.
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Título: Software educativo, muito prazer

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200430825001019032P0

Palavra Chave: software educativo, língua portuguesa, ensino

Resumo:   O  presente  trabalho  de  pesquisa  situa-se  entre  os  avanços  da  Ciência  Lingüística,  as  dificuldades  no  ensino  de  línguas  e  a
tentativa  de  modernização  da  escola  pelo  aparato  tecnológico  do  computador.  Enfoca  os  software  educativos  como  um  construto  social
novo,  oriundo  das  transformações  tecnológicas.  Revela,  através  do  discurso  e  da  mídia,  a  forma  de  inserção  e  arepresentação  que  a
sociedade  faz  desse  objeto.  Tem  por  objetivo  primeiro  contribuir  com  o  ensino  de  Língua  Portuguesa  à  medida  que  deita  o  olhar  sobre
os  "software  educativos",  objeto  pedagógico  ainda  pouco  explorado  pela  maioria  das  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio.  Para
tanto,  foram  pesquisados  os  software  destinados  ao  trabalho  com  a  língua  portuguesa  -  Creative  Writer,  Fine  Artist,  Quadrinhos  Turma
do  Chico  Bento,  Revistinha  do  Senninha,  Story  Book  Weaver,  My  Own  Stories,  Oficina  de  Histórias  Ortografando,  Ortografando  II,
Quero  Aprender  Portiguês  -  Fábrica  de  Palavras,  Escrevendo  ao  pé  da  Letra,  Professor  PC  -  Curso  de  Portiguês,  Desafio  da  Língua
Portuguesa  e  Objetivo  Educação  Digital  -,  no  ensino  fundamental  II  das  escolas  públicas  e  particulares  da  cidade  de  Petrolina  -  PE.
Neles,  propomos  a  focalização  da  relação  leitor/objetivo  de  leitura  através  das  ações  interativas  sobre  o  usuário,  identificando  5  tipos
específicos  -  injuntivo,  narrativo,  argumentativo,  descritivo  e  expositivo,  e  verificamos  a  concepção  de  língua  e  de  texto  subjacentes  à
proposta  de  uso  de  cada  software.  Assim  entendemos  o  software  como  um  novo  objeto  de  leitura  que  apresenta  características
peculiares,  próprias  do  meio  digital,  agregando  escrita  alfabética,  recursos  gráficos  e  sonoros  que,  por  apresentar  uma  forma  de  leitura
inusitada,  se  comparada  ao  livro,  por  exemplo,  requer  do  professor  competências  diferentes  daquelas  desenvolvidas  na  cultura
impressa.
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Título: A Obra de Chico Buarque de Holanda como Instrumento de Apoio nas Aulas de Educação Sexual

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200410831006019005P1

Palavra Chave: Educação Sexual, Obras de Chico Buarque

Resumo:  De  acordo  com  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  a  educação  sexual  é  um  tema  transversal,  logo,  a  discussão  sobre
sexualidade  deve  estar  contida  nas  disciplinas  do  currículo  escolar.  Um  dos  maiores  desafios  enfrentados  para  implantar  com  sucesso  a
discussão  transversal  sobre  sexualidade  nas  escolas  é  o  despreparo  dos  professores  para  lidar  com  o  assunto.  Todavia,  a  escola  é  um
dos  ambientes  mais  oportunos  e  adequados  para  orientação  e  informação  dos  adolescentes  sobre  a  sexualidade.  É  o  que  buscamos
explorar  utilizando  a  obra  de  Chico  Buarque  de  Holanda,  como  instrumento  de  apoio,  o  que  foi  facilitado  por  sua  condição  de  autor
contemporâneo  da  maioria  dos  professores  e  acessível  ao  público  adolescente.  Neste  contexto,  o  presente  estudo  teve  por  objetivo
analisar  o  emprego  de  músicas  de  Chico  Buarque  como  facilitadoras  do  processo  dialógico  de  discussão  da  sexualidade  enquanto  tema
transversal,  visando  à  introdução  da  educação  sexual  nos  ensinos  fundamental  e  médio.  Foi  realizada  uma  pesquisa  quase-experimental
envolvendo  a  participação  de  64  alunos,  dividida  em  três  fases:  aplicação  dos  questionários  (pré-teste);  aulas  de  educação  sexual  e
dinâmica  de  grupo;  nova  aplicação  dos  questionários  (pós-teste).  Para  análise  dos  dados  obtidos,  foram  utilizadas  ferramentas  da
estatística  descritiva  e  técnicas  de  análise  de  conteúdo.  A  análise  estatística  revellou  que,  nas  questões  fechadas,  foi  observada
mudança  de  opinião,  demonstrando  que  o  tratamento  aplicado  interferiu  no  desempenho  dos  alunos  no  pós-teste  em  relação  aos
aspectos  avaliados.  Observou-se  no  pós-teste  ausência  da  categoria  "não  tenho  opinião  formada",  evidência  que  o  tratamento
contribuiu  de  forma  consistente  para  a  reflexão  sobre  os  temas  abordados.  Conclui-se  que  a  música  de  Chico  Buarque  revelou-se  um
elemento  facilitador  da  reflexão/discussão  dos  temas  relativos  à  emoção  e  à  sexualidade  entre  adolescentes.
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Título: A evolução biológica aos olhos de professores não-licenciados

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004541001010050P7

Palavra Chave:  Evolução Biológica; Ensino de Biologia; Formação de Professo

Resumo:  Considerando  os  conceitos  relativos  à  Evolução  Biológica  como  fundamentais  para  a  compreensão  das  Ciências  Biológicas,
bem  como  os  problemas,  registrados  na  literatura  da  área,  que  envolvem  seu  ensino  e  aprendizagem,  o  presente  trabalho  tem  por
objetivo  principal  identificar  as  concepções  que  professores  do  ensino  médio  de  Biologia  possuem  a  respeito  do  tema  Evolução
Biológica.  Para  isso  utilizei,  como  material  de  análise,  75  textos  sobre  o  tema  produzidos  por  professores  de  Biologia  não  licenciados
da  Rede  Estadual  da  Bahia  quando  cursaram  a  disciplina  de  Genética  e  Evolução  de  um  Curso  de  Complementação  para  Licenciatura
em  Biologia  ministrado  pela  UFSC  entre  2001  e  2002.  Nesses  textos,  foi  identificada  uma  série  de  equívocos  conceituais  relacionados
ao  domínio  do  conhecimento  científico  e  dificuldades  de  abordagem  do  tema  Evolução  Biológica,  no  contexto  do  ensino  de  Biologia.
Alguns  desses  equívocos  estão  relacionados  ao  objeto  de  estudo  da  Evolução  Biológica,  à  noção  e  significado  da  seleção  natural  e  ao
domínio  das  evidências  evolutivas.  Tal  constatação  vem  ao  encontro  de  outros  trabalhos  de  pesquisa  realizados  no  Brasil  a  respeito  do
ensino  de  Evolução  Biológica.  Apesar  do  papel  central  ocupado  pela  Biologia  Evolutiva  entre  as  ciências  da  vida,  ela  ainda  não
representa  nos  currículos  educacionais,  uma  prioridade  à  altura  de  sua  relevância  intelectual  e  de  seu  potencial  para  contribuir  para  as
necessidades  da  sociedade,  à  medida  que  esta  fundamenta  os  estudos  que  permitem  que  a  Biologia  desenvolva  muitas  de  suas
aplicações  sociais,  como  por  exemplo,  a  compreensão  e  combate  das  doenças  genéticas,  sistêmicas  e  infecciosas  e  pelo  melhoramento
de  safras  e  diminuição  dos  prejuízos  causados  por  patógenos,  insetos  e  ervas  daninhas.  É  possível  relacionar  as  concepções  expressas
pelos  professores/alunos  com  o  desenvolvimento  do  pensamento  evolutivo  biológico  buscando  identificar  suas  origens  no  contexto
histórico.  Este  enfoque  objetiva  enfatizar  a  importância  do  conhecimento  do  desenvolvimento  do  pensamento  evolutivo  para  o  ensino  e
aprendizagem  do  tema  Evolução  Biológica,  apontar  algumas  implicações  que  este  tipo  de  abordagem  apresenta,  bem  como  ressaltar  a
necessidade  de  uma  formação  docente  que  contemple  tal  prática.
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Título: Interface Física e Cultura na Educação: Múltiplos Olhares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200414533002010003P9

Palavra Chave: educação, ensino de fisica, fisica, cultura

Resumo:   A  construção  da  ciência  envolve  aspectos  que  vão  além  da  objetividade  científica.  Esse  reconhecimento  tem  provocado  a
busca  de  possíveis  vínculos  entre  a  Física  e  a  atividade  cultural  humana.  O  objetivo  desse  trabalho  é  discutir  as  possíveis  dimensões  da
inteface  entre  Física  e  Cultura,  na  perspectiva  de  uma  educação  transfomadora.  Nesse  sentido,  são  apresentadas  algumas  atividades
envolvendo  aspectos  culturais,  desenvolvidas  com  alunos  do  Ensino  Médio,  tomando-as  como  ponto  de  partida  para  uma  reflexão
crítica  acerca  dos  elementos  que  identificam  e  demarcam  a  especificidade  das  contribuições  dessas  atividades  no  contexto  educacional.
Essas  e  outras  atividades  são  analisadas  no  sentido  de  localizar  a  contribuição  que  a  abordagem  cultural  traz  para  o  ensino  de  Física.
Para  isso,  foram  utilizadas  como  categorias  a  natureza  das  ações  desenvolvidas  pelos  alunos,  o  desenvolvimento  cognitivo  por  elas
potencializado  e  a  relação  pedagógica  que  se  instaura  em  cada  caso.  As  características  identificadas  são  analisadas  à  luz  de  possíveis  e
múltiplos  projetos  educacionais  para  a  Educação  Básica.  Nesse  quadro,  é  possível  perceber  que  o  significado  especial  da  introdução  de
aspectos  culturais  não  pode  ser  atribuído  somente  a  dimensões  da  cultura,  mas  sim,  e  sobretudo,  à  perspectiva  educacional  que
promovem.  Assim,  os  elementos  culturais  deixam  de  ser  apenas  estratégias  didáticas,  mas  constituem-se  no  próprio  objeto  de  ensino,
na  medida  que  permitem  uma  nova  relação  pedagógica  e  dão  voz  aos  alunos  como  protagonistas  na  construção  de  um  conhecimento
próprio.
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Título: O teórico, o legal e o real: a sala de aula de História no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20044433050015004P1

Palavra Chave: História; sala-de-aula; PCN

Resumo:  Este  trabalho  faz  um  estudo  sobre  a  história  do  ensino  da  disciplina  História  no  curso  secundário  para  chegar  ao  tempo
presente  e  analisar  as  práticas  em  sala  de  aula  dessa  disciplina  a  partir  da  observação  do  trabalho  de  professoras  em  uma  escola  pública
estadual  no  interior  do  Estado  de  São  Paulo.  A  partir  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  foram  criados  os  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  (1999)  para  servir  como  orientação  para  o  trabalho  do  professor.  Entretanto,  a  pesquisa  mostrou  que  o
desconhecimento  ou  mau  uso  deste  material  torna-o  mais  um  desafio  a  ser  enfrentado  pelos  docentes  do  que  um  material  que  facilite  o
trabalho  pedagógico.
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Título: Qualidade do Ensino Médio: melhoria mediante a capacitação continuada dos docentes.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20047333052018003P8

Palavra Chave: Capacitação continuada, Qualidade, Ensino Médio.

Resumo:   Este  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  as  ações  de  formação  continuada  para  o  professor  que  atua  no  Ensino  Médio,  na
escola  pública  estadual  paulista,  utilizando  a  pesquisa  qualitativa  etnográfica,  com  observações  de  campo  e  acompanhamento  das
ações.  Partindo  do  referencial  da  Legislação  para  o  Ensino  Médio  Regular  e  dos  Programas  de  Capacitação  da  Secretaria  de  Estado  de
Educação,  com  ações  centralizadas  e  descentralizadas,  a  análise  teve  como  objetivo  verificar  se  são  provocadoras  de  mudanças  quanto
ao  processo  de  reflexão  dos  professores  sobre  a  sua  prática  pedagógica.  A  pesquisa  realizada  com  a  observação  das  ações  de
Orientação  Técnica  da  Secretaria  de  Educação  possibilitou  perceber  que  os  discursos  dos  representantes  das  equipes  centrais,
responsáveis  pela  implementação  das  ações  de  capacitação  são  sempre  bem  fundamentados  e  apresentam  princípios  teóricos  coerentes
com  as  necessidades  das  escolas,  porém  os  maiores  obstáculos  ainda  estão  na  comunicação,  falta  de  recursos  que  viabilizem  a
participação  dos  docentes  nos  programas,  como  também  a  inconsistência  (às  vezes,  dissimulada  nos  diversos  âmbitos  da  Secretaria  de
Educação)  da  coordenação,  acompanhamento  e  avaliação  por  parte  dos  órgãos  centrais.  A  análise  permitiu  constatar  a  importância  de
se  investir  em  capacitação  contínua  também  para  os  representantes  dos  órgãos  centrais  que  precisam  entender  as  políticas  públicas
educacionais  como  atendimento  as  necessidades  de  uma  sociedade  democrática  e  não  de  grupos  que  ocupam  os  cargos  (muitos  com
competência  e  conhecimento,  porém  sufocados  pelas  condições  impostas),  situação  que  provoca  constantes  rupturas  e  ou  interrupções
nas  ações  de  capacitação,  as  vezes,  mudando  somente  as  equipes  e  os  nomes  dos  Programas  de  Formação.  Para  o  sucesso  dessas  ações
é  preciso  investir  em  programas  de  capacitação  de  gestão  de  pessoas  em  todas  as  instâncias,  desenvolvendo  a  formação  de  sujeitos
coletivos  para  agregar  a  comunidade  educativa  num  trabalho  coletivo  colaborativo.
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Título: A aprendizagem de conceitos climáticos e ambientais através de novas tecnologias visando a inclusão 
digital e a educação ambiental

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200417833004137004P0

Palavra Chave: educação ambiental, geografia, climatologia, ensino

Resumo:   O  eixo  principal  desta  dissertação  é  a  utilização  de  um  produto  multimídia,  desenvolvido  pelo  Instituto  Nacional  de 
Pesquisas  Espaciais  em  Conjunto  com  a  Universidade  Estadual  Paulista  e  financiado  pela  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado
de  São  Paulo,  com  o  intuito  de  se  comprovar  o  aumento  do  aprendizado  por  parte  dos  alunos  do  Ensino  Médio  das  Escolas  Públicas  de
Rio  Claro  -  SP.  Em  outras  palavras,  se  avaliar  a  eficiência  pedagógica  de  um  produto  multimídia  dentro  de  uma  escola  pública.
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Título: A aprendizagem de língua inglesa no ensino médio noturno de escolas públicas no bairro de Bangu, 
Rio de Janeiro: a visão do aluno

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200411131019013001P7

Palavra Chave:  Escola pública; ensino médio noturno; estrutura social

Resumo:   Neste  estudo,  procura-se  analisar  o  sentido  e  o  significado  do  estudo  da  Língua  Inglesa  para  os  alunos  do  Ensino  Médio
em  escolas  públicas  noturnas  localizadas  no  bairro  de  Bangu,  na  Zona  Oeste,  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Busca-se  a  relação  deste
aprendizado  com  a  condição  social  dos  indivíduos.  Define-se,  pois,  como  objetivo  a  visão  dos  alunos  de  Ensino  Médio  noturno  e
público  sobre  a  importância  do  aprendizado  de  Língua  Inglesa.  Estabelecem-se  como  objetivos:  identificar  e  caracterizar  a  clientela
dos  cursos  noturnos  de  duas  escolas  públicas  de  Ensino  Médio;  investigar  a  visão  que  esta  clientela  tem  do  aprendizado  da  Língua
Inglesa;  pesquisar  os  objetivos  e  interesses  dos  alunos  em  aprender  a  referida  Língua.  Partindo  do  pressuposto  teórico  da  estruturação
dual  da  sociedade,  supõe-se  que  a  escola  noturna  e  pública,  reproduzindo  esta  dualidade,  se  destina  às  classes  mais  desfavorecidas,  sem
condições  de  dedicar  tempo  integral  ao  estudo,  devendo  dividir  o  tempo  com  outras  atividades  durante  o  dia  e  a  escola  no  período  da
noite.  Nesse  contexto,  redescobre-se  a  consideração  dos  níveis  de  educação  como  privilégios  de  elites  (Teixeira)  e  sinais  de  distinção
(Bourdieu)  de  grupos  sociais.  A  aprendizagem  de  uma  língua  estrangeira  marca  esta  dualidade  e  o  status  da  pessoa  na  sociedade.  Como
estratégia  metodológica,  numa  primeira  fase  foram  aplicados  questionários  com  perguntas  abertas  e  fechadas  a  alunos  de  duas  escolas
públicas  noturnas  localizadas  em  Bangu,  buscando  estabelecer  o  perfil  do  aluno  de  Ensino  Médio  noturno  e  sua  relação  com  a
aprendizagem  da  Língua  Inglesa.  Numa  segunda  fase,  foram  realizadas  entrevistas  semi-estruturadas  com  quinze  alunos  que  haviam
previamente  respondido  os  questionários,  com  vistas  a  um  aprofundamento  da  visão  do  grupo  sobre  o  objeto  em  questão.  Os  resultados
da  investigação  nos  mostraram  um  alunado  jovem,  de  baixa  renda,  já  inserido  no  mercado  de  trabalho,  que  gosta  de  estudar  Língua
Inglesa.  No  entanto,  tal  aprendizagem  é  vista  como  algo  além  de  sua  capacidade  de  aprendizagem  e  culpa  a  si  mesmos  por  tal
insucesso
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Resumo:  Este  é  um  estudo  do  tratamento  conceitual  que  os  livros  didáticos  de  Geografia  dão  ao  espaço  urbano.  Os  livros  examinados
destinam-se  ao  nível  médio  de  ensino  e  estavam  sendo  ofertados  em  Salvador  entre  maio  e  julho  de  2002,  quando  do  levantamento  do
material  para  a  investigação.  O  propósito  é  o  de  verificar  se  os  manuais  escolares  traduzem  didaticamente  os  conceitos  e  noções  da
Geografia  Urbana  como  um  apoio  para  a  reflexão  dos  educandos  acerca  de  suas  vivências  na  construção  dos  espaços.  Supõe-se  que
dispor  de  instrumentos  teóricos  para  analisar  e  interpretar  as  relações  que  dão  conteúdo  ao  espaço  é  uma  condição  para  tomar-se  sujeito
dessas  relações  em  vista  da  realização  da  cidadania.  Por  meio  da  análise  de  conteúdo,  avalia-se  a  precisão  conceitual  e  a  atualidade
teórica  e  empírica  dos  textos,  com  base  na  literatura  especializada  do  campo  da  Geografia  Urbana.  Busca-se  verificar  se  as  abordagens
didáticas  sobre  o  urbano  vêem  o  espaço  como  uma  construção  humana  que  influência  a  dinâmica  social  e  a  constituição  das
identidades;  se  adotam  urna  visão  relacional  que  focalize  as  interações  sócio-espaciais  na  compreensão  do  valor  e  do  significado  de
cada  elemento  ou  porção  do  espaço;  se  esclarecem  os  condicionantes  sociais  e  históricos  das  características  espaciais;  ou  se  apresentam
posturas  ideológicas,  reducionismos,  fragmentações,  indução  a  preconceitos  ou  outros  obstáculos  à  criticidade,  considerando  o  livro
didático  como  um  produto  da  indústria  cultural.  A  análise  parte  de  uma  concepção  sobre  o  sentido  da  educação  na  sociedade
contemporânea,  do  significado  da  educação  geográfica  e  da  utilização  dos  livros  didáticos,  destacando  a  importância  da  análise  do
espaço  urbano  em  face  dos  objetivos  educacionais  do  nível.médio  de  ensino.
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Código: 302

Título: TV Escola e internet: integração de mídias e disseminação da informação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041128001010041P0

Palavra Chave:  Disseminação da informação; Progr.Escola; Internet na Escola

Resumo:   TV  Escola  e  Internet:  integração  de  mídias  e  disseminação  de  informação  estabelece  um  modelo  que  potencializa  a 
disseminação  de  informações  veiculadas  em  vídeos  do  programa  TV  Escola  envolvendo  novas  tecnologias  de  informação  e
comunicação  (NTIC?s),  em  particular  a  Internet,  através  de  uma  forma  mais  acessível  e  simplificada,  relativa  ao  uso  de  tecnologias.  O
trabalho  está  contextualizado  na  cidade  de  Salvador,  em  um  universo  constituído  de  escolas  públicas  de  ensino  médio.  A
fundamentação  teórica  se  baseia  no  tripé:  informação  para  a  construção  do  conhecimento,  disseminação  da  informação  e  tecnologias
digitais  e  audiovisuais.  Apresenta-se  uma  proposta  de  um  ambiente  colaborativo  online  que  objetiva  facilitar  a  criação  e  a  utilização  de
um  acervo  digital  de  vídeos  do  Programa  TV  Escola  como  suporte  de  informações  para  atividades  de  aprendizagem  mediadas  pela
Internet.  O  uso  deste  ambiente  amplia  o  espaço  de  disseminação  da  informação,  contribuindo  também  para  o  avanço  do  uso  das
tecnologias  de  forma  eficaz  no  processo  escolar,  colaborando  com  a  inclusão  digital.  Conclui-se  que  a  disseminação  da  informação
oriunda  de  várias  mídias  é  importante  para  o  processo  escolar,  constatando-se  que  a  integração  de  diversos  suportes  contemporâneos
agrega  valor  ao  processo  de  disseminação  da  informação.  Os  resultados  alcançados  demonstram  que  o  uso  do  ambiente  traz  novas
possibilidades  didáticas,  dinamizando  o  uso  do  Programa  TV  Escola,  ampliando  a  troca  de  experiências  e  informações  entre
professores  e  alunos,  numa  participação  pró-ativa  nas  atividades  de  sala  de  aula.
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Código: 303

Título: Função paterna e adolescência na escola: um estudo correlativo em uma instituição particular.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20044153003012002P5

Palavra Chave:  Função Paterna, Adolescência, relacionamento entre adolescen

Resumo:   Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  principal  analisar  as  dificuldades  nos  relacionamentos  entre  os  alunos  adolescentes  e
entre  estes  e  os  professores  em  Colégio  particular  de  Ensino  Médio,  ponderando  em  que  medida  tais  dificuldades  se  relacionam  com  o
enfraquecimento  da  função  paterna  nesta  etapa  da  vida  daqueles  alunos.  Pretendi  trazer  alguma  luz  à  questão,  por  meio  de  uma
observação  mais  precisa,  auxiliada  pelos  instrumentos  teóricos  da  psicanálise  e  da  antropologia  em  seu  método  etnográfico,  por  ser  a
etnografia  uma  abordagem  de  investigação  científica  capaz  de  trazer  algumas  contribuições  para  o  campo  das  pesquisas  qualitativas
que  se  interessam  pelo  estudo  das  desigualdades  e  exclusões  sociais.  Para  melhor  expor  os  resultados  da  pesquisa,  optei  por  dividir  o
texto  em  capítulos.  A  metodologia  foi  dividida  em  duas  etapas:  uma  para  pesquisa  bibliográfica  exploratória,  para  revisão  conceitual
do  tema,  e  outra,  a  pesquisa  de  campo,  que  considera  a  característica  descritiva  e  qualitativa  para  interpretar  o  problema.  Em  seguida,
apresento  o  método  etnográfico  e  a  psicanálise  como  instrumentos  de  pesquisa  .  Esta  pesquisa  e  todos  os  autores  estudados,  em  relação
ao  objeto  a  que  me  propus  investigar,  foram-me  de  grande  valia,  pois  levaram-me  a  perceber  que  o  enfraquecimento  da  função  paterna,
pode  ser  citado,  como  segurança,  como  um  dos  responsáveis  pelas  dificuldades  de  relacionamentos  entre  os  jovens,  na  dita
adolescência,  e  entre  estes  e  seus  professores.
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Código: 304

Título: A Informatização das Escolas Públicas Municipais de Campo Grande/MS: A atuação do Professor 
Instrutor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200417151001012001P0

Palavra Chave: Salas de informática,professor instrutor,mediação pedagógica

Resumo:   Esta  pesquisa  tem  como  tema:  A  Informatização  das  Escolas  Públicas  Municipais  de  Campo  Grande/MS.  O  objetivo  é
estudar  a  prática  pedagógica  e  técnica  do  professor  instrutor  que  coordena  a  sala  de  informática.  A  pesquisa  foi  realizada  no  Centro
Municipal  de  Tecnologia  Educacional.  Como  procedimento  metodológico  foi  realizada  uma  pesquisa  qualitativa,  com  análises
descritivas  dos  documentos  e  questionário  semi-aberto,  registrando  os  dados  mais  significativos  das  leituras  acerca  do  projeto  gestor  e
dos  resultados  obtidos  na  coleta  de  dados.  Nas  análises  realizadas,  fica  evidente  que  o  professor  instrutor  está  despreparado  para  o
exercício  pedagógico  de  sua  função,  em  decorrência  de  sua  formação  acadêmica  e  de  não  possuir  aprofundamento  teórico  e
metodológico  acerca  da  informática  educativa.  Evidencia,  ainda,  que  a  Rede  Municipal  de  Ensino  precisa  efetivar  uma  proposta
pedagógica,  uma  cultura  da  informática  educativa,  em  que  a  prática  escolar  interdisciplinar  possa  ser  apontada  como  fundamento  para
uma  transformação  curricular,  mediada  pelos  recursos  tecnológicos,  exigindo  mudanças  de  atitudes,  procedimentos  e  posturas  por
parte  de  todos  os  educadores.
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Código: 305

Título: Geração Digital: Novos Paradigmas de Construção Textual.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200464631001017064P6

Palavra Chave:  educação, Internet, escrita, adolescentes.

Resumo:  O  trabalho,  intitulado  Geração  Digital  e  os  novos  paradigmas  de  construção  textual,  tem  como  objeto  de  estudo,  a
transformação  na  escrita  de  jovens  usuários  da  Internet  a  partir  da  mediação  das  novas  tecnologias  da  informação.  Partindo  da  hipótese
de  que  a  Internet  exerce  grande  poder  de  sedução  na  vida  dos  adolescentes,  e  neste  sentido  vem  determinando  o  estilo  lingüístico
adotado  pelos  internautas,  esta  pesquisa  teve  como  objetivos:  reconhecer  e  compreender  as  influências  que  o  uso  da  Internet  exerce
sobre  a  escrita  dos  jovens;  analisar  as  alterações  ocorridas  na  escrita  convencional  dos  ?internautas?  que  passam  a  utilizar  uma  língua
híbrida;  conhecer  melhor  o  código  lingüístico  criado  pelos  ?internautas?  para  fortalecer  o  processo  cognitivo  trabalhado  no  interior  da
escola.  O  tema  abordado  partiu  de  um  referencial  bibliográfico,  seguido  de  uma  pesquisa  de  campo,  onde  se  realizou  um  estudo
exploratório  com  sujeitos  de  ambos  os  sexos,  na  faixa  etária  de  doze  a  dezoito  anos.  Para  a  coleta  de  dados,  foram  utilizadas  entrevistas
em  escolas,  além  de  um  questionário  composto  de  perguntas  enviadas  por  e-mail.  Apresentou-se  ainda  a  análise  dos  resultados  de
questionários  aplicados  a  professores  do  segundo  seguimento  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio  a  respeito  da  produção
textual  de  seus  alunos.
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Código: 306

Título: O princípio multiplicativo como recurso didático para a resolução de problemas de contagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20043925003011012P1

Palavra Chave: análise combinatória, princípio multiplicativo, contagem

Resumo:   O  ensino  da  análise  combinatória  quase  sempre  esteve  voltado  para  uma  utilização  indiscriminada  de  fórmulas  na 
resolução  de  problemas,  levando,  em  muitas  situações,  a  equívocos  ou  erros  de  interpretação  e  aplicação  que  por  sua  vez  vêm  a
reforçar  os  obstáculos  epistemológicos  que  o  aprendiz  traz  em  seu  arcabouço  cognitivo  prévio.  Foi  centrado  neste  tipo  de  preocupação
que  nos  dedicamos  ao  estudo  e  à  pesquisa  que  envolve  a  resolução  de  problemas  de  contagem,  com  o  objetivo  de  analisar  os  diferentes
processos  (conceitos,  princípios  e  fórmulas)  utilizados  pelos  alunos  na  resolução  de  problemas  ligados  à  Análise  Combinatória.  Nossa
pesquisa  de  campo  se  desenvolveu  em  duas  etapas:  numa  primeira  aplicamos  dois  questionários  com  perguntas  e  problemas  a  um  total
de  87  alunos  do  ensino  médio  de  duas  escolas,  sendo  uma  pública  e  outra  da  rede  particular  de  ensino.;  numa  segunda,  a  partir  dos
resultados  obtidos  na  primeira,  selecionou-se  um  grupo  de  12  alunos  de  outra  escola  da  rede  particular,  com  o  qual  procuramos
desenvolver  a  apreensão,  a  habilidade  e  a  aplicação  do  Princípio  Multiplicativo  como  recurso  didático  na  resolução  de  problemas  de
contagem,  o  desenvolvimento  de  competências  e  um  ganho  substancial  nas  habilidades  cognitivas  dos  alunos,  em  cuja  mensuração
utilizamos  nosso  Índice  Percentual  de  Produtividade  por  Categoria  de  Utilização  (IPP)  que  deu  ao  Princípio  Multiplicativo  (41,85%)
uma  vantagem  de  produtividade  de  6,29%  sobre  outros  processos  de  resolução  (35,56%);  reforçando  nossa  sugestão  como  recurso
didático  para  a  resolução  de  problemas  de  contagem.
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Código: 307

Título: Identificando sinalizações referentes às expectativas de aprendizagem sobre Geometria, ao término da 
Educação Básica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200412333005010005P4

Palavra Chave:  Geometria, Educação Básica, Saberes valorizados

Resumo:   O  trabalho  tem  como  objetivo  investigar  as  sinalizações  referentes  às  expectativas  de  aprendizagem  sobre  Geometria,  ao
término  da  Educação  Básica,  pretendendo  assim  contribuir  para  a  reflexão  sobre  o  ensino  de  Geometria  ao  final  dessa  etapa  da
escolarização.  Coteja  as  orientações  de  novas  propostas  curriculares,  as  questões  de  alguns  vestibulares  do  Estado  de  São  Paulo  e  do
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  -  ENEM,  que,  como  sabemos,  são  orientadores  dos  projetos  de  ensino  nas  escolas  de  nível  médio.
Busca  investigar  como  se  caracterizam  as  propostas  para  o  ensino  de  Geometria,  na  Educação  Básica,  quais  as  sinalizações  dos  exames
vestibulares  e  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  e  que  conhecimentos  geométricos  os  exames  vestibulares  e  o  ENEM  estão
priorizando,  identificando  possíveis  conseqüências  disso  para  o  ensino  de  Geometria  ao  longo  da  Educação  Básica.  Utiliza  pesquisa
bibliográfica  e  documental  e  um  estudo  de  questões  dessas  avaliações,  nas  edições  de  2001  a  2003,  destacando  os  aspectos  mais
valorizados.  Dentre  os  principais  resultados  mostra  que  os  exames  vestibulares  se  organizam  ao  redor  de  um  conjunto  restrito  de
conteúdos  e  de  habilidades,  explorando  muito  pouco  as  situações  contextualizadas  ou  interdisciplinares  que,  no  entanto,  são  a  maior
característica  das  questões  propostas  pelo  ENEM.  Desse  modo,  revela-se  uma  forte  incoerência  entre  as  expectativas  de  aprendizagem
sobre  Geometria,  ao  término  da  Educação  Básica,  levando  em  conta  as  sinalizações  analisadas.
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Código: 308

Título: Um estudo sobre a prática pedagógica do professor de língua espanhola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045841005015003P0

Palavra Chave:  Prática pedagógica; Parâmetros Curriculares Nacionais.

Resumo:   Com  a  implementação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  nº  9.394/96  de  20  de  dezembro  de  1996,  a 
língua  espanhola  voltou  a  fazer  parte  do  currículo  escolar  do  Ensino  Fundamental  e  Médio.  A  mudança  curricular  revelou  um
descompasso  entre  o  número  de  professores  habilitados  ou  em  vias  de  habilitação  e  o  número  de  vagas  ofertadas  nas  escolas.  Diante  do
quadro  emergencial.  Contratam-se  profissionais  sem  a  formação  acadêmica  e  pedagógica  necessária  ao  desempenho  da  função
docente.  Por  vivenciar  o  cotidiano  desse  contexto,  como  professora  de  Prática  de  Ensino,  propôs-se  a  investigar  a  luz  dos  parâmetros
Curriculares  Nacionais  a  prática  pedagógica  do  professor  de  Língua  Espanhola  do  Ensino  Médio,  estabelecendo-se  as  relações  e  as
contradições.  Para  alcançar  os  objetivos  propostos  por  esta  investigação,  utilizou-se  a  abordagem  fenomenológico-hermenêutica  de
cunho  interpretativista.  A  entrevista  oral,  o  questionário  semi-estruturado  e  a  observação  às  aulas  foram  os  instrumentos  de  coleta  de
dados.  Os  sujeitos  investigados,  os  diretores  e  professores  de  espanhol  de  unidades  escolares  públicas  de  ensino  médio  de  Itajaí.
Constatou-se  que  os  professores,  embora,  tenham  conhecimento  dos  referências  curriculares,  pouco  aplicam  suas  recomendações  na
prática  docente.  A  causa  se  atribui  aos  fatores  limitantes,  presentes  no  contexto  educacional  vivenciado  por  eles.
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Código: 309

Título: Feira de Ciências: uma estratégia para promover a iniciação a Educação Científica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004942019010005P7

Palavra Chave:  Feira de Ciências - Iniciação Cientifica

Resumo:   Este  estudo  analisou  atividades  direcionadas  à  Iniciação  à  Educação  Científica,  do  tipo  Feira  de  Ciências,  que  ocorreram
em  oito  unidades  escolares  ligadas  ao  Centro  de  Educação  Tecnológica  da  Universidade  Luterana  do  Brasil  (CTU),  localizadas  na
Grande  Porto  Alegre,  no  período  de  abril  de  2003  a  agosto  de  2004.  O  problema  presente  nesta  pesquisa  procurou  mostrar  as  relações
que  se  estabelecem  entre  este  evento  e  a  vivência  de  processos  cognitivos  interdisciplinares,  bem  como  a  integração
escola-comunidade.  Com  intuito  de  atingir  este  propósito,  foi  aplicado  um  instrumento  de  coleta  de  dados  aos  alunos  e  professores,
servindo  de  diagnóstico  da  Feira  de  Ciências  ou  evento  similar,  promovida  pelas  escolas.  Para  a  confirmação  dos  resultados  obtidos
inicialmente,  foi  conseguida  através  da  aplicação  de  um  outro  instrumento  de  coleta  de  dados,  com  professores  orientadores  de
trabalhos  apresentados  neste  tipo  de  evento.  A  população  alvo  disponível  para  a  pesquisa  constou  de  293  professores  e  4295  alunos  do
Ensino  Fundamental  e  Médio,  sendo  que  a  amostra  analisada  constou  de  70  professores  e  566  alunos  ligados  ao  CTU  e  16  professores
orientadores  de  trabalhos,  não  pertencentes  as  escolas  da  rede.  Do  ponto  de  vista  metodológico,  optou-se  por  uma  análise  qualitativa
em  relação  as  questões  abertas  apresentadas  aos  alunos  e  professores  entrevistados  e  uma  abordagem  interpretativa,  quando  da
categorização  das  opiniões  dos  entrevistados.  A  pesquisa  efetuada  nos  indica  que  eventos  informais,  como  a  Feira  de  Ciências,  Mostra
Científica  ou  Mostra  Cultural  tem  proporcionado  a  todos  os  seus  participantes  a  vivência  de  processos  cognitivos,  de  caráter
interdisciplinar,  propiciando  a  Alfabetização  e  a  Educação  Científica,  possibilitando  o  intercâmbio  entre  as  escolas  e  as  comunidades,
contribuindo  com  a  formação  integral  do  aluno.
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Título: Atividades experimentais de química: reconstruindo a argumentação na educação pela pesquisa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041842005019026P3

Palavra Chave:  Química  Ensino, Experimentação, argumentação

Resumo:  ompreender  a  experimentação  como  ferramenta  dialógica  de  investigação,  constituição  e  comunicação  do  discurso  que
possibilita  encaminhar  o  processo  educativo  no  sentido  de  aprendizagens  centradas  na  reconstrução  da  argumentação.  Este  é  o
principal  objetivo  da  presente  dissertação  de  Mestrado,  a  qual  pretende  contribuir  para  a  compreensão  do  papel  da  experimentação  na
reconstrução  da  argumentação,  em  aulas  de  Química  que  têm  a  pesquisa  como  seu  princípio  educativo.  Os  dados  discutidos  neste
trabalho  foram  obtidos  em  uma  turma  de  Química  com  quarenta  e  oito  alunos  de  uma  Escola  de  Ensino  Médio  da  rede  particular  de
Porto  Alegre  ao  longo  do  segundo  semestre  do  ano  de  2002  e  primeiro  de  2003,  através  do  registro,  em  um  diário,  das  interações  de
sala  de  aula  e  da  gravação  em  áudio  de  duas  delas.  O  material  de  análise  também  é  composto  de  textos  produzidos  pelos  estudantes
durante  o  desenvolvimento  da  pesquisa.  Foram  também  realizadas  entrevistas  com  seis  alunos  que  participaram  ativa  e  intensamente
do  processo.  Sobre  esses  dados  foi  procedida  uma  análise  textual  qualitativa,  identificando-se  quatro  categorias:  atividades
experimentais,  linguagem,  rupturas  sócio-  culturais  e  dimensão  escrita.
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Título: Geometria tem Arte: uma proposta de ensino interdisciplinar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200416133024014016P0

Palavra Chave: arte e geometria; formação de professores; matemática

Resumo:   Trata-se  de  um  trabalho  sobre  formação  de  professores  para  o  ensino  de  Matemática,  onde  são  abordados  fundamentos
teóricos  da  Arte,  do  ensino  da  Geometria,  a  intersecção  desses  saberes  e  a  importância  da  formação  docente  voltada  para  uma
concepção  pedagógica  interdisciplinar.  O  imbricamento  da  Arte  e  da  Geometria  é  consolidado  no  momento  em  que  as  definições  dos
conceitos  ?  ponto,  linha,  plano  ?  e  das  formas  primitivas  ?  triângulo,  quadrado,  círculo  ?  são  expostos.  Por  meio  do  desenvolvimento
de  uma  oficina,  ?Geometria  tem  Arte?,  com  professores  de  Matemática  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  investiga-se,  com  base  em
exercícios  imagéticos  e  respostas  a  questionários,  a  percepção  destes  sobre  a  intersecção  entre  Arte  e  Geometria.  A  percepção  dos
Professores  é  analisada  por  meio  dos  aspectos  quantitativos  e  qualitativos  do  corpus,  que  está  no  capítulo  IV,  e  que  constitui  a  síntese  e
a  aplicação  das  considerações  teóricos-metodológicas.
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Título: Educação de jovens e adultos trabalhadores: a experiência do Programa Integração

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200434831003010001P0

Palavra Chave:  educação de adultos trabalhadores; jovens trabalhadores

Resumo:  A  dissertação  aborda  a  experiência  desenvolvida  pelo  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Telecomunicações  do  Rio  de  Janeiro
(SINTTEL/RJ)  ao  oferecer  um  curso  de  elevação  de  escolaridade  em  nível  de  Ensino  Médio  para  jovens  e  adultos  trabalhadores:  o
Programa  Integração,  estruturado  em  parâmetros  teórico-metodológicos  distintos  dos  convencionais.  Evidenciou-se  o  fato  de  que  o
acúmulo  de  reflexões  que  deu  origem  ao  Programa  Integração,  assim  como  as  que  decorreram  de  sua  avaliação,  pode  constituir
instrumento  para  o  fortalecimento  das  concepções  e  práticas  educativas  que  visam  a  transformação  social  e  a  formação  omnilateral  dos
sujeitos.  A  pesquisa  aponta  ainda,  para  as  mudanças  ocorridas  no  mundo  do  trabalho  a  partir  das  relações  sociais  capitalistas  e  do  seu
modelo  ideológico  neoliberal  adequado  à  competitividade  e  ao  individualismo,  reduzindo  através  da  lógica  do  mercado,  as  relações
pedagógicas  e  educativas  aos  objetivos  instrumentais.  Divulga,  também,  os  relatos  feitos  pelos  educandos  que  freqüentaram  o
Programa  acerca  dessa  inovadora  proposta  pedagógica,  destacando  suas  impressões  e  as  repercussões  do  Projeto  em  cada  um  deles.
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Título: Opiniões e expectativas de alunos do ensino médio em relação às aulas de Educação Física: alguns 
entrelaces com as relações de gênero

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200415631026010002P0

Palavra Chave: 

Resumo:  Os  alunos  do  Ensino  Médio  possuem  uma  visão  já  construída  em  relação  à  disciplina  Educação  Física  e  à  prática  de
atividades  físicas  na  escola.  Suas  atitudes,  opiniões  e  expectativas  são  oriundas  de  experiências  vividas  no  Ensino  Fundamental,  como
também  de  informações  passadas  por  professores,  familiares  e  amigos.  Dependendo  de  como  forem  transmitidas  essas  considerações
em  relação  à  disciplina,  os  alunos  se  mostrarão  receptivos  ou  não  à  sua  prática.  É  comum  observarmos  alunos  reclamarem  do
comportamento  de  alguns  professores  que  zombam  dos  alunos  mais  obesos  ou  privilegiam  os  que  possuem  maior  destreza  motora.
Atestados  falsos,  dores  e  outras  artimanhas  são  também  utilizadas  por  aqueles  que  não  valorizam  a  disciplina  na  escola.  Mas  existe
também  o  outro  lado  da  moeda,  alunos  que  se  mostram  satisfeitos  e  tecem  elogios  não  só  à  Educação  Física  escolar,  como  também  aos
seus  professores.  Tendo  em  vista  esta  realidade,  o  estudo  foi  elaborado  com  o  objetivo  geral  de  analisar  as  opiniões  e  expectativas  dos
alunos  do  Ensino  Médio,  acerca  da  disciplina  Educação  Física  na  escola,  fazendo  um  entrelace  com  as  relações  de  gênero.  Os  objetivos
específicos  visaram  identificar,  através  das  respostas  dos  alunos,  quais  são  as  suas  opiniões  e  expectativas  em  relação  à  disciplina
Educação  Física,  qual  a  importância  da  mesma  para  as  suas  vidas;  desvelar  o  que  os  alunos  definem  uma  boa  aula  e,  ao  mesmo  tempo,
analisar  sobre  eles  o  que  pensam  sobre  elas;  verificar  se  existem  diferenças  entre  as  opiniões  e  expectativas,  de  acordo  com  o  sexo  dos
respondentes.  Identificar  o  que  tem  de  bom  ou  ruim,  e  o  que  mais  os  motiva  a  participar  das  aulas.  A  metodologia  foi  de  natureza
qualitativa.  A  amostra  foi  composta  de  50  adolescentes  de  ambos  os  sexos  que  freqüentam  regularmente  o  Ensino  Médio  do  CIEP  048
Djalma  Maranhão,  localizado  no  Município  de  Itaguaí-RJ.  O  instrumento  de  coleta  de  dados  foi  a  entrevista  a  partir  de  um  questionário
constituído  de  perguntas  de  ordem  pessoal  e,  suas  respostas  foram  analisadas  através  da  estratégia  da  análise  de  conteúdo.  Os
resultados  demonstraram  que  os  alunos  gostam  da  disciplina,  para  eles  a  prática  melhora  a  saúde  e  as  aulas  são  teóricas  e  práticas,  com
grande  ênfase  nos  esportes.  A  didática  do  professor  e  a  parte  pedagógica  da  aula  são  os  fatores  que,  na  opinião  deles,  fazem  as  aulas
serem  boas.  O  que  tem  de  bom  nas  aulas  são  as  atividades  em  geral,  e  o  ruim  são  as  atitudes  negativas  dos  professores  e  dos  alunos,
mas  a  maioria  disse  que  não  existe  nada  de  ruim  nas  aulas.  Os  alunos  se  mostraram  satisfeitos  com  a  disciplina  na  escola;  a  prática  de
atividades,  o  movimento  consciente,  o  incentivo  dos  profissionais  de  ensino  ficaram  evidentes  dentro  do  ambiente  escolar.  O  que  mais
os  motiva  é  o  gosto  pelas  atividades  em  geral  e  para  eles  existe  diferença  de  comportamento  entre  alunos  de  sexos  diferentes  durante  as
aulas
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Título: O processo de escrita na perspectiva e na prática de estudantes do ensino médio da rede pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200435731003010016P8

Palavra Chave:  processo; produção de textos; ensino; letramento

Resumo:  Com  o  objetivo  de  buscar  dados  que  contribuam  para  uma  prática  de  redação  mais  reflexiva,  este  estudo  enfoca  as
representações  que  60  estudantes  do  Ensino  Médio  de  escola  pública  de  periferia  têm  de  seu  processo  de  produção  textual,
confrontando  as  etapas  que  nele  apontam  com  aquelas  que  integram  o  Modelo  de  Produção  de  Textos  Escritos,  de  Meurer.  Por  meio  de
questionários  e  protocolos  verbais  escritos  foi  estabelecido  o  perfil  dos  alunos  pesquisados  no  tocante  à  prática  da  leitura  e  da  escrita
em  seu  contexto  de  origem  e  foram  levantadas  as  representações  que  têm  dos  procedimentos  constituintes  das  etapas  de  seu  processo
de  escrita.  No  tocante  às  etapas  de  seu  processo  de  produção  textual,  constatou-se  a  ausência  quase  completa  de  menção  àquela  de
Revisão/reelaboração,  apontada  apenas  por  26,7%  dos  alunos  pesquisados,  o  registro  pela  maioria  dos  estudantes  (86,7%)  da  etapa  de
Textualização  propriamente  dita  e  a  alusão  feita  por  65%  dos  alunos  ao  estágio  de  Representação  mental  dos  fatos  realidade.
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Título: Trilhas e itinerários da Educação Ambiental nos trabalhos de campo de uma comunidade de 
aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20048142004012002P0

Palavra Chave:  Educação Ambiental; Biorregionalismo; Comunidades de Aprendi

Resumo:  Esta  pesquisa  buscou  compreender  uma  expedição  de  estudo,  que  teve  por  objetivo  favorecer  o  conhecimento  do  município
em  que  se  vive,  com  alunos  e  professores  da  2ª  Série  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Técnico  Industrial  Prof.  Mario  Alquati.  A
experiência  pedagógica  constituiu-se  em  uma  Comunidade  de  Aprendizagem  (professores,  alunos  e  moradores  dos  lugares  visitados).
Foi  um  movimento  no  sentido  de  pertencimento,  através  de  vivências  in  loco,  valorizando  o  espaço  e  orientando  uma  construção
significativa  de  concepções,  valores  e  atitudes.  Apostou  na  realização  de  trabalhos  de  campo,  como  uma  situação  pedagógica  que
contribui  para  o  processo  de  construção  do  conhecimento.  Constituiu-se  em  uma  pesquisa  qualitativa,  com  uma  abordagem
fenomenológico-hermenêutica,  porque  buscou  a  compreensão  da  experiência  relatada  e  sua  importância  para  a  educação,  apoiando-se
no  Biorregionalismo  e  na  formação  de  Comunidades  de  Aprendizagem.  Os  dados  da  pesquisa  foram  coletados  através  de  diversos
documentos  (cartas,  relatórios  e  textos)  os  quais  correspondem  a  cinco  anos  de  expedições  de  estudos,  pelo  espaço  urbano  e  agrário  do
município  do  Rio  Grande  ?  RS.  Estes  dados  foram  organizados  sistematicamente  e  deram  origem,  a  posteriori,  a  duas  grandes
categorias  de  análise,  que  foram:  Paisagens  construídas  por  uma  Comunidade  de  Aprendizagem  numa  abordagem  fenomenológica,
porque  a  ênfase  está  na  descrição  detalhada  da  experiência  vivida.  E  Ressignificação  Fenomenológica:  o  movimento  em  direção  ao
pertencimento,  numa  abordagem  hermenêutica,  onde  busco  interpretar  o  movimento  em  direção  ao  pertencimento  durante  as
expedições.  A  partir  da  análise  dos  dados,  percebe-se  que  o  movimento  em  direção  ao  sentido  de  pertencimento  nesta  pesquisa  ocorreu
no  momento  em  que  os  alunos  começaram  a  se  perceber  como  integrantes  de  uma  Comunidade  de  Aprendizagem;  isto  com  o
desenvolvimento  de  um  trabalho  interdisciplinar,  e  quando  a  Comunidade  de  Aprendizagem  passou  a  compreender  a  biorregião,
sentindo-se  integrante  do  espaço  em  estudo.  Com  a  constituição  da  Comunidade  de  Aprendizagem,  a  aposta  no  desenvolvimento  de
um  trabalho  interdisciplinar  e  a  compreensão  da  biorregião,  a  relação  estabelecida  entre  o  eu  e  o  mundo  mostrou-se  ser  superada  pela
integração  do  eu,  o  outro  e  o  mundo.
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Título: A Cultura de Avaliar de um Professor/Coordenador de Disciplinas de LE: um estudo de caso no ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200429632001010057P2

Palavra Chave:  ensino fundamental, avaliação

Resumo:   Este  estudo  tem  como  objetivo  investigar  qual  é  a  cultura  de  avaliar  de  um  professor/coordenador  de  disciplinas  de  LE,
em  uma  escola  particular  de  ensino  médio,  e  o  seu  impacto  no  processo  avaliativo  de  LE  na  instituição.  Foi  realizada  uma  pesquisa
com  abordagem  qualitativa-interpretativa,  adotando-se  como  método  o  estudo  de  caso.  Foram  informantes  desta  pesquisa  a
professora/coordenadora  e  dois  professores  de  LE  da  instituição.  Com  base  em  entrevistas  e  questionários,  buscou-se,  inicialmente,
compreender  o  papel  da  avaliação  no  ensino  de  LE  para  a  professora/coordenadora,  bem  como,  levantar  suas  crenças,  mitos  e
concepções  que  influenciam  e/ou  determinam  sua  prática  de  avaliar;  e  por  fim,  procurou-se  constatar  o  impacto  dessas  crenças  e  mitos
no  processo  de  avaliação  da  escola.  Este  estudo  pretendeu  destacar  a  importância  de  se  considerar  as  crenças  e  suas  implicações  no
processo  avaliativo.  Finalmente,  identificar  como  a  influência  da  cultura  de  avaliar  dessa  professora/coordenadora  se  reflete  em  várias
etapas  do  processo  de  avaliação  na  instituição.
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Título: Interação professor-aluno por e-mail no ensino-aprendizagem de inglês: uma pesquisa-ação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20049331001017085P3

Palavra Chave:  e-mail;ensino-aprendizagem;língua inglesa;

Resumo:   Ao  perceber  uma  crescente  desmotivação  de  alunos  de  inglês  como  língua  estrangeira  para  escrever  redações,  esta 
professora-pesquisadora  propôs  uma  nova  prática  de  interação  entre  professor  e  aluno  por  e-mail  como  keypals.  Aplicou  a  metodologia
da  pesquisa-ação  para  investigar  a  própria  prática,  bem  como  para  descrever  a  percepção  dos  participantes  (alunos  e
professora-pesquisadora)  em  relação  a  esta  atividade.  Analisou  os  principais  aspectos  lingüístico-discursivos  de  informalidade
utilizados  nas  mensagens  eletrônicas  trocadas  por  professores  e  alunos.  A  análise  dos  dados  confirma  o  potencial  pedagógico  do  uso
do  e-mail  para  a  prática  da  modalidade  escrita  da  língua  estrangeira,  indicando  suas  principais  vantagens,  sugerindo  algumas  de  suas
limitações  e  apontando  caminhos  para  uma  redefinição  dos  parâmetros  de  utilização  da  atividade,  além  de  apontar  futuras  pesquisas  na
área  de  ensino  de  línguas  mediado  por  computador.
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Código: 318

Título: Cinema na escola: uma proposição de leitura fílmica.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20046033092010002P2

Palavra Chave:  Cinema;Escola;Leitura fílmica

Resumo:  Investiga-se,  nesta  dissertação  de  mestrado,  o  quanto  a  proposição  de  uma  leitura  fílmica  pode  contribuir  para  a  expressão
oral  e  escrita  de  alunos  do  ensino  médio,  a  partir  do  acompanhamento  e  exame  dos  resultados  da  aplicação  de  um  projeto,
desenvolvido  em  uma  escola  de  ensino  médio  denominado  Cinema  na  Escola.  Este  projeto  tinha  por  finalidade  desenvolver  uma  leitura
crítica  de  filmes  pelos  estudantes.  O  ?ver?  o  filme  pode  estar  associado  ao  que  Paulo  Freire  denomina  concepção  ?bancária?  da
educação:  o  educando  assiste  passivamente  ao  filme.  A  proposição  do  projeto  era  de  desalienar  o  ver,  substituindo-o  pelo  ler  crítico.
As  atividades  nele  desenvolvidas  iniciavam-se  com  a  escolha  dos  filmes  e  dos  vocábulos  referentes  à  produção  cinematográfica,  para
serem  pesquisados  pelos  educandos.  Após  a  análise  em  sala  de  aula  desses  vocábulos,  o  filme  era  exibido,  iniciando-se  um  debate,  no
qual  os  educandos,  identificavam  e  discutiam  os  principais  temas  abordados  na  película.  Para  a  produção  textual,  o  estudante  escolhia
um  dos  temas  debatidos  e  escrevia  uma  dissertação  argumentativa.  A  pesquisa,  que  constituiu  o  cerne  desta  dissertação,  objetivou
verificar  se  há  melhoria  na  explanação  oral  e  na  produção  textual  dos  educandos.  Em  síntese,  ela  se  debruça  sobre  a  questão:  A  leitura
fílmica,  como  estratégia  pedagógica  de  incentivo  à  expressão  oral  e  escrita  do  aluno  de  ensino  médio,  auxilia,  efetivamente,  no
desenvolvimento  desses  aspectos  da  performance  estudantil,  ao  contrário  das  vozes  correntes  que  afirmam  ter  o  desenvolvimento  de
uma  ?sociedade  iconográfica?  (das  imagens)  inibido  o  desejo  e  o  desenvolvimento  da  leitura  e  da  escrita  em  nossos  jovens?
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Código: 319

Título: Formação de Professores de Biologia: A interação de licenciados com a disciplina Didática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200412333004056079P0

Palavra Chave: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; INTERAÇÃO DE LICENCIADOS

Resumo:  Buscando  captar  a  perspectiva  do  professor  do  ensino  médio,  nesta  pesquisa,  articulamos  uma  reflexão  sobre  uma  série  de
termos,  empregados  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  que  tinham  com  ?ponto  arquimediano?  os  conceitos  de
competências  e  habilidades.  Explorando  nossa  condição  dupla,  de  pesquisadora  e  professora  do  ensino  médio,  procuramos  ?alinhavar?
estes  termos,  de  duas  maneiras:  lançando-nos,  juntamente  com  alunos  da  terceira  série,  numa  pesquisa  participativa,  em  sala  de  aula;  e
estudando  a  literatura  da  área  de  educação  científica  relacionada.  Assim,  através  de  uma  reflexão  de  mão  dupla,  por  um  lado,
analisamos,  à  luz  dos  textos  dos  PCN,  a  prática  de  sala  de  aula,  tanto  nossa  como  de  nossos  alunos,  enquanto  tentávamos  implementar
uma  série  de  projetos  apoiados  na  construção  de  maquetes  que  utilizavam  circuitos  elétricos,  e,  por  outro,  refletimos  sobre  o  texto  dos
PCN,  à  luz  de  nossa  prática  e  da  literatura  afim.  Nossa  análise  aponta  para  a  falta  de  sentido  da  meta  tácita,  colocada  para  os
professores  pelos  textos  governamentais  de  implementar  uma  lista  pré-estabelecida  de  competências  e  habilidades.  Para  que  o
professor  possa  mobilizar  investimentos  pessoais,  na  promoção  do  trabalho  coletivo  e  individual  dos  estudantes,  a  busca  de  inserção  do
estudante  nos  projetos  de  sala  de  aula  deve  ser  vista  de  forma  contextualizada,  livre  das  amarras  e  pré-condicionamentos  representados
pela  busca  do  professor  por  competências  e  habilidades  do  aluno.
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Código: 320

Título: Um estudo sobre o desenvolvimento profissional dos professores de ciências.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004640002012025P2

Palavra Chave:  formação de professores, ensino de ciências, desenvolvimento

Resumo:   O  presente  trabalho  é  um  estudo  sobre  a  vida  profissional  de  professores  de  ciências,  analisando  as  diferentes  fases 
porque  passaram  em  suas  carreiras  desde  a  formação  inicial  e  os  fatores  que  influenciaram  positiva  ou  negativamente  a  sua  evolução.
Os  dados  consistiram  de  5  entrevistas  com  professores  do  ensino  médio  da  área  de  ciências  naturais  da  região  de  Londrina,  norte  do
Paraná,  nas  quais  foram  levantadas  várias  questões  que  abordavam  seus  históricos  de  vida  até  o  momento  em  que  as  entrevistas  foram
realizadas  (entre  2002  e  2003).  Para  a  apresentação  dos  dados  utilizamos  o  modelo  de  desenvolvimento  profissional  de  Huberman
(2000);  os  dados  foram  analisados  a  partir  da  tese  da  captura  pelos  discursos  institucionais  de  Arruda  e  Villani  (2001).  Com  relação  à
cponclusões  gerais  sobre  o  trabalho,  a  análise  realizada  nos  permite  afirmar  que  os  dois  conjuntos  de  categorias  foram  parcialmente
adequados  para  análise  do  desenvolvimento  profissional  dos  professores  entrevistados.  A  análise  dos  casos  indica  que  há  uma
multiplicidade  de  possibilidades  na  carreira  do  professor,  dependendo  da  maior  ou  menor  captura  por  esse  ou  aquele  discurso.  Ou  seja,
trata-se  de  uma  captura  por  vários  discursos  ao  mesmo  tempo,  sendo  que  o  predomínio  de  um  dado  discurso  sobre  outros  depende  do
sujeito  aceitar  ou  não  ser  por  ele  capturado,  o  que  na  maioria  das  vezes  não  é  um  processo  consciente.
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Código: 321

Título: Vivências, experiências de ambientalização: repensar o ensino médio pelo viés da Educação 
Ambiental.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20048442004012002P0

Palavra Chave: Educação Ambiental; Formação de Professores; Ensino Médio

Resumo:   Nesta  pesquisa  assumi  o  desafio  de  ser  professora  pesquisadora  de  minha  prática,  comprometida  com  uma  reflexão  crítica
do  processo  e  com  uma  preocupação  pela  qualidade  do  trabalho.  Assim,  encarei  o  desenvolvimento  de  uma  Unidade  Didática:  AIDS
2002:  a  vacina  contra  AIDS,  adaptada  de  Gordillo  (2001)  nas  turmas  de  Biologia  da  Segunda  Série  do  Ensino  Médio  do  Colégio
Técnico  Industrial  Professor  Mario  Alquati  (CTI)  da  Fundação  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  ?  FURG,  da  cidade  do  Rio
Grande  ?  RS  em  que  lecionava.  Os  alunos  foram  estimulados  a  organizar  uma  conferência  simulada  e  participar  dela  para  decidir  a
liberação  ou  não  da  fase  final  dos  ensaios  com  a  vacina,  aplicada  em  crianças  africadas  de  três  anos  e  tiveram  como  principal  tarefa  a
construção  de  argumentos  para  apoiar  sua  postura.  Tal  Unidade  Didática  objetivou  analisar  a  argumentação,  entendida  como  um
processo  comunicativo,  no  qual  os  interlocutores  defendem  diferentes  posturas,  e  a  constituição  da  sala  de  aula  como  uma  Comunidade
de  Aprendizagem,  potencializadora  da  interação  social  e  da  construção  compartilhada  do  conhecimento.  Os  registros  das  atividades
formaram,  junto  com  o  diário  da  professora  pesquisadora,  o  corpus  de  análise  a  constituir  esta  dissertação  de  mestrado.  A  metodologia
empregada  caracteriza-se  como  um  estudo  de  caso  etnográfico,  e  a  análise  dos  dados  ocorreu  de  forma  interpretativa.  Os  resultados
acenam  para  importância  de  atividades  que  superem  a  mera  transmissão  de  conteúdos  conceituais.  E  aponta  para  um  dos  objetivos  da
Educação  Ambiental  que  é  o  de  capacitar  para  a  ação.  Indica  também  a  possibilidade  de  constituir  a  sala  e  aula  como  uma  Comunidade
de  Aprendizagem  e  acena  para  a  importância  do  professor  refletir  sobre  sua  prática  e  constituir-se  pesquisador.  Postula-se,  com  isto,
que  a  implementação  da  Educação  Ambiental  no  Ensino  Médio,  possa  ocorrer  a  partir  da  ambientalização  do  processo
ensino-aprendizagem  de  disciplinas  isoladas,  talvez  mobilizadoras  da  incorporação  em  outras  disciplinas  e  na  escola  como  um  todo.
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Código: 322

Título: Fazer Teatro na Escola...Por Que Não? Estudo sobre a Produção Teatral no Espaço Escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042216633003017059P0

Palavra Chave: Teatro; Teatro na Educação; Criação artística; Educação

Resumo:   Este  estudo  pretende  refletir  sobre  a  construção  do  conhecimento  artístico,  contribuindo  para  a  discussão  da  função  social
da  arte  e  o  papel  do  seu  ensino  na  escola.  Tem  em  vista  apresentar  uma  discussão  sobre  o  caráter  pedagógico  presente  na  produção  e
criação  teatral,  investigando  o  processo  de  ensino-aprendizagem  da  linguagem  teatral  que  vem  sendo  experimentado  pelo  Projeto
Fazendo  Gênero.  Este  projeto  está  sendo  desenvolvido  pelo  Setor  Curricular  de  Artes  Cênicas  do  Colégio  de  Aplicação  da
Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  ?  CAp/UFRJ  com  o  intuito  de  pesquisar  e  aplicar  uma  nova  proposta  didática  para  o  ensino  de
Artes  Cênicas  no  Ensino  Médio  a  qual  inclua  a  vivência  de  um  processo  de  montagem  de  um  espetáculo,  desde  a  preparação  corporal  e
composição  cênica  até  a  concepção  dos  elementos  que  compõem  este  espetáculo  e  captação  de  recursos  necessários  para  sua
realização.
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Código: 323

Título: Análise das mudanças avaliativas no ensino médio das escolas públicas de Fortaleza

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200434722001018001P9

Palavra Chave:  AVALIAÇÃO - PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM - ENSINO MÉDIO

Resumo:   AS  MUDANÇAS  NA  SISTEMÁTICA  DE  AVALIAÇÃO  NO  ENSINO  MÉDIO  DAS  ESCOLAS  PÚBLICAS 
ESTADUAIS  DE  FORTALEZA  FORAM  A  BASE  PARA  ESTE  ESTUDO.  A  PESQUISA  PERMITIU  VERIFICAR  O  QUANTO  A
AVALIAÇÃO  DA  APRENDIZAGEM  NESSE  NÍVEL  DE  ENSINO  ESTÁ  A  DESEJAR  NO  CENÁRIO  EDUCACIONAL
BRASILEIRO  E,  DE  UM  MODO  PARTICULAR,  NO  PANORAMA  EDUCACIONAL  DA  CAPITAL  CEARENSE.  FOI
REALIZADO,  ENTÃO,  UM  ESTUDO  COM  ABORDAGEM  QUALITATIVA  E  QUANTITATIVA  NA  AVALIAÇÃO  DO
ENSINO  MÉDIO  DAS  ESCOLAS  DA  TERCEIRA  REGIÃO  QUE  PERTENCEM  AO  CENTRO  REGIONAL  DE
DESENVOLVIMENTO  ?  CREDE  21,  UM  ESTUDO  DE  CASO  DO  TIPO  ETNOGRÁFICO,  TENDO  COMO  FOCO  SEIS
ESCOLAS  CIRCUNVIZINHAS,  NA  ZONA  OESTE  DA  CIDADE  DE  FORTALEZA,  CONTEMPLANDO  150  PROFESSORES
DAS  DIVERSAS  ÁREAS  DE  STUDO  E  CINCO  COORDENADORES  PEDAGÓGICOS.  A  AVALIAÇÃO  ESTÁ
CENTRALIZADA  NA  APLICAÇÃO  DE  PROVAS  E  TESTES,  GARANTIDO  A  MANUTENÇÃO  DO  PODER  A  SERVIÇO  DA
PEDAGOGIA  QUE  REFERENDA  O  MODELO  SOCIAL  DOMINANTE.  ALÉM  DISSO,  CONCLUIU-SE  QUE  A  MANEIRA
COMO  A  REFORMA  FOI  REALIZADA  E  A  DESCONTINUIDADE  DE  AÇÕES  NESSE  PROCESSO,  FORAM  FATORES
RELEVANTES  PARA  DESENCADEAR  UM  CENÁRIO  CONFUSO  QUE  OS  PROFESSORES  E  SEUS  COORDENADORES
REVELARAM  DURANTE  SUAS  FALAS  E  REGISTROS  SOBRE  O  ASSUNTO.  ESTA  SITUAÇÃO,  FUNDADA  EM  UM  TIPO
DE  RELAÇÃO  DE  PODER  HISTORICAMENTE  CONSTRUÍDA  PELOS  ATORES  SOCIAIS  QUE  FAZEM  A  SECRETARIA  DE
EDUCAÇÃO  E  A  ESCOLA,  POR  MEIO  DE  SEUS  PROFESSORES,  ALUNOS  E  TÉCNICOS  É,  AO  FINAL  DO  ESTUDO,
OBJETO  DE  REFLEXÃO  COM  A  FINALIDADE  DE  ABRIR  ESPAÇOS  PARA  UMA  DISCUSSÃO  AMPLA  ENTRE  OS
ENVOLVIDOS  DIRETA  E  INDIRETAMENTE  NO  PROCESSO,  TENDO  EM  VISTA  SALVAGUARDAR  O  DIREITO
INALIENÁVEL  DOS  NOSSOS  JOVENS;  O  DIREITO  A  UMA  EDUCAÇÃO  DE  QUALIDADE.
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Código: 324

Título: A Construção do professor em formação : Um  trabalho colaborativo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200433233005010023P2

Palavra Chave: ORMAÇÃO DE PROFESSORES, COLABORACAO,

Resumo:   Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  investigar,  em  um  contexto  de  formação  de  professores,  um  trabalho  reflexivo 
desenvolvido  entre  uma  professora  pesquisadora  e  um  professora  em  formação.  Partimos  do  pressuposto  de  que  para  promover
mudanças  nas  práticas  pedagógicas  é  necessário  que  os  participantes  desses  contextos  de  educação  se  envolvam  em  um  trabalho  ativo,
consciente  e  informado.  O  contexto  analisado  é  o  da  experiência  de  uma  professora  em  formação  que  desenvolve,  como  parte  de  sua
Prática  de  Ensino,  um  projeto  que  compreende  ministrar  aulas  de  Espanhol  a  alunos  do  ensino  Fundamental  e  Médio  de  Escolas
Estaduais  em  uma  cidade  do  interior  paulista.  Mais  especificamente,  é  analisado  como  ela  se  organiza  em  relação  aos  aspectos
interação  e  colaboração  além  de  ser  discutido  como  o  diário  reflexivo  e  a  sessão  reflexiva  se  constituem  como  instrumentos
desencadeadores  da  reflexão  crítica.  O  trabalho  fundamenta-se  na  abordagem  sócio-interacionista  para  discutir  ensino-aprendizagem  e
linguagem  (Vygotsky,1934/1935  ;  Bakhtin,  1929/1953)  e  no  conceito  de  reflexão  crítica  (Freire,  1970/1988,  Shön,  1987  e  Smyth
1992).  A  análise  de  dados  é  baseada  na  conteúdo  temático  e  seleção  lexical  de  Bronckart  (1999),  bem  como  na  distribuição  de  turnos
discutida  por  Kerbrat-Orecchioni  (1996).  Trata-se  de  uma  pesquisa  colaborativa  (Magalhães,  1994)  pois  seus  colaboradores  são  a
professora  pesquisadora  e  a  professora  em  formação.  A  coleta  de  dados  se  deu  em  2003  e  compreende  duas  aulas  de  espanhol,  dois
diários  reflexivos  referentes  às  aulas  e  uma  sessão  reflexiva.  Os  resultados  mostram  uma  transformação  tanto  da  pesquisadora  quanto
da  professora  em  formação  que  apontam  para  o  processo  reflexivo  como  um  trabalho  ativo  que  promove  uma  conscientização  dos
envolvidos  em  direção  a  transformação  de  ações  em  sala  de  aula.
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Título: A Avaliação de monitoramento e a materialização das reformas educacionais de caráter Neoliberal: 
Brasil dos anos 90

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045433065012001P6

Palavra Chave:  Avaliação de monitoramento - Estado

Resumo:  Este  trabalho  tomou  como  objeto  os  três  instrumentos  de  avaliação  de  desempenho  elaborados  pelo  Ministério  da  Educação:
o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da  Educação  Básica  (SAEB),  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  e  o  Exame  Nacional  de
Cursos  (o  extinto  Provão).  Exemplos  paradigmáticos  do  monitoramento  realizado  pela  esfera  do  poder  central  a  partir  das  mudanças  na
cultura  gestionária  do  Estado  -  em  resposta  às  demandas  de  ordem  econômica,  produtiva,  cultural  e  tecnológica  -,  esses  instrumentos
são  referidos  pelos  gestores  do  sistema  educacional  como  vetor  estratégico  na  condução  das  políticas  públicas  para  a  educação.
Verificamos  um  enorme  investimento  financeiro  e  humano  em  sua  aplicação  e  constante  aperfeiçoamento,  bem  como  grandes  esforços
realizados  para  garantir  sua  validação  social.  Este  trabalho,  que  reconhece  a  avaliação  de  monitoramento  como  ferramenta  essencial  na
nova  forma  de  gestão  das  políticas  públicas,  questiona  a  lógica  que  a  ilumina  propondo-se  assim  a  fazer  uma  avaliação  da  própria
avaliação.  Admitimos  a  influência  dos  agentes  externos  (as  instituições  multilaterais)  nas  reformas  da  década  de  90  ?  reformas  que
tentaram  organizar  a  economia  e  a  sociedade  dos  países  subdesenvolvidos  segundo  as  novas  orientações  do  momento  histórico  da
universalização  do  capitalismo.  Por  outro  lado,  não  desconsideramos  a  opção  das  autoridades  nacionais  -  cuja  participação  garantiu
uma  forma  específica  assumida  pela  condução  das  reformas  neoliberais  na  educação  nacional  ?  por  um  modelo  de  desenvolvimento  a
ser  elaborado  a  partir  de  fora.  Sob  uma  perspectiva  analítica  inscrita  no  materialismo  histórico  e  dialético,  esta  análise  procura  elucidar
de  que  maneira  as  características  da  avaliação  de  monitoramento  contribuíram  para  a  solidificação  dos  pressupostos  economicistas  e
mercadológicos  na  educação,  bem  como  para  a  construção  de  novos  padrões  para  a  exclusão  educacional.  Ao  mesmo  tempo,  procura
nas  contradições  que  emergem  a  partir  do  fenômeno  estudado  contribuir  para  um  debate  que  busque  alternativas  para  sua  superação.
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Título: Educação popular em processo: Um estudo de caso de ensino médio alternativo em Nova  Ramada/RS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200415442024013002P4

Palavra Chave:  EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO POPULAR, POLÍTICAS PÚBLICAS.

Resumo:   A  reflexão  sobre  a  ?Educação  popular  em  processo:  um  estudo  de  caso  de  Ensino  Médio  alternativo?  analisa  a  proposta
de  /educação  Popular  em  desenvolvimento  no  sistema  formal  de  ensino,  na  /escola  Dr.  Roberto  Löw,  situada  no  município  de  Nova
Ramada,  Noroeste  do  Rio  Grande  do  Sul.  Fundamenta-se  na  teoria  de  Paulo  Freire,  considerando-a  como  fator  determinante  na
mudança  das  práticas  educativas,  no  sistema  formal  de  ensino,  como  princípio  de  educação  libertadora  e  meio  de  inclusão  social,
alicerçados  em  projetos  de  desenvolvimento  harmônico  e  sustentável.  Este  projeto  experimental  é  resultante  das  políticas  públicas,
sendo  aprovado  e  implementado  pelo  governo  estadual  no  período  de  1999  a  2002.  Visa  atender  ás  necessidades  sociais,  oportunizar
novos  espaços  à  construção  do  saber,  contrapondo-se  ao  estilo  de  educação  bancária-tradicional.  A  intenção  foi  a  de  caracterizar  o
sentido  do  processo  de  sua  implantação  e  as  percepções  iniciais  dos  agentes  sociais  envolvidos  no  que  se  refere  a  dinâmica  de
funcionamento  e  a  praticidade  da  proposta.  Foram  entrevistados  pais,  alunos,  lideranças  políticas  e  entidades  municipais.  Para  tanto  se
realizou  questionários  com  questões  abertas  e  fechadas.  Entre  os  principais  pontos  de  análise  destaca-se  a  participação  popular  através
dos  mecanismos  de  intervenção  nas  políticas  públicas;  a  trajetória  percorrida  pela  comunidade  escolar  e  conquista  desta  modalidade  de
ensino  para  o  município,  o  currículo  e  gestão  escolar;  a  formação  dos  professores  e  a  função  mediadora  de  uma  educação  voltada  a
realidade  de  seus  educandos  em  um  contexto  social  que  não  apresenta  características  específicas  de  classe  como  é  o  caso  do
Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  )MST).  Foi  possível  constatar  que  esta  prática  de  ensino  avança  gradativamente  no  sistema
formal  e  cumpre  seu  papel  potencializador  no  acesso  cidadão  aos  seus  participantes  e  pode  servir  como  um  ponto  de  partida  para  novas
reflexões  sobre  a  prática  de  Educação  Popular.
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Título: A prática leitora no contexto do vestibular: a desconstrução de falsas concepções no 
ensino/aprendizagem de ELE
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Palavra Chave:  Vestibular; Leitura; Espanhol Língua Estrangeira

Resumo:   Esta  dissertação  se  propõe  analisar  em  que  medida  as  falsas  concepções  sobre  o  ensino-aprendizagem  de  ELE  presentes
em  alguns  alunos  do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular  influenciam  seu  desempenho  nas  provas  do  vestibular,  e
de  que  maneira  os  professores  devem  agir  para  desconstruir  equivocadas  representações  e  permitir  uma  interação  adequada  ao
desenvolvimento  do  processo.  Sendo  a  leitura  de  textos  a  principal  atividade  contemplada  no  atual  sistema  seletivo  das  universidades,
a  presente  dissertação  faz  uma  revisão  dos  diferentes  modelos  de  leitura  adotados  ao  longo  das  passadas  décadas,  além  de  apresentar  as
transformações  sofridas  pela  prática  leitora  na  vida  escolar,  decorrentes  da  inserção  dos  novos  gêneros  surgidos  na  sociedade  atual,  em
especial,  os  que  são  veiculados  através  dos  novos  suportes  tecnológicos.  Esta  é  uma  pesquisa  qualitativa,  de  cunho  interpretativista,
que  obteve  os  dados  para  análise  por  meio  de  três  questionários  aplicados  longitudinalmente.  Observou-se  determinado  contexto  onde
ocorre  o  processo  de  ensino-aprendizagem  de  espanhol  com  a  finalidade  específica  de  preparar  alunos  para  realizarem  as  provas  de
vestibular,  e  se  tentou  constatar  a  possível  relevância  do  aspecto  motivacional  na  seleção  temática  dos  textos  que  devem  constituir  o
material  a  ser  trabalhado  durante  as  aulas.  Os  alunos,  que  a  princípio  se  deixam  levar  pela  aparente  proximidade  tipológica  entre  os
dois  idiomas  ?  português  e  espanhol  ?  no  momento  da  opção  pela  língua  estrangeira,  acolhem  muito  positivamente  o  trabalho
empreendido,  mesmo  depois  de  já  terem  tomado  consciência  de  que  a  semelhança  não  leva,  necessariamente,  ao  domínio  completo  e
mais  rápido  da  língua  espanhola.  Propondo  ainda  que  sejam  incluídas  atividades  mais  participativas  e  motivadoras  além  das  que  são
desenvolvidas  ?  realização  das  provas  de  vestibulares  de  anos  anteriores  -  os  alunos  demonstram  com  suas  sugestões,  a  necessidade  de
nós,  professores,  adequarmos  a  prática  dessa  disciplina  aos  novos  paradigmas,  mais  coerentes  com  o  dinamismo  constitutivo  dos  dias
de  hoje,  que  é  elemento  constante  na  vida  de  todo  jovem.
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Palavra Chave:  Educação Ambiental; Agenda 21 Escolar; Agenda 21 Global; Des

Resumo:  O  presente  trabalho  visou  a  análise  da  importância  da  inserção  da  educação  ambiental  na  escola  pública,  com  ênfase  no
estudo  da  Agenda  21  Escolar.  Buscou-se,  assim,  avaliar  a  viabilidade  de  aplicação  em  instituições  de  ensino  de  nível  básico,  de  uma
proposta  organizada  no  âmbito  da  ONU  e  ratificada  por  179  países,  a  Agenda  21  Global.  Este  documento  propõe,  entre  outros  tópicos,
a  elaboração  de  agendas  de  sustentabilidade  em  diversas  escalas  ?  nacional,  estadual,  e  local  -.  Tendo  como  base  o  conceito  de
interdisciplinaridade,  inerente  a  projetos/programas  de  educação  ambiental,  buscou-se  avaliar  se  esse  tipo  de  trabalho  consegue
ampliar  o  entendimento  das  questões  sócio-ambientais  em  escala  local  pelos  diversos  sujeitos  envolvidos  (alunos,  professores,
funcionários,  direção,  pais,  comunidade  local,  órgãos  públicos,  etc.),  bem  como  estimular  a  participação  e  o  envolvimento  da
comunidade  escolar  na  busca  de  soluções  para  os  seus  problemas,  tal  como  sugere  o  referido  documento.  Foi  efetuado  um
levantamento  de  instituições  de  ensino,  no  Brasil  e  no  exterior,  que  desenvolvem  projetos  educacionais  com  base  na  Agenda  21
Global.  Com  o  intuito  de  analisar  e  colaborar  com  o  processo  de  elaboração  e  implantação  do  projeto  Agenda  21  Escolar,  foi  escolhida
uma  escola  pública  de  ensino  médio,  a  EE  Rui  Bloem,  localizada  no  município  de  São  Paulo,  para  a  realização  de  uma  pesquisa
participante.
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Título: A Prática docente e a disseminação de valores éticos no ensino médio e profissional

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200422242002010001P5

Palavra Chave:  ensino médio, valores, práticas educativas

Resumo:  Este  trabalho  objetiva  analisar  as  práticas  docentes  na  ótica  dos  professores(as)  e  alunos(as)  da  Escola  Estadual  de  Ensino
Médio  São  Vicente,  em  São  Vicente  do  Sul,  RS,  bem  como  identificar  os  valores  éticos  que  permeiam  essas  práticas,  dificuldades  e
maneiras  de  disseminá-las  na  construção  social  do  conhecimento.  A  análise  dos  dados  é  textual-qualitativa,  seguindo  os  objetivos  da
pesquisa  e  as  categorias  de  análise,  como  instrumentos  de  pesquisa  foram  utilizados  o  questionário  e  a  entrevista  semi-estruturada.  A
educação  em  valores  trabalha  com  os  conhecimentos  que  vão  além  da  dimensão  cognitiva,  explorando  a  dimensão  social.  Assim,  uma
prática  docente  cotidiana  alicerçada  em  valores  éticos  constitui-se  em  educar  para  uma  atuação  cidadã,  ao  mesmo  tempo,  representa
um  grande  desafio  devido  à  complexidade  que  é  o  ser  humano  e  às  diversidades  existentes  entre  os  grupos  sociais,  no  contexto  escolar.
Segundo  os  posicionamentos  e  argumentações  dos  professores(as),  só  se  pode  exercer  a  prática  docente  em  valores  éticos,  quando
houver  a  autovalorização  profissional,  somada  ao  reconhecimento  do  trabalho  por  parte  da  comunidade  e  a  um  processo  de  formação
humanizado.  Sob  um  ponto  de  vista  bastante  otimista,  os  valores  éticos  estão  sempre  presentes  na  prática  docente,  mesmo  que  em
escalas  distintas  e  são  esses  valores  que  permitem  ao  professor(a)  desempenhar,  de  forma  eficiente,  o  seu  papel  profissional  e  social.
Em  relação  aos  educandos,  observa-se  uma  associação  de  valores  com  a  prática  docente  relacionados  à  competência  do  professor(a)  e,
até  mesmo,  à  aprendizagem  e  à  construção  do  conhecimento.  Segundo  os  pesquisados,  os  valores  éticos  são  condicionantes  do  bom
desempenho  docente  e  da  facilidade  de  aprendizado  dos  alunos(as).  A  relação  em  valores  entre  professores(as)  e  alunos(as)  auxilia  o
desenvolvimento  pessoal  dos  discentes,  direcionando-os  a  possibilidades  de  resolução  de  problemas  diários,  ajudando-os  nos  debates
sobre  conhecimentos  atuais,  formando  diferentes  visões  de  mundo  e  permitindo  atenção  individualizada  na  condução  a
posicionamentos  mais  seguros.  Essa  relação  interpessoal,  quando  efetiva,  facilita  a  reflexão  sobre  as  ações  cotidianas,  a  afirmação  dos
pensamentos  em  formação  e,  principalmente,  a  capacidade  de  reconhecer  as  diferenças  pessoais  e  valores  individuais  dos  alunos(as).  A
pesquisa,  pelo  fato  de  abordar  valores  e  aspectos  relacionados  à  prática  docente,  tem  possibilidades  de  contribuir  para  o
enriquecimento  das  relações  interpessoais,  acentuando  uma  cumplicidade  entre  o  professor(a)  e  o  aluno(a),  no  sentido  de  valorizar,
sempre  e  cada  vez  mais,  o  processo  formativo.
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Palavra Chave: ipertexto, Ensino de Química, Aprendizagem

Resumo:  Esta  pesquisa  apresenta  um  hipertexto  de  Química  Geral,  envolvendo  as  Leis  de  Lavoisier  e  Proust,  desenvolvido  como
material  didático  para  o  Ensino  Médio,  tendo  como  referencial  teórico  a  Teoria  Cognitiva  de  Ausubel.  O  hipertexto  foi  desenvolvido
utilizando  o  programa  Power  Point,  da  Microsoft.  A  questão  básica  foi  investigar  se  a  re-elaboração  de  um  hipertexto  pelo  aluno,
originalmente  construído  e  apresentado  aos  alunos  pelo  pesquisador,  poderia  contribuir  para  um  aprendizado  mais  significativo  dos
conceitos  que  envolvem  essas  Leis  da  Química.  Ele  foi  aplicado  a  um  grupo  de  cinco  alunos  do  Ensino  Médio  e  avaliado  por  cinco
professores  de  Química  atuantes  no  Ensino  Médio  da  rede  pública  e  privada.  A  avaliação  foi  realizada  através  de  entrevistas
semi-estruturadas.  Tanto  os  alunos  como  os  professores,  avaliaram  positivamente  o  hipertexto,  levantando  aspectos  positivos  como:
interatividade,  interdisciplinaridade,  a  busca  da  construção  do  conhecimento,  a  motivação  do  aluno  para  o  aprendizado.  Foram
levantados  os  seguintes  aspectos  negativos:  dificuldade  dos  alunos  em  trabalhar  com  o  Power  Point  e  necessidade  de  instruções  mais
detalhadas  para  reformulação  do  hipertexto.  Com  os  resultados  obtidos  na  pesquisa  é  possível  concluir  que  a  participação  dos  alunos
na  reconstrução  de  um  hipertexto  pode  ser  uma  atividade  facilitadora  da  aprendizagem.

Data Pesquisa: 9/12/2008

Autor: Delmir da Costa Felipe

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 9/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 330 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 331

Título: A Educaçãoem químicapela pesquisa: Um caminhopara a  autonomia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041242005019026P3

Palavra Chave:  Química ? Ensino, Autonomia (Educação), Pesquisa Educacional

Resumo:   Este  trabalho  de  pesquisa  objetiva  estudar  o  desenvolvimento  da  autonomia  em  estudantes  do  ensino  médio.  Após 
desenvolver  uma  Unidade  de  Aprendizagem  em  Química  com  os  alunos  do  Ensino  Médio  de  uma  Escola  particular,  por  meio  da
análise  de  depoimentos,  de  ocorrências  de  sala  de  aula  e  da  produção  escrita,  pretende-se  compreender  como  se  dá  o  desenvolvimento
da  autonomia  em  processos  de  educar  pela  pesquisa.  O  trabalho  inicia  com  um  breve  relato  sobre  as  origens  da  pesquisa,  sua  relação
com  a  própria  história  da  autora,  justificando  as  razões  da  escolha  do  tema  e  do  problema,  bem  como  as  questões  de  pesquisa  que
orientam  o  trabalho.  Para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa  estruturam-se  alguns  caminhos  teóricos  norteadores  que  envolveram  a
reflexão  sobre  o  educar  pela  pesquisa,  as  Unidades  de  Aprendizagem  e  o  desenvolvimento  e  construção  da  autonomia  pelos  alunos.  A
Unidade  de  Aprendizagem  foi  construída  levando-se  em  consideração  as  idéias  prévias  dos  estudantes,  que  foram  categorizadas  e
analisadas,  possibilitando  a  estruturação  de  atividades.  Nessa  construção  foi  possível  identificar  alguns  indicadores  de  autonomia:  os
desafios,  a  afetividade  e  a  motivação;  a  experimentação  e  a  interdisciplinaridade;  a  organização,  a  responsabilidade  e  o
desenvolvimento  da  consciência  crítica  e  a  produção  escrita  e  a  argumentação  que  foram  analisados  e  discutidos  ao  longo  da  proposta.
Os  achados  fazem  crer  na  possibilidade  de  desenvolver  e  construir  a  autonomia  no  ambiente  escolar.  Com  isso,  pretende-se
compreender  de  que  forma  podemos  contribuir  para  a  formação  de  sujeitos  mais  autônomos  e  mais  capazes.
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Título: O uso da informática no ensino de História: permanências e mudanças

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200446633007012001P8

Palavra Chave: Política Educacional; Educação e Informática; Ensino de

Resumo:  O  objeto  central  deste  estudo  é  a  análise  do  projeto  de  Informática  Educacional  implementado  pela  Secretaria  de  Estado  da
Educação  de  São  Paulo  (SEE/SP),  através  da  Gerência  de  Informática  Pedagógica  (GIP),  em  escolas  da  rede  pública  estadual,  de  níveis
Fundamental  e  Médio,  como  parte  integrante  do  projeto  "A  Escola  de  Cara  Nova  na  Era  da  Informática",  destacando  o  projeto
desenvolvido  para  a  área  de  Ciências  Humanas  e,  em  particular,  sua  utilização  pelo  ensino  de  História.  Esta  análise  objetiva
compreender  os  caminhos  traçados  pela  equipe  elaboradora  do  projeto,  para  promover  a  inserção  dos  alunos  da  escola  pública  estadual
no  mundo  digital,  assim  como  identificar  o  posicionamento  de  professores  de  História  frente  ao  uso  desta  nova  ferramenta  no  cotidiano
de  suas  aulas.  Para  a  construção  desta  análise,  este  estudo  foi  dividido  em  três  partes.  A  primeira  parte  tem  como  objetivo  descrever  o
desenvolvimento  do  programa  de  Informática  Educacional  no  estado  de  São  Paulo,  culminando  com  a  elaboração  do  projeto  "A  Escola
Nova  na  Era  da  Informática",  elaborado  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação  de  São  Paulo,  na  primeira  gestão  do  governo  Mário
Covas.  A  segunda  parte  é  dedicada  à  análise  da  trajetória  da  disciplina  História  no  ideário  da  educação  brasileira,  dando  ênfase  às
reformas  curriculares  sofridas  por  esta  disciplina  a  partir  da  década  de  70,  que  desencadearam,  nos  anos  80,  os  debates  que  deram
origem  às  atuais  propostas  curriculares  de  História  de  diversos  estados.  Este  capítulo  busca  compreender  as  transformações  pelas  quais
passou  o  ensino  de  História  na  educação  de  níveis  Fundamental  e  Médio,  estabelecendo  parâmetros  para  análise  do  papel
desempenhado  por  esta  disciplina  em  um  período  marcado  pelo  constante  avanço  tecnológico,  no  qual  o  passado  é  preterido  pela
cotidiana  sedução  do  presente.  Ainda  neste  segundo  capítulo  são  analisadas  as  propostas  curriculares  de  História  para  os  ensinos
Fundamental  e  Médio  da  rede  pública  estadual  paulista,  visando  compreender  seu  eixo  norteador  para  balizar  o  campo  de  ação  do
professor  de  História  no  uso  de  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação.  O  terceiro  capítulo  é  dedicado  à  análise  das  diretrizes
educacionais  nacionais  para  a  área  da  Informática  Educacional,  constantes  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio,
publicado  em  1999,  e  dos  PCN+  Ensino  Médio  -  Orientações  Educacionais  Complementares  aos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,
publicados  no  início  de  2003.  Nesta  terceira  parte,  também  é  realizada  a  análise  da  visão  de  professores  de  História  da  Diretoria  de
Ensino  de  Itapeva-SP  com  relação  ao  uso  da  Informática  Educacional  no  desenvolvimento  dos  conteúdos  de  sua  disciplina.  Propõe-se,
neste  capítulo,  analisar  como  os  professores  de  História  se  apropriaram  destes  avanços  tecnológicos  e,  no  que  diz  respeito  às
estratégias  de  ensino,  quais  as  permanências  e  mudanças  identificadas  no  ensino  de  História,  a  partir  da  utilização  desta  nova
ferramenta  de  auxilio  à  aprendizagem.
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Título: Atribuição de sentido e construção de significados em situações de modelagem matemática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004940002012025P2

Palavra Chave:  educação matemática; modelagem matemática; ensino e aprendiz

Resumo:  Este  trabalho  relata  uma  investigação  sobre  a  atribuição  de  sentido  e  construção  de  significados  em  situações  de  modelagem
matemática.  Atribuição  de  sentido  e  construção  de  significados  são  entendidos  como  relações  subjetivas  estabelecidas  com  e  na
Matemática.  Essa  investigação  consiste  em  observar,  descrever  e  analisar  a  atuação  de  alunos  em  situações  de  modelagem  com  o
objetivo  de  compreender  como  a  atividade  do  aluno  na  modelagem  favorece  a  atribuição  de  sentido  e  construção  de  significados
matemáticos.  As  noções  de  sentido,  significado  e  atividade  são  oriundas  da  Teoria  da  Atividade  de  Vygotsky  e  Leontiev.  Diversas
situações  de  modelagem  matemática  foram  desenvolvidas  com  duas  turmas  de  alunos  do  segundo  ano  do  ensino  médio.  A  observação
direta  da  atuação  desses  alunos,  aplicação  de  questionários  e  entrevistas  foram  os  meios  empregados  na  coleta  de  informações.  Essas
informações  possibilitaram  analisar  as  relações  dos  alunos  com  as  situações  de  modelagem,  com  a  matemática  e  com  o  uso  do
computador  nessas  situações.  Percepções  gerais  dos  alunos  sobre  as  vantagens,  desvantagens  e  dificuldades  em  situações  de
modelagem  também  são  analisadas
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Título: Educação Matemática, Software e Rede de Professores: Repercussões no Discurso e na Prática 
Pedagógica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042142005019026P3

Palavra Chave:  Educação Matemática, Software, rede de rpofessores

Resumo:   A  presente  pesquisa  procurou  determinar  como  uma  rede  de  professores,  trabalhando  colaborativamente  na  organização  e
elaboração  de  atividades  de  Matemática  para  o  Ensino  Médio,  com  o  uso  de  software,  pode  contribuir  para  a  mudança  no  discurso  e  na
prática  pedagógica  desses  professores.  A  perspectiva  é  a  da  pesquisa-ação.  Durante  dez  encontros  do  grupo  de  discussão,  dez
professores,  juntamente  com  a  pesquisadora,  analisaram  software,  organizaram,  elaboraram  e  avaliaram  atividades  para  a  Educação
Matemática  no  Ensino  Médio.  A  mudança  no  discurso  e  na  prática  pedagógica  foi  mensurada  em  quatro  momentos  diferentes  e  indica
que  á  medida  que  os  encontros  do  grupo  se  desenvolveram,  os  professores  foram  ressignificando  seus  saberes,  reconstruindo  sua
auto-imagem  e  incorporando  o  uso  de  software  à  sua  prática  pedagógica.  A  inserção  dos  professores  na  rede  propiciou  a  construção  de
uma  nova  postura  epistemológica  e  uma  mudança  de  pradigma  para  esse  professores,  que  podem  fazer  a  opção  entre  o  ensino  de
Matemática  ou  a  Educação  Matemática  com  o  uso  de  software.
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Título: Clarice Lispector: uma proposta de leitura para o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200411240002012012P8

Palavra Chave:  aluno; recepção; leitura literária; metodologia de leitura

Resumo:   Quando  se  pensa  em  leituras  realizadas  por  alunos  que  cursam  o  ensino  médio  espera-se  encontrar  leitores  que  efetuem
leituras  com  propriedade.  Contudo,  a  prática  revela  uma  outra  realidade.  Os  educandos  desse  nível  de  ensino  não  sabem  ler,  não
aprenderam  a  ler,  apesar  de  estarem  há  pelo  menos  oito  anos  na  escola.  A  grande  maioria  dos  alunos  não  tem  a  sua  interpretação
considerada  por  professores  que  reconhecem  como  verdadeiras  somente  as  sugeridas  pelos  livros  didáticos.  A  partir  desta  realidade,
este  estudo  tem  como  objetivo  elaborar  uma  proposta  de  leitura  para  textos  literários  que  valorizem  a  recepção  do  leitor,  ao  mesmo
tempo  que  o  instrumentaliza  para  que  tenha  condições  de  explorar  e  entender  as  várias  possibilidades  de  sentidos  que  um  texto  literário
oferece.  Para  isso,  esta  pesquisa  buscou  em  Clarice  Lispector,  o  apoio  literário  por  se  tratar  de  uma  autora  que  escreve  de  modo
?simples?,  uma  vez  que  se  utiliza  de  vocabulário  e  enredo  fáceis,  porém,  traz  nas  entrelinhas  uma  mensagem  carregada  de  significados
para  serem  ?decifrados?.  Como  O  SUPORTE  teórico  esta  pesquisa  fundamentou-se  em  teorias  aparentemente  avessas,  mas  que  na
verdade,  podem  ser  vistas  como  auxiliares  e  complementares:  as  teorias  da  Estética  da  Recepção  e  do  Efeito  de  Hans  Robert  Jauss  e
Wolfgang  Iser,  respectivamente  as  quais  valorizam  o  leitor  e  a  Teoria  Semiótica  de  Algirdas  Julien  Greimas,  que  procura  descrever  e
explicar  as  estruturas  internas  do  texto.  Além  dessas  teorias,  contou-se,  ainda,  com  a  leitura  do  Método  Recepcional,  elaborado  por
Maria  da  Glória  Bordini  e  Vera  Teixeira  de  Aguiar,  Os  Níveis  de  Recepção  Literária  de  Hans  Klüger  e  a  Técnica  de  Montagem  dos
Campos  Lexicais  de  George  Maurand.  Espera-se  que  o  aluno  torne-se  com  a  efetiva  aplicação  desta  metodologia  de  leitura,  um
sujeito-leitor  capaz  de  preencher  os  ?vazios?  do  texto  de  modo  consciente  e  crítico  e,  com  isso,  reconheça  na  leitura  dos  textos
literários  uma  das  fontes  para  que  ele  tenha  seus  horizontes  de  expectativas  constantemente  ampliados.
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Título: Resolução de Problemas de Proporcionalidade: um estudo com alunos do ensino fundamental e médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20046941005015003P0

Palavra Chave:  Proporcionalidade; Estratégias de Resolução de Problemas

Resumo:   Este  estudo  descreve  e  caracteriza  várias  estratégias  que  estudantes  do  ensino  fundamental  e  médio  utilizam  para  resolver
problemas  multiplicativos.  Buscou-se  verificar  nas  estratégias  utilizadas  pelos  alunos  na  resolução  de  problemas  que  envolvem  o
conceito  de  proporcionalidade,  aspectos  que  seriam  indícios  da  compreensão  desse  conceito.  Os  sujeitos  foram  82  alunos  de  uma
escola  privada,  situada  na  cidade  de  Itajaí,  SC,  na  faixa  etária  de  12  a  17  anos,  sendo  estudantes  de  6ª  e  8ª  séries  do  ensino  fundamental
e  2  ª  série  do  ensino  médio.  Foi  solicitado  aos  alunos  que  resolvessem  nove  problemas  multiplicativos  do  tipo  isomorfismo  de  medidas
adaptado  de  Vergnaud.  As  análises  das  estratégias  adotadas  pelos  alunos  nos  problemas  revelaram,  que,  por  meio  de  seus  registros,  é
possível  identificar  elementos  que  demonstra  a  compreensão  do  conceito  de  proporcionalidade.  Os  resultados  demonstraram  em  vários
problemas  que  os  alunos  muitas  vezes  não  conseguem  reconhecer  a  proporcionalidade  como  uma  relação  multiplicativa,  por  outro
lado,  houve  tentativa  no  sentido  de  utilizar  ralações  aditivas  para  resolver  estes  problemas.
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Título: A representação social do computador como tecnologia de ensino para professores de Matemática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200424130001013001P1

Palavra Chave: Computador; Tecnologia de ensino; Representação Social

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  central  apresentar  a  pesquisa  desenvolvida  como  mestrando  em  Educação  na  linha
Formação  e  práxis  do  professor,  sub-linha  de  Educação  Matemática.  Essa  temática  nasceu  de  inquietações  pessoais  detonadas  a  partir
de  minha  prática  docente,  como  professor  de  Matemática  de  Ensino  Fundamental  e  Médio.  Estudos  independentes  levaram-me  a
instigar  possibilidades  de  melhoras  em  minha  atuação  profissional.  Uma  das  maiores  inquietações  era  a  resistência  dos  professores  de
Matemática,  com  os  quais  tive  contato,  às  mudanças  pedagógicas.  A  inserção  de  novas  tecnologias  no  processo  de  ensino  e
aprendizagem  era  pouco  absorvida  pelos  professores,  algo  que  era  saliente  na  prática  docentes  de  meus  colegas  arraigados  de  uma
prática  cartesiana.  A  escolha  do  computador,  como  tecnologia  impulsionadora  do  estudo,  ocorreu  em  função  da  forte  influência  dessa
tecnologia  no  cotidiano  dos  alunos  das  regiões  urbanas  ?  onde  a  pesquisa  aconteceu  ?  e  pelo  grande  impacto  que  ele  realiza  na
sociedade  em  geral,  e  na  educação.  A  utilização  da  teoria  de  Representação  Social  tem  caráter  qualitativo.  Essa  teoria  busca,  a  partir  do
senso  comum,  evidenciar  de  forma  coletiva  elementos  das  concepções  elaboradas  por  um  determinado  grupo  social.  A  pesquisa  com
essa  teoria  transcorre  a  partir  de  elementos  cotidianos  ?  discurso  e  prática  social  ?  que  comporam  nossa  esfera  de  análise.  Como
conclusão  esperamos  ter  clarificado  o  que  representa  socialmente  o  computador  para  o  professor  de  matemática  da  região  pesquisada,
no  desenrolar  de  sua  atividade  docente.  Como  expoente  de  nossas  conclusões  identificamos  o  caráter  tecnicista  do  computador,  sendo  a
utilização  do  computador  como  ferramenta  de  ensino  e  não  como  elemento  impulsionador  no  processo  de  construção  de  um  novo  ?ser?
social.
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Palavra Chave:  Política Educac;Gestão Democrática;Cultura Organiz e Escolar

Resumo:   O  presente  estudo  insere-se  no  debate  sobre  a  gestão  da  educação  e  objetiva  analisar,  de  forma  contextualizada,  o  papel
da  cultura  organizacional  na  construção  da  gestão  democrática  de  uma  escola  pública  do  município  de  Fortaleza,  no  Estado  do
Ceará/Brasil.  Para  tanto,  buscou-se  apreender  os  padrões  culturais  que  servem  de  referência  à  constituição  da  gestão,  privilegiando  os
processos  participativos  e  os  significados  atribuídos  pelos  atores  a  esse  processo.  Tem-se  como  pressuposto  que  uma  mudança  como  a
gestão  democrática  para  se  estabelecer  na  realidade  da  escola  precisa  fazer  parte  da  cultura  que  a  institui,  ou  seja,  estar  presente  nas
concepções,  nos  valores  e  nas  crenças  dos  que  integram  a  escola.  A  base  conceitual  está  ancorada  nos  estudos  sobre  democratização,
participação,  descentralização  e  cultura  organizacional  e  escolar,  que  se  constituíram  a  referência  para  a  análise  dos  dados,  a  partir  de
uma  abordagem  teórica  crítica.  Os  procedimentos  teórico-metodológicos  englobaram  a  análise  documental,  a  realização  de  entrevistas
e  a  observação  não  -  participante.  Os  resultados  mostraram  o  predomínio  de  uma  concepção  de  gestão  pautada  numa  visão  restrita  de
participação,  um  Conselho  Escolar  cujas  discussões  pedagógicas  centram-se  em  aspectos  disciplinares,  um  projeto  político  pedagógico
que  se  resume  a  um  conjunto  de  propostas  curriculares.Questões  relativas  ao  ensino-aprendizagem  que  deveriam  ser  discutidas  tanto
nas  reuniões  do  Conselho  Escolar  quanto  nas  reuniões  de  planejamento  pedagógico,  raramente  o  são,  tendo  em  vista  a  formalidade
predominante  nestas  reuniões.Neste  sentido,  os  processos  de  gestão  democrática,  pelo  menos  na  realidade  pesquisada,  requerem  ações
pedagógicas  que  questionem  o  seu  caráter  formal  e  favoreça  a  instituição  de  uma  cultura  de  valorização  dos  processos  pedagógicos
participativos,  pautada  em  valores  democráticos  e  numa  visão  de  formação  humana  emancipadora.
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Código: 339

Título: Uma experiência de produção de textos na escola pautada nos critérios do ENEM..

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20044051001012011P6

Palavra Chave: Produção de Texto; Competências; Habilidades; ENEM.

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  verificar,  através  de  uma  experiência  de  produção  de  textos  na  escola,  se  há  diferença
de  qualidade  entre  os  textos  escritos  por  alunos  que  conhecem  como  as  competências  e  habilidades  propostas  pelo  Exame  Nacional  do
Ensino  Médio  -  ENEM  funcionam  (grupo  1)  e  aqueles  produzidos  por  alunos  que  não  as  conhecem  (grupo  2),  bem  como  verificar  até
que  ponto  tais  competências  se  aproximam/se  distanciam  dos  critérios  estabelecidos  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do
terceiro  e  quarto  ciclos  e  do  Ensino  Médio  -  PCNs.  Os  textos  que  constituem  o  corpus,  16  no  total,  sendo  8  de  cada  grupo,  foram
elaborados  a  partir  da  proposta  de  redação  do  Vestibular  de  Verão/2003  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul  (UFMS).  Para
avaliar  a  experiência,  orientamo-nos  principalmente  pelos  princípios  teórico-metodológicos  da  Lingüística  Textual.  Os  resultados
revelam  que  os  alunos  com  os  quais  foi  desenvolvido  um  trabalho  explícito  acerca  das  competências  e  habilidades  do  ENEM,  no  geral,
tenderam  a  incorporá-las  satisfatoriamente,  produzindo  textos  mais  coesos  e  coerentes,  que  atenderam  ao  tema  abordado  e  ao  tipo
solicitado  (dissertativo-argumentativo),  demonstrando  bom  domínio  da  norma  culta  da  língua  escrita  e  capacidade  de  solução  de
problemas  sem  desrespeitar  os  direitos  humanos.  Já  aqueles  que  não  foram  orientados  pelos  mesmos  princípios  apresentaram  um
domínio  apenas  precário/razoável  dessas  competências.  Assim,  apesar  das  limitações  da  proposta  do  ENEM,  em  comparação  com
outras  propostas  e/ou  instrumentos  de  avaliação,  um  trabalho  que  se  proponha  discutir  tal  proposta  com  os  alunos  contribui  para  o
aprimoramento  de  sua  competência  textual.
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Código: 340

Título: Uma abordagem Político-Social para o Ensino de Funções no Ensino Médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200411233004056079P0

Palavra Chave:  grupos co-operativos; justiça social; trabalho produtivo; te

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  principal  o  desenvolvimento  de  uma  alternativa  para  o  estudo  de  FUNÇÕES,  no  Ensino
Médio,  onde  esse  conteúdo  fosse  abordado  vinculado  a  explicitação  da  relação  entre  grandezas  variáveis,  trabalhado  em  Grupos
Cooperativos,  através  da  resolução  de  problemas  Ampliados  que  envolvessem  Temas  Político-Sociais  com  a  finalidade  de  contribuir
para  a  formação  de  indivíduos  transformadores  e  comprometidos  com  os  aspectos  sociais,  políticos  e  culturais  da  Sociedade  Brasileira.
Para  isso,  utilizamos  a  teoria  do  desenvolvimento  e  da  aprendizagem  de  Vigotski  e  a  pedagogia  Histórico-Crítica,  enquanto  psicologia
e,  respectivamente,  pedagogia  que  fundamentaram  o  trabalho.  Utilizamos,  enquanto  metodologia,  a  Pesquisa-Ação.  Participaram  da
proposta  21  alunos  da  primeira  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  da  cidade  de  Bocaina.  Para  elaborar  a  alternativa  citada,
contamos  com  o  Trabalho  em  Grupos  Cooperativos,  Contrato  de  Trabalho  e  Modificações  de  problemas  matemáticos,  Ampliando  seus
conteúdos  com  questões  Político-Sociais  emergenciais  para  a  sociedade  brasileira.  Da  análise  dos  resultados  pode-se  concluir  que
houve  melhora  nas  relações  sociais  em  sala  de  aula,  no  desenvolvimento  do  conteúdo  matemático  e  contribuições  para  a  formação  de
indivíduos  comprometidos  em  denunciar  injustiças  e  anunciar  a  transformação  da  sociedade  em  JUSTA,  para  a  maioria  da  população.
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Código: 341

Título: A compreensão leitora nos livros didáticos destinados ao Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200410522001018024P9

Palavra Chave:  texto; leitura; compreensão; questões de compreensão.

Resumo:  Levando  em  consideração  a  leitura  como  um  processo  ativo  e  interativo  de  (re)criação  do  significado  do  texto,  esta  pesquisa
investiga  como  as  perguntas  que  acompanham  os  textos  levam  o  aluno-leitor  a  operar  com  eles.  Além  das  perguntas  de  compreensão,
analisamos  o  livro  didático  de  ensino  médio  e  o  respectivo  manual  do  professor  (parte  integrante  desse  material)  com  o  objetivo  de
verificar  concepções  de  língua,  de  texto  e  de  leitura  subjacentes  às  propostas  de  estudo  do  texto.  Para  tanto,  recorremos  ao  suporte
teórico  sobre  o  tema  que  focalizam  os  problemas  relativos  ao  livro  didático  (Marcuschi  (1996a),  Silva  (1996),  Alves  (2000),  Cayser
(2001),  Dionísio(2002)),  à  leitura  e  à  compreensão  (Levy  (1973),  van  Dijk  e  Kintsch  (1983),  Alliende  e  Condemarin  (1987),  Smith
(1989),  Dascal  (1992),  Nunes  (1994),  Leffa  (1999)  Marcuschi  (2001)).  Quanto  à  formulação  de  questões  (André  (1979),  Fitzgerald
(1983),  Palincsar  e  Brown  (1984),  Ilari  (1997),  Marcuschi  (1996a)).  Constatamos  que,  em  linhas  gerais,  os  exercícios  de  compreensão
falham  em  vários  aspectos  e  não  atingem  os  objetivos  apresentados  no  manual  do  professor,  demonstrando  uma  noção  de  compreensão
como  simples  decodificação.  A  análise  dos  dados  comprova  parcialmente  a  hipótese  de  que  os  exercícios  de  compreensão  dos  livros
didáticos  ajudam  bem  pouco  a  entender  o  texto  como  um  todo  organizado  de  sentido,  cujos  limites  e  possibilidades  de  sua
compreensão  estão  nele  inscritos,  pois  deixam  de  lado  atividades  que  incentivem  a  reflexão  dos  conteúdos  vinculados  às  condições  e
situações  de  interação.
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Código: 342

Título: Trabalhando com projetos : limites e potencialidades

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200416133002010003P9

Palavra Chave:  ensino de fisica, projeto educacional, dinamica de grupo

Resumo:  A  realização  de  projetos  de  trabalho,  no  âmbito  escolar,  envolvendo,  sobretudo  alunos  do  ensino  fundamental  e  médio,  vem
sendo  retomada  cada  vez  com  mais  frequência  nos  últimos  anos.  No  entanto,  ainda  que  muito  discutida,  essa  proposta  tem  sido  pouco
analisada,  a  partir  de  práticas  concretas  em  sala  de  aula.  Além  disso,  há  também,  diferentes  concepções  e  espaços  de  definição  de
projetos,  o  que  também  dificulta  a  discussão.  Optamos  por  considerar  a  realização  de  projetos  como  uma  estratégia  educacional,  em
uma  perspectiva  ampla,  e  buscamos  investigar  suas  especificidades,  tanto  do  ponto  de  vista  das  contribuições  que  agrega  como  de  suas
eventuais  limitações.  Para  isso,  foi  desenvolvido  um  estudo  de  caso,  com  alunos  de  primeira  série  do  ensino  médio,  engajados  na
realização  de  um  projeto  escolar  ao  longo  de  todo  um  ano  letivo.  Como  material  de  análise  foram  utilizados  os  registros  de  observação,
os  materiais  produzidos  pelos  alunos  e  os  seus  próprios  relatos.  Os  dados  obtidos  foram  analisados  do  ponto  de  vista  de  duas
dimensões  específicas:  a  dinâmica  de  grupo  e  a  natureza  do  conhecimento  dos  alunos.  Os  resultados  indicam  que  a  realização  de
projetos  traz  grandes  contribuições  para  a  formação  dos  alunos,  especialmente  no  que  diz  respeito  a  competências  pouco  trabalhadas
no  ensino  escolar  tradicional.  No  entanto,  o  trabalho  em  grupo  nem  sempre  é  estabelecido  de  forma  coletiva  e  muitas  vezes  não  evolui
com  o  passar  do  tempo.  Além  disso,  essa  é  uma  estratégia  que  permite  agregar  significado  e  contexto  para  os  conceitos  já  adquiridos,
transformando-os,  e,  possivelmente,  contribua  para  a  construção  de  conceitos  científicos  novos.  A  identificação  de  tais  limites  e
potencialidades  pode  vir  a  contribuir  para  o  planejamento  adequado  de  projetos,  redimensionando  expectativas  e  sinalizando  ações  de
acompanhamento.
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Código: 343

Título: Um olhar sobre a TV: percepções de professores sobre a leitura crítica de imagens no Ensino Médio de 
Londrina.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20049640002012015P7

Palavra Chave:  Televisão; Práticas Pedagógicas; Ensino Médio de Londrina

Resumo:   Este  trabalho  apresenta  um  estudo  sobre  as  percepções  de  professores  do  ensino  médio  de  Londrina  sobre  a  leitura  crítica
de  imagens  da  televisão.  A  referida  pesquisa  objetivou  verificar  a  existência  de  práticas  pedagógicas  que  levem  os  alunos  dessas  séries
a  ler  criticamente  imagens/mensagens  da  televisão.  Trata-se  de  um  estudo  comparativo,  por  amostragem,  no  qual  aspectos
socioeconômicos  foram  determinantes  para  a  seleção  dos  colégios.  Todos  os  colégios  são  da  rede  pública  estadual,  porém  com
características  bastante  distintas  no  que  se  refere  a  sua  localização  e,  principalmente,  o  público  atendido.  Inicialmente,  realizou-se  um
levantamento  bibliográfico  a  respeito  dos  temas  referentes  ao  problema,  enfocando-se  principalmente  a  relação  entre  educação  e
comunicação.  Logo  após,  desenvolveu-se  uma  pesquisa  de  campo  na  qual  participaram  três  terceiras  séries  do  ensino  médio  de
Londrina.  A  coleta  dos  dados  deu-se  por  meio  da  aplicação  de  questionários  e  de  entrevistas  com  os  professores  e  ocorreu  durante  o
primeiro  semestre  de  2003.  Através  dos  dados  coletados  puderam-se  conhecer  algumas  percepções  dos  professores  acerca  das
influências  causadas  pela  televisão  sobre  os  adolescentes,  bem  como  sua  postura  pedagógica  diante  das  mesmas.  Com  relação  aos
colégios,  não  se  encontrou  um  projeto  institucional  voltado  a  esse  objetivo,  houve  apenas  iniciativas  esporádicas  e  individuais,  de
alguns  professores.
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Código: 344

Título: Práticas Pedagógicas com uso de ambientes baseado em Websites: Uma possibilidade de ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200424542002010001P5

Palavra Chave:  Ambiente, ensino, prática pedagógic

Resumo:   PRÁTICAS  PEDAGÓGICAS  COM  USO  DE  AMBIENTES  BASEADO  EM  WEBSITES:  UMA  POSSIBILIDADE  DE
ENSINO  Diferentes  recursos  tecnológicos  são  utilizados  no  processo  ensino-aprendizagem  e,  sem  dúvida,  a  internet  é  um  recurso  que
se  destaca.  Através  do  sistema  de  interface  gráfica  Web  é  possível  ter  acesso  a  ambientes  interativos.  Com  base  nesses  dados,  a
pesquisa  se  propôs  a  investigar  que  fatores  os  professores  indicam  como  motivadores  para  o  uso  de  ambientes  de  aprendizagem
baseados  em  Websites  e  como  utilizam  em  sua  prática  pedagógica.  A  fundamentação  teórica  contempla  temas  como  a  internet  na
educação;  o  ensino  mediado  pelo  computador;  ambientes  de  aprendizagens  on-line  e  formação  de  professores  para  o  uso  do
computador.  Fizeram  parte  da  pesquisa  dez  professores  de  três  escolas  de  Educação  Básica.Os  instrumentos  utilizados  foram
entrevistas,  observações  e  documentos.  Segundo  os  professores,  os  ambientes  trabalhados  na  pesquisa  caracterizam-se  por  transmitir
conteúdos,  atividades  organizada  previamente,  como  se  fosse  um  livro  animado,  um  professor  eletrônico.  Dessa  forma  o  aluno  passa  a
fazer  a  leitura  da  tela  ou  escuta  da  informação  fornecida,  avanço  pelo  material,  apertando  a  tecla  enter  ou  usando  o  mouse  para
escolher  a  atividade.  No  entanto,  o  trabalho  desenvolvido  com  ambientes  revelou  ser  um  complemento  às  práticas  pedagógicas.  Ou
seja,  pelo  menos  até  o  momento,  a  institucionalização  de  ambientes  baseados  em  Websites  se  constitui  em  um  recurso  tecnológico  aos
docentes  para  dar  apoio  às  atividades  de  sala  de  aula.  PALAVRAS  CHAVES:  Ambiente-Ensino-Internet-Prática  Pedagógica
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Código: 345

Título: Um Estudo da Modelagem Computacional Quantitativa Através de Estruturas Causais Básicas: Um 
Estudo Exploratório com Estudantes do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20049330001013005P7

Palavra Chave:  Modelagem Computacional; Estruturas Causais;

Resumo:  Este  estudo  exploratório  investigou  a  utilização  do  Ambiente  de  Modelagem  Computacional  Quantitativo  Baseado  na
Metáfora  de  ícones  STELLA,  articulando  fenômenos  de  interesse  científico  e  relacionados  ao  cotidiano  dos  estudantes,  conteúdos
específicos  de  Ciências  e  atividades  de  modelagem  expressiva,  com  alunos  do  ensino  médio.  Para  o  desenvolvimento  do  estudo  foi
elaborado  um  curso  de  curta  duração  com  carga  horária  de  4  horas  que  consistiu  de  dois  módulos.  Os  estudantes  foram  agrupados  em
duplas  e  as  aulas  ministradas  para  cada  dupla  em  separado.  O  material  utilizado  no  primeiro  módulo  era  composto  de  informações
básicas  para  medir  e  traçar  um  gráfico  da  temperatura  da  água  durante  o  seu  resfriamento  e  durou  aproximadamente  1  hora;  o  segundo
módulo  era  composto  de  uma  Introdução  ao  Raciocínio  em  Nível  de  Sistemas  e  ao  Ambiente  de  Modelagem  Computacional
Quantitativo  STELLA  onde  os  alunos  desenvolveram  atividades  de  modelagem  expressiva  sobre  estruturas  causais  básicas  e  sobre  o
resfriamento  da  água,  com  duração  média  de  3  horas.  As  atividades  de  construção  de  modelos  foram  vídeo-filmadas  e  os  dados
consistiram  do  material  escrito  pelos  estudantes  de  cada  dupla  durante  o  desenvolvimento  das  atividades  e  dos  modelos  construídos  e
armazenados  no  computador.  Os  dados  são  de  natureza  qualitativa  e  para  a  sua  análise  foi  utilizada  a  técnica  da  Rede  Sistêmica.  Os
resultados  sugerem  que  os  estudantes  foram  capazes  de  desenvolver  os  modelos  propostos,  identificando  o  tipo  de  estrutura  causal
característico  das  situações-problema  apresentadas  e  do  fenômeno  de  resfriamento  da  água  e  apresentando  dificuldades  e  habilidades
no  desenvolvimento  do  processo  de  construção  de  modelos.
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Código: 346

Título: Aspectos motivacionais em operação nas aulas de física do ensino médio, nas escolas estaduais de São 
Paulo.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200414933002010003P9

Palavra Chave:  motivacao para o ensino de fisica

Resumo:   A  presente  pesquisa  tem  por  objeto  o  estudo  dos  aspectos  motivacionais  que  atuam  na  relação  professor-aluno  nas  aulas
de  Física  do  Ensino  Médio  em  escolas  públicas  do  estado  de  São  Paulo,  e  foi  guiada  pela  seguinte  questão:  Por  que  em  relação  aos
estudos  algumas  pessoas  gostam,  querem  e  se  esforçam,  enquanto  outras  são  claramente  apáticas,  ou  simplesmente  desistem?  A  busca
por  respostas  a  esta  questão  foi  empreendida  através  da  análise  do  conteúdo  de  uma  série  de  entrevistas  semi-estruturadas,  realizadas
junto  a  cinco  (05)  professores  e  onze  (11)  alunos,  todos  voluntários.  Esta  análise  se  deu  de  tal  forma  que  os  aspectos  motiviacionais
modelaram  um  instrumento  específico  de  estudo,  convenientemente  desenhado  para  este  trabalho.  Da  análise  dos  dados  emergiram
dimensões  que  evidenciam  um  importante  papel  motivacional,  positivo  e  negativo,  dos  conteúdos  e  das  interações,  tanto  para  alunos
quanto  para  professores.  Já  para  os  professores,  além  destas  duas  dimensões,  o  exercício  profissional  impôs-se  com  bastante
importância.  Por  fim,  a  interpretação  dos  dados,  das  categorias  e  das  dimensões  revelou-nos  encontros  e  desencontros  importante  entre
professores  e  alunos.  Dentre  eles  detacam-se  a  prática  inconsciente  (os  professores  motivam  e  desmotivam  seus  alunos  e  nem  sequer  se
dão  conta  disso)  e  a  percepção  da  variedade  motivacional  (grande  diferença  na  variedade  de  situações  motivacionais  quando  vistas  por
professores  ou  alunos).
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Título: Expectativas e aspirações sobre projetos de carreira e de profissão entre os alunos da 3ª série do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200412927001016003P5

Palavra Chave: Ensino Médio; Novas Competências; Valorização do Conheciment

Resumo:   O  estudo  a  respeito  dos  alunos  concludentes  do  ensino  médio,  em  uma  escola  pública  da  Ilha  de  Santa  Luzia,  Barra  dos
Coqueiros/SE,  revelou  o  retrato  das  transformações  que  se  processam  na  contemporaneidade  decorrentes  das  novas  tecnologias  e  da
automação.  A  flexibilização  nos  modos  de  produção  se  submete  às  oscilações  do  mercado  e  à  diversificação  nos  serviços;  situação  que
exige  maior  qualificação  no  atendimento  de  demandas  específicas  do  mundo  globalizado.  Assim,  buscou-se  conhecer  quais  as
expectativas  dos  jovens  estudantes  frente  à  necessidade  de  se  adequar  ao  mercado  de  trabalho,  no  qual  são  valorizados  os
conhecimentos  tácitos  adquiridos  através  da  experiência  anterior,  de  cursos  universitários,  de  cursos  técnicos  profissionalizantes  e  as
novas  competências  divulgadas  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  que,  todavia,  não  foram  desenvolvidas  durante  a  formação
básica.  Portanto,  a  representação  estruturada  pelos  alunos  sobre  a  sociedade  contemporânea  capitalista  é  vista  como  injusta  pela  falta
de  oportunidades  oferecidas  aos  jovens  que  não  dispõem  de  recursos  próprios  para  investirem  em  si  mesmos.
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Título: A Construção social do conhecimento  sobre AIDS em grupos  de  adolescentes: Um estudo de caso de  
uma escola pública estadual na cidade  de Belo Horizonte

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200414132001010041P9

Palavra Chave:  adolescente, aids, dst

Resumo:   Este  trabalho  tem  como  objetivo  investigar  o  conhecimento  que  os  adolescentes  possuem  sobre  DST/AIDS,  os  meios  de
informação  mais  acessíveis  para  este  grupo  e  a  importância  das  propagandas  sobre  aids  elaboradas  pelo  Ministèrio  da  Saúde  na
construção  deste  conhecimento.  Para  atingir  tais  objetivos  foi  realizada  uma  pesquisa  quantitativa  com  287  adolescentes  de  ambos  os
sexos,  com  idades  entre  14  e  22  anos,  estudantes  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  da  rede  pública  estadual  na  cidade  de  Belo
Horizonte.  Utilizou-se  como  instrumento  de  coleta  de  dados  um  questionário  estruturado  composto  por  questões  de  múltipla  escolha  e
uma  questão  aberta.  As  fontes  de  informação  consideradas  mais  importantes  por  eles  foram  a  mãe,  o  médico  e  a  televisão
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Título: Análise dos critérios de avaliação e tipos de produção de correção da produção escrita na escola 
pública e particular

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200410322001018024P9

Palavra Chave: texto, produção de texto, avaliação.

Resumo:  Considerando  o  aspecto  subjetivo  que  sempre  existe  numa  avaliação(HOFFMAN,1993;  SANTANA,  1999;  LUCKESI,
2003;  dentre  outros)  e  a  necessidade  de  traçar  critérios  para  avaliar  textos  (COSTA  VAL,  1994;  CHAROLLES,  1997;  BRAGA,1983;
TEREZO,  1999;  REIS,  2000,  dentre  outros),  este  trabalho  investiga  a  avaliação  da  produção  textual  dos  alunos,  feita  por  professores
do  primeiro  ano  do  ensino  médio  ,  em  escolas  da  rede  pública  e  da  rede  particular  de  ensino.Os  dados  pesquisados  provêm  de  aulas  de
produção  escrita  de  textos,  observadas  e  gravadas  em  áudio,  entrevistas  despadronizadas  e  o  total  de  25  textos  na  escola  pública,  que
trabalha  com  produções  esporádicas  e  coletiva,  e  21  textos  na  escola  particular,  em  um  universo  de  40  alunos  em  cada  sala  .  Os
resultados  obtidos  indicam  que,  embora  haja  uma  preocupação  pelos  professores  em  elaborar  uma  planilha  de  correção  de  textos,  não
existe  um  planejamento  dessa  produção,  que  leve  em  consideração  os  diversos  gêneros  que  circulam  na  sociedade,  com  suas
características  próprias.  No  que  se  refere  à  correção,  os  tipos  indicativo,  resolutivo  (APPLEBEE,  1981,  apud  SERAFINI,  2001)  e
textual-interativo(RUIZ,  2001)  são  mais  usados,  destacando-se  aspectos  formais,  gráficos,  de  pontuação  e  gramaticais.  Assim,  não  há
planejamento  pelo  professor  do  ato  de  avaliar.  Em  suma,  este  estudo  discute  a  avaliação  de  textos,  destacando  seu  papel  fundamental
para  dar  uma  nova  feição  ao  trabalho  com  o  texto  no  âmbito  escolar,  a  partir  de  uma  concepção  da  formulação  livre  de  critérios  de
avaliação  e  da  desconsideração  de  marcas  que  terminam  por  dar  destaque  apenas  a  aspectos  formadores  de  um  texto,  esquecendo-se
dos  ideativos.
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Título: E com a Palavra: Os Alunos ? Estudo das Representações Sociais dos Alunos da Rede Pública do 
Distrito Federal Sobre a Sociologia no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200417153001010009P0

Palavra Chave: Educação; Sociologia no Ensino Médio

Resumo:   A  Sociologia  não  é  uma  disciplina  obrigatória  em  âmbito  nacional,  mas  no  Distrito  Federal  passou  a  constar  no  currículo
das  três  séries  do  ensino  médio  desde  2000,  como  conseqüência  da  Reforma  do  Ensino  Médio  implementada  pelo  Governo  Federal  em
1998.  Tanto  os  documentos  oficiais  dessa  reforma  quanto  o  texto  do  currículo  de  Sociologia  do  Distrito  Federal  postulam  que  a
disciplina  deve  ser  percebida  como  conhecimento  dinâmico,  flexível  e  prático,  que  prepara  o  educando  para  o  exercício  pleno  de  sua
cidadania.  Mas,  e  os  alunos,  o  que  pensam?  Qual  a  percepção  deles  sobre  o  papel  da  Sociologia  em  sua  formação?  No  intuito  de
investigar  essas  questões,  estudamos  79  sujeitos  que  vivem  em  realidades  sociais  diferenciadas  do  Distrito  Federal.  Para  isto,
utilizamos  grupos  focais  de  alunos  na  cidade-satélite  de  Santa  Maria  e  na  Asa  Norte.  Neste  trabalho,  a  teoria  das  Representações
Sociais  serviu  como  base  no  desenvolvimento  teórico-metodológico,  onde  Serge  Moscovici  e  Willem  Doise  foram  os  principais
representantes  teóricos.  A  teoria  do  último  autor  é  a  que  mais  se  aproxima  do  objetivo  desta  pesquisa,  pois  desenvolve  uma  perspectiva
societal  para  o  estudo  das  representações  sociais  com  base  numa  abordagem  tridimensional  que  propõe:  a  existência  de  um  conteúdo
comum  nas  representações  sociais  das  tomadas  de  posição,  a  existência  de  diferenças  dentro  desse  conteúdo  comum  entre  as  posições
dos  sujeitos,  além  da  existência  de  uma  ancoragem  das  diferentes  tomadas  de  posição.  Os  resultados  da  pesquisa  revelaram  que  a
Sociologia  contribui  para  a  compreensão  da  sociedade  moderna,  para  a  construção  do  senso  crítico  e  para  a  formação  do  exercício  da
cidadania,  que  constituem  o  campo  comum  das  representações  sociais  dos  sujeitos  pesquisados.  As  diferenças  dentro  desse  campo
revelaram  que  os  alunos  de  Santa  Maria  percebem  a  Sociologia  como  instrumento  fundamental  na  intervenção  da  realidade  social,
enquanto  os  alunos  da  Asa  Norte  percebem-na  como  parte  de  sua  formação  escolar,  contribuindo  para  a  conscientização  política  e
social.
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Título: A Repercussão do Exame Nacional do Ensino Médio na Escola Pública Estadual: do currículo a 
avaliação, sob a ótica de professores e alunos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045341005015003P0

Palavra Chave:  ENEM; políticas públicas; avaliação e currículo.

Resumo:   Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  a  repercussão  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  no  currículo  e  na  avaliação
de  um  colégio  público  estadual  nos  anos  de  2001  e  2002.  O  estudo  fundamenta-se  em  referenciais  teóricos  que  norteiam  as  políticas
publicas,  a  avaliação  e  currículo.  A  pesquisa  é  desenvolvida  pela  abordagem  qualitativa,  com  coleta  de  dados,  por  meio  de  entrevistas,
questionários,  análise  documental  e  análise  de  conteúdo.  A  análise  e  interpretação  dos  dados  evidenciaram  que  os  resultados  do
ENEM,  enquanto  política  pública  de  avaliação,  pouco  têm  sido  utilizados  para  tomada  de  decisão,  tanto  pelos  professores  do  colégio
em  questão  envolvidos  neste  trabalho,  quanto  pelos  órgãos  oficiais.
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Título: Recepção, transmissão e processamento de dados: Aplicação de uma  seqüência didática no ensino 
médio de física, estrutura sob a perspectiva  CTS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041141001010050P7

Palavra Chave:  Seqüência didática, ensino de física para o nível médio, per

Resumo:   O  presente  trabalho  consistiu  na  elaboração,  aplicação  e  avaliação  de  uma  seqüência  didática  estruturada  sob  a 
perspectiva  de  ensino  CTS  (Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade)  para  o  ensino  de  física  no  nível  médio.  A  experiência  foi  levada  a  efeito
em  duas  etapas:  uma  aplicação  piloto,  com  uma  turma,  no  último  trimestre  de  2003  e,  baseada  na  análise  dos  resultados  observados
nesta,  uma  segunda  aplicação  com  algumas  modificações  visando  torná-la  mais  efetiva,  com  outra  turma,  no  primeiro  trimestre  de
2004,  em  uma  escola  pertencente  à  rede  municipal  de  Brusque,  Santa  Catarina.  Nesta  dissertação  são  apresentados  e  discutidos  de
forma  mais  elaborada  os  resultados  da  segunda  aplicação.  Além  destas  duas  aplicações  a  seqüência  didática  foi  aplicada  em  mais  duas
turmas  em  cada  etapa.  O  objetivo  principal  da  pesquisa  foi  analisar  a  inserção  desta  perspectiva  de  ensino  em  termos  de  motivação  e
aprendizagem  dos  alunos.  Para  a  aplicação  deste  trabalho,  como  pressupostos  metodológicos  de  ensino  foram  utilizados  os  momentos
pedagógicos  propostos  por  Delizoicov  e  Angotti.  Como  instrumentos  para  a  coleta  de  dados  foram  utilizados  materiais  produzidos
pelos  alunos,  questionários,  entrevistas,  gravação  das  aulas  em  áudio  e,  de  partes  de  algumas,  em  vídeo.  Mesmo  encontrando  algumas
dificuldades,  os  resultados  foram  positivos.  Mais  ainda,  apesar  do  habitual  receio  e  necessárias  adaptações  para  adequar-se  às
novidades,  foi  verificado  que  não  só  os  alunos,  mas  a  comunidade  escolar  como  um  todo  espera  por  mudanças  no  quadro  atual  do
ensino  de  ciências  em  geral,  e  de  física,  em  particular.  Palavras-chave:  Seqüência  didática,  ensino  de  física  para  o  nível  médio,
perspectiva  CTS,  momentos  pedagógicos.
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Título: Um estudo sobre a coerência  em redações do ENEM produzidas no Paraná

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045540004015014P3

Palavra Chave:  Coerência, ENEM, Redação, Paraná.

Resumo:   A  redação  no  Ensino  Médio,  através  da  escrita  para  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio,  ano  2002  (ENEM/2002),  é  o
ponto  inicial  da  investigação  do  presente  trabalho.  O  consenso  entre  professores  sobre  a  não  proficiência  dos  textos  escritos  em  sala  de
aula  bem  como  nos  vestibulares  propõe  que  se  reavalie  a  prática  da  escrita.  Além  disso,  o  ENEM  (Exame  Nacional  do  Ensino  Médio),
por  sua  abrangente  proposta  de  avaliar  o  Ensino  Médio  no  país,  tornou-se  um  interessante  parâmetro  possibilitador  de  estudos  sobre  a
escrita.  Assim,  este  trabalho  apresenta  resultados  da  investigação  sobre  a  coerência  em  textos  escritos  por  participantes  do  Paraná,  na
Prova  de  Redação  do  ENEM/2002.  A  pergunta  que  norteia  essa  pesquisa  constitui  o  objetivo  maior  do  trabalho:  como  têm  sido
avaliadas  as  redações  do  Paraná  no  ENEM/2002  quanto  à  coerência  textual?  O  trabalho  propõe  como  objetivo  geral  da  pesquisa:  servir
de  contribuição  para  o  ensino  da  escrita  na  escola,  a  partir  da  análise  e  reflexões  aqui  desenvolvidas  sobre  o  modo  como  os  alunos  do
Ensino  Médio  têm  seus  textos  avaliados  no  ENEM/2002  quanto  à  coerência  textual.  Além  desse,  destacam-se  os  seguintes  objetivos
específicos:  analisar  a  Planilha  de  Correção  de  Redações  do  ENEM/2002,  especificamente  a  Competência  III,  atinente  à  coerência;
verificar  os  resultados  da  aplicação  da  C  III  aos  vinte  textos  paranaenses  escritos  para  o  ENEM/2002  e  selecionados  para  este  estudo;  e
ainda,  comparar  os  resultados  obtidos  neste  estudo  e  os  encontrados  no  Relatório  Pedagógico  Final  sobre  o  ENEM/2002,  elaborado
pela  equipe  do  INEP/ENEM.  As  referências  teóricas  que  proporcionam  suporte  à  pesquisa  pertencem  à  Lingüística  Textual  e  citam-se
Geraldi,  Koch,  Beaugrande  e  Dressler,  Charolles,  dentre  outros  dedicados  ao  estudo  da  coerência.  De  caráter  qualitativo  e  quantitativo,
esta  pesquisa  consistiu  na  análise  da  aplicação  da  Competência  III  da  Planilha  do  ENEM  e  das  Metarregras  de  Charolles  (1997)  aos
vinte  textos  paranaenses  selecionados.  Os  resultados  verificados  por  este  trabalho,  após  as  análises,  e  os  resultados  gerais  expostos  no
Relatório  Pedagógico  sobre  o  ENEM/2002,  apresentam  diferenças  e  constituem  instigantes  momentos  de  reflexão  quer  seja  sobre  a
prática  da  escrita  no  Ensino  Médio  e  também  sobre  o  modo  de  avaliação  dos  textos  escritos  para  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio.
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Título: Projeto Participativo - Um Estudo de Caso: A Especificação dos Requisitos de Um Sistema de 
Informações para Uma Escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200477841001010025P2

Palavra Chave: Design Participativo, Cooperação, especificação de requisito

Resumo:   Este  trabalho  consiste  em  especificar,  através  de  metodologia  participativa,  os  requisitos  do  sistema  de  informação  e 
comunicação  de  suporte  ao  processo  pedagógico  de  uma  escola  de  ensino  fundamental  e  médio  que  se  orienta  pela  perspectiva
sistêmica  e  transdisciplinar.  Essa  orientação  filosófica,  é  compatível  com  os  princípios  metodológicos  utilizados  pois  incluem,  como
eixos  norteadores,  a  autonomia  e  a  cooperação.  A  especificação  dos  requisitos  orientou-se  pela  premissa  de  que  as  tecnologias  são
poderosas  ferramentas  co-estruturantes  dos  processos  organizacionais  e  devem  portanto  refleti-los.  A  metodologia  desse  trabalho
fundamenta-se  nos  princípios  do  Design  Participativo  e  da  Pesquisa-Ação.  O  seu  início  deu-se  com  o  estudo  etnográfico  da  escola
seguido  do  mapeamento  organizacional  que  identificou  os  principais  processos  e  fluxos  informacionais.  Foram  então  escolhidos  dentre
os  processos  definidos  os  prioritários  paro  o  Design.  Para  estes  procedeu-se  a  especificação  dos  requisitos,  na  qual  foram  utilizados  a
estratégia  de  "Casos  de  Uso"  e  de  confecção  de  maquetes  como  ferramentas  mediadoras  da  comunicação  entre  usuário  e  projetista.
Como  conclusão  destacou-se  a  contribuição  que  este  trabalho  trouxe  para  a  incorporação  de  características,  como  a  cooperação  e  a
autonomia,  intrínsecas  da  organização,  no  Design.  Os  resultados  apontaram  que  o  processo  do  Design  Participativo  não  só  viabiliza  a
apropriação  tecnológica  mas  também  provoca  mudanças  organizacionais  profundas,  uma  vez  que  reestrutura  as  relações  interpessoais,
estimula  a  expressão  livre  e  grupal  e  possibilita  aos  participantes  uma  visão  sistêmica  da  organização.
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Título: Visões e ações de uma professora em serviço: reflexões sobre a construção do ensino de leitura em 
Língua Estrangeira

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20049332006012007P7

Palavra Chave:  Formação de professores;Línguas estrangeiras; leitura;

Resumo:   Considerando  postulados  teóricos  advindos  da  pesquisa  qualitativa  e  da  pesquisa  de  cunho  etnográfico  voltada  para  a  sala
de  aula,  alguns  dos  insumos  teóricos  referentes  aos  modelos  de  leitura  e  às  abordagens  de  ensino  de  línguas  estrangeiras  mais
contemporâneas,  e  ainda  alguns  pressupostos  teóricos  referentes  ao  processo  de  formação  inicial  e  continuada  de  professores  de
línguas  estrangeiras,  este  estudo  visa  a  investigar  a  forma  pela  qual  uma  professora  de  língua  inglesa  constrói  seu  ensino  em  momentos
de  leitura.  O  cenário  da  investigação  foi  uma  sala  de  aula  de  uma  escola  pública  de  ensino  médio  regular,  compreendendo  os
instrumentos  de  pesquisa,  a  gravação,  em  áudio  de  entrevista,  filmagens  de  aulas,  registros  escritos,  um  questionário  informativo,  além
de  anotações  de  campo.  Para  a  análise  das  aulas  da  Professora-Colaboradora,  mais  especificamente,  dos  momentos  de  leitura  em
inglês,  foram  consideradas  a  maneira  pela  qual  algumas  de  suas  concepções  teórico-metodológicas  se  fazem  presentes  na  construção
do  seu  ensino,  a  relação  que  se  estabelece  entre  suas  visões  acerca  de  seus  possíveis  modelos  de  leitura,  bem  como  a  interação  entre  o
querer  um  ensino  e  o  realizar  da  prática  dessa  Professora.  As  análises  dos  dados  sugerem  que,  ao  tentar  construir  seu  ensino  em
momentos  de  leitura,  a  Professora-Colaboradora  procura  promover  uma  relação  dialógica  entre  abordagens  de  ensino,  a  princípio
contraditórias,  mas  que,  nesse  contexto  de  ensino  específico,  reflete  o  trabalho  tentativo  da  Professora  em  atribuir  sentido  à  sua
abordagem  de  ensinar  particular  e  ainda  em  construção.

Data Pesquisa: 11/12/2008

Autor: Flávia Juliana de Sousa Avelar

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 11/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 355 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 356

Título: A sociologia volta à escola: um estudo dos manuais de sociologia para o ensino médio no Brasil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200420731001017020P9

Palavra Chave:  educação;ensino médio;sociologia;

Resumo:   Essa  pesquisa  buscou  delinear  o  que  se  tem  proposto  para  o  ensino  de  sociologia  no  ensino  médio  a  partir  de  uma  análise
interpretativa  de  quatro  entre  os  manuais  didáticos  de  sociologia  para  o  ensino  médio  publicados  a  partir  da  primeira  década  de  1980
no  Brasil.  Descreve  e  analisa  a  estrutura,  as  principais  idéias  e  a  lógica  que  ordena  e  orienta  os  textos  dos  manuais  investigados  e
sistematiza  a  produção  acadêmica  anterior.  A  dissertação  conclui  que  os  manuais  da  disciplina  reproduzem  um  ensino  com  forte  ênfase
conceitual  e  fundamentado  no  pressuposto  da  sociologia  como  propiciadora  de  uma  consciência  crítica  interventora  sobre  a  realidade
social  e  relevante  para  o  desenvolvimento  da  cidadania.  Também  procura  sistematizar  a  produção  recente  sobre  sociologia  no  ensino
médio  a  partir  da  recuperação  de  quatro  dissertações  de  mestrado,  incluindo  outros  estudos  realizados  e  sugere  que  o  campo  das
ciências  sociais  especialmente  no  ensino  médio,  é  articulado  por  um  sentimento  visionário,  um  sentido  civilizacional,  não  raro  entre  as
teorias  e  políticas  educacionais  brasileiras,  disso  decorre  uma  linha  de  continuidade  entre  esses  manuais  e  os  primeiros  escritos  e
publicados  por  intelectuais  brasileiros  nas  primeiras  décadas  do  século  XX.  Por  fim,  essa  dissertação  discute  a  indiferença,  no  campo
das  ciências  sociais,  sobre  as  questões  de  ensino  da  própria  disciplina  e  sobre  seus  manuais.
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Título: As possibilidades e os limites do trabalho do diretor em uma escola estadual do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200455833001014001P0

Palavra Chave: Direção Escolar; participação; gestão Escolar

Resumo:   O  presente  estudo  buscou  identificar,  no  cotidiano  escolar,  as  possibilidades  e  os  limites  do  trabalho  do  Diretor  em  uma
escola  estadual  do  ensino  médio.  Visou  esclarecer  os  obstáculos  encontrados  pela  Diretora  de  escola  e  as  habilidades  que  devem  ser
desenvolvidas  para  enfrentá-los,  tendo  a  escola  a  finalidade  de  desenvolver  a  pessoa,  prepará-la  para  a  cidadania  e  qualificá-la  para  o
trabalho.  Foi  realizado  um  estudo  de  caso,  em  uma  escola  estadual  do  ensino  médio,  em  uma  cidade  do  Interior  paulista.  Dentre  as
possibilidades  de  trabalho  do  Diretor,  destacaram-se  a  disponibilidade  dos  professores,  por  serem  efetivos  com  sede  na  Escola,  em  sua
maioria;  o  acesso  e  proximidade  da  Escola  em  relação  à  Diretoria  Regional  de  Educação,  o  espaço  físico  da  unidade  escolar.  Quanto
aos  limites,  destacaram-se  a  falta  de  valorização  do  contexto  histórico  da  Escola;  a  presença  da  estrutura  burocrática;  a  relação  com  o
sistema,  que  impõe  algumas  determinações,  desconsiderando  as  especificidades;  a  ausência  de  uma  proposta  pedagógica  e  a  violência.
O  Diretor  de  escola  deve  desenvolver  habilidades  de:  trabalhar  com  a  participação  do  grupo,  delegar  tarefas,  ser  criativo,  dinâmico  e
capaz  de  buscar  alternativas  para  a  realidade  na  qual  atua,  refletir  sobre  sua  ação,  buscando  coerência  entre  teoria  e  prática.
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Título: A relação entre o fracasso escolar e as crianças das camadas populares: um estudo sobre escola e 
cultura

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200434522001018001P9

Palavra Chave:  FRACASSO ESCOLAR - CRIANÇAS - LINGUAGEM ESCRITA - CULTURA

Resumo:   A  presente  dissertação  tem  por  objetivo  refletir  criticamente  sobre  a  relação  entre  o  fracasso  escolar  e  as  crianças  das
camadas  populares.  O  seu  ponto  de  partida  foi  o  olhar  de  estranhamento  dirigido  ao  que  existe  como  discurso  sobre  tal  relação  e,  à
realidade  factual  na  escola.  Tal  estranhamento  fez-me  inscrever  a  questão  do  fracasso  escolar  na  perspectiva  da  cultura  escolar,
articulando-o  com  a  exclusão  da  matriz  cultura  dos  alunos.  A  pesquisa  teve  como  marco  teórico  fundamental,  as  idéias  de  Giroux
(1986)  sobre  o  currículo  oculto  escolar,  de  Vogotsky  (1991),  a  respeito  da  atividade  mediadora  da  escola  no  processo  de  aprendizagem
(1991),  de  Charlot  (2000),  sobre  a  relação  com  o  saber  e  de  Benjamin  (1989),  relativas  à  crítica  da  cultura.  Centrada  na  investigação  da
cultura  escolar,  a  pesquisa  buscou  apreender  o  modo  como  a  realidade  do  fracasso  escolar  é  tecida  cotidianamente  no  interior  da  sala
de  aula,  tanto  do  ponto  de  vista  real,  quanto  simbólico.  A  pesquisa  foi  realizada  numa  escola  pública  da  rede  estadual  de  ensino  do
Ceará,  da  qual  participaram  27  crianças  da  sala  do  ciclo  I.  A  abordagem  metodológica  adotada  foi  o  estudo  dos  rituais  escolares  (Peter
Mc  Laren,  1991),  que  permitiu  a  análise  do  corpus  (dos  dados  coletados),  constituído  a  partir  dos  próprios  discursos  dos  sujeitos
envolvidos  na  pesquisa  e  da  compreensão  crítica  da  experiência  da  experiência  escolar  oferecida  às  crianças  do  meio  popular,
caracterizando  este  trabalho  como  uma  pesquisa  qualitativa,  de  cunho  etnográfico.  Foram  três  os  rituais  estudados:  a  correção  da  tarefa
escolar,  a  hora  de  fazer  a  tarefa  de  classe  e  a  hora  de  fazer  a  tarefa  de  casa,  pois  são  eles  os  momentos  que  dão  sentido  à  escola,
segundo  os  envolvidos  nestas  atividades.  Crianças,  professores  e  pais  definem  a  atividade  propriamente  escolar  por  estas  tarefas.  O
trabalho  de  campo  consistiu  em  observar  e  registrar,  através  dos  diários  de  campo,  as  falas,  os  gestos  e  as  cenas  envolvidas  na  vida
diária  da  escola.  Também  fiz  uso  de  entrevistas  individuais  com  as  crianças,  professores  e  pais,  com  o  intuito  de  saber  os  significados
por  eles  atribuídos  aos  rituais  escolares.  Os  resultados  da  pesquisa  indicam  que  a  cultura  escolar  está  pautada  no  licenciamento  das
dificuldades  que  atravessam  a  vida  escolar  dessas  crianças  em  favor  do  disciplinamento,  conformismo  e  aquisição  de  competências.  A
subtração  de  tais  experiências  dar  lugar  ao  ensinamento  de  um  modo  específico  de  ser  na  escola,  indicando  o  papel  que  esta  vem
assumindo  na  formação  de  subjetividades  adequadas  à  sociedade  de  classes.  A  centralidade  dos  aspectos  comportamentais  na  avaliação
do  aluno  incide  sobre  os  seus  resultados  escolares,  pois  as  crianças  que  não  se  integram  à  cultura  escolar  tornam-se  fortes  candidatas  ao
fracasso  escolar.  Desse  modo,  o  vínculo  do  fracasso  escolar  não  é  com  a  atividade  intelectual  do  aluno  e  sim  com  o  que  este  apresenta
em  termos  de  comportamentos  contrários  aos  interesses  da  escola.  As  atividades  propriamente  escolares  são  mediadas  pelo  controle
sobre  a  subjetividade  dos  alunos,  constituída  pelas  suas  marcas  sociais  e  culturais.  Assim  enquanto  a  indisciplina,  a  brincadeira  e  a
conversa  na  sala  de  aula  são  comportamentos  compreendidos  pela  escola  como  falta  de  vontade  de  estudar,  para  as  crianças  não
passam  de  estratégias  para  sobreviver  em  seu  interior.  O  que  se  mostra  como  fracasso  escolar  das  crianças  do  meio  popular  não  é  a
recusa  em  aprender  as  matérias  que  a  escola  ensina,  mas  a  resistência  em  anular-se  completamente  como  sujeito.
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Título: O que pensam os que aprendem? Apontamentos para uma discussão, em avaliação, a partir de um 
estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200435322001018001P9

Palavra Chave: AVALIAÇÃO, ENSINO E APREND.,SUJEITO DA EDUC., PARTICIPAÇÃO.

Resumo:  ESTE  ESTUDO  CONSISTE  EM  DESVENDAR  O  SIGNIFICADO  DA  AVALIAÇÃO  DA  APRENDIZAGEM  ESCOLAR,
A  PARTIR  DO  QUE  PENSAM,  SENTEM  E  SUGEREM  OS  EDUCANDOS.  PROCURA,  AINDA,  CONHECER  SE  HÁ  ESPAÇOS
PARA  OS  MESMOS  SE  MANIFESTEM  ACERCA  DO  OBJETO  EM  MENÇÃO.  EMBORA  SE  TENHA  COMO  SUJEITO
PRINCIPAL  OS  EDUCANDOS.  O  ALCANCE  QUE  SE  PRETENDE  COM  AS  INFORMAÇÕES  COLHIDAS  SÃO  OS
AVALIADORES  EDUCACIONAIS,  COM  ÊNFASE  NA  FIGURA  DO  RPOFESSOR.  O  REFERENCIAL  TEÓRICO  UTILIZADO
PARA  AS  INFERÊNCIAS  APÓIA-SE  EM  ALGUMAS  DAS  TEORIAS  EM  EDUCAÇÃO,  MAS  TAMBÉM  NAS  CONSTRUÇÕES
DE  AUTORES  RENOMADOS  EM  AVALIAÇÃO  EDUCACIONAL,  COMO  ÁLVAREZ  MÉNDEZ,  JUSSARA  HOFFMANN,
LUCKESI,  PHILIPPE  PERRENOUD  E  OUTROS,  SEM  ESQUECER,  É  CLARO,  DOS  CLÁSSICOS,  COMO:  TYLER,  SCRIVEN,
STUFFLEBEAM  E  STAKE.  A  METODOLOGIA  EMPREENDIDA  FOI  O  ESTUDO  DE  CASO,  DO  TIPO  ETNOGRÁFICO,
SENDO  O  UNIVERSO  POPULACIONAL  OS  ESTUDANTES  DAS  DUAS  ÚNICAS  TURMAS  DO  TERCEIRO  ANO,  DO
ENSINO  MÉDIO,  TURNO  NOTURNO,  DO  COLÉGIO  INSTITUTO  DE  EDUCAÇÃO  DO  CEARÁ.  AS  TÉCNICAS
UTILIZADAS  PARA  A  COLETA  DE  DADOS  FORAM  AS  QUE  MAIS  SE  OPERAM,  QUANDO  DA  PESQUISA  DO  TIPO
QUALITATIVA,  QUAIS  SEJAM:  OBSERVAÇÃO,  ENTREVISTAS  SEMI-ESTRUTURADAS  E  A  ANÁLISE  DOCUMENTAL.
OS  RESULTADOS  DESTE  ESTUDO  SÃO  APONTAMENTOS  PARA  NOVAS  DISCUSSÕES  À  GUISA  DAS  EXPRESSÕES
DOS  SUJEITOS  PARTICIPANTES.  ALMEJA-SE  A  CONTINUAÇÃO  DO  DIÁLOGO  EXAUSTIVO  EM  TORNO  DA
TEMÁTICA  AVALIATIVA,  TENDO,  PORTANTO,  A  PARTICIPAÇÃO  EFETIVA  DO  SUJEITO  QUE  APRENDE.
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Título: A Prática de Sexo Seguro entre Estudantes de Escolas Públicas de Minas Gerais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042376933003017062P1

Palavra Chave: Prática; Sexo seguro; Estudantes de Escolas Públicas

Resumo:   O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  fatores  associados  à  prática  de  sexo  seguro  entre  estudantes  de  escolas  públicas  de
Minas  Gerais,  Brasil.  Sujeitos  e  Método.  Foi  realizado  um  estudo  de  corte  transversal  utilizando  dados  da  linha  de  base  da  avaliação  do
programa  de  educação  sexual  chamado  ?Educação  Afetivo-Sexual:  Um  novo  olhar?  (PEAS)  promovido  pelo  Governo  do  estado  de
Minas  Gerais.  Estudou-se  a  associação  entre  sexo,  idade,  série  e  período  de  estudo,  cor  da  pele,  religião  e  importância  dada  à  religião,
educação  da  mãe,  com  pratica  sexual  segura,  definida  pelo  uso  consistente  de  preservativo  com  parceiro  casual  ou  fixo,  e  uso  de
métodos  anticoncepcionais  modernos.  Estudou-se,  também,  a  associação  de  qualquer  exposição  à  educação  sexual,  promoção  de
protagonismo  juvenil  e  participação  de  profissionais  de  saúde  no  ensino,  com  prática  de  sexo  seguro.  Para  isso,  utilizou-se  análise
bivariada  e  regressão  logística.  Resultados  Responderam  o  questionário  5.448  estudantes,  2.110  meninos  e  3.336  moças.  Ser  do  sexo
masculino  ou  ter  o  envolvimento  de  profissionais  de  saúde  na  escola  estiveram  positivamente  associados  com  todos  os  indicadores  de
sexo  seguro.  Ter  mãe  com  mais  de  oito  anos  de  escolaridade  esteve  positivamente  associado  com  uso  de  preservativo  com  parceiro
fixo  ou  casual.  Ser  aluno  do  ensino  médio  (versus  fundamental)  ou  ser  mais  velho  associaram-se  negativamente  com  uso  consistente  de
preservativo  com  parceiro  casual  e  fixo,  respectivamente.  Dar  grande  importância  à  religião  ou  ser  evangélico  estiveram  negativamente
associados  com  uso  de  anticoncepcionais  modernos  na  última  relação  sexual.  Conclusões  Foi  possível  identificar  alguns  fatores  que  se
mostraram  associados  à  prática  de  sexo  seguro  por  adolescentes,  como  a  presença  de  profissionais  de  saúde  na  escola  e  a  educação  da
mãe,  assim  como  dar  muita  importância  à  religião  esteve  relacionada  a  um  menor  uso  de  métodos  anticoncepcionais  modernos.  Esses
fatores  deveriam  ser  considerados  no  planejamento  e  execução  de  programas  de  prevenção  de  DST/AIDS  e  gravidez  não  desejada.
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Título: A robótica educacional como ambiente para a produção de significados no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20043631018017010P0

Palavra Chave:  robótica educacional; ambientes tecnológicos de aprendizagem

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  foi  investigar  em  que  medida  a  Robótica,  usada  como  ambiente  tecnológico  para  a  aprendizagem,
afeta  a  concepção  de  professores  do  Ensino  Médio  sobre  o  planejamento  de  um  Curso  de  Cinemática.  Mais  especificamente,
procuramos  analisar  as  implicações  decorrentes  da  mudança  do  ambiente  tradicional  de  sala  de  aula,  na  qual  a  produção  de
significados  para  conceitos  se  faz  com  base  em  demonstrações  meramente  descritivas,  para  um  ambiente  laboratorial,  usando  recursos
de  Robótica  Educacional,  no  qual  alunos  e  professores  recriam,  em  escala  proporcional,  fenômenos  significativos  para  a  interpretação
de  propriedades  físicas.  Os  dados  coletados  em  diferentes  situações  de  entrevista  com  dois  professores  a  respeito  de  seus
planejamentos  escolares  foram  cruzados  com  dados  relativos  ao  planejamento  e  execução  de  aula  prática.  Buscou-se  saber:  como
organizavam  a  seqüência  de  assuntos  a  serem  tratados  com  os  alunos,  quais  conceitos  privilegiavam,  como  os  relacionavam  no
planejamento  de  suas  aulas  e  como  efetivamente  implementavam  seu  planejamento,  quando  incentivados  a  trabalhar  com  recursos
tecnológicos.  Foram  gravadas  em  videotape  as  entrevistas,  bem  como  o  planejamento  e  a  execução  de  uma  aula  prática  com  os  alunos.
A  análise  da  produção  de  significados  para  conceitos  científicos  pelos  professores  foi  feita  segundo  seu  engajamento  em  atividades,
entendidas  aqui  na  acepção  dada  por  Leontiev,  procurando-se  caracterizar  os  campos  semânticos  de  atuação  de  cada  professor,
segundo  o  Modelo  dos  Campos  Semânticos,  proposto  por  Romulo  Lins.  Os  resultados  mostraram  que  embora  o  ambiente  criado  pela
Robótica  promova  um  discurso  inovador,  as  atividades  preparadas  neste  ambiente  reproduziram  práticas  análogas  às  da  aula
tradicional.  Mostraram  também  que  o  ambiente  acarretou  diferentes  significados  para  um  mesmo  conceito  e  diferenças  de  campos
semânticos  de  atuação  de  cada  professor.  Atividades  realizadas  no  ambiente  da  Robótica  fizeram  emergir  o  aspecto  vetorial  da
velocidade  e,  de  uma  maneira  geral,  os  aspectos  físicos  dos  conceitos  em  detrimento  aos  aspectos  matemáticos,  estes  últimos
anteriormente  mais  valorizados  nos  planejamentos.  Enfim,  as  estratégias  dos  professores  envolvidos  mostraram  diferenças  nos
significados  produzidos  para  os  conceitos  da  cinemática,  bem  como  no  valor  atribuído  a  eles  no  planejamento  escolar,  quando  no
ambiente  da  Robótica.
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Título: Práticas de estudo de alunos mediadas pelo cd-rom física animada-termodinamica no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200438832001010001P7

Palavra Chave:  PRÁTICAS DE ESTUDO, FÍSICA ANIMADA, ENSINO MÉDIO

Resumo:   Este  trabalho  tem  como  proposta  investigar  algumas  práticas  sociais  de  estudo  vivenciadas  por  um  grupo  de  jovens,  ao
desenvolverem  atividades  que  envolvam  a  utilização  de  recursos  de  informática  caracterizados  pela  associação  de  textos  a  imagens,
sons  e  movimentos.  Para  isso,  acompanhamos  à  distância,  estudantes  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular  de  Belo  Horizonte,
com  perfis  diferenciados  durante  atividades  de  estudo  mediadas  pelo  CD-ROM  Física  Animada  -  Termodinâmica,  em  espaço
extra-classe.  Os  sujeitos  pesquisados  são  jovens  estudantes  com  elevado  grau  de  acesso  aos  bens  culturais  da  sociedade  e  com  boas
condições  materiais  e  sócio-culturais  para  o  empreendimento  de  seus  estudos.  Apesar  de  se  relacionarem  freqüentemente  com  as
tecnologias  digitais,  no  momento  do  estudo  pessoal,  recorrem  principalmente  ao  livro  didático  e  caderno  de  anotações.  Vivem,
portanto,  numa  época  de  transição  entre  o  analógico  e  digital,  entre  os  meios  de  comunicação  de  massa,  e  os  de  transmissão
bidirecional.  O  CD  utilizado  como  mediador  dos  estudos  foi  desenvolvido  por  mim,  professor  de  Física  do  Ensino  Médio.  Ele  foi
concebido  como  material  de  apoio  aos  estudos,  e  carrega  em  sua  estrutura,  crenças,  valores  e  concepções  sobre  educação  construídas
ao  longo  de  minha  trajetória  profissional.  Esta  pesquisa  desenvolve-se  a  partir  da  identificação  de  algumas  práticas  de  estudo,  nas
condições  apresentadas,  sob  a  ótica  de  algumas  idéias  desenvolvidas  por  Vigotysk,  Bakhtin  e  Gunter  (e  outros),  no  campo  da
linguagem.  Da  análise  dos  dados  identificamos  que  a  maioria  dos  estudantes  pesquisados  navegou  linearmente  pelo  CD,  procedeu  a
leitura  das  telas,  aguardou  a  construção  das  telas  e  resolveu  exercícios  com  leitura  dos  comentários.  Os  estudantes,  ao  relacionarem  tais
práticas  de  estudo  com  seus  processos  de  aprendizagem,  disseram  que  os  textos  são  objetivos  e  inteligíveis  e  que  a  organização  do
material  em  tópicos  e  sub-tópicos  facilita  o  acesso  aos  conteúdos,  tornando  o  estudo  mais  rápido  e  prático.  Afirmaram  também,  que  a
orquestração  dos  modos  de  comunicação  conduz,  num  certo  sentido,  o  raciocínio,  chamando  a  atenção  para  a  informação  importante
em  cada  instante.  Segundo  os  estudantes,  a  leitura  dos  comentários  dos  exercícios  pode  levar  a  uma  reflexão  interna  sobre  os
problemas,  favorecendo  o  entendimento,  o  esclarecimento  de  possíveis  dúvidas  surgidas  durante  a  resolução  dos  exercícios  e  tornando
o  estudo  mais  autônomo.  Este  trabalho  trouxe  uma  tímida  contribuição,  ajudando  a  evidenciar  o  quanto  ainda  se  tem  por  investigar
nesse  campo,  relativamente  recente  na  história  da  pesquisa  em  educação.
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Título: O ensino de filosofia no ensino médio: do prescrito ao chão da escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20048932005016007P0

Palavra Chave:  Formação de Professores, Filosofia, Ensino Médio

Resumo:  Esta  pesquisa  procura  desvelar  como  vem  sendo  ensinada  a  Filosofia  nas  escolas  de  ensino  médio  regular  de  Juiz  de  Fora.
Analisando  as  concepções  e  opções  de  diretores,  pedagogos  e  professores  de  Filosofia  das  redes  federal,  estadual  e  privada  de  ensino,
confronto  o  chão  da  escola  com  a  legislação  em  vigor  e  com  as  orientações  pedagógicas  do  MEC.  Para  tanto,  após  fazer  uma  breve
abordagem  à  história  do  ensino  da  Filosofia  no  Brasil,  analiso  as  prescrições  legais  em  que  se  baseiam  as  recomendações  pedagógicas
apresentadas  nos  PCNs  e  nos  seus  documentos  complementares,  Parâmetros  em  Ação  e  PCN+,  para  então  discuti-las  e,  finalmente,
confrontá-las  com  os  processos  de  ensino  de  Filosofia  em  curso  nas  escolas  de  Juiz  de  Fora.  A  interpretação  dos  achados,  nesse  caso,
revela  o  distanciamento  entre  as  prescrições  legais,  orientações  e  sugestões  pedagógicas  do  MEC  e  a  práxis  das  escolas  de  Juiz  de
Fora,  quanto  ao  ensino  de  Filosofia  no  Ensino  Médio.  Esse  distanciamento  resulta,  por  um  lado,  do  desconhecimento  de  diretores,
pedagogos  e  professores  daquelas  prescrições  e  orientações  e,  por  outro,  da  conformação  de  suas  escolhas  curriculares  às  exigências
dos  programas  de  ingresso  do  ensino  superior.
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Título: Educação física no ensino médio: intervenção pedagógica de um professor em uma escola estadual de 
Minas Gerais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200440232001010001P7

Palavra Chave:  EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO MÉDIO E ESCOLA ESTADUAL

Resumo:   Esta  dissertação  teve  como  objetivo  central  investigar  como  um  professor  de  Educação  Física,  numa  escola  pública  de
Minas  Gerais,  organiza  essa  disciplina,  no  ensino  médio,  levando  em  consideração  as  circunstâncias  que  o  cercam,  na  escola  e  no
mundo  social.  Foi  escolhido  um  professor  que  assumia  a  produção  crítica  das  décadas  de  1980  e  1990  como  referência  para  orientar
sua  prática,  pensando  a  cultura  corporal  como  objeto  de  ensino  da  Educação  Física  escolar  e  entendendo  a  Educação  Física  como
disciplina.  Realizou-se,  então,  um  estudo  de  caso,  com  uma  abordagem  etnográfica,  cuja  coleta  de  dados  envolveu  observação  da
intervenção  pedagógica  desse  professor,  nas  turmas  de  primeiro  e  segundo  anos  do  ensino  médio  de  uma  escola  estadual,  durante  o  ano
letivo  de  2003,  além  da  análise  de  documentos  e  de  entrevistas  com  o  professor  e  com  seus  alunos.  Foram  dados  significativos  da
pesquisa:  a  produção  escrita  pelo  professor  de  uma  proposta  pedagógica,  referenciada  na  cultura  corporal  para  nortear  sua  intervenção;
a  luta  de  representações  sobre  o  que  é  o  objeto  de  ensino  de  Educação  Física,  no  mesmo  professor;  a  introdução  de  conteúdos  não
esportivos  na  prática  pedagógica  (jogos  e  brincadeiras,  quadrilha,  caminhada);  a  ressignificação  dos  espaços  destinados  pela  escola  à
Educação  Física;  a  apropriação  de  ruas,  parques  e  de  uma  instituição  da  cidade  como  espaços  escolares;  a  abordagem  de  dimensões
históricas,  éticas,  sociais  da  cultura  corporal,  não  restringindo-se  à  dimensão  técnica;  a  apropriação  da  forma  escolar  na  intervenção  em
Educação  Física.  Os  dados  indicam  a  construção  de  uma  intervenção,  tendo  o  professor  de  Educação  Física  como  protagonista,  que
possibilita  o  acesso  ao  conhecimento  da  cultura  corporal  e  mostram  também  o  reconhecimento  pelos  alunos  do  ensino  médio  dessa
escola  estadual  como  uma  intervenção  qualificada  e  diferenciada  em  relação  à  sua  experiência  com  a  Educação  Física  nos  anos
anteriores.
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Título: A interdisciplinaridade e a contextualização no novo ensino médio: conhecendo obstáculos e desafios 
no discurso dos professores de ciências

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042215001016033P8

Palavra Chave:  ensino médio, interdisciplinaridade, contextualização

Resumo:   Nessa  pesquisa  discuto  os  desafios  do  novo  ensino  médio  na  ótica  dos  professores  de  ciências,  sobretudo  os  que  dizem
respeito  à  proposta  de  ensino  pautado  na  interdisciplinaridade  e  na  contextualização.  Para  tanto,  esse  estudo  foi  desenvolvido  tendo  em
vista  responder  como  os  professores  estão  lidando  no  contexto  de  suas  práticas  com  os  novos  princípios  do  ensino  médio  e  que
desafios  precisam  ser  enfrentados  para  a  implementação  da  interdisciplinaridade  e  da  contextualização  no  ensino,  na  percepção  dos
professores  de  ciências.  Para  abordar  as  questões  norteadoras  e  atingir  os  objetivos  propostos  neste  estudo,  lancei  mão  da  pesquisa
documental,  objetivando  a  leitura  da  legislação  que  deu  suporte  à  reforma  do  ensino  médio,  e  da  pesquisa  bibliográfica  para  abordar  os
conceitos  centrais  dessa  pesquisa.  Além  disso,  entrevistei  professores  das  disciplinas  Química,  Física  e  Biologia  através  da  entrevista
estruturada.  Os  resultados  da  investigação  evidenciaram  relativo  desconhecimento  dos  princípios  da  reforma  preconizados  nos
documentos  oficiais,  pela  maioria  dos  entrevistados.  Entretanto,  os  professores  não  se  mostraram  alheios  às  discussões  relacionadas  à
interdisciplinaridade  e  a  contextualização,  o  que  não  significa  que  esses  sujeitos  revelem  formas  complexas  de  lidar  com  esses
conceitos  ou  que  implementem  ações  conscientemente  elaboradas,  tendo  em  vista  o  ensino  interdisciplinar  e  contextualizado.
Predomina,  nas  concepções  dos  professores,  uma  visão  instrumental  da  interdisciplinaridade  e  da  contextualização,  em  consonância
com  a  concepção  apresentada  nos  textos  oficiais.  Quanto  aos  desafios  percebidos  pelos  professores  para  a  implementação  da
interdisciplinaridade  e  da  contextualização  no  ensino,  estes  ficaram  circunscritos  à  sua  dimensão  contextual,  isto  é,  os  problemas
estruturais  da  escola  pública  e  os  limites  de  espaço  e  tempo.  A  dimensão  conceitual  dos  termos  em  questão,  bem  como  os  limites
advindos  da  formação  dos  educadores,  foram  perifericamente  problematizados.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200431740001016001P0

Palavra Chave:  políticas educacionais, reforma do ensino médio, inserção do

Resumo:   A  presente  dissertação  propõe-se  a  ampliar  o  leque  de  elementos  que  permitam  formular  hipóteses  explicativas  sobre  os
direcionamentos  da  reforma  do  ensino  médio.  Assim,  inicialmente,  caracterizou-se  a  reforma  do  ensino  médio  como  componente  das
políticas  educacionais  do  Estado  brasileiro  na  segunda  metade  dos  anos  de  1990,  em  relação  às  mudanças  na  economia  e  no  trabalho
ocorridas  no  capitalismo  na  segunda  metade  do  século  XX  e  sua  expressão  no  Brasil.  A  seguir,  foram  expostos  os  argumentos  dos
propositores  da  reforma  sobre  sua  urgência  e  sobre  os  direcionamentos  adotados,  em  confronto  com  os  argumentos  dos  autores  que  lhe
fazem  a  crítica.  Para  os  propositores  da  reforma,  dada  a  semelhança  das  competências  necessárias,  tanto  à  inserção  profissional  quanto
à  vida  cidadã,  a  referência  principal  para  a  definição  das  competências  e  habilidades  a  serem  desenvolvidas  na  escola  seriam  as
demandas  do  setor  produtivo.  Os  autores  que  fazem  a  crítica  à  reforma  apontam  para  a  inadequação  da  subordinação  da  escola  à
produção  dado  ao  utilitarismo  e  ao  reducionismo  que  esta  proposta  encerra.  A  partir  da  problematização  dessa  pretensa  articulação
mais  próxima  entre  ensino  médio  e  setor  produtivo,  o  trabalho  tomou,  não  o  olhar  da  escola,  mas  de  empresas  de  recursos  humanos  ?
compreendidas  como  expressão  objetivada  das  demandas  de  mercado  ?,  e  de  egressos  do  ensino  médio  ?  visão  de  jovens  trabalhadores
?,  sobre  a  pretensa  vinculação  entre  o  ensino  médio  e  as  demandas  do  mercado  de  trabalho  em  Curitiba  e  Região  Metropolitana.  A
seguir  buscou-se  traçar  um  panorama  das  condições  de  inserção  no  trabalho  do  jovem  egresso  do  ensino  médio  em  Curitiba,
principalmente  em  relação  à  tendência  de  ampliação  do  nível  de  escolaridade.  Os  elementos  trazidos  da  revisão  de  literatura
direcionaram  a  elaboração  dos  instrumentos  de  pesquisa  e  também  a  análise  dos  depoimentos  colhidos.  Estes  apontaram  alguns
elementos  que,  aparentemente,  permitem  reafirmar  a  posição  dos  autores  que  fazem  a  crítica  à  definição  do  setor  produtivo  como
referência  para  a  reforma.  Além  disso,  apontam  para  a  pouca  efetividade  da  reforma,  tanto  no  que  se  refere  à  ampliação  das
possibilidades  de  inserção  no  trabalho,  quanto  no  que  diz  respeito  ao  acesso  a  patamares  mais  elevados  de  compreensão  da  realidade
por  parte  dos  jovens.  Por  outro  lado,  demonstram  que  houve  elevação  das  exigências  de  escolaridade  pelo  mercado,  de  forma  que,
aparentemente,  o  ensino  médio  se  tornou  o  patamar  mínimo  para  concorrer  aos  postos  de  trabalho  formais,  mesmo  que  em  funções  de
baixo  conteúdo  intelectual.  É  importante  registrar  que  a  pesquisa  priorizou  o  setor  secundário,  apontado  como  maior  absorvedor  de
mão-de-obra  juvenil,  e  não  dos  setores  de  ponta,  onde,  em  tese,  seria  demandado  o  maior  desenvolvimento  de  competências
cognitivas.  Por  isso  mesmo,  aponta  para  a  necessidade  de  aprofundar  os  estudos,  por  dentro  e  por  fora  da  escola,  sobre  os
direcionamentos  da  reforma  e,  com  isso,  favorecer  a  construção  de  propostas  pedagógicas  que  tenham  como  horizonte  o  atendimento
às  necessidades  das  classes-que-vivem-do-trabalho.
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Título: Uso de substâncias psicoativas e estresse em adolescentes brasileiros: uma relação complexa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200412733009015033P0

Palavra Chave:  adolescentes; drogas; estresse; questionário;

Resumo:  Objetivo:  Neste  trabalho  foi  avaliada  a  relação  entre  o  uso  de  drogas  e  dos  diferentes  tipos  de  sintomas  de  estresse,
utilizando-se  os  instrumentos  padronizados  (  DUSI  -  Inventário  do  Uso  de  Drogas,  TARTER,  1990)  e  ESA  (Escala  de  Stress  para
Adolescentes  -TRICOLI,  2002).  Sujeitos:  Os  participantes  eram  974  adolescentes  brasileiros  (12  a  19  anos),  matriculados  entre  a  6a.
série  do  Ensino  Fundamental  e  a  3a.  série  do  Ensino  Médio,  em  4  escolas  públicas  e  em  5  particulares  da  cidade  de  São  Paulo.
Métodos:  Foram  comparados  os  dados  de  adolescentes  não  usuários/usuários  ocasionais  de  drogas  com  os  de  usuários  regulares,  em
relação  a  quatro  tipos  de  sintomas  de  estresse  (psicológicos,  cognitivos,  fisiológicos  e  interpessoais),  assim  como  em  relação  ao
período  da  ocorrência.  Resultados:  Os  usuários  regulares,  quando  comparados  aos  não  usuários/usuários  ocasionais,  pertenciam  em
maior  proporção  à  faixa  etária  acima  dos  16  anos,  às  classes  sociais  A  e  B,  relatavam  pior  relacionamento  familiar,  apresentavam
maior  defasagem  escolar  e  maiores  níveis  de  estresse,  manifestado  principalmente  por  meio  de  sintomas  psicológicos,  cognitivos  e
fisiológicos,  encontrando-se  nas  fases  mais  avançadas  de  estresse  (quase  exaustão  e  exaustão).  A  associação  entre  uso  de  drogas  e
estresse  mostrou-se  mais  acentuada  na  faixa  etária  menor  (11  a  13  anos)  e  entre  as  mulheres.  Conclusões:  Os  resultados  confirmaram  a
existência  de  associação  entre  o  estresse  e  o  uso  de  drogas  nos  adolescentes,  e  sugerem  que,  programas  de  prevenção  ao  uso  de  drogas
deveriam  ser  iniciados  precocemente  (no  final  da  infância  e  início  da  adolescência),  visando  a  detecção  de  situações  de  estresse,  que
podem  ser  um  fator  de  risco  para  o  uso  de  drogas.

Data Pesquisa: 11/12/2008

Autor: Iracema Francisco Frade

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 11/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 367 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP
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Título: A Construção de Conceitos em Aulas de Física: análise de uma experiência pedagógica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20044741005015003P0

Palavra Chave: Ensino de Física; construção de conceitos; campo magnético

Resumo:   Este  trabalho  se  propõe  discutir  o  desafio  de  transformar  em  ação  uma  proposta  pedagógica  que  se  pretendia  construtiva,
em  aulas  de  física  do  ensino  médio,  em  uma  escola  pública,  identificando  as  situações  e  encaminhamentos  que  facilitaram  ou  que
dificultaram  a  implementação  dessa  proposta.  Trata-se  de  uma  experiência  de  um  professor  que  teve  a  iniciativa  de  buscar  uma  prática
diferente,  mais  construtiva,  e  que,  ao  analisar  essa  prática,  foi  se  constituindo  como  pesquisador.  A  experiência  pedagógica
desenvolvida  pelo  professor  tinha  como  objetivo  ajudar  os  alunos  a  construirem  o  conceito  de  campo  magnético,  enfocando  sobretudo
os  aspectos  relacionados  à  geração  desse  campo  por  uma  corrente  elétrica.  Constou  de  uma  seqüência  de  atividades  realizadas  no
laboratório,  as  quais  foram  organizadas  em  quatro  unidades  de  duas  horas-aula  cada.  Durante  a  realização  das  atividades,  os  alunos
trabalharam  em  grupos  de  quatro  ou  cinco  elementos,  exceto  na  última  unidade  em  que  foram  formados  grupos  de  aproximadamente
oito  elementos.  Antes  da  realização  e  ao  final  da  seqüência,  os  alunos  responderam  a  um  questionário  para  avaliar,  respectivamente,  os
conhecimentos  prévios  e  os  adquiridos  por  eles  durantre  as  atividades.  A  análise  dos  registros  feitos  durante  as  aulas  e  das  respostas  ao
questionário,  revelaram  que  a  realização  de  atividades  práticas  torna  as  aulas  mais  interessantes  para  os  alunos,  mas  não  garante,  por  si
só,  a  construção  de  conceitos  complexos  como  os  que  foram  investigados.  A  intervenção  do  professor  é  fundamental  mas  esbarra  em
várias  dificuldades,  tais  como:  as  condições  de  trabalho,  como  falta  de  materiais  adequados  e  excesso  de  alunos  em  sala  de  aula;  a
cultura  escolar,  que  reproduz  a  representação  de  um  aluno  passivo;  as  dificuldades  dos  alunos  para  usarem  a  língua  materna  como
ferramenta  de  representação  conceitual  e  também  a  formação  do  professor,  que  não  garante  sua  compreensão  das  inter-relações  entre
os  conceitos  mais  fundamentais  da  disciplina  que  leciona  nem  sua  capacidade  de  formular  perguntas  que  lhe  dêem  pistas  seguras  sobre
o  processo  de  construção  conceitual  dos  alunos.
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Título: Escola Lúdica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20044333065012001P6

Palavra Chave:  aprendizado lúdico; abordagem lúdica;

Resumo:  A  pesquisa  examina  a  importância  de  um  aprendizado  lúdico.  Pauta-se  pela  prática  docente  no  Ensino  Fundamental  e  Médio
da  Rede  Estadual  de  Educação.  Nossa  abordagem  exploratória  valoriza  a  aprendizagem  por  intermédio  das  falas  em  sala  de  aula  e
como  seus  atores  participam  no  processo.  Dúvidas,  admiração  e  oposição  marcam  a  abordagem  lúdica  que  sustenta  nossas  hipóteses  de
trabalho.  O  recorte  teórico-  metodológico  foi  construído  a  partir  das  observações  em  sala  de  aula,  bem  como,  com  as  ações  de
intervenção  como  educadora  em  Escola  Estadual  localizada  no  centro  da  cidade  de  Sorocaba.  Objetivamente,  fizemos  uso  de  jogos
pedagógicos  e  dramáticos,  dinâmicas  de  participação,  brincadeiras  e  improvisos  literários.  Primeiramente,  iniciamos  a  pesquisa
observando  o  meio  escolar,  a  perspectiva  lúdica  desejada,  os  obstáculos  a  ser  transpostos  e  a  necessidade  de  estender  a  alegria  ao
jovem  e  não  somente  às  crianças  nos  capítulos  iniciais  (1-2-3).  Num  segundo  momento  as  reações  à  proposta  lúdica  são  abordadas,
capítulo  4,  bem  como,  as  relações  de  poder  sob  a  perspectiva  docente  e  suas  conseqüências  são  apresentadas,  no  capítulo  5  discute-se  a
importância  da  aprendizagem  significativa  contrariamente  a  um  aprender  superficial.  O  relato  de  vivências  lúdicas  em  sala  de  aula  e
suas  apreciações  compõem  o  capítulo  6,  e,  por  fim,  as  considerações  finais  apontam  para  uma  realidade  de  ensino  aprendizagem  lúdica
possível  e  positiva.
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Título: O Nível de Aprendizagem de Língua Inglesa ao final do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20046841005015003P0

Palavra Chave: Situação de aprendizado; língua estrangeira

Resumo:   Este  trabalho  apresenta  os  resultados  obtidos  em  pesquisa  sobre  qual  a  situação  de  aprendizado,  em  leitura  e  compreensão
de  vocabulário  e  da  função  da  estrutura  gramatical  em  Língua  Inglesa,  encontrada  em  alunos  da  terceira  série  do  Ensino  Médio  das
escolas  Públicas  Estaduais  de  Itajaí  no  segundo  semestre  de  2003.  Pretendeu-se  verificar  qual  o  grau  de  atingimento  dos  objetivos
propostos  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  e  Proposta  Curricular  de  Santa  Catarina  pela  aprendizagem  dos  alunos  do  ensino
médio  em  leitura  e  compreensão.  De  acordo  com  esse  documento,  a  aprendizagem  de  uma  Língua  Estrangeira  constitui-se  na
possibilidade  de  questionar  a  própria  identidade,  a  qual  é  entendida  como  unidade  e  estabilidade,  uma  vez  que,  aprender  uma  língua
estrangeira  é  apropriar-se  da  cultura  do  outro  e  implica  a  reconstituição  do  próprio  sujeito  por  meio  do  resignificar-se.  Nesse  sentido,
quanto  maior  o  volume  de  tempo  e  esforços  dedicados  ao  ensino  aprendizado  de  língua  estrangeira,  maior  será  o  grau  de  atingimento
dos  objetivos  e  melhor  será  a  sua  qualidade.  Verificou-se,  através  do  questionário  e  do  Teste  de  Nivelamento,  instrumentos  validados  e
aferidos,  qual  o  resultado  que  se  obtém  ao  longo  do  período  correspondente  aos  quatro  anos  do  ensino  fundamental  e  três  anos  do
ensino  médio,  relacionados  às  habilidades  lingüísticas  propostas  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  e  pela  Proposta  Curricular  de
Santa  Catarina.  Participaram  da  pesquisa  como  informantes  113  alunos  matriculados  na  3ª  série  do  Ensino  Médio  de  seis  escolas  da
Rede  Pública  Estadual  de  Itajaí.  Os  resultados  desse  trabalho  apontam  para  o  fato  de  que  a  maioria  dos  alunos  pesquisados  não  atingiu
as  competências  e  habilidades  a  serem  desenvolvidas  em  Língua  Inglesa  ao  final  do  Ensino  Médio.  Essa  informação  pode  servir  de
subsídio  aos  responsáveis  pela  formulação  das  políticas  públicas  educacionais  fazendo  retornar  os  resultados  para  uma  prática
associada  à  situação  de  ensino.  Por  tratar-se  de  estudo,  esse  trabalho  vem  estimular  outras  abordagens  que  colaborem  para  melhor
entendimento  e  aumente  a  possibilidade  de  ações  adequadas  com  vistas  ao  aperfeiçoamento  dos  resultados  em  ensino-aprendizagem  da
leitura  e  compreensão  de  vocabulário  e  da  função  da  estrutura  gramatical  em  Língua  Estrangeira  Moderna.
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Título: A formação do professor e a prática escolar: dilemas e perspectivas para o ensino de matemática com 
pesquisa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200420533006016005P7

Palavra Chave:  Formação de Professores; Reformas Educacionais; Ens de Matem

Resumo:   Este  trabalho  está  inserido  na  linha  de  pesquisa  Universidade,  Docência  e  Formação  de  Professores.  Tem  por  objetivo
buscar  reflexões  sobre  como  o  ensino  com  pesquisa  se  faz  presente  na  formação  do  professor  de  Matemática  e  na  sua  prática.  A
pesquisa  de  campo  foi  realizada  com  professores  de  Matemática,  diretores  e  coordenadores  de  escola  que  atuam  no  Ensino
Fundamental  e  Médio,  tanto  na  rede  pública  do  Estado  de  São  Paulo,  como  na  rede  municipal,  todos  atuantes  na  cidade  de  Paulínia  -
SP.  Foram  analisados  dados  sobre  a  concepção  destes  professores  quanto  à  pesquisa  e  ao  seu  uso  no  desenvolvimento  dos  trabalhos  em
sala  de  aula.  Porém,  os  dados  obtidos  revelaram  uma  falta  de  informação  e  segurança  sobre  o  tema.  Os  estudos  realizados  mostram
uma  necessidade  urgente  de  reflexões  sobre  como  estão  sendo  desenvolvidos  os  cursos  de  formação  inicial  e  continuada  de  professores
para  o  trabalho  com  pesquisa.
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Título: Um Olhar sobre a Prática Docente do Ensino de Física no Rio de Janeiro: a busca da superação dos 
desafios da sala de aula.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200426631001017001P4

Palavra Chave:  Ensino de Física;Prática docente;

Resumo:   Um  olhar  sobre  a  prática  docente  referente  à  ciência  Física  em  escolas  públicas  e  particulares  do  nível  médio  no 
Município  do  Rio  de  Janeiro  com  tradição  em  estágio  supervisionado  no  Ensino  de  Física  foi  o  ponto  de  partida  desse  estudo.  A  partir
daí  investiga  os  conceitos  de  ensino-aprendizagem  e  a  formação  acadêmica  dos  docentes  em  exercicio  nas  salas  de  aula  e  relaciona  os
desafios  enfrentados  com  as  características  dos  modelos  didáticos  adotados  por  alguns  professores  de  Física.  Foram  realizadas
entrevistas  com  questões  abertas  sobre  os  seguintes  temas:  conceito  de  ensinar,  prática  de  ensino  ideal,  função  do  professor,  concepção
de  aprendizagem  e  prática  do  professor  em  sala  de  aula,  resultando  num  estudo  qualitativo  sobre  a  vivência  do  professor  no  momento
atual.  A  análise  das  respostas  indicou  uma  tendência  otimista  em  relação  à  superação  das  dificuldades  manifestadas  pela  maioria  dos
entrevistados  que  acreditam  que  o  professor  deve  ser  aquele  que  incentiva  e  desperta  no  aluno  o  interesse  e  o  prazer  pela  ciência
participando  do  processo  de  ensino-aprendizagem  na  maior  parte  do  tempo  como  um  facilitador
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Título: A escravidão negra nos livros didáticos de História de Ensino Médio
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Palavra Chave:  Livros didáticos - Brasil - história

Resumo:   A  presente  pesquisa  busca  revelar  o  enfoque  historiográfico  predominante  em  livros  didáticos  e  apostilas  de  história, 
voltados  para  o  ensino  médio,  no  tocante  à  temática  escravista.  Tendo  como  recorte  espacial  a  cidade  mineira  de  Juiz  de  Fora,  livros
didáticos  e  apostilas  utilizadas  em  instituições  de  ensino  público  e  privado  durante  o  ano  de  2003  foram  selecionados  e  tiveram  seus
conteúdos  referentes  ao  escravismo  criteriosamente  analisados,  o  que  nos  permitiu  enquadrá-los  quanto  às  vertentes  historiográficas
neles  preponderantes,  bem  como  possibilitou-nos  refletir  acerca  dos  efeitos  políticos  provocados  por  seus  discursos  nos  receptores
finais,  os  alunos-leitores.  Como  suporte  à  pesquisa  propriamente  dita,  procuramos  situar  os  livros  didáticos  no  contexto  educacional
brasileiro,  mostrando  desde  suas  origens  até  sua  condição  atual,  qual  seja,  a  de  balizadores  do  processo  de  ensino-aprendizagem
desenvolvido  nas  salas  de  aulas  de  nossas  escolas.  Ao  longo  da  pesquisa  pudemos  inferir  quão  defasados  os  livros  didáticos  se
encontram  frente  às  novas  e  abundantes  pesquisas  que  vêm  sendo  desenvolvidas  e  publicadas  em  nosso  país  acerca  do  escravismo.  E,  o
que  reputamos  o  mais  importante,  pudemos  constatar  que  os  discursos  de  que  são  portadores  a  grande  maioria  dos  livros  didáticos  (
bem  como  as  apostilas  de  pré-vestibular)  estão  presos  à  historiografia  dos  anos  1960  e  1970.  São  discursos  ultrapassados,  que  suscitam
nos  alunos-leitores  entendimentos  distorcidos  acerca  do  sistema  escravista  como  um  todo  e,  mais  especialmente,  acerca  da  figura
histórica  do  negro  escravo.  Essas  distorções,  por  sua  vez,  sugerem,  subliminarmente,  posturas  e  comportamentos  no  nosso
entendimento  inadequados  à  grande  e  urgente  tarefa  de  construção  de  um  Brasil  de  inclusão  social  e  tolerância  racial.
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Código: 374

Título: Perspectivas da Ação Comunicativa na Escola: Um projeto de ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200499233002010001P6

Palavra Chave: Teoria da Ação Comunicativa, Jürgen Habermas

Resumo:  Experiências  de  inovação  pedagógica  no  segmento  de  Ensino  Médio  são  ainda  escassas  no  Brasil,  se  comparadas  às  de
Ensino  Fundamental  e,  quando  acontecem,  poucos  são  os  relatos  e  reflexões  sobre  essas  experiências.  Esta  dissertação,  buscando
minimizar  essa  escassez,  apresenta  a  reflexão  sobre  um  projeto  político-pedagógico  de  ensino  Médio,  em  uma  escola  particular  da
cidade  de  São  Paulo.  Para  analisar  o  percurso  de  desenvolvimento,  implantação  e  gestão  do  projeto,  utilizamos  o  aporte  da  Teoria  da
Ação  Comunicativa  de  Jürgen  Habermas,  cuja  contribuição  mostrou-se  profícua  no  que  diz  respeito  a  reflexão  sobre  as  ações
coordenadas  pelo  entendimento  intersubjetivo  dentro  de  processos  comunicativos.  O  trabalho  focaliza  o  estudo  da  elaboração  e
consecução  dessa  inovação  a  partir  das  situações  e  comportamentos  observáveis  e  observados  nas  práticas  estabelecidas  pelos  agentes
educativos  que  dela  participam
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Código: 375

Título: Reflexões lingüísticas no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045033065012001P6

Palavra Chave:  Ensino Médio, língua portuguesa, gramática,

Resumo:  A  dissertação  que  aqui  se  apresenta  relaciona-se  ao  projeto  “cultura  escrita,  educação  lingüística  e  participação  social”,  o
qual,  por  sua  vez,  está  vinculado  à  linha  de  pesquisa  “conhecimento  e  cotidiano  escolar”  do  PPGE-Uniso.  A  pesquisa  considerou  cinco
materiais  instrucionais  (apostilas  e  livros  didáticos)  disponíveis  no  mercado  editorial-escolar  como  suporte  para  as  aulas  de  Língua
Portuguesa  no  Ensino  Médio,  sob  a  ótica  das  teorias  lingüísticas  que  sustentam  que  a  aprendizagem  da  língua,  da  linguagem  e  de  sua
análise  se  fazem  a  partir  do  uso-reflexão-uso  e  da  consideração  de  que  os  modelos  normativos  e  descritivos  tradicionais  não  tem
sustentação  teórico-metodológica  coerente.  Sob  esta  orientação,  formulou-se  um  quadro  teórico  em  que  se  consideravam  cinco
questões  básicas  ao  ensino  de  língua:  Que  significa  “saber”  Português?;  que  significa  “estudar  e  aprender”  gramática?;  que  se  propõe
ensinar  quando  se  ensina  Português?  O  objetivo  da  educação  escolar  deve  ser  ensinar  “língua-padrão”  (entendida  como  sinônimo  do
cânone)?;  e,  finalmente,  que  significa  “refletir”  sobre  a  língua”.  Os  resultados  apontam  claramente  que  os  materiais  instrucionais
analisados,  ainda  que  com  diferentes  ênfases  têm  como  foco  a  apresentação  sistemática  da  língua-padrão,  o  reforço  da  normatividade  e
limitam-se  aos  modelos  da  gramática  tradicional.  Em  apenas  um  deles,  voltado  para  o  ensino  de  redação,  encontrou-se  a  preocupação
com  o  estímulo  á  reflexão  sobre  a  linguagem.
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Código: 376

Título: O impacto de uma exposição cientifica nas represenações sociais sobre meio ambiente dos alunos do 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200416341001010036P4

Palavra Chave:  Representação social; ciência; exposição científica

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  verificar  o  impacto  de  uma  exposição  científica  nas  representações  sociais  sobre  meio
ambiente  dos  alunos  do  ensino  médio.  Desde  a  sua  origem,  nos  anos  60,  a  teoria  das  representações  sociais  analisa  a  difusão  da  ciência
pelos  meios  de  comunicação,  ocupando  uma  posição  central  nos  estudos  da  divulgação  científica  e  permeando  tanto  a  organização  de
meios  de  divulgação  como  de  conteúdos  necessários  a  sua  consecução.  Uma  dimensão  importante  e  presente  nas  exposições  científicas
contemporâneas  é  a  abordagem  social  da  ciência  e  tecnologia.  Nessa  dimensão,  um  tema  que  tem  sido  privilegiado  pelos  museus  de
ciências  e  professores  diz  respeito  ao  meio  ambiente.  A  construção  dessa  exposição  levou  em  conta  a  noção  de  paradigmas  ambientais
e  foi  construída  de  forma  a  explicitar  o  contraste  entre  o  homem  como  excluído  ou  como  parte  integrante  do  meio  ambiente.
Participaram  dessa  pesquisa  285  alunos  da  segunda  série  do  ensino  médio  de  quatro  escolas  de  Florianópolis.  A  pesquisa  foi  feita  nas
escolas  e  em  uma  sala  de  exposições  da  UFSC.  Pode-se  dizer  que  houve  um  impacto  sobre  as  representações  sociais  de  meio  ambiente
dos  alunos  que  visitaram  a  exposição  através  do  surgimento  de  esquemas  estranhos  (referentes  ao  conteúdo  da  exposição)  nessas
representações,  apontando  um  crescimento  informativo  e  cognitivo  desses  alunos.  Espera-se  poder  contribuir  com  o  nível  de
alfabetização  científica  dos  cidadãos  catarinenses,  bem  como  verificar  a  contribuição  da  atividade  de  divulgação  científica  para  a  teoria
das  representações  sociais,  além  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  do  campo  de  pesquisa  dessa  teoria
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Código: 377

Título: A leitura no contexto da prova de redação do vestibular

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042640002012022P3

Palavra Chave:  sitaução desafiadora; leitura polissêmica; leitura parafrást

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  refletir  sobre  o  papel  da  escola  na  formação  do  aluno-leitor-crítico,  mais  especificamente
como  lê  um  aluno  após  onze  anos  de  escolaridade,  numa  situação  desafiadora,  ou  seja,  em  que  o  contexto  de  produção  é  o  momento  da
prova  de  redação  do  vestibular,  quando  são  testados  seus  conhecimentos  em  leitura  e  escrita.  Através  da  escrita  avalia  a  leitura  de
alunos  com  o  Ensino  Médio  concluído,  partindo  das  hipóteses:  se  o  vestibulando  realizou  inferências  durante  a  leitura,  atribuindo
novos  sentidos  aos  já  existentes,  fez  uma  leitura  polissêmica;  se  não  foi  capaz  de  realizar  inferências  ou  porque  não  compreendeu  o  que
leu  ou  porque  os  conhecimentos  prévios  constantes  de  sua  história  de  leitor  não  contribuíram  para  isso,  sua  leitura  revelou-se  numa
paráfrase  do  já  dito.  O  conceito  de  leitura  como  um  processo  de  co-produção  de  sentidos,  no  qual  o  leitor  vai  ampliando  os  sentidos
inicialmente  compreendidos,  enriquecendo-se  a  cada  leitura  realizada,  fundamenta  a  pesquisa.  Analisa  as  produções  dos  alunos  sem
perder  a  referência  do  contexto  imediato  e  do  contexto  sócio-histórico  em  que  ocorreram,  isto  é,  a  prova  de  redação  do  vestibular  de
uma  faculdade  particular  do  interior  do  estado  do  Paraná,  tendo  como  interlocutor  um  professor  que,  devido  à  natureza  da  prova,
assume  o  papel  de  avaliador.  Por  meio  de  redações  selecionadas  para  análise,  observa  se  os  alunos  fizeram  leitura  polissêmica,
revelando-se  co-produtores  de  sentido,  ou  leitura  parafrástica,  reproduzindo  o  já  lido.  A  análise  revela  a  ocorrência  de  leitura
polissêmica  em  48%  dos  textos  e  de  leitura  parafrástica  em  52%.  Conclui  que  a  escola  ainda  tem  muito  a  fazer  quanto  à  formação  de
leitores  maduros,  embora  o  número  de  leitores  que  fizeram  leitura  polissêmica  retrate  que  as  transformações  começam  a  acontecer.
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Código: 378

Título: Os Sentidos e os Significados da Escola para o Adolescente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200439833005010013P7

Palavra Chave:  Adolescente, Escola

Resumo:   A  pesquisa  tem  como  objetivo  investigar  os  sentidos  e  significados  da  escola  para  o  adolescente.  Os  adolescentes 
investigados,  na  faixa  etária  de  14  anos,  estudam  em  escolas  particulares  tradicionais  localizadas  em  bairros  de  classe  média  alta  na
zona  oeste  da  cidade  de  São  Paulo.  Conhecer  a  forma  como  os  adolescentes  se  apropriam  da  escola  é  conhecer  também,  a  maneira
como  compreendem  a  realidade  que  os  cerca,  e  como  eles  lidam  com  a  mesma.  O  contato  com  os  mesmos  foi  realizado  em  dois
momentos,  no  período  de  setembro  a  outubro  de  2003,  e  no  período  de  abril  a  junho  de  2004,  sendo  que  eles  se  encontravam  na  oitava
série  do  ensino  fundamental  e  no  primeiro  ano  do  ensino  médio,  respectivamente.  A  entrevista  aberta  é  o  método  utilizado  para
facilitar  a  expressão  dos  sujeitos  no  alcance  dos  objetivos  da  pesquisa.  O  referencial  teórico-metodológico  utilizado  se  baseia  em  Lev
Semyonovitch  Vigotski,  sendo  a  relação  do  pesquisador  com  os  sujeitos  investigados  fundamentada  na  epistemologia  qualitativa  de
González  Rey.  Como  resultado  da  pesquisa,  as  análises  das  entrevistas  mostram  que  os  adolescentes  compartilham  significados  sociais
semelhantes  a  respeito  da  escola  e  configuram  sentidos  pessoais  distintos.  A  escola  foi  significada  como  algo  necessário  para  a  vida
futura,  uma  preparação  para  o  convívio  social,  proporcionando  tanto  uma  integração  na  sociedade  como  também  uma  formação  moral;
como  um  lugar  que  possibilita  a  aquisição  de  uma  profissão  e,  posteriormente,  a  conquista  de  um  trabalho  bem  remunerado.  A  amizade
se  mostrou  relevante  no  processo  de  construção  de  sentidos  e  significados  sobre  a  escola,  assim  como  o  modo  de  os  adolescentes
investigados  compreenderem  a  vivência  de  sua  própria  adolescência  A  pesquisa  mostra  os  aspectos  que  medeiam  o  modo  particular
como  cada  um  se  apropria  da  escola  neste  momento  de  suas  vidas.
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Código: 379

Título: Alquimia dos processos de ensino-aprendizagem em química: um itinerário interdisciplinar e 
transformação dasmatrizes pedagógicas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20048633052018003P8

Palavra Chave:  Alquimia

Resumo:   Minha  vivência  profissional  como  professora  de  Química  no  curso  de  Formação  de  Professores  de  Química  e  no  Ensino
Médio  colocou-me  em  contato  com  o  desinteresse  e  o  baixo  aproveitamento  dos  alunos  na  disciplina  de  Química.  Apesar  de  todas  as
modificações  na  própria  ciência,  seu  estudo  não  passa  de  um  conjunto  de  regras  prontas  e  de  verdades  definitivas.  Ao  iniciar  o
mestrado,  optei  por  realizar  uma  pesquisa  que  me  possibilitasse  repensar  sobre  os  processos  de  ensino-aprendizagem  dessa  ciência.
Essa  investigação  assumiu  como  objetivo  principal  contribuir  com  novos  elementos  para  que  professores  e  alunos  pudessem  encontrar
sentido  no  seu  estudo  Decidi  desenvolver  uma  pesquisa  qualitativa,  pautada  nos  referenciais  teórico-metodológicos  da
Interdisciplinaridade.  Ao  resgatar  o  movimento  da  Química  me  deparei  com  os  processos  da  Alquimia  Ocidental.  Suas  principais  fases
para  a  elaboração  da  "Grande  Obra"  tornaram-se  caminhos  a  serem  percorridos,  e  me  forneceram  as  metáforas  que  possibilitaram
explicitar  a  trajetória  realizada  e  as  possíveis  transformações  nos  processos  de  ensino-aprendizagem  da  Química.  A  abordagem
interdisciplinar  possibilitou-me  compreender  a  sala  de  aula  como  um  "vaso  alquímico",  ou  seja,  uma  espaço  que,  transcendendo  o
domínio  disciplinar,  além  de  contéudos  e  experimentos,  caiba  também  a  experiência  do  encontro,  a  criatividade  e  as  emoções.  onde  as
verdades  absolutas  e  os  caminhos  únicos  puderam  ceder  lugar  para  a  dúvida,  para  a  descoberta,  para  a  possibilidade  de  contruir  novas
maneiras  de  aprender  e  para  uma  nova  forma  de  relação  com  esse  conhecimento,  embasada  nas  noções  de  complexidade  e
complementaridade,  que  aceite  o  afloramento  de  outras  potencialidades  resultantes  de  uma  ação  refletida  e  vivenciada,  permitindo  a
cada  estudante  viver  uma  grande  aventura:  a  de  encontrar  sua  "pedra  filosofal".

Data Pesquisa: 11/12/2008

Autor: Laís dos Santos Pinto Trindade

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 11/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 379 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 380

Título: Educação de jovens e adultos: leniência ou necessidade?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200416353003012001P9

Palavra Chave: educação de jovens e adultos; CESAS.

Resumo:   Estudo  de  caso  que  aborda  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA,  modalidade  de  ensino  que  se  destina  aos  que  não
freqüentaram  a  escola  ou  não  terminaram  sua  escolarização,  seja  de  nível  fundamental  ou  médio,  na  idade  apropriada.  Os  objetivos
foram  identificar  a  situação  sócio-econômica  dos  alunos,  as  razões  para  a  escolha  dessa  modalidade  de  educação,  suas  expectativas
atuais  e  futuras  e  também  levantar,  por  meio  do  corpo  docente,  sugestões  para  a  melhoria  do  curso.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  no
Centro  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  da  Asa  Sul  -  CESAS,  em  Brasília,  DF  e  os  dados  foram  coletados  por  meio  de  questionários.
Os  resultados  revelaram  que  os  alunos,  em  geral,  possuem  ocupação  com  modesto  nível  de  renda  e  vêm  de  um  processo  de  desajustes
em  relação  às  questões  de  escolaridade.  Revelaram,  também,  que  consideram  o  curso  um  recurso  promissor  para  a  ascensão  social  e
econômica  e  para  ingresso  no  curso  superior.  A  maioria  das  sugestões  dos  professores  concentrou-se  numa  diversificação  de  materiais
didáticos  e  aperfeiçoamento  do  corpo  docente.  Uma  análise  global  dos  dados  permitiu  concluir  pela  leniência  e  necessidade  da  EJA.
Leniência,  na  medida  em  que  permite  que  os  alunos  permaneçam  matriculados  longo  tempo,  sem  maiores  exigências  de  desempenho,
ainda  onerando  o  sistema  escolar.  Necessidade,  por  ser  uma  forma  de  suprir  o  que  os  alunos  não  tiveram  na  época  apropriada.
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Palavra Chave:  Formação de Professores; Licenciaturas; Ensino de Biologia;

Resumo:  O  presente  trabalho  identifica  e  discute  aspectos  da  formação  inicial  e  da  prática  docente,  que  possam  estar  contribuindo  para
o  ensino  do  tema  Evolução  Biológica,  a  partir  de  entrevistas  semi-estruturadas,  realizadas  com  professores  de  Biologia  egressos  do
Curso  de  Graduação  em  Ciências  Biológicas  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC).  A  Evolução  Biológica  é  considerada
um  tema  central  e  unificador  dentro  da  Biologia,  uma  vez  que  sua  compreensão  se  faz  necessária  para  o  entendimento  de  uma  série  de
conceitos  e  processos  biológicos.  A  complexidade  e  a  abrangência  de  tal  tema  são  apontadas  na  literatura  como  fatores  que  dificultam
seu  ensino,  em  especial,  no  Ensino  Médio.  Os  professores  entrevistados,  todos  com  experiência  neste  nível  de  ensino,  apontaram,
como  fatores  dificultadores  da  sua  atuação  em  sala  de  aula:  a)  deficiências  na  formação  inicial,  no  que  diz  respeito  à  condução  da
disciplina  curricular  de  Evolução;  b)  não-realização  de  disciplinas  optativas  que  lhes  permitissem  ampliar  o  conhecimento  sobre  o
tema;  e  c)  desarticulação  entre  as  disciplinas,  tanto  entre  as  de  conteúdos  específicos  da  Biologia  como  entre  estas  e  as  disciplinas  da
área  pedagógica.  Indicaram,  também,  uma  série  de  obstáculos  presentes  no  cotidiano  escolar,  tais  como:  a)  o  excesso  de  carga  horária
que  os  impedem  de  buscar  oportunidades  de  ampliar  sua  formação;  b)  a  carência  de  materiais  didáticos  adequados  para  o  ensino  de
Evolução  Biológica;  e  c)  tempo  escasso  durante  o  ano  letivo  para  abordagem  do  referido  tema.  Os  dados  obtidos  apontam  para  a
necessidade  de  se  propor  iniciativas  tanto  para  a  formação  inicial  quanto  para  a  formação  continuada  de  professores  de  Biologia,  que
contemplem,  de  forma  adequada,  a  complexidade  do  tema  Evolução  Biológica.  Rever  a  organização  curricular  do  curso  de  Ciências
Biológicas  com  vistas  a  proporcionar  maior  integração  entre  as  disciplinas  e  os  departamentos  é  um  dos  aspectos  que  podem  melhorar
a  qualidade  da  formação  dos  futuros  professores.
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Título: Ensino Médio Noturno: O discurso oficial, as políticas educacionais e a realidade das escolas 
analisadas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200428240001016001P0

Palavra Chave: Educação e Trabalho; Ensino Médio Noturno; Pol. Educacionais

Resumo:   Este  trabalho  consiste  num  estudo  sobre  as  políticas  educacionais  para  o  Ensino  Médio  e  na  análise  dos  fatores  que 
interferem  no  processo  do  Ensino  Médio  noturno  nas  escolas  públicas  do  Paraná.  Apóia-se  em  dados  quantitativos  para  o  estudo  das
políticas  educacionais  e  do  perfil  da  educação  brasileira,  possibilitando  a  contextualização  dos  dados  qualitativos  e  a  análise  da
pesquisa.  A  pesquisa  analisa,  numa  amostra  de  cinco  escolas,  os  principais  problemas  que  apresentam  estas  escolas  e  que  são
enfrentados  no  cotidiano  da  comunidade  escolar,  sob  um  enfoque  crítico  com  o  propósito  de  refletir  sobre  as  condições  em  que  se
encontram  as  escolas  e  o  Ensino  Médio  noturno.  Discorre  sobre  os  rumos  que  segue  historicamente  o  Ensino  Médio,  desde  o  início  da
sua  implantação  até  a  nova  LDB,  identificando  no  contexto  histórico  os  diferentes  tipos  de  escola  ofertados  aos  seus  destinatários  e
também  as  mudanças  ocorridas  com  a  LDB.  Identifica  através  de  uma  pequena  amostra,  o  perfil  dos  estudantes  que  freqüentam  as
escolas  de  Ensino  Médio  noturno  e  as  perspectivas  de  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  continuidade  dos  estudos,  aos  egressos  deste
ensino.  Aborda  o  tema  "educação  e  trabalho",  apontando  para  as  mudanças  ocorridas  no  mundo  do  trabalho  e  as  exigências  de
elevação  do  grau  de  estudo  dos  trabalhadores.  Os  resultados  finais  deste  trabalho  apontam  para  a  necessidade  de  melhores  definições
das  políticas  voltadas  ao  Ensino  Médio  noturno  e  da  melhoria  das  condições  de  oferta  deste  ensino,  mediante  a  constatação  de  escolas
que  apresentam  inúmeros  problemas,  sem  estrutura  adequada  para  atender  as  necessidades  dos  estudantes  trabalhadores  e  oferecer
educação  de  qualidade  para  que  possam  ter  maiores  oportunidades  de  competir  no  mundo  do  trabalho  ou  dar  continuidade  aos  estudos.
Também  se  constatou  no  interior  da  escola,  entre  os  sujeitos  do  espaço  escolar,  confrontos  significativos  de  idéias  e  opiniões  em  torno
das  finalidades  e  objetivos  do  Ensino  Médio,  principalmente  no  que  compete  às  expectativas  dos  estudantes  trabalhadores  ao  término
deste  nível  de  ensino.
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Título: Reflexões sobre a reforma do ensino médio brasileiro no final do século xx
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Palavra Chave:  Educação pública,Políticas neoliberais,Reforma do Ensino Méd

Resumo:   Nesta  dissertação  focaliza-se  a  reforma  do  Ensino  Médio  brasileiro  realizada  no  final  do  século  XX,  objetivando-se  por
tal  estudo  a  explicitação  de  seus  fundamentos  e  de  sua  relação  com  as  políticas  neoliberais.  Para  tal,  utiliza-se  a  abordagem  histórica
contextualizando  o  objeto  de  estudo  no  processo  mais  amplo  e  geral  das  relações  sociais,  em  nível  nacional  e  internacional.  O  estudo,
de  caráter  teórico  e  que  tem  como  fontes  primárias  a  legislação  pertinente,  pretende  estabelecer  a  mediação  da  problemática  de
pesquisa  com  as  questões  econômicas,  políticas  e  culturais  da  fase  monopolista  e  imperialista  do  capital.  Neste  viés  analisa-se  a  relação
entre  trabalho  e  educação,  presente  na  institucionalização  do  chamado  novo  ensino  médio,  por  meio  da  crítica  às  noções  de
empregabilidade,  competências  e  habilidades.  Assim  como  a  relevância  assumida  pelos  fundamentos  da  estética  da  sensibilidade,  da
política  da  igualdade  e  da  ética  da  identidade.  O  argumento  que  alicerceia  tais  considerações  referidas  à  reforma  encontra-se  articulado
às  transformações  sociais,  resultantes  da  reestruturação  capitalista,  e  da  reestruturação  produtiva.  Constata-se  a  preservação  da
dualidade  histórica  do  tipo  de  educação  vigente  que  mantém  as  diferenças  entre  as  classes  sociais.  A  pesquisa  evidencia  a  influencia
das  orientações  das  agências  multilaterais  a  partir  da  recomendação  de  se  priorizar  o  nível  primário  de  escolarização,  em  detrimento  de
outros  níveis  e  modalidades  de  ensino.  Isto  em  razão  de  que  a  implementação  da  reforma  educacional  em  foco  ocorreu  no  contexto  em
que  há  o  fortalecimento  da  ?retórica  da  reforma?  como  caminho  para  a  promoção  das  chamadas  políticas  públicas,  cujo  ponto  central  é
a  redução  do  papel  do  Estado  no  financiamento  da  educação  e  a  concomitante  diminuição  dos  custos  do  ensino.

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Lucia Vitorina Bogo

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 383 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 384

Título: Ensino, aprendizagem e informática na educação: um estudo das representações sociais dos professores 
da educação básica
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Palavra Chave: Educ.Represent.Sociais;Informática na Educ.;Metodolog Pesq.

Resumo:   Esta  pesquisa,  realizada  junto  aos  professores  da  educação  básica  de  14  cidades  pernambucanas,  no  início  de  2004, 
apresenta  uma  reflexão,  baseada  numa  abordagem  psicossocial,  acerca  das  informações,  valores  e  conhecimentos  sobre  o  processo  de
ensino-aprendizagem  e  a  informática  na  educação.  Partimos  da  idéia  de  que  as  representações  que  os  professores  constroem  sobre  o
processo  de  ensino-aprendizagem,  influenciam  as  suas  representações  sobre  a  informática  na  educação  e,  conseqüentemente,  a  forma
como  eles  assumem  sua  prática  pedagógica  com  auxílio  da  informática.  Desse  modo,  o  objetivo  desta  investigação  é  compreender
como  se  articulam  as  relações  entre  tais  representações  sociais,  em  busca  de  uma  melhor  apreensão  do  processo  de  implementação  da
informática  na  realidade  escolar.  Baseado  no  referencial  teórico  da  Teoria  das  Representações  Sociais,  elaborada  por  Serge  Moscovici,
em  1961,  este  estudo  foi  viabilizado  por  meio  da  aplicação  de  questionários  de  associação  livre  com  indução  das  palavras  mais
importantes.  O  mesmo  permitiu  apreender  as  representações  sobre  o  ensino,  sobre  a  aprendizagem  e  sobre  a  informática  na  educação,
em  sua  respectiva  estrutura  e  em  seu  funcionamento,  assim  como  as  relações  que  se  estabelecem  entre  essas.  Dentre  os  resultados
constantes  desta  pesquisa  destaco  a  necessidade  de  formação  de  professores  mediante  uma  postura  reflexiva  de  atuação,  fundamentada
nas  atuais  concepções  sobre  o  processo  de  ensino-aprendizagem  e  mediadas  pelo  uso  da  informática  na  Educação.

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Luciana Cordeiro Cavalcanti

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do Professor

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 384 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 385

Título: Abrindo as cortinas da escola para o espetáculo que vai começao: investigando o processo de aprender 
e ensinar via projetos de pesquisa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200412641001010036P4

Palavra Chave:  Atividade; ação; projeto de pesquisa; aprender;

Resumo:  Esta  pesquisa  objetiva  compreender  como  ocorre  e  quais  as  características  do  processo  de  aprender  e  ensinar  via  prática
pedagógica  de  projetos  de  pesquisa.  A  investigação  foi  desenvolvida  junto  a  uma  turma  de  1o.  ano  do  Ensino  Médio  de  um  colégio
particular  da  cidade  de  Itajaí  ?  SC,  tendo  como  sujeitos  coadjuvantes  37  alunos  e  como  protagonistas  uma  aluna  e  um  professor  desta
classe.  Para  a  coleta  de  informações  utilizou-se  a  videografia,  diário  de  campo  e  entrevista  com  os  protagonistas.  As  filmagens
ocorreram  em  sala  de  aula,  e  fora  do  contexto  escolar.  Foram  filmadas  dez  sessões  em  sala  de  aula  com  foco  nas  atividades  do
professor  e  da  aluna  e  dez  sessões  da  aluna  fora  do  contexto  escolar  desenvolvendo  atividades  relacionadas  ao  seu  projeto  de  pesquisa.
Para  a  análise  das  filmagens  recorri  à  análise  de  conteúdo,  procedimento  este  que  possibilitou  a  categorização  das  atividades
relacionadas  no  projeto  de  pesquisa  engendradas  tanto  pelo  professor  como  pela  aluna.  Como  resultado  da  análise,  foram  identificadas
55  atividades  características,  sendo  27  da  prática  docente  em  sala  de  aula,  18  da  prática  discente  em  sala  de  aula  e  10  da  prática
discente  fora  do  contexto  escolar.  Com  isso  constatei  que  a  proposta  de  aprender  e  ensinar  via  projeto  de  pesquisa  só  se  viabiliza
através  das  relações  interpessoais  estabelecidas  pelos  alunos  e  destes  com  os  professores  por  intermédio  de  ações  e  atividades  tanto
intencionalmente  limitadas  quanto  espontâneas.  Assim,  por  meio  da  apropriação  das  significações  dessas  atividades,  das  quais
participam  na  condição  de  autores  e  atores,  alunos  e  professores  se  constituem  enquanto  sujeitos  na  escola  e  na  sociedade.
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Título: As perspectivas de inserção dos  Jovens Rurais na unidade de produção familiar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20043542001013071P3

Palavra Chave:  JUVENTUDE RURAL - EDUCAÇÃO - TRABALHO

Resumo:   Este  trabalho  examina  a  possibilidade  de  existência  de  uma  crise  social  na  agricultura  familiar,  na  medida  em  que  os 
filhos  dos  agricultores  não  podem  ou  não  querem  exercer  a  mesma  profissão  de  seus  pais.  Procura-se  identificar  as  características
sociais  e  econômicas  que  influenciam  as  aspirações  educacionais  e  ocupacionais  dos  jovens,  assim  como  suas  opções  de  local  de
moradia  (rural  e  urbana).  A  pesquisa  foi  desenvolvida  no  município  de  Santo  Cristo,  localizado  na  região  Fronteira  Oeste,  e  no
município  de  Candelária,  localizado  na  região  Vale  do  rio  Pardo,  ambos  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  foram  aplicados
questionários  padronizados  e  realizadas  entrevistas  com  jovens  rurais,  alunos  de  escolas  estaduais  do  ensino  médio,  na  faixa  etária  de
14  a  25  anos.  Levando-se  em  conisderação  que  muitos  jovens  decidiram  cursar  o  ensino  médio  na  cidade  após  terem  optado  por  uma
escolha  profissional  não-agrícola,  a  freqüência  a  este  tipo  de  escola  tende  a  reforçar  ou  incentivar  esta  opção.  Observam-se  diferenças
entre  os  jovens,  pois  as  moças  mostram  maior  inclinação  a  deixar  a  agricultura  e  o  meio  rural  do  que  os  rapazes.  embora  as  regiões
pesquisadas  tenham  perfil  socioeconômico  diferente,  o  comportamento  dos  jovens  em  relação  à  atividade  agrícola  é  praticamente  o
mesmo,  pois  nas  duas  regiões,  em  sua  maioria,  eles  formulam  críticas  semelhantes  ao  trabalho  agrícola  e  descartam  a  possibilidade  de
suceder  os  pais  como  produtores  rurais,  pois  recusam  seu  estilo  de  vida.

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Luisa Helena Schwantz de Siqueira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 386 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 387

Título: Um estudo comparativo entre avaliação tradicional e alternativa no ensino de física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041140002012025P2

Palavra Chave:  avaliação da aprendizagem, desempenho, ensino de física

Resumo:  O  tema  deste  trabalho  trata  da  verificação  do  desempenho  de  alunos  que  se  saem  bem  na  avaliação  tradicional  frente  ao
desempenho  dos  mesmos  alunos  em  uma  avaliação  por  processo  no  ensino  de  ciências  do  ensino  médio.  Com  isso,  procuramos
investigar  se  alunos  com  bons  desempenhos  no  primeiro  tipo  de  avaliação  também  adquirem  resultados  semelhantes  no  segundo  tipo.
Em  função  da  valorização  cada  vez  maior  de  avaliações  por  processo  frente  à  característica  pontual  da  avaliação  tradicional  ortodoxa
no  ensino  em  geral  e  particularmente  no  ensino  de  ciências,  esta  pesquisa  faz  uma  reflexão  da  possível  relação  dessas  complementares
avaliações.
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Título: Resolução de Problemas  e o ensino de  procedimentos e atitudes em aulas de física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200424242002010001P5

Palavra Chave:  Práticas de ensino, resolução de problemas, ensino de física

Resumo:  A  resolução  de  problemas  é  considerada,  no  âmbito  do  ensino  de  Ciências/Física,  uma  atividade  didática  fundamental  para  a
construção  de  conhecimentos  nesta  área.  No  entanto,  em  sua  maioria,  estas  atividades  não  passam  de  tarefas  repetitivas  de  resolução  de
exercícios/problemas  que  envolvem  apenas  a  memorização  conceitual  e/ou  a  aplicação  direta  de  equações.  Haja  vista  este  fato  e  o
trabalho  desenvolvido  pelo  Grupo  de  Trabalho  de  Professores  de  Física  (GTPF/NEC),  que  tem  como  uma  de  suas  tarefas  e  também  um
de  seus  desafios  a  incorporação  de  atividades  de  resolução  de  problemas  nos  Módulos  Didáticos,  nos  propomos  a  aprofundar  os
estudos  sobre  esta  temática.  Assim,  no  desenvolvimento  da  presente  pesquisa,  situada  na  Linha  de  Pesquisa:  Práticas  Educativas  nas
Instituições,  buscamos  estabelecer  alguns  parâmetros  que  visam  um  melhor  desenvolvimento  destas  atividades  em  sala  de  aula.
Concomitante  a  isso  procuramos  analisar  a  possibilidade  de  ensino  de  conteúdos  procedimentais  e  atitudinais,  além  dos  conteúdos
conceituais,  por  meio  das  Atividades  Didáticas  de  Resolução  de  Problemas  (ADRP).  Elaboramos  um  conjunto  de  ADRP  baseadas  em
situações-problema  de  enunciados  abertos,  cujos  desenvolvimentos  em  sala  de  aula,  seguiram  uma  abordagem  investigativa.
Primeiramente,  as  atividades  foram  elaboradas  e  posteriormente  apresentadas  e  discutidas  com  os  professores  participantes  do  GTPF.
As  ADRP  foram  implementadas  no  Ensino  Médio  por  alguns  professores  do  GTPF,  colaboradores  da  pesquisa.  A  partir  da  análise
destas  implementações,  apresentamos  os  resultados  e  as  considerações  feitas  sobre  alguns  aspectos  relativos  ao  processo  de
ensino-aprendizagem,  mais  especificamente,  ao  envolvimento  e  ao  desempenho  dos  alunos  nas  ADRP  e  ao  ensino  de  procedimentos  e
atitudes  por  meio  destas  atividades.
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Título: Corpo de Venus: Mediações sociais formativas dos valores estético-corporais em adolescentes do sexo 
Feminino na contemporaneidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200438432001010001P7

Palavra Chave:  CORPO, ADOLESCENTES E MEDIAÇÕES SOCIAIS

Resumo:   A  linguagem  imagética  e  discursiva,  sobre  os  valores  estéticos  corporais  femininos,  difunde-se  de  forma  imperativa  nos
meios  de  comunicação  de  massa,  através  de  incessantes  discursos  de  persuasão  e  sedução,  na  sociedade  contemporânea.  A  mídia  é  hoje
um  mediador  social  importante  como  referencial  do  ético  e  do  estético.  Contudo,  outros  mediadores  sociais,  incorporados  ao  cotidiano
dos  sujeitos,  se  revelam  significativos  no  processo  de  formação  da  auto-imagem  e  na  concepção  icônica  de  beleza.  O  objeto  de  estudo
desta  pesquisa  é  a  estética,  mais  precisamente,  os  valores  estéticos  corporais,  construídos  pelas  múltiplas  reverberações  discursivas  das
mediações  sociais  no  contexto  atual.  O  objetivo  do  trabalho  é  suscitar  reflexões  sobre  a  importância  dos  atuais  mediadores  sociais,  no
processo  pedagógico  da  construção  da  subjetividade  e  da  identidade,  frente  aos  valores  estéticos  corpóreos  instituídos  socialmente.
Escolheu-se  uma  abordagem  predominantemente  qualitativa,  entretanto,  dimensões  quantitativas  também  foram  levantadas  e  inseridas,
no  intuito  de  ampliar  e  enriquecer  as  possibilidades  de  leitura  interpretativa  dos  dados  coletados.  Os  sujeitos  investigados  são
adolescentes  do  sexo  feminino,  na  faixa  etária  de  16  a  20  anos,  estudantes  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  estadual,  na  região
central  de  Belo  Horizonte.  A  amostragem  inicial  foi  de  40  sujeitos,  e  houve  uma  verticalização  para  8,  ao  final  do  processo
investigativo.  O  instrumento  de  pesquisa  inicial  constou  de  um  questionário  piloto  que,  balizou  posteriormente  os  demais  instrumentos
utilizados,  sendo  eles:  questionário  semi-estruturado,  produções  de  desenhos  da  imagem  de  beleza  ideal  e  da  auto-imagem  e
aprofundamento  dos  dados  através  da  realização  de  um  grupo  focal.  A  pesquisa  organizou  a  análise  em  alguns  quadros  de  referências
norteadores:  a  construção  sócio-histórica  de  beleza,  as  categorias  estéticas  apontadas  pelos  sujeitos  e  as  mediações  sociais.  Buscamos
nos  campos  do  conhecimento  predominantemente  da  sociologia  e  da  comunicação  social,  centelhas  elucidativas,  para  fundamentar  a
problemática  em  questão.  Entretanto,  suportes  teóricos  da  psicologia  social  e  sócio-biologia  também  foram  explorados,  pois  refletir
sobre  a  corporeidade  requer  uma  abordagem  multidisciplinar.  Os  dados  analisados  e  interpretados,  sinalizam  uma  recorrência  e
homogeneidade  dos  padrões  e  categorias  estéticas,  no  referencial  de  beleza  feminina,  apesar  de,  na  atualidade,  ser  proclamado  o
discurso  da  diversidade.  A  eleição  das  categorias  estéticas  femininas,  peso,  cabelo,  moda,  pele  (etnia),  sinalizadas  pelos  sujeitos  como
relevantes,  vincula-se  à  conotação  de  sedução  e  sexualidade.  Os  mediadores  sociais  significativos  no  processo  formativo  dos  valores
estéticos  corporais,  apontados  pelos  sujeitos,  recaem  na  família,  nos  (as)  amigos  (as)  e  na  mídia  televisiva,  com  a  destacada
importância  do  gênero  novela.  O  discurso  mediador  familiar,  foi  apontado  como  relevante  na  formação  da  auto-imagem  do  sujeito,
enquanto,  a  mídia  televisiva  aparece  como  mediador  importante  nas  concepções  das  imagens  corporais  femininas  idealizadas.  Essas,
são  conclusões  pontuais,  mas  não  dicotômicas,  pois  há  um  limiar  tênue  de  transitoriedade,  dos  mediadores  sociais  na  formação  dessas
imagens  corporais.  Os  grupos  de  convivência  ?  amigos  (as)  como  os  demais  mediadores  sociais  passeiam  nesse  limiar.  Apesar  de  haver
esta  distinção  dos  mediadores  sociais,  na  formação  da  auto-imagem  e  da  imagem  corporal  idealizada,  os  dados  avultam  o  valor  e  o
fluxo  pedagógico  dinâmico  e  articulado  dos  mediadores  sociais,  na  formação  dos  valores  estéticos  corporais  femininos.  Há  um
processo  de  hibridização  e  apropriação  discursiva,  por  parte  dos  sujeitos,  na  formação  dos  valores  estéticos  corporais.  Esta  síntese
discursiva,  ressoa  de  forma  significativa  na  construção  da  identidade  e  subjetividade  dos  sujeitos,  através  das  múltiplas
ressignificações  que  eles  próprios,  os  sujeitos,  atribuem  aos  discursos,  nas  suas  práticas  sociais  e  na  sua  realidade  cotidiana.
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Título: Qual a finalidade do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20049333054010002P4

Palavra Chave: Ensino Médio. Concepção. Professor e aluno

Resumo:   A  presente  pesquisa  visou  identificar  como  o  professor  que  atua  no  ensino  médio  concebe  esse  nível  de  escolaridade,  bem
como,  a  percepção  que  os  alunos  egressos  têm  dessa  fase  da  vida  escolar.  O  modo  de  investigação  adotado  tomou  por  orientação  o
método  clínico  piagetiano,  que  consiste  em  uma  pergunta  chave  e  as  demais  elaboradas  de  acordo  com  as  respostas  dos  entrevistados.
Isto  permitiu  o  acesso  a  informações  que  se  constituíram  o  corpo  básico  da  pesquisa  para  verificação  e  comparação  da  hipótese  inicial
de  que  os  professores  do  ensino  médio  concebem  este  grau  de  escolaridade  como  destinado  a  preparação  para  o  vestibular  ou  para  o
mercado  de  trabalho  e  que,  fatalmente,  a  formação  mais  ampla  do  cidadão  não  é  percebida  como  prioridade.  Além  disso,  recorreu-se  à
literatura  específica  que  propiciou  maior  conhecimento  sobre  o  assunto,  permitiu  sua  contextualização  e  possibilitou  mais  consistência
à  investigação.  A  pesquisa  quanto  aos  fins  caracterizou-se  como  sendo  descritiva,  pois  procurou  estabelecer  correlações  entre  variáveis
e  definir  sua  natureza,  ou  seja,  descreveu  as  percepções,  expectativas  e  preocupações  dos  entrevistados,  acerca  das  políticas
educacionais,  dando  ênfase  à  última  etapa  da  educação  básica,  o  ensino  médio.  Assim,  esta  pesquisa  contemplou  uma  descrição  e
reflexão  crítica  sobre  a  prática  escolar  do  professor  do  ensino  médio  da  Escola  Estadual  Jan  Antonin  Bata,  situada  na  cidade  de
Batayporã,  estado  de  Mato  Grosso  do  Sul.
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Título: A Construção doconhecimento químico por estratégias de resolução de problemas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042242019010005P7

Palavra Chave: resolução de probelmas, ensino de química, ensino médio

Resumo:  Neste  texto  desenvolvemos  uma  abordagem  que  envolve  aspectos  das  interações  entre  professores,  alunos  e  a  pesquisadora,
em  sala  de  aula  e  laboratório,  com  o  objetivo  de  trazer  contribuições  significativas  para  o  Ensino  e  a  Aprendizagem  da  Química.  Nesse
sentido,  realizamos  uma  revisão  bibliográfica  que  permite  uma  razoável  compreensão  sobre  as  diferentes  correntes  e  pontos  de  vista
relacionados  à  Resolução  de  Problemas,  ao  conteúdo  de  Ácido-Base  e  ao  Ensino  experimental.  Esta  pesquisa  foi  implementada  em  três
escolas  da  grande  Porto  Alegre-RS  e  abrangeu  5  turmas  da  1ª  Serie  do  Ensino  Médio,  nos  meses  de  maio  a  novembro  de  2003.  Os
dados  obtidos  ?  por  meio  das  filmagens  das  aulas,  questionários  e  relatórios  escritos  ?  e  as  análises  realizadas  indicaram  que  várias
deficiências  tornam  o  ensino  experimental  tradicional  pouco  eficiente  e  que  a  Resolução  de  Problemas  pode  contribuir  para  a
estruturação  das  atividades  práticas.  Essas  atividades  potencializam  a  interatividade  dos  estudantes,  colocando  em  prática  habilidades
cognitivas  (estruturação  dos  problemas,  construção  de  estratégias  para  solucionar  as  problemáticas,  extrapolação  das  situações,  etc.),
metacognitivas  e  sociais  (trabalho  em  grupo,  enculturação  científica,  etc.).
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Título: A unidade de aprendizagem favorecendo a aprendizagem dos alunos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041142005019026P3

Palavra Chave:  ensino, aprendizagem, reflexão, prática pedagógica

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  a  intenção  de  implementar  e  avaliar  uma  proposta  pedagógica  com  Unidade  de  Aprendizagem,  para  o
ensino  de  Química  junto  a  alunos  de  primeiro  e  segundo  ano  do  ensino  médio.  A  partir  dos  questionamentos  e  inquietações  como
professora,  o  olhar  sobre  os  alunos,  nos  encontros  de  sala  de  aula,  passou  a  ser  rotina.  E  foi  escutando  o  que  eles  tinham  a  dizer  que
partiu  a  intenção  de  percorrer  por  este  caminho  da  pesquisa,  até  então  desconhecido.  A  interrogação  sobre  o  que  é  aprendizagem  e
como  encarava  a  aprendizagem  dos  alunos,  iniciou  o  processo  de  questionamento.  Neste  processo  as  idéias  de  Vygotsky,  Coll  e
Moraes  ajudaram  na  (re)construção  de  novas  formas  de  guiar  a  prática  em  sala  de  aula.  O  trabalho  com  a  Unidade  de  Aprendizagem
teve  o  propósito  de  resgatar  a  motivação  de  aprender  química,  tão  esquecida  pelos  alunos  e  professores.  A  partir  de  um  tema
apresentado  aos  alunos,  obteve-se  perguntas  e  idéias  ,  que  ajudaram  a  fazer  um  levantamento  de  conteúdos  que  foram  abordados  num
trimestre  de  aulas.  Durante  o  trimestre  foi  observado  o  comportamento  dos  alunos  e  como  estavam  suas  aprendizagens.  Buscou-se
verificar  através  de  relatos,  observações  e  entrevistas,  como  o  ensino  com  Unidades  de  Aprendizagem  favorece  a  aprendizagem  dos
alunos.  Os  resultados  revelaram  fatores  responsáveis  pela  aprendizagem,  como  a  motivação  e  a  relação  com  o  cotidiano.  Esses  fatores
parecem  ter  provocado  mudanças  nas  atitudes  dos  alunos  quanto  ao  processo  de  aprendizagem.  Cabe  ainda  salientar  que  a  pesquisa
revelou  quanto  os  professores  necessitam  refletir  sobre  suas  aulas.  Esta  reflexão  pode  mudar  a  prática  pedagógica  destes  professores  e
apontar  mudanças  necessárias  a  sua  postura  pedagógica.
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Título: Perspectivas e implicações da corporeidade na práxis pedagógica do professor do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200416853003012001P9

Palavra Chave:  corporeidade; organização do trabalho pedagógico.

Resumo:   A  pesquisa  foi  realizada  em  duas  escolas  de  Ensino  Médio  da  rede  pública  do  Distrito  Federal.  Buscou-se  investigar  a
função  de  outras  linguagens  na  aprendizagem,  ao  se  considerar  a  corporeidade  na  práxis  pedagógica.  Levantaram-se  as  implicações  e
as  perspectivas  do  processo  educativo  que  considera  a  corporeidade  como  protagonista  do  aprender.  O  referencial  teórico  que  sustenta
a  concepção  de  corporeidade  apresentada  na  pesquisa  está,  principalmente,  ancorado  nas  idéias  e  teorias  defendidas  por
Merleau-Ponty,  evidenciando  que  esta  dimensão  é  a  comunicação  entre  o  corpo,  o  espírito  e  o  emocional;  outras  teorias  que  tratam  da
relação  corpo,  espírito,  emoção  e  intelecto  enriquecem  o  entendimento  deste  fenômeno,  abordando  a  discussão  sobre  a  necessária
vivência  da  corporeidade  para  um  ser  pleno.  Assim,  entrevistas,  observações,  grupos  focais  e  fotografias  foram  os  instrumentos  que
auxiliaram  na  coleta  dos  dados  e  possibilitaram  uma  visão  mais  ampla  da  temática  do  estudo.  Os  resultados  confirmaram  a  necessidade
de  se  fazer  uma  educação  de  corpo  inteiro,  considerando  todas  as  dimensões  do  ser  humano  no  processo  de  aprendizagem.  A
organização  do  trabalho  pedagógico  do  professor  que  considera  a  corporeidade  revelou  uma  práxis  diversificada,  a  partir  da  dinâmica
corporal  do  homem,  construindo  relações  dialógicas  e  possibilitando  o  auto-conhecimento.  As  imagens  revelaram  a  importância  das
diversas  formas  de  linguagem  que  precisam  ser  incorporadas  ao  cotidiano  da  sala  de  aula.  Conclui-se  que  a  corporeidade  é  dimensão
possibilitadora  da  compreensão  da  necessidade  de  uma  aprendizagem  que  se  faça  para  e  pela  inteireza  do  ser  humano  e  que  dê  conta  da
afetividade  e  cinestesia  do  aluno,  para  além  de  uma  excessiva  preocupação  com  a  sua  cognição.  Nessa  abordagem,  este  estudo  busca
contribuir  para  a  ressignificação  do  fazer  educativo.  A  educação  da  pós-modernidade  precisa  voltar-se  para  o  resgate  do  ser  humano,
onde  e  ensino  médio  tem  papel  relevante  ao  trabalhar  com  a  juventude,  tão  carente  de  valores  humanizadores.  Espera-se  que  despertar
reflexão  e  autonomia  por  parte  do  professor  sobre  outras  formas  de  ensinar,  possa  trazer  uma  maior  sensibilidade  para  o  contexto
educacional.
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Título: Uma contribuição par5a o ensino dos postulados da teoria da relatividade restrita para alunos do ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20043825003011012P1

Palavra Chave: relatividade restrita

Resumo:   Este  trabalho  teve  como  objetivo  estudar  as  dificuldades  apresentadas  por  alunos  do  ensino  médio  com  relação  à 
aprendizagem  dos  postulados  da  relatividade  restrita  de  Einstein.  Para  tanto,  foi  realizada  uma  revisão  bibliográfica  das  idéias
relevantes  para  esse  assunto,  desde  Aristóteles,  passando  por  Galileu  e  Newton  até  chegar  a  Einstein.  Em  seguida  foi  feita  uma
transposição  didática  desse  conteúdo,  que  subsidiou  uma  intervenção  didática  baseada  nas  idéias  de  George  Kelly  e  Bachelard,  que  foi
aplicada  a  um  grupo  de  12  alunos  de  3a.  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  privada  em  Limoeiro,  Região  do  Agreste  Setentrional
do  Estado  de  Pernambuco,  no  período  de  março  a  abril  de  2004.  Os  resultados  obtidos  mostraram  que  os  alunos  têm  dificuldade  de
compreender  o  conceito  de  referencial  inercial,  o  que  gera  outras  dificuldades  com  a  compreensão  do  conceito  de  tempo  relativo,
sincronização  e  simultaneidade.  Além  disso,  ficou  claro  que  a  falta  de  exemplos  no  cotidiano  requer  que  esse  conteúdo  seja  trabalhado
apelando  para  a  capacidade  dos  alunos  de  raciocinar  de  forma  abstrata.  Nesse  caso,  a  contextualização  deixa  de  se  ligar  ao  cotidiano  do
aluno  e  passa  a  se  referir  a  contextos  construídos  teoricamente,  baseados  em  características  aceitas  "a  priori".
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Código: 395

Título: Um estudo exploratório sobre a adequação dos conteúdos  ensinados pelas escolas de ensino médioi de 
Guaxupé-MG  e as competências e habilidades avaliadas pelo Enem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041733053014002P8

Palavra Chave: Currículo; Avaliação; Competência matemática; ENEM

Resumo:  Este  estudo  investiga  em  que  medida  as  competências  e  habilidades  matemáticas  avaliadas  pelo  Exame  Nacional  do  Ensino
Médio-ENEM  estão  sendo  desenvolvidas  pelas  escolas  de  Ensino  Médio  da  cidade  de  Guaxupé-MG.  O  delineamento  de  pesquisa
seguiu  um  modelo  quantitativo,  descritivo  e  não  experimental,  tendo  sido  aplicados  a  120  alunos,  oriundos  de  duas  escolas  públicas  e
duas  escolas  particulares,  um  teste  de  Matemática  contendo  problemas  já  utilizados  pelo  ENEM,  um  questionário  informativo  sobre
hábitos  de  estudo  e  feitas  análises  das  propostas  pedagógicas  de  Matemática  das  escolas  estudadas.  A  análise  dos  dados  apontou  que
Matemática  foi  a  disciplina  mais  citada  como  a  mais  difícil  no  ENEM  e  que  existia  diferença  estatisticamente  significativa  (p  >  0.05)
nos  hábitos  de  estudo  dos  sujeitos  da  escola  pública  e  dos  da  particular:  enquanto  os  primeiros  não  estudavam  ou  estudavam  pouco,  os
segundos  estudavam  de  3  a  5  h/semana.  Isso  talvez  explique  o  fato  de  o  desempenho  médio  desses  sujeitos  ter  sido  quase  três  vezes
maior  que  o  dos  sujeitos  da  escola  pública  no  teste  matemático.  O  estudo  reúne  ainda  definições  de  avaliação,  fazendo  um  histórico
sobre  como  a  concepção  de  avaliação  foi  mudando  ao  longo  do  tempo  e  suas  implicações  no  novo  modelo  de  avaliação  do  sistema  de
ensino  brasileiro.  A  análise  das  Propostas  Pedagógicas  de  Matemática  das  escolas  estudadas  indicou  que,  nas  Escolas  Particulares,  os
conteúdos  programáticos  eram  vistos  na  íntegra,  os  professores  faltavam  menos  e,  quando  havia  atraso  nos  conteúdos  programáticos,
repunham  esses  conteúdos  no  período  extra-classe,  e  ainda  utilizavam  plantões  de  dúvidas.  Nas  Escolas  Públicas  foram  observadas
muitas  ausências  de  professores,  alguns  conteúdos  programáticos  não  eram  ministrados  e  outros  eram  vistos  superficialmente,  apenas
noções  introdutórias.  Dessa  forma,  acredita-se  que  as  políticas  governamentais  deveriam  juntamente  com  os  agentes  escolares
inverterem  a  lógica  e  concepção  de  avaliação  atual,  uma  vez  que  os  dados  coletados  para  esta  amostra  evidenciaram  que  os  conteúdos
ensinados  aos  alunos  das  escolas  Públicas,  são  diferenciados  dos  conteúdos  ensinados  pela  Escola  Particular,  em  nível  de
profundidade,  não  dando  chances  para  que  os  alunos  da  Escola  Pública,  concorram  em  igualdade  de  condições  com  os  alunos  das
Escolas  Particulares,  apesar  dessas  também  apresentarem  seus  problemas
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Código: 396

Título: A retextualização como instrumento de desenvolvimento da escrita: um estudo de textos e retextos de 
editoriais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200422332008015001P1

Palavra Chave:  retextualização, retexto, reescrita, editorial

Resumo:  Este  trabalho  faz  uma  reflexão  sobre  a  retextualização  segundo  a  proposta  de  Marcuschi  e  analisa  os  processos  de  construção
da  competência  para  a  escrita  através  da  reescrita.  Para  isso,  apresenta  um  diagnóstico  dos  problemas  mais  recorrentes  na  (re)produção
escrita  de  alunos  do  2º  ano  do  ensino  médio  e  uma  análise  desse  diagnóstico.  O  objetivo  básico  é  mostrar  a  contribuição  da  reescrita
para  o  desenvolvimento  da  escrita.  O  estudo  parte  da  leitura  de  um  corpus  de  dezesseis  retextos  produzidos  pelos  alunos  e  dois
textos-base  do  gênero  «  editorial  »,  obtidos,  um  do  jornal  «  Estado  de  Minas  »,  outro  do  jornal  «  O  Globo  ».
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Código: 397

Título: Desenvolvendo Competencias e Habilidades na Sala de Aula de Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200410933004056079P0

Palavra Chave:  Competencias; Habilidades, Mobilizações, Projetos, PCN, Físi

Resumo:   Buscando  captar  a  perspectiva  do  professor  do  ensino  médio,  nesta  pesquisa,  articulamos  uma  reflexão  sobre  uma  série
de  termos,  empregados  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  que  tinham  com  ?ponto  arquimediano?  os  conceitos  de
competências  e  habilidades.  Explorando  nossa  condição  dupla,  de  pesquisadora  e  professora  do  ensino  médio,  procuramos  ?alinhavar?
estes  termos,  de  duas  maneiras:  lançando-nos,  juntamente  com  alunos  da  terceira  série,  numa  pesquisa  participativa,  em  sala  de  aula;  e
estudando  a  literatura  da  área  de  educação  científica  relacionada.  Assim,  através  de  uma  reflexão  de  mão  dupla,  por  um  lado,
analisamos,  à  luz  dos  textos  dos  PCN,  a  prática  de  sala  de  aula,  tanto  nossa  como  de  nossos  alunos,  enquanto  tentávamos  implementar
uma  série  de  projetos  apoiados  na  construção  de  maquetes  que  utilizavam  circuitos  elétricos,  e,  por  outro,  refletimos  sobre  o  texto  dos
PCN,  à  luz  de  nossa  prática  e  da  literatura  afim.  Nossa  análise  aponta  para  a  falta  de  sentido  da  meta  tácita,  colocada  para  os
professores  pelos  textos  governamentais  de  implementar  uma  lista  pré-estabelecida  de  competências  e  habilidades.  Para  que  o
professor  possa  mobilizar  investimentos  pessoais,  na  promoção  do  trabalho  coletivo  e  individual  dos  estudantes,  a  busca  de  inserção  do
estudante  nos  projetos  de  sala  de  aula  deve  ser  vista  de  forma  contextualizada,  livre  das  amarras  e  pré-condicionamentos  representados
pela  busca  do  professor  por  competências  e  habilidades  do  aluno.
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Código: 398

Título: A Educação pela Literatura: uma análise do discursso de professoras e professores de ensino médio da 
rede estadual de Petrolina acerca da influência exercida pela Literatura ou seus processos de formação e 
prática.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200423530001013001P1

Palavra Chave:  literatura; formação; prática

Resumo:  Esta  dissertação  analisa  o  discurso  de  Professores  e  Professoras  do  Ensino  Médio  da  Rede  Pública  Estadual  de  Petrolina
acerca  da  influência  exercida  pela  literatura  em  seus  processos  de  formação  e  prática.  Apoiada  no  arcabouço  das  teorias  desenhadas
nos  estudos  de  Mikhail  Bakhtin,  a  pesquisa  tomou  por  referência  uma  das  categorias  básicas  de  seu  pensamento  ?  o  dialogismo  através
do  qual  é  permitido  ao  sujeito  leitor  dialogar  com  obras  da  literatura  produzidas  ao  longo  da  história  da  humanidade.  O  estudo
apresenta,  ainda,  a  intermediação  da  abordagem  sociointeracionista  ?  ótica  que,  no  bojo  deste  estudo,  permeia  a  construção  de  práticas
sociais  assentadas  numa  cosmovisão  dialética  de  apropriação  do  sentido  da  literatura.  Além  dos  estudos  de  M.  Bakhtin,  outros  estudos
centrados  na  literatura  como  uma  das  instâncias  da  formação  humana,  também  corroboraram  na  formatação  desta  pesquisa.  O  estudo
utiliza  uma  metodologia  qualitativa,  dando  ênfase  à  construção  de  significados  da  literatura  na  formação  humana,  erguidos  pela  obra  e
pelo  leitor.  Para  isso,  foram  tomadas  como  referências:  o  papel  desempenhado  por  professores  /as  em  nossa  sociedade,  a  partir  de  suas
histórias  como  leitores/as  em  meio  aos  mecanismos  de  promoção  do  processo  de  interdição  da  leitura  e  das  experiências  realizadas
através  do  ato  de  ler;  investigação  da  prática  docente  via  discurso  docente  e  a  análise  da  relação  mantida  entre  o  contexto  das  obras
literárias  consumidas  pelas  professoras,  como  interlocutoras  da  pesquisa,  em  seus  processos  de  formação.  Os  resultados  do  estudo
revelaram  que  o  processo  de  interdição  imposto  a  leitura  no  âmbito  do  literário  na  sociedade  brasileira  alavancou  os  problemas
presentes  na  formação  e  na  prática  educativa  de  nossos  docente.  Em  decorrência  desses  mecanismos  de  interdição  na  apropriação  das
manifestações  da  literatura,  outros  fatores  surgiram  e  concorreram  para  a  deflagração  da  crise  da  leitura  literária  vivida  dentro  e  fora  da
escola.  Nesse  sentido,  o  estudo  propõe  reflexões  acerca  da  importância  da  literatura  na  docência  dadas  a  partir  do  diálogo  permitido
entre  a  obra  literária,  o  leitor  e  o  autor.
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Título: Desenvolvendo competências  para implementar projetos transdisciplinares no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20043025003011012P1

Palavra Chave: Transdisciplinaridade; Pedagogia por projetos; Competências

Resumo:  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  como  referencial  para  o  novo  modelo  de  ensino  médio,  propõem  a  superação
da  visão  fragmentada  do  conhecimento,  caracteristíca  do  ensino  tradicional  e  a  implementação  na  sala  de  aula  do  enfoque  sistêmico.
Assim,  o  objetivo  dessa  dissertação  é  criar  estratégias  que  possibilitem  o  desenvolvimento  de  competências  docentes  necessárias  a
implementação  de  projetos  transdisciplinares  no  ensino  médio.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  com  um  grupo  de  seis  professores  da  Rede
Pública  de  Ensino  do  Estado  de  Pernambuco,  que  trabalham  nas  três  áreas  de  conhecimentos  do  ensino  médio.  Descritores  de
competências  foram  elaborados  a  partir  da  carta  da  transdisciplinaridade  redigida  por  Lima  Freitas,  Edgar  Morin  e  Basarab  Nivolrdvu
no  I  Congresso  Mundial  da  Transdisciplinaridade.  Os  procedimentos  metodológicos  adotados  no  desenvolvimento  desse  trabalho
foram:  (i)  entrevista  visando  caracterizar  os  perfis  dos  professores  e  suas  concepções  prévias  sobre  projetos  transdisciplinares;  (ii)
discussão  de  textos,  previamente  distribuídos,  sobre  pensamentos  linear  e  sistêmico,  complexidade,  transdisciplinaridade  e  pedagogia
por  projetos;  (iii)  escolha  de  um  tema  abrangente  que  permita  o  trabalho  simultâneo  em  todas  as  áreas  de  conhecimento  (tema
escolhido:  os  impactos  decorrentes  dos  projetos  de  irrigação  nas  margens  do  Rio  São  Francisco,  na  região  de  Petrolina);  (iv)  discussão
sobre  o  desenvolvimento  do  projeto;  (v)  observações  da  execução  dos  projetos  nas  salas  de  aulas;  (vi)  entrevista  final  sobre  as
diferentes  fases  do  projeto.  Os  relatos  dos  professores  nas  entrevistas  e  as  observações  nas  salas  de  aulas  sugerem  um  avanço  na
compreensão  dos  docentes  sobre  o  pensamento  sistêmico,  a  complexidade,  a  interdisciplinaridade,  a  transdisciplinaridade  e  a
pedagogia  por  projetos,  que  são  idéias  inerentes  aos  novos  paradigmas  que  orientam  as  propostas  contidas  nos  PCN.  O  uso  dos
descritores  de  competências  na  elaboração,  na  execução  e  na  avaliação  da  implementação  dos  projetos  em  sasla  de  aula  sugere  que  os
professores  desenvolveram  várias  das  competências  necessárias  ao  planejamento  e  execução  de  projetos  transdisciplinares  no  ensino
médio.
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Título: Formaçao de Professores: Um repensar das práticas pedagógics na 1a. série do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200413512001015001P0

Palavra Chave:  formação de professores, prática pedagógica, abandono e repr

Resumo:   O  presente  trabalho  aborda  questões  referentes  à  análise  das  práticas  pedagógicas  no  contexto  escolar,  situando  a  forma
como  se  conduziu  historicamente  à  formação  dos  professores,  as  políticas  educacionais  e  a  educação  do  aluno,  inserindo  neste
contexto  a  problemática  do  abandono  e  da  reprovação  escolar.  Verifica-se  que  o  fato  torna-se  mais  agravante  no  período  noturno,
quando  nos  deparamos  com  a  situação  do  aluno  que  pela  necessidade  de  conciliar  o  trabalho  e  a  escola,  sua  única  alternativa  é  estudar
a  noite.  Buscou-se  por  meio  do  estudo  de  caso,  proceder  a  uma  análise  de  forma  contextualizada,  a  relação  existente  entre  as  atividades
pedagógicas  desenvolvidas  com  a  real  situação  do  aluno  trabalhador.  Esta  pesquisa  surgiu  da  necessidade  de  investigar  como  ocorre
dentro  do  processo  educativo  o  desenvolvimento  das  práticas  pedagógicas  em  se  tratando  da  problemática  do  abandono  escolar  dos
alunos,  nas  turmas  de  1ª  série  no  ensino  médio  no  turno  noturno  em  uma  escola  pública  do  Estado  de  Roraima.  Os  resultados  da
pesquisa  apontam  para  o  fato  de  que  muitas  dificuldades  foram  identificadas  no  cotidiano  escolar,  principalmente  relacionadas  à
aprendizagem  dos  alunos,  desde  os  procedimentos  iniciais,  onde  se  visualizou  uma  rotina  tradicional  em  que  os  professores
desenvolvem  suas  atividades  pedagógicas  com  um  predomínio  na  utilização  de  metodologias  tradicionais,  aliadas  à  falta  de  recursos
didáticos,  culminando  em  aulas  desmotivadas.  Sugere-se  uma  ação  conjunta  onde  se  possa  refletir  e  discutir  a  realidade  do  ensino
médio  noturno  e  as  práticas  pedagógicas  desenvolvidas,  na  participação  de  estudos  pedagógicos  focalizando  os  pressupostos  teóricos
que  direcionem  novas  ações  e  neste  processo  buscar  trabalhar  a  inclusão  do  aluno  na  garantia  de  seus  direitos  em  uma  escola  pública.
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Título: O Computador como instrumento de inovação das práticas pedagógicas: A Aprendizagem 
compartilhada das diferenças

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042732036019001P4

Palavra Chave:  EDUCAÇÃO INCLUSIVA, APRENDIZAGEM COMPARTILHADA, INFORMÁTICA

Resumo:  Na  sociedade  tecnológica,  as  transformações  sociais  têm  inserido  o  humano  em  um  novo  contexto  e,  portanto,  em  uma  nova
perspectiva  ao  se  relacionar  com  o  mundo  e  com  o  outro.  Este  estudo  propõe  estratégias  criativas  conjuntas  ao  lidar  com  as  diferenças
no  contexto  escolar,  em  um  processo  de  interação  constante  entre_os  alunos,  o  professor  e  a  escola,  utilizando-se  o  computador  como
ferramenta  pedagógica.  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  principal  construir  práticas  pedagógicas  inovadoras,  voltadas  ao  atendimento
das  diferenças  no  ensino  regular,  com  a  finalidade  de  aperfeiçoar  e  ampliar  os  diferentes  modos  de  atuação  do  professor,_abordando
aspectos  qualitativos  do  processo  de  aprendizagem.  Inicialmente,  com  o  auxílio  do  computador,  procurou-se  uma  interação  individual
dos  alunos  das  salas  especiais  com  o  equipamento  e,  posteriormente,  desses  alunos  com  os  alunos  da_segunda  série  do  ensino  regular,
por  meio  da  aprendizagem  compartilhada.  Foram  realizados  encontros  com  as  professoras  das  salas  especiais  e  a  equipe  de
especialistas  da  escola,  objetivando  a  formação  continuada  do  professor  na  área  da  informática  educacional.  Como  resultado,
constatou-se  um  maior  envolvimento  dos  alunos  com  as  tarefas  de  aprendizagem.  Outros  resultados  indicaram  que  a  experiência  da
aprendizagem  mediada  proporcionou  às  professoras  observarem  melhor  seus  alunos,  melhorando  o  processo  mediacional,  conforme  a
perspectiva  sócio-histórica.
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Título: A escola de uma sala só: um estudo exploratório sobre educação matemática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045333092010002P2

Palavra Chave: Educação; Matemática; Ensino e aprendizagem

Resumo:   A  atual  crise  educacional,  neste  momento  de  transição,  é  assunto  de  várias  discussões.  Em  um  mundo  pós-moderno  com
informações  na  internet  e  na  mídia,  o  aluno  da  escola  atual  tem  características  diferentes  do  aluno  de  outras  épocas.  Neste  cenário,
procurou-se  enfocar  algumas  dificuldades  encontradas  na  Educação  Matemática  no  Ensino  Fundamental  e  Médio,  apresentando
propostas  alternativas  para  trabalhar  a  disciplina  de  maneira  lúdica  e  interessante  ao  olhar  do  aluno.  Os  problemas  na  aprendizagem
desta  disciplina  podem  estar  relacionados  com  a  fragmentação  das  ciências.  O  paradigma  da  simplicidade  e  do  reducionismo  torna  o
conhecimento,  ainda,  linear  e  em  descompasso  com  a  realidade  atual.  Portanto  através  da  epistemologia  da  complexidade  foram
apresentados  caminhos  para  trabalhar  a  disciplina  de  Matemática.  Este  trabalho  apresenta  o  processo  atual  do  estudo  da  Matemática  e  a
problemática  da  construção  do  conhecimento  desta  disciplina.  Mostrou-se  um  modelo  antigo  de  escola,  de  uma  maneira  renovada,
explorando  conteúdos  matemáticos  contextualizados  e  interligados  com  outras  ciências.  Por  meio  de  um  estudo  exploratório,  alunos  de
diversas  séries  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  foram  reunidos  em  uma  única  sala  de  aula  para  estudar  a  matemática  através  da
ludicidade,  da  poesia,  da  história  da  matemática,  da  abstração  e  aplicação  da  matemática  no  cotidiano.
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Código: 403

Título: TV escola:Um canal educativoque não é sintonizado pela escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200433023001011001P1

Palavra Chave: EDUCAÇÃO; TELEVISÃO, FORMAÇÃO CONTINUADA

Resumo:   O  trabalho  faz  uma  análise  de  como  os  professores  vêm  se  utilizando  do  programa  tv  escola  da  secretaria  de  educação  a
distância  (seed)  do  ministério  da  educação  ?  programa  dirigido  à  capacitação,  atualização  e  aperfeiçoamento  de  professores  de  ensino
fundamental  e  médio  da  rede  pública,  oferecido  na  modalidade  de  educação  a  distância.  para  tanto,  utiliza-se  a  1ª  edição  do  curso  de
extensão  ?tv  na  escola  e  os  desafios  de  hoje?,  criado  pela  universidade  virtual  pública  do  Brasil  (unirede)  em  parceria  com  a  seed/mec,
o  qual  tem  como  objetivo  capacitar  profissionais  de  instituições  públicas  de  ensino  fundamental  e  médio  para  o  melhor  uso,  no
cotidiano  escolar,  dos  recursos  proporcionados  pelas  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação,  com  ênfase  na  comunicação
audiovisual.  a  investigação  foi  realizada  junto  a  um  grupo  de  professores  do  município  de  parelhas/rn  e  os  resultados  evidenciam  as
dificuldades  de  implementação  do  programa  tv  escola  nas  escolas  brasileiras.  o  curso,  em  questão,  oferecido  como  solução  para  uma
melhor  utilização  da  televisão,  vídeo  e  demais  tecnologias  no  desenvolvimento  das  atividades  curriculares,  revela  como  a  escola  vem
se  apropriando  deste  programa.  o  estudo  conclui,  que  o  curso  oferece  aos  professores  cursistas,  subsídios  para  um  melhor  uso  dos
meios  de  comunicação  audiovisuais  no  ensino,  dado  o  seu  objetivo:  formação  de  professores  na  linguagem  audiovisual.  no  entanto,  por
não  alterar  a  forma  como  a  escola  se  organiza,  enquanto  receptora  do  programa  tv  escola  ?  a  programação  veiculada,  nem  dispõe  de
equipamentos  suficientes  que  possibilite  se  fazer  uso  sistemático  dos  meios  que  compõem  o  ?kit  tecnológico?  necessários  para  sua
captação  e  gravação  ?  o  professor  continua  com  dificuldades  de  incorpora-lo  à  sua  prática  docente.
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Código: 404

Título: A leitura, o ensino de literatura  e o livro didático: uma questão a ser discutida

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045040004015014P3

Palavra Chave:  Leitura; Literatura; Ensino; Livro Didático.

Resumo:   Tendo  como  base  o  ensino  de  literatura,  o  objetivo  desta  dissertação  é  contribuir  e  verificar  até  que  ponto  o  livro  didático
tem  colaborado  para  o  ensino  de  literatura  em  contexto  escolar  do  Ensino  Médio.  Apesar  dos  esforços  empreendidos  pelas  instituições
formais  de  Educação  e  da  garantia  do  espaço  reservado  ao  ensino  da  leitura  e,  em  especial,  da  leitura  do  texto  literário,  a  forma  com
que  este  vem  sendo  conduzido  não  tem  garantido  a  contento  a  formação  do  leitor.  O  recurso  que,  com  maior  freqüência  é  utilizado  pelo
professor,  considerado  um  agente  no  processo  de  mediação  de  leitura  é  o  livro  didático.  Nosso  pressuposto  é  o  de  que  o  material
didático  produzido  e  empregado  nas  escolas  não  interfere  como  deveria  no  processo  de  formação  do  leitor.  Para  nossa  verificação,
elegemos  como  corpus  da  pesquisa  o  livro  Literatura  Brasileira  (2000),  de  William  Roberto  Cereja  e  Thereza  Cochar  Magalhães,
publicado  pela  Atual  Editora,  que  já  ocupa  considerável  espaço  no  mercado  livreiro  e  nas  escolas  do  Estado  do  Paraná.  Apoiando-nos
pressupostos  da  Estética  da  Recepção  de  Jauss  e  Iser,  considerando  também  os  conceitos  de  leitura.  A  análise  mostrou  que,  embora,
apresentando-se  como  detentor  do  saber  legítimo,  o  livro  didático  ainda  privilegia  a  abordagem  histórica-informativa  do  texto  literário,
não  cumprindo  a  sua  função  de  desenvolver  no  aluno  o  gosto  pela  leitura  e  o  seu  despertar  crítico.
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Título: Uso de Software no ensino de matemática: Uma investigação na rede estadual de ensino de Porto 
Alegre

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004942005019026P3

Palavra Chave:  Informática na Educação, Software, Matemática, NTE

Resumo:  Esta  investigação,  que  constou  de  três  momentos,  foi  precedida  e  acompanhada  por  uma  Revisão  de  Literatura,  abordando
temas  que  envolvem  o  uso  de  software  em  educação,  em  particular.  No  primeiro  momento,  coletou-se  informações  por  meio  de  um
questionário.  Buscou-se  conhecer  até  que  ponto  os  professores  de  Matemática  da  Rede  Estadual  de  Ensino  de  Porto  Alegre,
trabalhadores  em  escolas  que  oferecem  Ensino  Médio,  conhecem  o  Laboratório  de  Informática  de  sua  escola  (se  é  que  a  mesma
possui),  buscam  atualização  no  uso  de  Novas  Tecnologias  Educacionais,  usam  softwares  e/ou  aplicativos  específicos,  em  JAVA,  para
conteúdos  de  Matemática  ou  usam  outros  programas,  tanto  para  elaborar  seus  materiais  didáticos  quanto  administrativos,  possibilitam
aos  seus  alunos  atividades  onde  sejam  usados  softwares  e,  se  conhecem  o  pensamento  da  equipe  diretiva  de  sua  escola.  Também
investigou-se  o  conhecimento  que  os  professores  têm  sobre  a  existência  do  Núcleo  de  Tecnologia  Educacional  (NTE),  que  funciona
em  Porto  Alegre,  bem  como  as  expectativas  que  possuem  em  relação  a  sua  programação  e  divulgação  da  mesma.  No  momento
seguinte,  coletou-se  novas  informações  por  meio  de  entrevistas,  marcadas  com  antecedência,  efetuadas  com  seis  professores  de  escolas
que  possuem  Laboratório  de  Informática,  onde  buscou-se  mais  elementos  que  pudessem  confirmar/contradizer  e/ou  ampliar  os
resultados  obtidos  no  momento  anterior.  Entrevistou-se  também  três  supervisores  de  escolas  que  possuem  Laboratório  de  Informática
funcionando,  com  a  finalidade  de  verificar  o  que  conhecem  sobre  Informática  Educativa,  atividades  do  NTE  e  qual  sua  atuação  junto
aos  seus  professores  coordenados,  além  de  buscar  um  enriquecimento  para  esta  investigação.  No  último  momento  buscou-se  analisar
os  dados  coletados.  Alguns,  necessariamente,  de  forma  quantitativa,  por  meio  do  software  estatístico  SSPS,  e  os  demais  de  forma
qualitativa.  As  conclusões  mostram  que,  de  um  modo  geral,  os  professores  ainda  utilizam  pouco  esses  recursos  tecnológicos.
Cruzamentos  entre  variáveis  mostraram  algumas  associações  interessantes.
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Título: Práticas avaliativas no ensino médio: estudo de caso de uma escola pública do Distrito Federal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200414853003012001P9

Palavra Chave: professores; ensino médio; práticas avaliativas.

Resumo:   Esta  pesquisa  teve  com  objetivo  analisar  os  efeitos  das  práticas  avaliativas  em  uma  escola  pública  de  Ensino  Médio  no
Distrito  Federal,  tendo  em  vista  os  princípios  e  as  diretrizes  avaliativas  adotadas  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação  (SEDF).  Tais
diretrizes,  visando  superar  as  distorções  do  processo  de  avaliação  tradicional,  apontam  para  uma  concepção  de  aprendizagem  por  meio
do  desenvolvimento  de  competências  e  habilidades  por  área  do  conhecimento,  onde  se  torna  imprescindível  uma  mudança  na,  forma  de
avaliar,  observando  o  contexto  sociocultural  do  aluno.  A  amostra  foi  composta  de  duas  turmas  de  cada  série  num  total  de  274  alunos  e
68  professores  das  mais  diversas  áreas  de  ensino.  A  pesquisa  buscou  verificar  as  representações  existentes  nos  vários  atores  da  escola  -
alunos,  professores,  coordenador  e  diretor  -  sobre  as  instâncias  avaliativas,  solicitando  que  expressassem  suas  idéias  sobre  avaliação.  A
metodologia  foi  predominantemente  quantitativa,  mas  incluiu  informações  que  também  exigiram  análises  de  caráter  qualitativo.  Os
dados  foram  coletados  por  meio  de  questionários  aplicados  aos  professores  e  alunos,  com  questões  fechadas  e  abertas;  entrevistas
semi-estruturadas  foram  feitas  com  o  diretor,  o  orientador  educacional  e  o  coordenador  pedagógico.  A  análise  estatística  dos  dados  foi
apoiada  pelo  programa  Statistical  Package  for  Social  Sciences  (SPSS).  Os  resultados  confirmaram  a  aceitação  por  parte  dos  alunos  dos
métodos  para  avaliar  estabelecidos  pela  SEDF  e  a  recusa  unânime  por  parte  dos  professores.  Estes  alegaram  que  há  dificuldades  em
avaliar  o  aluno  com  tais  critérios  que  estabelecem  que  30%  da  nota  deve  resultar  de  aferições  por  provas  ou  testes  (parte  quantitativa)  e
70%  por  trabalhos  e  observação  em  sala  de  aula  (parte  qualitativa).  Apontaram  que  essas  dificuldades  estão  relacionadas  ao  número
excessivo  de  alunos  por  turma;  a  ausência  de  -formação  adequada,  por  parte  da  instituição,  sobre  os  procedimentos  das  práticas
avaliativas;  e  a  facilidade  com  que  os  alunos  atingem  a  média  necessária  para  aprovação  (cinco).  Tudo  isso  contribui  para  aumentar  a
indisciplina  em  sala  de  aula.  Embora  os  professores  acreditem  que  a  ação  avaliativa  ultrapasse  os  limites  quantitativos  e  que  devam  ser
observadas  outras  dimensões,  como  a  diagnóstica,  processuaUcontínua,  cumulativa  e  participativa  -  a  grande  maioria  ainda  identifica  a
avaliação  com  a  nota.  Se  trabalhar  as  diferenças  significa  planejar  e  conduzir  a  aprendizagem  de  forma  a  adequar  a  prática  pedagógica
às  necessidades  e  características  biopsicossociais  de  cada  aluno,  é  impossível,  na  visão  dos  professores,  aplicar  as  diretrizes  adotadas
pela  SEDF  no  atual  contexto  da  escola  pública  objeto  do  estudo.
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Título: Reformas educacionais no Brasil e na Argentina. Ensino médio e educação polimodal: tendências 
curriculares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200417733002010134P6

Palavra Chave:  Educação polimodal; ensino médio; currículo

Resumo:  Na  década  de  1990,  Brasil  e  Argentina  iniciaram  reformas  educativas  compartilhando  um  mesmo  paradigma  reformista
operado  de  acordo  com  suas  próprias  matrizes  sócio-políticas.  Em  vista  das  demandas  de  formação  provocadas  pela  reestruturação
produtiva,  mudanças  nos  padrões  de  relações  sociais  e  de  trabalho  e  exigências  do  mercado  econômico,  cada  vez  mais  aberto  e
competitivo,  a  Educação  Polimodal  na  Argentina  e  o  Ensino  Médio  no  Brasil  assumem  a  tendência  curricular  mundial  que  incorpora,
em  larga  medida,  uma  organização  de  currículo  em  torno  do  "modelo  de  competências".  A  operacionalização  de  diretrizes
diferenciadas  nos  modelos  de  currículo  adotados  pela  Educação  Polimodal  e  Ensino  Médio  se  constituem  nas  linhas  gerais  de
aprofundamento  do  estudo,  que  antes  de  comparar  modelos,  procura  compreendê-los  em  sua  identidade.
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Título: A Educação Sexual e a Literatura Paradidática para Alunos do Ensino Médio de Escolas Particulares da 
Cidade do Rio de Janeiro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20049631006019005P1

Palavra Chave: Educação Sexual, Literatura Paradidática, Ensino Médio

Resumo:  O  estudo  realizado  teve  como  objetivo  principal  verificar  a  utilização  do  livro  paradidático  como  estímulo  à  reflexão  dos
alunos  sobre  a  sua  sexualidade,  pelo  professor  de  ensino  médio  das  escolas  particulares  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  A  proposta  é
estabelecer  por  quê  o  professor  de  ensino  médio  não  acredita  na  possibilidade  de  trabalhar  o  tema  transversal  sexualidade  juntamente
com  o  conteúdo  de  sua  disciplina,  como  orientam  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  e  apresentar  o  livro  paradidático  como  recurso
a  ser  utilizado  para  este  fim..  A  estratégia  adotada  foi  a  da  pesquisa  de  campo.  Para  tanto,  foi  organizada  uma  listagem  com  65  livros
cuja  a  temática  é  sexualidade,  de  16  editoras  contactadas  na  X  Bienal  do  livro  do  Rio  de  Janeiro  em  2003.  Foram  visitadas  300  escolas
particulares,  das  diversas  regiões  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro:  sendo  que  apenas  130  participaram  da  pesquisa  com  um  total  de  786
professores.  Constatou-se  que  o  livro  paradidático  voltado  para  a  sexualidade  não  é  utilizado  nas  escolas  particulares  de  ensino  médio
da  Cidade  do  Rio  de  Janeiro.

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Maria Lúcia do Couto Figueiredo

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 408 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 409

Título: Uso de substâncias psicoativas entre adolescentes de escolas públicas e privadas de Santos.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200426133002010072P0

Palavra Chave:  Escolas, Adolescente, Questionários, Drogas ilícitas, Santos

Resumo:   Estudo  de  corte  transversal,  descritivo,  em  adolescentes  de  escolas  públicas  e  privadas,  cursando  o  ensino  fundamental  e
o  médio,  em  Santos.  Avaliou-se  a  freqüência  e  as  características  do  padrão  de  consumo  de  substâncias  psicoativas  nessa  população.
Dados  colhidos  de  junho  a  novembro  de  2002,  utilizando  um  questionário  sigiloso  da  OMS.  Resultados:  tanto  na  escola  pública  como
na  privada,  as  drogas  lícitas  foram  as  mais  usadas,  em  1º  lugar  o  álcool  e  em  2º,  o  tabaco.  Entre  as  outras  drogas,  as  mais  consumidas
foram  os  solventes,  maconha  e  ansiolitícos  (na  escola  pública,  junto  com  os  anfetamínicos).  Houve  uma  tendência  de  uso  maior  de
alucinógenos  pelos  estudantes  da  escola  privada.  Na  escola  pública,  os  meninos  usaram  mais  anabolizantes  e  as  meninas,  ansiolíticos  e
tabaco.  Na  escola  privada,  os  meninos  usaram  mais  maconha,  solventes,  alucinógenos  e  anabolizantes
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Título: Construindo a trajetória docente: os percursos formativos de professores de Ciências

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200456333001014001P0

Palavra Chave:  Formação de professores; Trajetória docente

Resumo:  O  presente  estudo  busca  conhecer  como  os  professores  de  Ciências  vivenciaram  e/ou  vivenciam  os  seus  percursos
formativos  ao  longo  das  trajetórias  pessoal,  escolar  e  profissional.  Entendendo  a  formação  docente  como  um  ciclo  que  abrange  a
experiência  do  docente  enquanto  aluno,  culminando  no  exercício  da  docência,  esta  pesquisa  tem  a  seguinte  questão  norteadora:  o  que
os  professores  de  Ciências  relatam  sobre  seus  processos  formativos  da  docência?  Este  estudo  caracteriza-se  como  sendo  descritivo  e
analítico,  de  natureza  qualitativa.  Participaram  dele  professores  de  Ciências  em  diferentes  momentos  da  carreira  docente,  lecionando
em  escolas  públicas  estaduais.  Dois  professores  da  Escola  A,  e  outros  dois  da  Escola  B.  A  escolha  das  duas  instituições  públicas  de
ensino  decorreu  do  fato  de  serem  contextos  escolares  que  apresentaram  diferenças  significativas.  Dessa  forma  a  dimensão  institucional
foi  considerada  importante  assim  como  as  dimensões  pessoal  e  profissional.  Os  dados  foram  coletados  através  de  entrevistas  com
roteiro  semi-estruturado  construído  a  partir  dos  temas:  lembranças  da  vida  escolar  (ensino  fundamental  e  médio),  a  graduação  e  a
docência.  As  principais  referências  teóricas  adotadas  tiveram  como  fio  condutor  a  aprendizagem  da  docência,  envolvendo  os  seguintes
temas:  a  formação  docente  e  o  aprender  a  ensinar,  a  reflexão  na  formação  docente  e  na  docência,  os  primeiros  anos  da  docência  e  o
ciclo  de  vida  profissional,  e  os  saberes  docentes.  Esses  temas  também  embasam  toda  a  análise  dos  dados,  nos  quais  são  postos  em
evidência  os  processos  formativos  individuais  de  aprendizagem  da  docência  ao  longo  das  trajetórias  escolar  e  profissional.  Os
resultados  indicam  que  os  processos  formativos  da  docência  dos  professores  de  Ciências  foram  se  constituindo  ao  longo  de  todo  o
ciclo  de  formação.  Da  trajetória  escolar  receberam  modelos  de  comportamentos  docentes  e  os  aplicaram  à  sua  prática  docente.  A
prática  pedagógica  foi  influenciada  pelos  contextos  escolares  que  interferiram  de  modo  positivo  e/ou  negativo  na  aprendizagem  da
docência  e  no  desenvolvimento  profissional  docente.  Constatamos  também  a  influência  de  uma  prática  social  como  propiciadora  de
processos  formativos  para  a  docência.  Esses  professores  enfrentam  ainda  hoje  dificuldades  na  prática  pedagógica,  advindas  dos
percursos  formativos  e  das  escolas  onde  atuam,  porém  todas  decorrentes  da  desvalorização  da  Educação  e  do  Magistério.
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Título: Motivos que levam Jovens a recusar Drogas: Subsídios a proposta de prevenção à drogatização na 
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Palavra Chave:  educação, adolescente, saúde cerebral, prevenção ao uso de d

Resumo:  Esta  dissertação  investigou  a  complexa  problemática  das  drogas  entre  os  estudantes  de  uma  escola  de  nível  médio  na  cidade
de  Porto  Alegre/RS.  Ao  contrário  do  que  se  focaliza  comumente,  busquei  nessa  pesquisa  conhecer  a  realidade  dos  adolescentes  não
usuários  de  drogas,  na  expectativa  de  identificar  os  motivos  que  levam  esses  jovens  a  recusá-las.  Assim,  para  melhor  compreensão
dessa  temática,  pesquisei  os  aspectos  legais  sobre  drogas,  a  funcionalidade  do  sistema  nervoso,  as  substâncias  psicoativas  e  seus  efeitos
orgânicos  e,  ainda,  os  principais  modelos  de  prevenção  ao  uso  de  drogas,  buscando  engajar  educação  e  saúde,  principalmente  no  nível
cerebral.  As  informações  coletadas  junto  aos  alunos,  em  depoimentos  e  entrevistas,  foram  analisadas  qualitativamente,  servindo  de
base  para  planejar  algumas  atividades  interdisciplinares  para  prevenção  ao  uso  de  drogas,  no  Colégio  Estadual  Júlio  de  Castilhos.  Com
essas  atividades,  será  promovido  um  processo  de  conscientização  quanto  às  condições  para  uma  vida  com  maior  qualidade  e  saúde
cerebral.  O  jovem  com  vigor  mental  poderá  desenvolver  um  potencial  reflexivo  mais  elevado,  bem  como  melhor  capacidade  crítica
para  promover  modificações  no  contexto  social  em  que  se  encontra  inserido,  contribuindo  para  o  crescimento  e  progresso  do  país.
Portanto,  esta  pesquisa  poderá  servir  como  subsídio  para  a  construção  de  uma  proposta  de  prevenção  às  drogas  em  escolas  de  ensino
médio,  e  também  para  trabalhar  com  a  capacitação  de  professores,  num  processo  de  educação  continuada,  ressaltando  a  realidade  do
mundo  das  drogas  na  adolescência.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004733053014002P8

Palavra Chave: Consumo; Capitalismo; Educação Ambiental

Resumo:   O  consumo  compulsivo  na  cultura  capitalista  tem  como  motivação  aliviar  a  ansiedade,  que  na  verdade  é  existencial. 
Quanto  mais  nos  enchemos  de  coisas,  menos  conseguimos  acabar  com  o  vazio  interior.  Assim,  nos  perdemos  no  universo  do  ter  e  ser,
no  universo  da  geração  supermercado  e  na  crença  que  valemos  pelo  que  e  não  pelo  que  somos.  Tendo  por  base  esta  preocupação,  este
trabalho  se  propõe  a  identificar  e  analisar  o  comportamento  de  um  grupo  de  alunos,  em  relação  às  práticas  consumistas  e  suas  fontes  de
informações  e  influências  na  questão  ambiental.  A  pesquisa  foi  realizada  com  um  grupo  de  trinta  e  cinco  alunos  do  Ensino  Médio  de
uma  escola  particular  da  cidade  de  Guaxupé/MG.  Foram  aplicados  questionários  para  caracterização  sócio-econômica  e  padrões  de
consumo  desses  sujeitos,  analise  da  participação  deles  no  projeto  FICE  ?  Feira  Integrada  do  Conhecimento  Elaborado  e  análise  do
relato  escrito  sobre  o  filme  Ilha  das  Flores.  Também  foi  realizada  entrevista  com  o  representante  do  CODEMA  ?  Conselho  de
Desenvolvimento  do  Meio  Ambiente,  a  fim  de  caracterizar  a  questão  ambiental  no  município.  É  possível  constatar  no  discurso  dos
alunos  uma  conscientização  em  relação  à  percepção  sobre  a  problemática  ambiental.  No  entanto,  esta  consciência  está  distante  das
ações  da  maioria  destes  jovens  no  que  se  refere  ao  padrão  de  consumo.  A  complexidade  do  estilo  de  vida  combinado  ao  pesado
marketing,  especialmente,  advindo  das  propagandas  televisivas,  promove  contradição  entre  suas  falas  e  suas  práticas  relativas  à
degradação  ambiental  e  a  urgência  de  um  desenvolvimento  sustentável.
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Resumo:  Neste  trabalho  estudamos  o  papel  da  motivação  em  aulas  de  línguas  estrangeiras,  em  contextos  formais  de  aprendizagem.  O
objetivo  principal  é  apresentar  diferentes  visões  sobre  a  questão  motivacional  em  sala  de  aula,  através  da  análise  de  modelos  teóricos
que  se  reportam  ao  tema  (o  Modelo  do  Monitor,  de  Stephen  Krashen  e  o  Modelo  Sócio-Educacional  de  Aquisição  de  Segundas
Línguas,  de  Robert  Gardner  e  Wallace  Lambert,  entre  outros).  Além  disso,  também  tivemos  por  objetivo  investigar  a  percepção  de
alunos  e  professores  de  Espanhol  quanto  à  importância  da  motivação  na  busca  de  uma  aprendizagem  significativa  de  idiomas.  Partimos
da  hipótese  de  que  a  motivação  é  fator  essencial  em  toda  atividade  humana  e  que,  portanto,  não  pode  ser  ignorada  e  subestimada  numa
aula  de  língua  estrangeira.  Entretanto,  por  ser  um  conceito  de  extrema  complexidade,  a  motivação  não  deve  ser  analisada  sob  uma
única  perspectiva;  faz-se  necessário  um  estudo  que  envolva  aspectos  históricos,  sociais,  psicológicos  e  pedagógicos  que  busquem  a  sua
compreensão.  Ao  coletar  dados  com  alunos  e  professores  do  Ensino  Médio  de  três  escolas  particulares  da  cidade  de  São  Paulo,
objetivamos  analisar  os  caminhos  tomados  pelos  recentes  cursos  de  Espanhol  que  passaram  a  ser  oferecidos  principalmente  após  a
promulgação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  nº  9394/96).  Os  resultados  obtidos  com  a  pesquisa  mostram  que
tanto  os  alunos  como  os  professores  consideram  a  motivação  fator  fundamental  na  aprendizagem  da  língua  estrangeira.  No  entanto,
nem  sempre  docentes  e  discentes  estão  de  acordo  com  relação  às  atividades  que  mais  (des)motivam  em  sala  de  aula.  Por  fim,  a  título  de
contribuição,  oferecemos  aos  professores  de  línguas  sugestões  de  estratégias  pedagógicas  que  visem  ao  real  comprometimento  e
interesse  do  aluno  em  sala  de  aula.
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Título: Organização do trabalho escolar e a atuação do administrador-escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200456433001014001P0

Palavra Chave:  Organização escolar; trabalho pedagógico; planejamento

Resumo:  Este  é  um  estudo  de  caso  feito  sobre  o  Colégio  Estadual  Professor  Ivan  Ferreira,  na  cidade  de  Pires  do  Rio  ?  Goiás,  uma
escola  de  ensino  fundamental  e  médio.  O  objetivo  do  estudo  foi  compreender  como  a  atuação  do  diretor  da  escola  influencia  na
organização  e  no  planejamento  do  trabalho  pedagógico.  Para  atingí-lo,  foi  necessário  trilhar  o  seguinte  caminho:  descrever  a
organização  do  trabalho  pedagógico  realizado  pelos  professores;  identificar  o  estilo  de  gestão  da  direção  da  escola;  examinar  as
relações  existentes  entre  o  trabalho  pedagógico  docente  realizado  e  a  atuação  do  diretor.  Procurei,  antes,  fazer  um  estudo  e  um  breve
relato  das  vertentes  teóricas  e  estudos  sobre  administração  escolar  no  Brasil,  buscando  conceitos  que  analisem  o  caráter  específico,
complexo  e  heterogêneo  dos  modelos  de  organização  escolar  a  partir  de  imagens,  metáforas  e  modelos  analíticos.  Em  seguida,
apresento  o  percurso  metodológico,  destacando  o  tipo  de  pesquisa  realizado,  os  instrumentos,  as  fontes  de  dados  e  os  procedimentos  de
análise.  Finalmente,  busquei  descrever  o  discurso  dos  professores,  as  observações  realizadas  e  a  análise  documental,  oferecendo  uma
compreensão  da  prática  organizacional  da  escola  e  da  ação  dos  atores  envolvidos  no  contexto  escolar

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Maristela Lopes Vicente de Assunção

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 414 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 415

Título: Uma experiência de avaliação da aprendizagem no ensino médio : a participação dos alunos na 
reconstrução de seus conceitos químicos
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Palavra Chave:  avaliacao, aprendizagem, ensino medio, quimica

Resumo:   Os  alunos  do  ensino  médio  são  submetidos  a  uma  série  de  atividades  durante  o  ano  letivo,  incluindo  as  provas,  que  são
utilizadas  para  a  avaliação  da  aprendizagem.  Ao  final  de  cada  bimestre,  uma  nota  é  atribuida  pelo  professor  e  os  alunos  que  não  obtém
o  desempenho  esperado  são  submetidos  a  uma  nova  prova  para  tentar  recuperar  essa  nota.  Frequentemente,  o  processo  de  avaliação  e
de  recuperação  tem  como  principal  objetivo  recuperar  a  nota  do  aluno  e  não  os  seus  conhecimentos.  A  melhoria  da  nota  obtida  após  a
recuperação,  nem  sempre  está  relacionada  com  a  aprendizagem  efetiva  dos  conhecimentos  revistos.  Neste  contexto,  um  método
alternativo  visando  auxiliar  na  recuperação  da  aprendizagem  dos  conceitos  de  Química  por  parte  dos  alunos  que  apresentavam
dificuldades  foi  desenvolvido  e  testado.  O  presente  trabalho  foi  realizado  com  alunos  do  primeiro  ano  e  do  segundo  ano  do  ensino
médio  de  duas  escolas  localizadas  na  região  metropolitana  de  São  Paulo.  Nesse  processo,  o  aluno  participa  ativamente  de  seu
aprendizado  e  toma  consciência  de  seus  erros  e  de  suas  dificuldades.  O  método  proposto  consiste  no  desenvolvimento  de  quatro  etapas.
A  primeira  tem  como  objetivo  fazer  o  aluno  perceber  suas  dificuldades.  Na  segunda  etapa,  o  aluno  recebe  orientações  de  estudo  do
professor  e  é  submetido  a  uma  nova  avaliação.  Na  terceira  etapa,  o  aluno  participa  ativamente  de  seu  aprendizado,  discutindo
concecitos  de  química.  Na  quarta  etapa,  procurou-se  verificar  a  eficiência  desse  processo  de  avaliação  e  de  recuperação  da
aprendizagem  através  da  apresentação  de  questões  para  o  aluno  resolver  um  mês  após  a  atividade.  Os  resultados  obtidos  indicaram  que
cerca  de  60%  dos  alunos  do  1º  ano  conseguiram  recuperar  seus  conceitos,  contra  cerca  de  30  %  do  2º  ano.  A  maior  eficiência  para  os
alunos  do  1º  ano  pode  ser  explicada  por  não  estarem  acostumados  com  os  processos  convencionais  de  recuperação  da  escola,  que
visam  somente  a  melhoria  das  notas.  Em  ambas  as  séries,  os  alunos  mostraram  um  grande  envolvimento  com  as  atividades  realizadas.
O  processo  de  avaliação  e  de  recuperação  da  aprendizagem  desenvolvido  neste  trabalho  mostrou-se  mais  eficiente  do  que  os  métodos
anteriormente  adotados.  A  aprendizagem  deu-se  de  forma  mais  significativa  e  estudantes  puderam  reformular  os  conceitos  de  química
que  ainda  apresentavam  dificuldades.
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Resumo:   Dissertação  de  mestrado  na  qual  a  autora  utiliza  registros  de  avaliação  individual  elaborados  por  ela  própria  enquanto
coordenadora  pedagógica  e  por  professores  do  ensino  fundamental  e  médio;  procurando  investigar  as  potencialidades  que  a  elaboração
e  a  socialização  desses  registros  podem  oferecer  de  reflexão  da  prática  pedagógica  e  do  papel  do  coordenador  pedagógico  como
articulador  do  processo  de  escrita  e  reflexão.  O  estudo  desenvolvido  é  realizado  mediante  a  abordagem  da  pesquisa  qualitativa,  na  qual
o  autor  utiliza  de  escritos  pessoais  e  de  professores  para  trazer  a  reflexão  desejada.  A  pesquisa  está  estruturada  em  três  capítulos  além
da  introdução  e  das  considerações  finais.  O  primeiro  capitulo  apresenta  informações  gerais  sobre  como  se  realizou  a  pesquisa  e  o
estabelecimento  das  relações  professor-coordenador.  O  segundo  capitulo  trata  dos  posicionamentos  existentes  na  relação
professor-coordenador.  O  terceiro  capitulo  apresenta  um  quadro  teórico  que  fundamenta  a  pesquisa  realizada.  Nas  considerações  finais
o  autor  faz  uma  síntese  das  reflexões  realizadas  no  desenvolvimento  da  pesquisa  repensando  o  papel  da  formação  continuada  de
professores  oferecendo  opção  de  ovos  olhares  para  a  experiência  e  para  o  papel  do  coordenador  pedagógico.
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Resumo:  O  presente  estudo  toma  como  foco  central  a  relação  entre  Educação  e  Trabalho  no  Ensino  Médio,  em  um  cenário  de
transformações  políticas  e  econômicas  que  desencadearam  reformas  na  área  da  Educação,  desde  que  a  Lei  Federal  nº  9.394/96  institui
novas  diretrizes  e  obriga  o  ensino  à  implementação  de  uma  série  de  mudanças.  Para  o  Ensino  Médio,  o  Conselho  Nacional  de
Educação  elabora  a  Resolução  Federal  CEB/CNE  nº  3/98,  cujo  teor  central  procura  romper  com  o  dualismo  histórico  desse  grau  de
ensino,  propondo  a  não  dissociação  entre  a  formação  geral  e  a  preparação  básica  para  o  trabalho.  A  pesquisa  focaliza,  especificamente,
como  esse  processo  de  implementação  do  novo  Ensino  Médio  está  sendo  efetivado  em  uma  escola  pública  estadual  do  interior  do
Estado  de  São  Paulo,  por  meio  do  estudo  de  documentos  produzidos  pela  escola  e  de  documentos  produzidos  para  a  escola  pela
Diretoria  de  Ensino.  Trata-se,  portanto,  de  estudo  documental  analítico-descritivo  do  processo  de  implementação  da  atual  reforma
proposta  para  o  Ensino  Médio  na  escola  alvo.  Os  resultados  obtidos  permitem  afirmar  que,  diante  da  análise  dos  documentos
produzidos  na  Diretoria  de  Ensino  e  dos  documentos  produzidos  na  Unidade  escolar,  é  possível  considerar  que  a  mudança  anunciada
na  reforma  ainda  não  aconteceu  na  unidade  escolar  em  estudo.  Tanto  no  plano  de  Gestão,  quanto  na  Proposta  Pedagógica  da  escola,
não  se  localiza  o  chamado  ?movimento  de  mudança?,  bem  como  não  se  localiza  nenhum  movimento  de  resistência,  a  não  ser  que  se
considere  a  inércia  e  passividade  dos  profissionais  um  tipo  de  movimento  dessa  natureza.  O  que  existe  nos  documentos  analisados  no
Capítulo  III  são  frases  de  efeito,expressões  utilizadas  apenas  com  o  objetivo  de  cumprir  tarefas  formais,  as  quais,  entretanto,  não  se
efetivam  na  prática.  Finalmente,  em  relação  às  hipóteses  norteadoras  deste  trabalho,  é  possível  constatar  que  a  primeira  delas  ?  a  idéia
de  que  a  reforma  estaria  restrita  muito  mais  à  documentação  escolar  e  à  equipe  técnico-pedagógica  ?  não  se  confirma.  Na  verdade,  não
há  registros  que  evidenciem  movimentos  de  mudança  e  reforma  na  documentação  dessa  escola.  Quanto  à  segunda  hipótese  ?  que
considera  ausente  um  trabalho  de  envolvimento  e  preparo  dos  professores  para  a  reforma  ?  há,  nos  documentos,  somente  referências  a
ações  de  formação  continuada  de  coordenadores  e  diretores;  mesmo  assim,  não  se  constatam  reflexos  dessa  capacitação  na  elaboração
dessa  documentação  escolar.

Data Pesquisa: 12/12/2008

Autor: Neusa Maria Pereira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 12/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 417 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 418

Título: A presença do teatro no ensino de física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200415533002010003P9
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Resumo:  Neste  trabalho  se  entrelaçam  duas  temáticas  que  compõe  a  estrutura  de  nossa  pesquisa:  uma  delas  é  o  desafio  de  possibilitar
uma  maior  humanização  do  ambiente  da  sala  de  aula,  em  que  educandos  e  educadores  sintam-se  capazes  e  responsáveis  pela
construção  solidária  do  conhecimento;  a  outra  é  o  fato  de  que  a  forma  e  o  conteúdo  da  física  trabalhada  no  Ensino  Médio  devem
oferecer  uma  abordagem  cultural  da  física,  algumas  noções  sobre  a  pesquisa  científica  e  a  desmitificação  da  figura  e  da  função  do
cientista.  Para  isso,  utilizamos  como  referenciais  teóricos  centrais  a  proposta  dos  jogos  teatrais  de  Viola  Spolin,  a  filosofia  da  ciência
de  Thomas  Kuhn  e  a  filosofia  educacional  emancipadora  de  Paulo  Freire.  O  primeiro  é  utilizado  para  favorecer  a  partilha  de
conhecimentos  entre  professores  e  alunos  explorando,  de  maneira  lúdica,  textos  sobre  atividades  científicas  que  revelem  algumas
facetas  do  trabalho  do  cientista  e  da  ciência.  O  segundo  é  empregado  para  emitir  um  melhor  acompanhamento  do  desenvolvimento
científico  através  de  um  olhar  epistemológico  sobre  a  física.  O  terceiro  nos  permite  estabelecer  uma  ponte  entre  esses  dois  referenciais
através  da  educação  "problematizadora"  e  emancipadora.  Baseamo-nos  na  estrutura  dos  jogos  teatrais  para  criar  quinze  atividades  a
partir  de  textos  cujos  conteúdos  abordam:  formação  de  cientistas,  pesquisa  científica,  ética  na  ciência  e  questões  sociais  ou  religiosas
que  envolvam  a  atividade  científica.  Apresentamos  duas  experiências  de  aplicação  dos  jogos  teatrais:  uma  realizada  com  alunos  de
uma  escola  pública  da  Grande  São  Paulo;  e  outra  com  professores  em  uma  oficina  realizada  na  XII  Reunión  nacional  de  Educación  en
Física,  em  Río  Cuarto,  na  Argentina.
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Resumo:   Este  estudo  procurou  identificar  nas  explicações  construídas  nas  interações  em  sala  de  aula,  elementos  que  indicassem  a
forma  pela  qual  os  estudantes  constroem  o  conceito  de  energia  mecânica  e  suas  formas,  na  ótica  da  Teoria  Sócio-Histórica,  observando
também  se  o  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  proporcionaram  evolução  nas  idéias  dos  estudantes.  As  informações  fornecidas
pelos  estudantes  no  pré-teste  foram  organizadas  em  categorias  de  pensamento  e  comparadas,  posteriormente,  com  aquelas  do  pós-teste.
O  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  ocorreu  nas  aulas  de  Física  de  uma  sala  de  1ª  série  do  ensino  médio  com  35  estudantes.  A
análise  foi  realizada  através  de  uma  aula  gravada  em  fita  vídeo-cassete,  tendo  como  critério  de  seleção  dos  episódios  a  forma  como
cada  grupo  construiu,  na  interação  com  o  professor,  a  resposta  para  a  questão:  em  que  tipo  de  energia,  a  energia  mecânica  associada  à
esfera  no  ponto  A  de  um  plano  inclinado,  se  transforma  ao  chegar  no  ponto  B.  Uma  análise  microgenética  das  interações  e  a  produção
de  significados  ocorridos  em  sala  da  aula  foi  realizada,  procurando-se  evidenciar:  as  intenções  do  professor,  o  conteúdo  do  discurso,  a
abordagem  comunicativa,  os  padrões  de  interação  e  as  formas  de  intervenções  do  professor,  de  acordo  com  as  categorias  propostas  por
Mortimer  e  Scott  (2002).  Esta  análise  evidenciou  a  importância  das  interações  na  construção  do  conhecimento,  em  que  o  professor
utilizou  abordagens  comunicativas  do  tipo  interativa  dialógica  e  interativa  de  autoridade.  Os  padrões  de  interações  gerados  foram,  em
alguns  momentos,  do  tipo  I  R  A,  em  outros  momentos,  do  tipo  I  R  F  R  ...,  ou  ainda,  do  tipo  I  R  P  R  ....  As  intenções  do  professor
durante  as  suas  intervenções  foram  voltadas  para  explorar  a  visão  e  entendimento  dos  estudantes  acerca  de  idéias  ou  fenômenos
específicos,  para  introduzir  ou  desenvolver  a  história  científica,  para  guiar  e  manter  a  narrativa  dos  estudantes  rumo  à  construção  desta
história.  As  formas  das  intervenções  pedagógicas  do  professor,  variaram  entre  dar  forma  aos  significados  atribuídos  pelos  estudantes
ou  checar  o  seu  entendimento  acerca  dos  significados  atribuídos  em  situações  específicas  ou,  ainda,  marcar  significados-  chave
importantes  para  a  construção  da  explicação  que  estava  sendo  buscada,  bem  como,  rever  o  progresso  da  história  cientifica.  As
interações  entre  o  professor  e  os  estudantes  geraram  um  discurso  no  plano  da  sala  de  aula,  cujo  conteúdo  propiciou  que  os  estudantes
construíssem,  para  a  situação  em  questão,  explicações  dirigidas  pela  teoria,  pois,  tais  explicações,  ocorreram  sempre  apoiadas  em  um
modelo  teórico  que  dava  sustentação  às  suas  elaborações.  Na  comparação  dos  resultados  do  pré  e  pós-testes  evidenciou-se  que,  dos
vinte  e  nove  (29)  estudantes  que  participaram  do  pré  e  do  pós-teste,  vinte  (20)  demonstraram  evolução  na  forma  de  pensamento  e
apenas  nove  (09)  permaneceram  na  mesma  categoria  em  que  foram  classificados  no  pré-teste.  Destes,  um  (01)  estudante  demonstrou
no  pré-teste,  a  forma  de  pensamento  da  categoria  C5,  que  corresponde  a  um  pensamento  mais  elaborado  acerca  do  tema  energia
mecânica  e  suas  formas.
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Resumo:   Este  trabalho  surgiu  da  seguinte  curiosidade  desta  autora  como  professora  de  língua  materna  no  Ensino  Médio:  será  que
os  livros  didáticos  que  trazem  na  capa,  na  contracapa  ou  na  apresentação  a  inscrição:"De  acordo  com  os  PCNs"  estão  realmente  em
consonância  com  o  que  enseja  esse  documento?  Que  concepção  lingüística  subjaz  a  esses  livros?  Como  se  desenvolve  o  estudo  da
atividade  argumentativa  nessas  obras?  Que  teoria  de  ensino  poderia  auxiliar  a  criar  uma  escola  média  com  identidade,  atendendo  às
expectativas  de  formação  para  o  mundo  contemporâneo,  como  pretendem  os  PCNs?  Para  responder  a  tais  questões,  são  selecionados
três  livros  didáticos  que  afirmam  estarem  de  acordo  com  os  PCNs,  os  quais  constituem  o  corpus  desta  pesquisa.  Neles,  pretende-se
identificar  a  concepção  de  linguagem  presente  na  proposta  de  estudo  da  argumentação,  enfocando  o  tratamento  concedido  ao  gênero
artigo  de  opinião;  deseja-se  investigar,  também,  com  base  na  teoria  Semiolingüística,  a  relação  existente  entre  os  níveis  de  competência
do  sujeito,  analisando,  nos  níveis  situacional,  discursivo  e  semiolingüístico,  os  artigos  de  opinião  que  ilustram  o  estudo  da
argumentação.  O  suporte  teórico  para  o  desenvolvimento  deste  trabalho  centra-se  em  E.  Benveniste  e  P.  Charaudeau.  Em  Benveniste,
busca-se  conceito  de  intersubjetividade  presente  na  língua,  porque  os  PCNs  adotam  uma  concepção  interacionista  de  linguagem;  em
Charaudeau,  o  modelo  da  tríplice  competência  de  linguagem,  porque  os  PCNs  ensejam  um  estudo  que  vá  além  do  formal,  ao
considerar  a  inter-relação  contextual,  semântica  e  pragmática,  exigindo  do  sujeito  que  se  comunica  uma  competência  ampla  de
linguagem.  A  pesquisa  constata  que,  nos  capítulos  ou  unidades  que  tratam  a  argumentação  e  na  análise  dos  artigos  de  opinião  que  as
ilustram,  a  concepção  interacionista  não  está  presente;  aspectos  relevantes  da  argumentação,  como  a  persuasão  e  a  finalidade  discursiva
da  argumentação  não  são  contemplados;  as  competências  de  linguagem,  nos  três  níveis  (situacional,  discursivo  e  semiolingüístico),  não
são  exploradas  pelos  autores.  Isso  permite  afirmar  que  as  obras  que  compõem  o  corpus,  no  que  se  refere  aos  capítulos  ou  unidades  que
tratam  a  atividade  argumentativa,  não  se  encontram  "de  acordo  com  os  PCNs".  Conclui-se,  afirmando  que  a  teoria  Semiolingüística  se
apresenta  como  uma  excelente  opção  teórica  de  ensino,  pois  é  funcional,  permitindo  que  os  três  níveis  (situacional,  discursivo  e
semiolingüístico)  sejam  conectados  entre  si,  para  que  os  sujeitos  da  aprendizagem  tenham  uma  formação  crítica;  sejam  capazes  de
construir  pontos  de  vista  articulados  sobre  acontecimentos  do  mundo  e  sejam  capazes  de  divulgar  suas  idéias  com  objetividade  e
fluência.  Essa  teoria  torna  possível  que  os  aprendizes  compreendam  a  linguagem  como  interação  social,  ampliando  o  reconhecimento
do  outro  e  de  si  próprios,  aproximando-se  cada  vez  mais  do  entendimento  mútuo,  conforme  preceituam  os  PCNs.
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Resumo:  O  estudo  adota  a  metodologia  de  estudo  de  caso  para  analisar  a  natureza  do  diálogo  entre  os  jovens  e  o  currículo  em  uma
escola  de  ensino  médio  paulista  na  qual  ocorrem  projetos  que  vão  além  das  atividades  em  sala  de  aula.  O  estudo  procura  compreender
o  processo  de  construção  de  identidade  dos  jovens  em  um  ambiente  em  que  projetos  coletivos  constituem  estratégias  para  se
estabelecer  novas  dinâmicas  em  meio  escolar.
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Resumo:   Esse  trabalho  tem  como  principal  meta  identificar  ações  de  professores  atuantes  no  Ensino  da  Matemática  e  para  isso  nos
baseamos  no  Programa  de  Apoio  a  Inovações  Escolares  (PAIE)  do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais.Esse  programa  busca
alternativas  para  superar  o  baixo  rendimento  dos  alunos  no  ensino  da  Matemática,  recorrendo  à  criação  de  oficinas  pedagógicas  e
aplicação  de  novas  metodologias  por  meio  da  capacitação  dos  professores  que  atualizarão  o  currículo  e  aplicarão  técnicas  inovadas  em
aulas  atrativas,  interessantes  e  participativas.  Baseado  na  literatura  que  trata  da  natureza  do  trabalho  pedagógico  e  da  formação  docente
apresentamos  os  resultados  provenientes  de  uma  pesquisa  realizada  com  três  professores  de  Matemática  de  uma  escola  pública  de
Minas  Gerais,  estudantes  dos  ensinos  Fundamental  e  Médio,  bem  como  o  diretor  e  a  supervisora  dessa  escola  pública  mineira.
Analisaremos  aqui  a  metodologia  de  estudo  de  caso  adequada  a  essa  pesquisa,  a  situação  da  escola  pública  de  Minas  Gerais,  o
desenvolvimento  profissional  e  a  prática  reflexiva  do  professor  de  Matemática  e  o  programa  PAIE,  destacando  por  meio  desse  a
relação  entre  a  Matemática  e  o  exercício  da  cidadania.  Todos  esses  tópicos  se  inter-relacionam,  tendo  como  objetivo  primordial  a
seguinte  questão:  Como  Desenvolver  Professores  Como  Cidadãos  Atuantes  no  Ensino  da  Matemática?  Conclui?se  no  presente  trabalho
que  essa  disciplina  pode  levar  o  educando  à  cidadania  e  não  à  exclusão,  e  que  ações  nesse  sentido,  como  do  programa  PAIE  devem  ser
executadas,  pois  todos  serão  beneficiados,  inclusive  com  aprimoramento  da  formação  dos  professores  que  poderão  tornar-se
pesquisadores  críticos  e  reflexivos  em  suas  ações  coletivas.
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Título: Educação Cartográfica na Formação do professor de Geografia em Pernanbuco

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041325001019052P0

Palavra Chave:  Cartografia Escolar; Analfabetismo Cartográfico, Educação.

Resumo:   A  presente  pesquisa  parte  da  hipótese  de  que  a  situação  do  analfabetismo  cartográfico  identificado  em  estudantes  de 
todos  os  níveis  de  ensino  tem  como  principal  causa  a  deficiência  da  formação  como  professor  com  respeito  aos  conceitos  cartográficos.
Na  análise  das  Leis  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  -  LDB  e  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  -  PCN  verifica-se  que  estes
documentos,  que  servem  de  base  para  a  construção  dos  curriculos  escolares,  trazem  à  cartografia  como  eixos  temáticos.  Por  outro  lado,
não  se  observa  esta  mesma  preocupação  nas  diretrizes  curriculares  que  formam  os  professores,  o  que  se  reflete  nas  matrizes
curriculares  de  cursos  de  Geografia  de  Pernambuco,  alvo  de  estudo  da  pesquisa.  A  metodologia  utilizada  no  desenvolvimento  do
trabalho  baseou-se  na  aplicação  de  questionários  para  turmas  do  1°  e  8°  períodos  de  faculdades  que  formam  professores  de  Geografia  e
para  turmas  da  5ª  série  do  ensino  fundamental,  1°  e  3°  anos  do  ensino  médio.  A  partir  dos  dados  coletados,  observou-se  uma  relação
direta  entre  o  conhecimento  adquirido  pelo  professor  durante  a  sua  formação  e  o  conhecimento  transmitido  ao  aluno.Por  fim,  propõe-se
conceitos  e  atividades  a  serem  incluídos  nos  cursos  de  Geografia  com  o  objetivo  de  aperfeiçoar  a  formação  do  professor  e,
conseqüentemente,  a  formação  do  aluno  referente  à  educação  cartográfica.
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Título: A formação do aluno e a visão do professor do ensino médio em relação à Matemática Financeira

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200413633005010005P4

Palavra Chave: Matemática Financeira, Ensino Médio, Cidadania.

Resumo:   O  objetivo  da  investigação  é  o  de  identificar  o  que  sabem  os  alunos  e  o  que  pensam  os  professores  do  Ensino  Médio  a
respeito  da  Matemática  Financeira  nesta  etapa  da  escolaridade.  Conjuga  a  dimensão  pragmática,  utilitária  da  Matemática  Financeira
aos  aspectos  da  contextualização,  transversalidade,  interdisciplinaridade  e  cidadania,  que  são  enfatizados  nas  orientações  contidas  nos
projetos  curriculares,  em  especial  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio.  São  estudados
documentos  oficiais  relativos  ao  ensino  da  Matemática,  analisados  livros  didáticos  e  coletados  dados  para  identificar  os  conhecimentos
básicos  de  alunos  egressos  e  de  alunos  que  cursam  o  Ensino  Médio.  São  levantadas  opiniões  de  professores  da  rede  estadual  sobre  a
pertinência  do  trabalho  com  temas  ligados  à  Matemática  Financeira  e  analisados  relatórios  de  professores  participantes  de  projeto  de
formação  continuada  realizado  em  2002  pela  PUC/SP,  em  convênio  com  a  Secretaria  de  Educação/SP.  Constatamos  que  há  uma  cisão
entre  o  que  se  pretende  e  o  que  se  faz,  uma  vez  que  o  Ensino  Médio  continua  a  oferecer  conteúdos  que  não  favorecem  ao  jovem,  o
espaço  devido  para  o  desenvolvimento  do  exercício  pleno  de  sua  cidadania,  tratando  de  conhecimentos  não  aplicáveis  ao  seu  cotidiano.
Com  base  nessas  evidências  apontamos  a  importância  de  um  currículo  com  enfoque  cultural,  em  que  é  importante  a  inclusão  da
Matemática  Financeira  no  rol  de  conteúdos  trabalhados  no  Ensino  Médio.
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Título: A Competência dos professores de biologia em contextualizar os  conteúdos específicos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200421925001019001P7

Palavra Chave:  Ensino Biologia; Contextualização;Prática Docente.

Resumo:   Esta  pesquisa  analisou  a  prática  pedagógica  de  um  grupo  de  04  (quatro)  professoras  de  Biologia  em  duas  Escolas 
Públicas  de  Ensino  Médio,  no  Município  de  Garanhuns,  Pernambuco,  com  relação  à  competencia  para  contextualizar  os  conteúdos
específicos.  Os  dados  foram  coletados  durante  05  (cinco)  meses,  através  de  observações  em  sala  aula  e  de  uma  entrevista
semi-estruturada.  Os  resultados  obtidos  revelaram  que  nenhuma  das  das  professoras  observadas  contextualizou  os  conteúdos,  apesar  de
terem  verbalizado  um  certo  entedimento  do  que  vem  a  ser  contextualização.  O  que  encontramos  foi  um  ensino  com  pouco  domínio  de
conteúdo,  fragmentado,  voltado  majoritariamente  para  a  transmissão  de  informações,  incluindo  alguns  exemplos  desarticulados  do
dia-a-dia,  sem  nenhuma  exploração  que  levasse  a  uma  contextualização.  Além  disso,  quando  os  alunos,  apoiando-se  nesses  exemplos,
levantavam  algumas  questões  que  poeriam  conduzir  a  alguma  forma  de  contextualização,  as  professoras  não  estabeleciam  um  diálogo,
limitando-se  a  repetir  alguma  informação  previamente  fornecida  ou,  quando  os  alunos  forneciam  algumas  informações  novas,  elas
apenas  confirmavam,  seguindo  com  o  conteúdo,  sem  articulá-lo  com  essas  informações.  Assim,  consideramos  quea  competência  para
contextualizar  os  conteúdos  específicos  requer  o  domínio  e  a  articulação  dos  mesmos,  com  o  cotidiano  dos  alunos,  mediante  uma  aula
interativa  que  valorize  os  conhecimentos  prévios  e  a  participação  dos  alunos.
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Título: Significações da violência escolar na perspectiva dos alunos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200421925001019001P7

Palavra Chave:  violência; paz; educação.

Resumo:   Esta  pesquisa  qualitativa,  de  caráter  exploratório  tratou  da  violência  na  escola,  seu  impacto  no  processo  de  
ensino-aprendizagem  e  nas  relações  entre  os  sujeitos.  O  objetivo  foi  explorar  as  significações  de  violência  no  contexto  escolar,  na
perspectiva  dos  alunos.  Trata-se  de  um  estudo  de  caso  e  os  dados  analisados  foram  obtidos  através  de  entrevistas  individuais  com  o
diretor  da  escola  e  com  alunos,  entrevista  de  grupo  focal  realizada  com  alunos  e  observação  participante.  A  escola  objeto  de  estudo  é
uma  escola  pública  de  ensino  médio,  localizada  na  cidade  de  Corrente,  no  Estado  do  Piauí.  No  total  foram  vinte  alunos  que
participaram  da  pesquisa,  sendo  dez  da  entrevista  individual  e  dez  da  entrevista  de  grupo  focal.  A  entrevista  individual  com  o  diretor
teve  o  objetivo  de  aprofundar  o  conhecimento  sobre  o  local  da  pesquisa  e  a  entrevista  com  os  alunos  teve  como  objetivo  explorar  as
significações  de  violência  e  o  seu  impacto  no  dia-a-dia  da  escola.  O  grupo  focal  foi  realizado  em  quatro  seções  em  dias  diferentes,  com
os  mesmos  alunos  em  todas  as  seções,  sendo  assim  organizadas:  1ª  seção  -  significação  de  violência  e  violência  como  fator  de  exclusão
social;  a  2ª  seção  -  ¬violência  e  escola;  3ª  seção  -  relação  entre  escola  e  cidadania;  4ª  seção  -  a  escola  que  queremos.  A  observação
participante  teve  como  objetivo  registrar  determinadas  situações  por  ocasião  da  coleta  de  informações  em  sua  manifestação  natural.
Quanto  à  significação  de  violência,  os  conceitos  que  predominaram  foram:  agressão  física  e  verbal,  falta  de  respeito,  abuso  sexual,
violação  dos  direitos  humanos,  vandalismo,  falta  de  liberdade  de  escolha  e  desvalorização  do  ser  humano.  No  que  se  refere  à  escola  e
violência,  foram  identificados  algumas  questões  tais  como:  casos  de  violência  na  escola,  falta  de  interesse  do  aluno  e  do  professor,
greve,  perfil  da  escola  pública,  autoritarismo,  aspectos  positivos  e  negativos  da  escola,  relações  interpessoais,  participação  da
comunidade  e  objetivos  da  escola  no  mundo  de  hoje.  As  causas  de  violência  escolar  mais  citadas  foram:  desemprego,  drogas,  armas  e
influência  de  outros,  os  meios  de  comunicação,  religião  e  família,  discriminação,  ambiente  de  violência  e  estado  emocional  da  pessoa.
As  conseqüências  da  violência  escolar  predominantes  foram:  medo  e  insegurança,  prejuízo  na  aprendizagem  dos  alunos,  pessoas
feridas,  evasão  e  repetência,  sentimento  de  revolta,  e  punição.  As  alternativas  para  a  paz  na  escola  citadas  pelos  alunos  foram:
participação  dos  alunos  em  eventos  que  envolvam  a  sociedade,  ensino  mais  dinâmico,  conscientização  de  limites  e  respeito,
participação  da  família,  incentivo  espiritual,  preparação  do  professor,  atividades  esportivas.  Os  resultados  apontam  para  a  importância
de  ouvir  os  alunos  no  sentido  de  compreender  a  percepção  de  um  fenômeno  que  afeta  um  sem  número  de  escolas  em  todo  o  mundo.
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Título: O Desenvolvimento de projetos  interdisciplinares nas aulas  de Matemática e a formaçãode professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200417333006016005P7

Palavra Chave: Formação de Professores, Prát Interdisciplinares, Educ Matem

Resumo:   O  objetivo  do  presente  trabalho,  ligado  à  linha  de  pesquisa  Universidade,  Docência  e  Formação  de  Professores,  consiste
em  buscar  compreender  como  os  professores  de  matemática  trabalham  com  projetos  interdisciplinares  em  suas  aulas  e  quais  seriam  as
mudanças  necessárias  em  sua  formação.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  numa  abordagem  qualitativa  com  professores,  os  quais  disseram
que  trabalham  ou  já  trabalharam  com  projetos  interdisciplinares,  do  Ensino  Fundamental  e  Médio  da  rede  pública  do  Estado  de  São
Paulo,  e  com  alunos  de  uma  7ª  série  do  Ensino  Fundamental  em  uma  escola  estadual  de  São  José  do  Rio  Preto.  Para  a  realização  deste
trabalho,  foi  observado,  nas  aulas  de  matemática,  o  desenvolvimento  de  um  projeto  interdisciplinar  intitulado  Projeto  Cidadania  nos
meses  de  outubro  e  novembro  de  2003.  Esse  desenvolvimento  possibilitou  a  realização  do  trabalho  em  grupo,  por  parte  dos  alunos,  e  a
tentativa  de  o  professor  desempenhar  seu  papel  de  mediador.  Porém,  deve-se  salientar  que  o  trabalho  com  conteúdos  matemáticos
consistiu  em  alguns  gráficos.  A  análise  sinaliza  conflitos  entre  a  interdisciplinaridade  sugerida  por  autores  que  pesquisam  essa
temática,  e  a  interdisciplinaridade  ocorrida,  de  fato,  na  prática.  O  estudo  contém  sugestões  que  poderão  contribuir  para  a  reflexão
acerca  das  possíveis  reestruturações  dos  Projetos  Pedagógicos  das  Instituições  formadoras  de  professores  e  para  o  planejamento  e
desenvolvimento  de  cursos  de  formação  continuada.
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Título: Os professores de história frente às mudanças curriculares do ensino: alguns desafios

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200321041006011004P3

Palavra Chave: Proposta Curricular: Professor de História; professor de História.

Resumo:  A  pesquisa  ora  apresentada  teve  como  objetivo  principal  analisar  as  formas  em  que  as  mudanças  curriculares  em  História
sugeridas  pela  Proposta  Curricular  de  Santa  Catarina/98  --  PC-SC/98  são  implementadas  nas  salas  de  aula.  Os  sujeitos  investigados
foram  os  Professores  que  lecionaram  a  disciplina  no  Ensino  Médio  no  ano  letivo  de  2002  na  Rede  Pública  Estadual.  Ao  se  levar  em
consideração  que  a  Educação  da  rede  Estadual  de  ensino  do  Estado  de  Santa  Catarina  possui  um  documento  norteador  ––  PC-SC/98  –
que  faz  referência  aos  fundamentos  vygotskyanos  e,  que  para  a  disciplina  de  História  comunga  das  idéias  lançadas  pela  Escola  de
Analles  bem  como  da  perspectiva  histórico-cultural  buscou-se  averiguar  o  seu  uso  através  da  práticas  dos  professores  em  seu  fazer
pedagógico.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  partir  da  análise  da  concepção  positivista  de  ensino  que  acompanhou  a  disciplina  de  História
desde  o  momento  de  sua  criação  no  Brasil  como  disciplina  escolar,  (1838)  bem  como  das  idéias  indicadas  pela  Escola  de  Analles,
fundada  em  1929  na  França,  para  o  ensino  de  História.  A  partir  desses  referenciais  desenvolveu-se  um  questionário  com  a  amostra
estudada,  observou-se  aulas  de  cinco  professores  que  participaram  do  questionário,  bem  como  se  entrevistou  quatro  dos  professores
que  tiveram  suas  aulas  observadas.  Os  resultados  da  presente  pesquisa  apontam  para  uma  prática  voltada  às  idéias  de  um  ensino
tradicional,  fundamentada  no  positivismo,  contrariando  as  idéias  sugeridas  pela  atual  PC-SC/98
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Título: A Estética da (In)sensibilidade e o Neoliberalismo em educação: um estudo sobre as propostas dos 
PCNem de utilização da História da Ciencia no Ensino de Física.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200410733004056079P0

Palavra Chave:  Economia da Educação; ensino de física, história e Historiog

Resumo:   Neste  trabalho,  fizemos  uma  leitura  crítica  das  propostas  pedagógicas  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  -  Ensino
Médio  (PCNem),  no  intuito  de  desvelar  o  papel  ideológico  desse  documento  no  que  tange  a  adequação  da  escola  pública  a  nova
(des)ordem  econômica  neoliberal,  que  transformou  a  educação  em  bem  de  consumo,  de  modo  que  a  escola  passa  a  ser  o  locus
privilegiado  de  formação  de  trabalhadores  adequados  às  novas  demandas  do  mercado  e  da  produção  pós-taylorista  (Primeira  Parte).  O
uso  da  historia  da  Ciência  como  um  instrumental  coadjuvante  no  Ensino  de  Ciências,  tem  sido  assinalado  pelos  pesquisadores  em
Ensino  de  Ciências  como  uma  ferramenta  didática  que  facilita  a  aprendizagem  de  conceitos  científicos.  Por  outro  lado,  há  aqueles  que
pugnam  em  sentido  contrário,  elencando  uma  série  de  problemas  concernentes  ao  seu  uso.  De  modo  que,  analisamos  as  propostas  dos
PCNem  -  no  tópico  "Ciencias  da  Natureza,  Matemática  e  suas  Tecnologias"  -  de  utilização  da  Historia  da  Ciência  no  Ensino  de  Física,
procurando  sobretudo  desvelar  as  dificuldades  não  consideradas  nessa  tarefa  de  contextualização  histórica  do  conhecimento  cientifico.
Neste  sentido,  procedemos  a  uma  reconstrução  histórica  da  ciência,  a  partir  da  Historiografia  da  Ciência  no  período  que  vai  de  Henry
More  a  Isaac  Newton,  ou  seja,  um  curto  período  que  oferece  o  ensejo  a  duas  abordagens  sobre  História  da  Ciência:  a  primeira,  aquela
defendia  por  Rossi  (1989;  1992;  2001),  Merton  (1997)  e  Hessen  (1992)  entre  outros,  que  procura  salientar  o  desenvolvimento  da
produção  e  da  atividade  científica  a  partir  das  condições  técnicas,  sócio-econômicas  e  mateirais  de  cada  época,  em  cujo  seio  se
processa  o  "fazer  cientifico",  e  uma  outra,  defendida  por  Abrantes  (1998),  Schenberg  (2001),  Burtt  (1983)  e  Koyré  (1986)  entre  outros,
cujo  enfoque  se  dá  sobre  o  horizonte  metafísico,  filosófico  e  espiritual,  em  cujo  âmbito  se  processo  o  "pensar  cientifico".  O  objetivo
deste  trabalho  é  então,  evidenciar,  através  desse  processo  de  reconstrução  histórica,  as  possibilidades  de  se  pensar  a  historiografia  da
ciência,  a  fim  de  subsidiar  pesquisadores  que  trabalham  o  processo  de  inserção  da  Historia  da  Ciência  no  Ensino  de  Ciências,
sobretudo,  quando  se  trata  de  contextualizar  a  ciencia  e  a  atividade  científica  com  a  sua  respectiva  base  de  produção  sócio-econômica,
sócio-política  e  filosófico-metafísica  -  tarefa  essa,  não  considerada  na  proposta  de  contextualização  do  conhecimento  cientifico  dos
PCNem.  Merece  considerar  que  entre  esse  "fazer  cientifico"  e  o  "pensar  cientifico",  há  uma  relação  dialética.  (Segunda  Parte).
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Título: O reflexo da Globalização na educação do estado do Amazonas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200411512001015001P0

Palavra Chave: EDUCAÇÃO; BLOBALIZAÇÃO, DESIGUALDADE; FLEXIBILIZAÇÃO; DESREG

Resumo:  Este  trabalho  discute  os  reflexos  que  a  globalização  vem  produzindo  na  Educação  do  Amazonas.  Percorre  alguns  períodos
escolhidso  da  historia  economica,  demonstrando  os  efeitos  que  nesses  modelos  produtivos  acarretam  no  ambito  educacional.  Analisa  o
sistema  de  educação  formal  do  ensino  médio  e  sua  relação  com  o  modo  social  e  historico  de  produção  capitalista.  Aponta  as
ferramentas  utilizadas  pelo  poder  hegeMõnico  ao  longo  do  processo  histórico  estudado,  mas  especificamente  na  chamada  globlização,
enfatizando  a  desregulamentação,  a  flexibilização  e  a  privatização,  tidas  como  imprescindíveis  para  efetivar  a  transplantação
iedológica  do  modelo  fabril  para  o  campo  educacional.  Explicita  o  impacto  social,  político,  economico  e  cultural  que  a  est  udada
estratégia  do  grande  capital  produz  ao  ser  q  ue  habita  a  Amazonia,  fomntado  pelas  escórias  do  poder,  que  são  habilmente  alienadas  e
cooptadas  pelo  algos  dos  excluídos.  Analisa,  critica  e  denuncia  a  globalização  neliberalizada  que  expropria  e  embrutece  o  alunado,
degradando-o.  Postula  a  superaçã  fundada  na  desigualdade  e  no  mercado  por  uma  outra  organização  societária  fundada  na  igualdade  e
na  solidariedade.
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Título: Formação inicial de professores de filosoifia: Um estudo  sobre  sua situação e perspectivas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200422942002010001P5

Palavra Chave:  Formação inicial, filosofia, formação de professores

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  um  estudo  sobre  a  formação  inicial  do  professore  de  Filosofia,  introduzindo  uma  análise  de  modelo
de  formação  anterior  às  Diretrizes  Curriculares  e  as  Diretrizes  dos  Cursos  de  Filosofia,  com  o  intuito  de  se  fazer  um  contraponto  entre
o  modelo  de  formação  de  professores  de  Filosofia  e  as  perspectivas  atuais  de  mudança  nesta  formação  inicial.  Discute-se  também  um
problema  antigo  da  Filosofia  sobre  o  preconceito  que  diferencia  a  atividade  filosófica  e  ensino  de  Filosofia,  ou  seja,  a  distinção  entre  o
professor  de  filosofia  e  o  filósofo.  O  estudo  faz,  ainda,  uma  análise  da  formação  inicial  do  professor  de  Filosofia  a  partir  de  entrevistas
aplicadas  aos  professores  formadores,  para  analisar  a  compreensão  que  estes  têm  da  formação  inicial  dos  futuros  professores  e  qual  o
perfil  para  as  licenciaturas  em  Filosofia,  a  partir  da  reforma  curricular  que  está  sendo  desenvolvida  a  após  a  promulgação  das
Resoluções  1/2002  e  2/2002.  Partindo  destes  dados,  pretende-se  abrir  uma  apreciação  acerca  dos  desafios  e  perspectivas  do  professor
de  Filosofia  hoje.  Embora,  de  modo  geral,  este  tema  esteja  sendo  ainda  discutido  e  em  construção,  entende-se  que  um  dos  problemas
para  a  atuação  docente  em  Filosofia  no  nível  médio,  esteja  no  modo  como  é  conduzida  a  formação  inicial,  voltada  muito  mais  para
pesquisa  do  que  para  o  ensino.  Não  há  discussões  consistentes  sobre  uma  didática  da  Filosofia  pela  maioria  dos  professores
formadores,  assim  como  dos  professores  da  escola  média.  A  valorização  da  pesquisa  em  detrimento  do  ensino  produz  a  falta  de
pré-requisitos  fundamentais  á  docência  e,  especialmente  para  docência  em  Filosofia.  Essa  situação  tende  a  se  modificar,  pois  as
Diretrizes  Curriculares  e  as  Resoluções,  que  determinam  aumento  carga  horária,  em  certo  sentido,  forçaram  os  professores  formadores
a  refletirem  sobre  a  questão  do  ensino  que,  a  despeito  de  colocarem  muitas  restrições,  estão  discutindo  a  ampliação  da  formação
pedagógica  dos  professores.  A  criação  de  novas  propostas  para  as  licenciaturas  em  Filosofia  é  uma  questão  que  não  pode  esperar  mais,
pois  é  uma  exigência  dos  próprios  formadores,  preocupados  não  só  com  o  desenvolvimento  do  senso  crítico  do  aluno,  pois  isso  todas
as  disciplinas  devem  fazer,  mas,  acima  de  tudo,  com  a  capacidade  de  problematizar  a  realidade  e  levar  o  aluno  à  atividade  de  filosofar
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Título: Políticas Públicas: um estudo bibliográfico sobre como a interdisciplinaridade está presente nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e nas bases legais do Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) nº 9.394/96.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20048133052018003P8

Palavra Chave: Interdisciplinaridade, Rede Pública Estadual.

Resumo:   Esta  dissertação  teve  como  objetivo  realizar  um  estudo  bibliográfico  sobre  como  a  interdisciplinaridade  está  presente  nas
DCNEM  e  nas  Bases  Legais  dos  PCNEM,  após  a  LDB  nº  9.394/96.  A  principal  base  teórica  está  fundamentada  nas  três  lógicas
interdisciplinares  segundo  Yves  Lenoir,  apresentadas  no  texto  Les  Fondementes  de  Linterdisciplinarité  dans  la  Formation  à
Leseignement.  Université  de  Sherbrooke.  Estabelece  um  diálogo  com  outros  teóricos  da  área  de  Políticas  Publicas  Educacionais  e  da
própria  Interdisciplinaridade,  como  Jair  Militão  da  Silva,  Ivani  Fazenda,  entre  outros.  A  principal  motivação  que  levou  à  realização  da
pesquisa  foi  o  fato  da  investigadora  ter  sido  professora  da  rede  Pública  Estadual  de  Educação  no  período  de  publicação  e,
posteriormente,  das  discussões  a  respeito  do  aparecimento  da  interdisciplinaridade  nas  DCNEM  e  PCNEM.  Desde  então,  passou  a  se
interessar  pelo  tema.  Atualmente,  ocupa  o  cargo  de  supervisora  de  ensino  da  rede  Publica  Estadual  de  Educação,  estando  novamente
trabalhando  diretamente  com  os  documentos  legais  citados  e,  conseqüentemente,  com  discussões  que  envolvem  a  interdisciplinaridade
na  educação  brasileira.  A  metodologia  que  norteou  o  estudo  foi  bibliográfica  e  documental.  Os  resultados  permitiram  salientar  a
importância  da  presença  do  sujeito  na  ação  interdisciplinar  e  perceber  a  interdisciplinaridade,  como  um  recurso  para  se  trabalhar  a
organização  curricular  presente  nos  documentos  legais  estudados  de  uma  forma  mais  adequada  à  realidade  da  escola,  passando  a
priorizar  a  figura  do  sujeito  dentro  do  processo  educacional  que  é  visto  como  alguém  envolvido  e  comprometido  com  o  grupo  em  que
vive  caracterizando  conforme  os  autores  João  Carlos  Petrini  e  Jair  Militão  da  Silva,  um  sujeito  coletivo.
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Título: O projeto somem como alternativa de política  pública em educação para a expansão do ensino médio 
em Sergipe: um estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200413527001016003P5

Palavra Chave:  Ensino Médio; Política Educacional; Projeto SOMEM

Resumo:   O  Projeto  SOMEM  surge  como  uma  alternativa  política  do  Governo  do  Estado  de  Sergipe  para  a  oferta  do  ensino  médio
na  segunda  metade  da  década  de  1990.  Fizemos  um  estudo  desse  projeto  caracterizando-o  em  termos  de  proposta  pedagógica,
conteúdos,  currículo,  objetivos  e  ideologias  adjacentes,  procurando  entender  seus  princípios  norteadores  e  verificando  sob  a  ótica  dos
atores  escolares  sua  avaliação  qualitativa  e  quantitativa.  Pudemos  perceber  que  foi  uma  alternativa  política  encontrada  pelo  governo
sergipano  para  responder  às  reivindicações  populares  que  clamavam  por  escola  pública  de  ensino  médio,  devido  ao  fato  de  a  conclusão
desse  nível  de  ensino  favorecer  uma  maior  possibilidade  de  inclusão  social,  já  que  nessas  mencionadas  comunidades  interioranas
encerravam-se,  para  a  maioria  dos  jovens,  os  estudos  ao  término  do  ensino  fundamental.  Neste  aspecto,  o  projeto  foi  bastante  benéfico
a  essa  população.  Mas,  se  visualizarmos  por  outro  ângulo,  aquele  em  que  o  Estado  deveria  ter  expandido  a  rede,  abrindo  uma  escola  de
ensino  médio  em  cada  município,  percebemos  que  o  projeto  pode  ter  sido  não  muito  benéfico  à  comunidade,  mas  sim  um  paliativo  que
encobriu  lacunas  nessa  fase  da  educação  básica.  Os  resultados  foram  significativos,  principalmente  nos  primeiros  anos  de
funcionamento,  ocasião  em  que  se  obtiveram  índices  de  aprovações  superiores  a  90%.  No  entanto,  ao  longo  de  sua  trajetória  o  projeto
foi  perdendo  motivação  e  qualidade,  principalmente  quando  a  SEED  faz  a  sua  regionalização  e  nesta  perspectiva  substitui  a  maioria
dos  professores  por  estudantes  universitários  contratados  para  lecionar  no  projeto,  visando  assim  reduzir  custos.  Nesta  fase  final  do
projeto,  os  próprios  atores  escolares  alunos  e  professores  já  não  expressam  mais  aquela  avaliação  positiva  do  seu  inicio.

Data Pesquisa: 13/12/2008

Autor: Roberto Carlos da Silva

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 13/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 433 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 434

Título: Computadores no ensino médio : análise da compreensão de alunos roteiristas.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200415633002010003P9

Palavra Chave:  tecnologia, aprendizagem, simulacao, avaliacao, computador

Resumo:  Nosso  objetivo,  nesta  pesquisa,  foi  analisar  a  aprendizagem  de  alunos  que  participaram  do  projeto  Laboratório  Didático
Virtual  (Lab  Virt),  em  que  a  utilização  de  computadores  integra-se  num  conjunto  de  atividades  de  ensino.  Segundo  a  proposta  do  Lab
Virt,  a  peça  central  no  projeto  é  o  papel  que  os  estudantes  exercem  como  roteiristas  de  simulações  e  animações.  A  roteirizazção  de  uma
simulação  ou  animação  é  chamado  encomenda  de  simulação.  Após  a  consecução  do  roteiro,  este  é  enviado  para  alunos  universitários
estagiários  do  Lab  Virt  que,  utilizando  softwares  específicos,  produzem  simulações  a  partir  de  encomendas.  Analisamos  sete
endomendas  de  simulação,  versando  sobre  a  Física,  de  alunos  do  Ensino  Médio  de  escolas  publicas  de  São  Paulo  sob  a  perspectiva  de
um  instrumento  de  avaliação.  Este  instrumento  foi  desenvolvido  no  contexto  do  projeto  Teaching  for  Understanding,  da  Harvard
Graduate  School  of  Education.  Achamos  ser  possível  vislumbrar,  pelo  menos  em  princípio,  a  validade  da  utilização  do  instrumento  de
avaliação  em  um  contexto  diferente  daquele  em  que  foi  formulado.  No  entanto,  não  descartamos  uma  possível  necessidade  de
adaptação  do  instrumento  ao  contexto  em  que  for  utilizado.  Em  algumas  encomendas,  parece  que  as  concepções  alternativas  dos
estudantes  ainda  não  foram  superadas,  enquanto  que  em  outras  não  há  indícios  de  possíveis  concepções  alternativas;  alguns  grupos  de
alunos  parecem  ter  estabelecido  relações  mais  gerais  entre  os  conceitos  estudados,  generalizando  para  outras  situações  além  daquela
estudada;  algumas  encomendas  parecem  refletir  uma  habilidade,  dos  estudantes,  em  expressar  suas  idéias  de  maneira  clara  e  adaptada  a
diferentes  contextos  ou  públicos.  A  atividade  de  encomenda  pareceu-nos  ter  um  caráter  de  afloramento  de  concepções  alternativas,  isto
é,  permitiu  que  algumas  concepções  alternativas  fossem  explicitadas,  naturalmente,  durante  tal  atividade.  Parece  haver  uma  relação
direta  entre  a  clareza  e  exatidão  da  encomenda,  sob  a  perspectiva  da  Física  proposta  para  o  Ensino  Médio,  e  as  generalizações
conceituais  estabelecidas.  Parece  haver  uma  relação  direta  entre  a  utilização  coesa  de  sistemas  simbólicos  na  encomenda,  domínio  da
atividade  de  encomenda  e  consideração  de  audiência  e  contexto  com  o  domínio  de  conceitos  e/ou  teorias  e  generalizações.
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Título: A vigilância e os registros no cotidiano escolar: para a construção do comportamento moral.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20048533004048021P6

Palavra Chave: Práticas pedagógicas, Processo normativo, sujeito pedagógico

Resumo:  Esse  trabalho  foi  realizado  em  uma  escola  de  nível  Fundamental  e  Médio,  da  rede  pública  de  ensino  do  Estado  de  São  Paulo,
com  cerca  de  1300  alunos,  no  município  de  Assis.  Através  de  uma  problematização  do  Regimento  Escolar  e  do  livro  de  Ocorrências
Disciplinares,  procuramos  cartografar  de  que  maneira,  através  de  práticas  normativas,  a  instituição  escolar  vai  adestrando  seu  olhar
sobre  a  clientela,  produzindo  categorias,  comparando  e  individualizando  os  alunos;  terminando  por  produzir  uma  forma  de
subjetividade  que  seria  a  do  educando,  ou  o  sujeito  pedagógico.  Enfatizamos  no  trabalho  os  dispositivos  (re)atualizados  pela  escola  em
seu  projeto  de  normalização  social,  que  seriam  os  dispositivos  de  visibilidade,  de  enunciação,  de  sanção  normalizadora  e  de  produção
de  subjetividade  que  aparecem  nas  regras  de  funcionamento  e  nas  ocorrências  disciplinares  da  escola.
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Título: O ensino da geografia em questão: um olhar sobre o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200410842009014002P2

Palavra Chave:  ensino de geografia; ensino médio; livro didático

Resumo:   Este  trabalho  consiste  num  estudo  sobre  o  ensino  da  geografia  no  ensino  médio.  Tem  por  objetivo  fazer  um  mapeamento
do  ensino  da  geografia,  tomando  como  base  de  análise  escolas  de  ensino  médio  da  zona  urbana  de  Ijuí-RS.  Analisa  os  livros  didáticos
de  geografia  adotados  nas  escolas  pesquisadas,  buscando  identificar  a  proposta  teórico-metodológica  deste  material  para  o  ensino  dessa
disciplina.  Através  de  entrevistas  com  alunos,  professores,  pesquisa  nos  planos  de  ensino  de  geografia  e  da  análise  dos  livros  didáticos
adotados  nas  escolas  pesquisadas,  procura  identificar  como  está  sendo  trabalhada  a  geografia  no  ensino  médio.  Os  dados  coletados  nas
escolas  pesquisadas  e  a  análise  dos  livros  didáticos  levam  ao  entendimento  de  que  o  ensino  de  geografia  nessas  instituições  enfrenta
uma  crise  que  pode  estar  relacionada  à  opção  metodológica  e  à  abordagem  dada  aos  conteúdos  trabalhados  em  sala  de  aula.  Apesar  de
os  livros  didáticos  de  geografia  adotados  nessas  escolas  apresentarem  uma  abordagem  renovada  da  disciplina  e  de  os  professores
demonstrarem  uma  preocupação  com  a  construção  do  conhecimento  geográfico,  os  alunos  têm  o  entendimento  de  que  a  geografia  é
uma  disciplina  informativa,  com  predomínio  do  estudo  de  conceitos  ligados  aos  aspectos  físicos.  Essa  realidade  demonstra  que  a
disciplina  ainda  se  encontra  em  crise  no  que  diz  respeito  aos  pressupostos  teórico-metodológicos  que  embasam  o  seu  ensino.
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Título: A Participação de Jovens Estudantes no Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (1999 a 2002)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200428450001019001P8

Palavra Chave: Democracia, Representação Estudantil, Conselho.

Resumo:   Esta  pesquisa  pretende  conhecer  como  os  jovens  representantes  estudantis  do  ensino  médio  e  universitário  constroem  e
entendem  sua  participação  na  primeira  gestão  em  que  se  abre  espaço  para  eles  no  Conselho  Estadual  de  Educação  do  Estado  de  Mato
Grosso.  O  recorte  cronológico  que  vai  do  ano  de  1999  a  2002  tem  por  objetivo  demonstrar  as  alterações  ocorridas  na  estrutura  do
Conselho  nesse  período  e  as  alterações  em  sua  lei  e  dinâmica  de  funcionamento  que  permitiram,  pela  primeira  vez  em  1998,  a
representação  de  estudantes  no  segmento  da  Sociedade  Civil.  Uma  das  grandes  conquistas  da  Constituição  Federal  de  1988  foi  a
criação  dos  Conselhos  Institucionalizados.  Instrumentos  de  participação  política,  controle  e  fiscalização  na  aplicação  dos  recursos
públicos  devem  servir  como  espaço  de  negociação  de  políticas  públicas.  Os  Conselhos  podem  constituir-se  em  instâncias
enriquecedoras  na  formação  do  conhecimento  e  na  estimulação  do  cidadão  para  a  participação  e  a  tomada  de  decisão  com  preocupação
coletiva.  Os  jovens  estudantes,  em  formação  no  processo  de  apropriação  de  conhecimentos,  podem  ter  também  nesses  locais,  um
espaço  para  o  desenvolvimento  de  consciência  política.  Informações  sobre  esta  temática,  posteriores  a  1995,  época  da  criação  da
maioria  dos  colegiados  institucionalizados  e  da  reestruturação  dos  já  existentes,  caso  dos  colegiados  de  educação,  ainda  são  bastante
deficitárias  e  focalizadas.  Não  existe  discussão  acerca  dessa  temática  no  Estado  de  Mato  Grosso.  O  questionamento  que  desencadeou  a
pesquisa  foi  saber  se,  nesta  primeira  gestão,  os  representantes  estudantis  se  articularam  com  as  mobilizações  dos  jovens  estudantes
organizados  no  Estado  A  hipótese  é  que  os  conselheiros,  ao  tomarem  decisões  em  plenária,  não  o  fazem  de  modo  articulado  com  suas
bases  e  em  consonância  com  as  definições  de  políticas  públicas  para  a  educação.  Para  alcançar  o  objetivo  da  pesquisa,  que  se  situa
numa  perspectiva  qualitativa,  efetuei  levantamento  bibliográfico,  documental  e  empírico  acerca  dos  temas  ligados  à  implantação  e
estruturação  dos  Conselhos  Deliberativos  no  Brasil  e  em  Mato  Grosso.  A  partir  do  problema  inicialmente  colocado  e  da  hipótese
levantada,  concluo  que  os  estudantes  conselheiros  não  atuam  de  modo  articulado  com  as  bases  do  movimento  estudantil  no  estado  e
menos  ainda  no  país.  Suas  atuações  e  decisões  são  individualizadas.  Agem  de  modo  a  referendar  atitudes  patrimonialistas  de
professores.  Participam  timidamente  nas  discussões  acerca  da  elaboração  de  políticas  setoriais.  Participam  mas  não  representam  seu
segmento.
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Título: Atividade formadora do professor de matemática de um projeto em parceria numa escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004104833002010001P6

Palavra Chave:  Reflexão, atividades de ensino, Teoria da Atividade, educaçã

Resumo:   O  presente  trabalho  apresenta  os  resultados  de  uma  pesquisa  que  teve  por  objetivo  investigar  os  elementos  mobilizadores
de  mudanças  qualitativas  da  prática  educativa  de  professores  de  matemática  em  trabalhos  colaborativos.  Tomamos  como  objeto  de
análise  as  ações  empreendidas  por  participantes  de  um  projeto  em  que  pesquisadores  atuaram  como  mediadores  de  um  processo
crítico-reflexivo,  valorizando  decisões  conjuntas  e  elaboração  de  projetos  coletivos  e  colaborativos  de  professores  do  curso  de
magistério  de  uma  escola  pública,  do  ensino  médio  de  São  Paulo.  Adotamos  como  referencial  teórico  os  fundamentos  da  corrente
histórico-cultural,  em  especial,  os  aportes  da  teoria  da  Atividade  de  Leontiev,  por  reconhecer  nesses  subsídios  para  o  estudo  do
movimento  de  formação  do  professor  nas  ações  de  concretização  do  projeto.  Realizamos  a  leitura  das  atividades  do  projeto  tomando-o
como  um  sistema  de  atividades.  Procuramos  explicitar  o  processo  de  formação  do  professor  por  meio  de  um  relato  descritivo  e
analítico  das  ações  do  subgrupo  de  matemática  ao  desenvolver  atividades  orientadoras  de  ensino.  As  investigações  nos  levaram  a
concluir  que  as  mudanças  qualitativas  na  prática  docente  tiveram  como  elementos  mobilizadores:  o  trabalho  coletivo,  reuniões
sistematicamente  organizadas,  as  leituras,  os  registros  e  a  presença  de  um  orientador  que  fomentava  e  articulava  esses  elementos,  por
meio  de  um  processo  crítico-reflexivo.
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Título: Estratégias do ensino de leitura  utilizadas em sala de Jovens e  adultos do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200438732001010001P7

Palavra Chave:  LEITURA, JOVENS E ADULTOS

Resumo:   Este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  os  recursos  utilizados  pelos  professores,  no  processo  de  construção  de 
significados  dos  textos  lidos  em  uma  mesma  sala  de  aula  de  Jovens  e  Adultos  do  Ensino  Médio-noturno,  como  estratégias  do  ensino  de
leitura.  Durante  cinco  meses  de  observação  em  sala  de  aula,  a  pesquisa  foi  desenvolvida  no  Curso  Marista  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos,  Colégio  Marista  Dom  Silvério,  situado  em  Belo  Horizonte.  Foram  selecionadas  para  análise  das  estratégias  de  ensino  de
leitura,  duas  atividades  de  leitura  de  cada  disciplina,  desenvolvidas  pelos  professores  de  Língua  Portuguesa,  Geografia  e  História,
como  recursos,  ações,  que  utilizaram  para  propiciar  aos  alunos  a  construção  do  sentido  dos  textos.  Para  a  análise  dos  dados,  foram
tomados  como  referência  estudos  sobre  Leitura,  a  partir  dos  pressupostos  teóricos  de  Kleiman  (1995;1996),  Kato  (1995)  e  Solé  (1998)
e  Soares  (1994;  1995;  2002),  acerca  de  estratégias  do  ensino  de  leitura  que  regem  o  comportamento  do  leitor  no  ato  de  ler  e  sobre  as
propostas  de  considerar  essas  estratégias  como  conteúdos  procedimentais.  A  análise  dos  dados  indicou  considerações  relevantes
quanto  à  construção  do  sentido  global  e  do  sentido  literal  dos  textos  que  os  professores  mostraram  através  de  suas  estratégias  de  ensino
desenvolvidas  com  as  atividades  de  leitura,  além  da  interação  evidenciada  nos  processos  de  ativação  do  conhecimento  prévio  dos
alunos  jovens  e  adultos  do  ensino  médio.  Com  a  elaboração  deste  trabalho,  tivemos  a  intenção  de  apontar  para  a  necessidade  de
aprofundamento  das  discussões  sobre  a  utilização  de  estratégias  conscientes  do  ensino  de  leitura,  desenvolvidas  pelos  professores
antes,  durante  e  depois  da  leitura,  para  compreensão,  interpretação  e  extrapolação  de  textos.  -----
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Código: 440

Título: Análise de videogravações das aulas de química como instrumento de auto-formação continuada.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200415733002010003P9

Palavra Chave:  aulas videogravadas, estudo e ensino de química

Resumo:   Esta  pesquisa  foi  desenvolvida  por  um  grupo  de  professores  e  coordenadires  do  Ensino  Medio  na  area  de  quimica. 
Videogravamos  nossas  aulas  em  sala  e  em  laboratorios  e  avaliamos  essas  aulas  individualmente  e  coletivamente.  Desenvolvemos
algumas  fichas  para  facilitar  essa  avaliacao  e  posteriormente  discutimos  em  grupo  cada  aula.  O  ojetivo  da  pesquisa  era  reconhecer  a
video-gracao  como  um  instrumento  facilitador,  agilizador  e  versatil  para  a  auto-formacao  continuada  desse  grupo  de  professores.  A
aula  em  si  era  discutida  para  ver  se  a  videogravao  oferece  condicoes  para  a  capacitacao  almejada.  resultado  foi  extremamente
satisfatorio  pois  a  conclusao  que  pude  obter  e  que  essa  troca  de  experiencias  via  videogracao  introduzem  no  grupo  de  professores  a
vontade  de  se  discutir  as  praticas  em  sala  de  aula,  principalmente  como  instrumento  de  contribuicao  para  a  ampliacao  do  conhecimento
químico.  O  grupo  prossegue  nessas  atividades  mesmo  com  o  final  da  pesquisa.
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Código: 441

Título: Sobre preferências artísticas e a escola: um estudo das opções culturais dos jovens alunos da rede 
pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200438033005010001P9

Palavra Chave: preferências culturais, juventude, indústria cultural

Resumo:  O  presente  trabalho,  realizado  em  uma  escola  pública  da  rede  estadual,  teve  por  objetivo  reconhecer  as  preferências  artísticas
de  estudantes  do  ensino  médio  noturno  e  as  possibilidades  de  fruição  cultural  a  que  tinham  acesso  e  perceber  qual  a  receptividade  da
escola  quanto  a  tais  preferências,  segundo  os  depoimentos  dos  próprios  alunos.  O  interesse  pelo  tema  surgiu  em  decorrência  das
poucas  opções  culturais  oferecidas  aos  jovens  moradores  de  municípios  localizados  na  periferia  de  São  Paulo,  observadas  pela  autora
em  sua  experiência  profissional  na  escola  pública  e  na  leitura  de  obras  voltadas  à  questão  da  juventude  contemporânea.  A  hipótese
central  era  a  de  que  os  alunos,  tendo  suas  preferências  artísticas,  sobretudo  a  musical,  condicionadas  pelo  mercado,  continuavam  a
encontrar,  na  escola,  o  consumo  acrítico  de  expressões  culturais  marcadas  pelas  mídia.  Os  dados,  obtidos  por  meio  de  entrevistas
semi-estruturadas,  aplicadas  individualmente  e,  em  outro  momento,  no  coletivo,  foram  analisados  na  perspectiva  da  Teoria  Crítica  da
Sociedade,  a  partir  da  produção  teórica  de  Horkheimer  e  Adorno  -  sobretudo  o  conceito  de  Indústria  Cultural.  Os  resultados  apontam
ora  a  negação,  ora  a  incorporação  dos  bens  culturais  produzidos  para  a  fruição  das  massas:  alguns  jovens  reconheceram  a  imposição  de
modelos,  as  necessidades  forjadas  e  a  manipulação  dos  gostos  artísticos  por  meio  dos  diferentes  veículos  de  comunicação  enquanto
outros  descreveram  hábitos  padronizados  de  consumo  cultural.  A  escola  surgiu  como  uma  instância  que,  para  alguns  entrevistados,  não
reconhecia  seus  gostos,  práticas  e  preferências  artísticas  e  culturais,  enquanto,  para  outros  alunos,  a  unidade  escolar  valorizava  tais
manifestações  e  as  utilizava  em  atividades  pedagógicas.
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Título: Os impactos da formação continuada no trabalho do professor do ensino médio em Petrolina - PE

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200426430001013001P1

Palavra Chave:  ensino médio; práticas pedagógicas

Resumo:   Este  estudo  tem  como  objetivo  investigar  as  impressões  dos  professores  do  Ensino  Médio  acerca  dos  cursos  de  formação
continuada  implementados  pela  GERE  ?  Gerência  de  Educação  Regional,  no  Sertão  do  Médio  São  Francisco  ?,  na  cidade  de  Petrolina.
Foi  realizada  uma  pesquisa  qualitativa  com  base  em  estudos  exploratórios  junto  aos  professores  do  Ensino  Médio.  Constatamos,  nos
depoimentos,  que  a  formação  continuada  têm  proporcionado  aos  professores  uma  reflexão  sobre  sua  prática  pedagógica.  Nesse
enfoque,  verifica-se  que  a  prática  reflexiva  tende  a  substituir  um  tipo  de  pensamento  fundado  na  racionalidade  técnica.  Identificamos
que,  nesse  contexto,  vai  sendo  configurada  a  profissionalização  do  professor  centrada  no  comprometimento  com  uma  prática  reflexiva,
fundamentada  na  aquisição  dos  saberes  e  competências.  Observamos,  ainda,  a  disponibilidade  dos  professores  para  os  cursos  de
capacitação,  visando  a  mudanças  e  inovação  na  sua  prática  pedagógica  e,  conseqüentemente,  à  melhoria  do  ensino.  A
profissionalização  do  professor  inclui  não  só  mudanças  nos  suportes  teóricos  e  práticos  da  prática  pedagógica,  mas  também  melhoria
nas  condições  de  trabalho,  tais  como:  espaço  físico,  materiais  didáticos  e  financeiros.  Verificamos,  ainda,  nas  falas  dos  professores,
que  as  temáticas  trazidas  para  estudo,  no  decorrer  das  atividades  de  formação  continuada,  são  importantes,  como  por  exemplo,  a
interdisciplinaridade.  No  entanto,  tal  temática  não  é  trabalhada  com  aprofundamento,  deixando,  assim  lacunas  e  dúvidas  quanto  ao
formato  e  à  operacionalização  de  um  trabalho  interdisciplinar  na  escola.
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Título: Significações de violências na perspectiva de professores que trabalham em escolas "violentas"

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200417453003012001P9

Palavra Chave:  violência; paz; educação; aprendizagem; ensino médio.

Resumo:   Foi  objetivo  desta  pesquisa  explorar  o  fenômeno  das  violências  nas  escolas  na  perspectiva  de  professores  que  trabalham
em  escolas  ?violentas?.  Para  tanto,  utilizou-se  de  pesquisa  exploratória  tendo  como  instrumentos  para  coleta  de  dados  a  entrevista
semi-estruturada  individual  e  a  Entrevista  de  grupo  focal.  Fizeram  parte  desta  pesquisa  29  professores  que  trabalhavam  em  sete  escolas
de  ensino  médio  da  zona  urbana  de  Montes  Claros  -  MG.  As  questões  de  pesquisa  que  nortearam  este  trabalho  foram:  (i)  os  conceitos
de  violências,  (ii)  os  fatores  externos  e  internos  potencializadores  de  violências  nas  escolas,  (iii)  os  procedimentos  adotados  no
tratamento  do  tema,  (iv)  as  propostas  pedagógicas  da  escola  para  a  redução  das  violências  e  (v)  a  relação  instrução/formação  e  a
cultura  de  paz.  Os  resultados  sugerem  o  conceito  de  violências  nas  escolas  como  um  fenômeno  multifacetado  e  multicausal,  que  pode
emergir  como  violência  silenciosa  e  articulada.  Os  procedimentos  utilizados  pelos  professores  no  enfrentamento  das  violências  são
tanto  individuais  como  coletivos.  A  maioria  das  escolas  pesquisadas  não  tem  propostas  coletivas  para  a  redução  das  violências.  Os
professores  acreditam  que  no  ensino  médio  deve-se  dar  ênfase  à  educação  formativa,  profissionalizante  e  desportiva  para  reverter  esse
quadro  de  violências  em  prol  de  uma  cultura  de  paz.  Aluno  e  professor  foram  concebidos  como  atores  da  violência  e  sujeitos  que
sofrem  a  violência  simbólica,  o  que  afeta  e  compromete  o  desenvolvimento  das  atividades  pedagógicas.  Foi  constatada  também
diferença  de  gênero  quanto  aos  conceitos  e  procedimentos,  as  professoras  associam  as  violências  à  falta  de  uma  doutrina  religiosa  e
fazem  trabalho  de  evangelização  como  prevenção.  Os  professores  alertam  para  a  autoridade  paralela  que  o  tráfico  de  drogas  e  das
gangues  vem  estabelecendo  nas  escolas.  Neste  contexto  parece  haver  uma  transferência  da  responsabilidade  pela  manutenção  da
disciplina  para  os  alunos  que  são  os  ?chefes?  desses  grupos.  A  escola  foi  percebida  como  palco  de  situações  de  violências  que  se
iniciam  fora  desta  e  também  como  local  que  favorece  uma  espécie  de  laboratório  de  aprendizagem  de  práticas  violentas  que  são
levadas  para  outros  espaços.
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Título: Representações sociais e política de reforma do ensino médio  no Paraná  (período de 1996 à 2002)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20049940001016032P2

Palavra Chave:  Reforma, educação, ensino médio

Resumo:   Esse  trabalho  analisa  as  Representações  Sociais  dos  atores  sociais  diretamente  envolvidos  no  processo  de  reforma  do
Ensino  Médio  do  Paraná  no  período  de  1996  á  2002.  Tomando  como  referencial  teórico  os  conceitos  trabalhados  na  representação
social,  que  aborda  a  relação  do  sujeito  com  o  espaço  social  no  qual  ele  está  inserido.  Este  tratou  da  questão  atual  da  reforma  do  Ensino
Médio  no  Paraná,  que  é  analisada  em  contexto  mais  amplo,  partindo  das  diretrizes  propostas  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais
que  redefinem  o  universo  educacional  do  ensino  médio  a  partir  das  relações  do  mercado  de  trabalho  e  de  consumo,  procurando  assim,
formar  individuo  que  atenda  as  novas  necessidades  e  exigências  do  mercado  econômico.
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Título: O processo ensino-aprendizagem de vocabulário de língua inglesa em um contexto de sala de aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200424224001015026P7

Palavra Chave:  ensino-aprendizagem

Resumo:  Este  estudo  de  caso  é  resultado  das  inquietações  vivenciadas  pelo  pesquisador,  no  que  concerne  às  dificuldades  de
aprendizagem  de  vocabulário  de  língua  inglesa,  enquanto  língua  estrangeira,  apresentadas  por  aprendizes,  em  contexto  de  sala  de  aula.
O  fato  de  os  alunos  não  recuperarem  satisfatoriamente  as  palavras  trabalhadas  em  aulas  anteriores  levou  o  pesquisador  a  questionar  o
seu  próprio  ensino,  provocando  esta  investigação  científica.  Para  verificação  do  processo  ensino-aprendizagem  de  vocabulário  de
língua  inglesa  foi  escolhida  uma  terceira  série  o  ensino  médio  da  Escola  Pública  Estadual  D.  Vieira,  em  Pernambuco,  onde  ocorreu  a
fase  exploratória  da  pesquisa,  baseada  na  observação,  gravação  e  transcrição  de  aulas  típicas,  além  de  entrevistas  e  reflexões  com  a
professora  participante,  a  fim  de  observar  o  vocabulário  ensinado,  a  sua  apresentação  e  a  participação  do  aluno  quando  do  estudo  de
vocabulário.  No  segundo  momento  da  pesquisa,  a  professora  participante  procedeu  à  leitura  do  texto  ?Análise  de  abordagem  como
procedimento  fundador  de  auto-conhecimento  e  mudança  para  o  professor  de  língua  estrangeira?  de  Almeida  Filho  para  fundamentar
algumas  discussões  da  fase  seguinte.  Como  o  objetivo  maior  da  investigação  era  o  de  deixar  uma  contribuição  para  a  professora
participante  da  pesquisa,  articulou-se  um  terceiro  momento  dentro  da  pesquisa,  voltado  para  uma  reflexão  crítica  sobre  a  própria
prática  pedagógica,  a  partir  dos  dados  coletados  ao  longo  da  fase  exploratória,  bem  como  a  partir  do  texto  lido  pela  professora.  Os
momentos  de  conflitos  envolvendo  as  crenças  implícitas  e  a  prática  efetiva  da  professora,  por  ela  mesma  observados  são  relevantes
para  ações  vindouras.  Discutiu-se  a  importância  da  reflexão  sobre  a  ação  pedagógica  da  professora,  bem  como  a  necessidade  e  se
revisar,  constantemente,  a  operação  global  de  ensino,  de  forma  teoricamente  sustentada,  principalmente  no  que  se  relaciona  a  à
avaliação  do  desempenho  do  próprio  professor,  com  o  especial  objetivo  esse  professor  perceber  que  não  pode  se  submeter  aos  ?pacotes
prontos?,  ?acabados?,  voltados  para  o  trabalho  desenvolvido  em  sua  sala  de  aula,  propostos  por  pessoas  que  não  vivenciam  esse
contexto.  O  profissional  que  exerce  a  função  de  professor  e  que  se  acomoda  a  apenas  ensinar  o  saber  produzido  por  outros,  nega  a  si
próprio  sua  contribuição  histórica,  social,  política  e  cultural.  O  professor  que  pensa  criticamente  a  importância  do  papel  que
desempenha  entro  da  sociedade  estará  contribuindo,  pelo  menos  como  alternativa  não  positivista,  para  a  escola  de  hoje.
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Título: A utilização de recursos da internet no ensino de física: proposta de uma abordagem para o nível médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200427231001017001P4

Palavra Chave:  Ensino de física;uso da Internet no ensino;

Resumo:   Este  estudo  apresentou  características  de  um  estudo  de  caso  e  teve  por  objetivo  investigar  em  que  medida  aplicação  de
uma  abordagem  de  ensino,  baseada  em  atividades  de  pesquisa  utilizando  recursos  da  Internet,  foi  capaz  de  favorecer  o  aprendizado  de
Física  num  grupo  de  alunos  do  Ensino  Médio.  A  abordagem  foi  elaborada  a  partir  de  uma  adaptaçãoda  proposta  de  Moran.
Adotaram-se  os  conceitos  de  desenvolvimento  e  aprendizado  de  Vigotsky,  em  que  a  atuação  na  zona  de  desenvolvimento  proximal  é  o
papel  principal  do  professor  como  mediador  do  aprendizado.  Aplicou-se  a  abordagem  na  Escola  TécnicaEstadual  República,
pertencente  à  FAETEC  (Fundação  de  Apoio  às  escolas  Técnicas),  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  onde  alguns  alunos  do  segundo  ano  do
Ensino  Médio  participaram  das  atividades  propostas.  Para  a  obtenção  dos  dados  foi  utilizada  a  aplicação  de  questionários,  entrevistas  e
observação.  Realizou-se  o  tratamento  dos  dados  por  meio  de  análises  quantitativas  e/ou  qualitativas  conforme  a  natureza  das
informações  obtidas.  Tendo  em  vista  os  sujeitos  pesquisados,  há  indícios  de  que  a  abordagem  proposta  neste  estudo  favoreceu:  a)  o
aprendizado  de  Física,  através  da  integração  do  conteúdo  estudado  com  aspectos  do  cotidiano,  busca  e  processamento  de  informações;
b)  a  percepção  dos  alunos  referente  à  importância  dos  conhecimentos  de  Física  no  mundo  atual;  e,  c)  a  construção  de  conhecimento  por
meio  de  trabalhos  escritos.
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Título: Compreendendo o Processo Interacional na Sala de Aula de Língua Inglesa: visões de professores e 
alunos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200429432001010057P2

Palavra Chave:  interlíngua, formação de professores

Resumo:   Propiciar  um  ensino  de  língua  estrangeira,  no  caso  deste  estudo  língua  inglesa,  centrado  no  aluno,  tendo  o  foco  na 
comunicação  mediada  pela  interação,  é  uma  preocupação  atual  da  lingüística  aplicada.  Mudanças  significativas  têm  ocorrido  na
formação  de  professores  para  atender  a  esta  demanda.  Nesta  perspectiva,  os  professores  de  línguas,  segundo  Moita  Lopes  (1996),  não
são  mais  os  transmissores  de  conhecimento,  e  sim  os  profissionais  que  devem  refletir  e  construir  sua  prática.  Os  alunos,  por  sua  vez,
deixam  de  ser  passivos  no  processo  e  constroem  sua  interlíngua  através  da  interação  na  língua  alvo.  No  entanto,  os  professores
enfrentam  dificuldades  e  vivenciam  conflitos  em  construir  uma  prática  que  atenda  a  perspectiva  citada  acima,  que  espelhe  suas  crenças
e  que  atenda  às  expectativas  dos  alunos.  Esta  investigação,  de  natureza  qualitativa,  discute  as  percepções  dos  professores  sobre
interação,  alguns  aspectos  de  sua  prática,  a  percepção  dos  alunos  sobre  a  prática  pedagógica  dos  professores  e  se  há  conflitos  em
relação  ao  processo  interacional  proposto  nos  contextos  em  que  os  participantes  atuam.  A  discussão  dos  dados  coletados  é  uma
interpretação  da  pesquisadora  que  não  pretende  ser  exaustiva  e  sim  mostrar  uma  maneira  de  compreender  os  contextos  pesquisados,
contribuindo  para  o  nosso  entendimento  do  que  ocorre  em  salas  de  aula  de  língua  inglesa.  Os  resultados  apontam  para  uma
conscientização  por  parte  dos  professores  da  importância  da  interação  para  a  aquisição  de  uma  língua  estrangeira.  No  entanto,  eles
enfrentam  dificuldades  e  vivenciam  conflitos  ao  desempenhar  a  prática  que  eles  acreditam  ser  benéfica  para  o  desenvolvimento  dos
alunos.

Data Pesquisa: 14/12/2008

Autor: Shirlene Bemfica de Oliveira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 447 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 448

Título: Análise de imagens em livros didáticos de química: um caminho para a comunicação de conceitos 
científicos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200416553003012001P9

Palavra Chave:  livro didático; imagem; química.

Resumo:   Este  estudo  constitui  uma  análise  das  imagens  existentes  em  livros  didáticos  de  química  de  ensino  médio;  em  particular,
no  capítulo  sobre  eletroquímica.  Visa  contribuir  para  o  processo  de  decisão  relativo  à  inclusão  de  imagens  nos  textos  didáticos,
apontando  aspectos  referentes  às  funções,  à  diagramação,  o  grau  de  abstração  (iconicidade)  das  imagens  e  a  utilização  dos  esquemas
ilustrativos  para  a  abordagem  dos  conteúdos  científicos.  A  metodologia  utilizada  valeu-se  de  duas  abordagens  de  análise  das  imagens:
a  morfológica  e  a  semântica.  A  primeira  refere-se  ao  tipo  de  imagem,  número  de  imagens  por  páginas,  inclusão  de  legendas,  área  de
ocupação,  e  cor;  a  segunda,  ao  papel  que  uma  imagem  desempenha  no  texto,  seu  contexto  e  os  aspectos  relativos  à  iconicidade,
também  designada  figuridade.  Dois  juízes  analisaram  158  figuras  provenientes  de  quatro  livros  didáticos  de  química,  utilizando-se  de
grades  construídas  para  esse  fim.  O  estudo  permitiu  obter  algumas  conclusões  importantes  dentre  elas  pode-se  destacar:  as  imagens
possuem  papéis  diferenciados  para  o  texto  didático  de  química,  e,  em  sua  maioria  são  do  tipo  explicativas,  dado  a  quantidade  de
informações  que  são  traduzidas  de  forma  esquemática  para  reforçar  as  informações  ditas  textualmente;  os  problemas  morfológicos,
relacionados  à  composição  e  a  forma  das  imagens  podem  comprometer  sua  função  para  o  texto,  ocasionado  problemas  na  comunicação
por  imagens;  as  imagens  são  de  fundamental  importância  para  a  transmissão  dos  conceitos  químicos  relativos  ao  estudo  da
eletroquímica  porque  elucidam  informações  textuais  da  descrição  de  fenômenos  (sob  a  forma  macroscópica)  que  não  podem  ser
visualizados.  Este  trabalho  também  oferece  informações  importantes,  para  autores  e  professores,  responsáveis  pela  elaboração  e
adoção  de  livros  didáticos,  no  que  se  refere  à  melhor  exploração  do  potencial  que  as  imagens  possuem  para  a  comunicação  nos  textos
escolares.
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Título: Competências para uma gestão escolar de qualidade: a visão de diretores de centros de ensino médio do 
DF

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200432553001010001P0

Palavra Chave: competência, gestão de qualidade, formação de gestores.

Resumo:   Partindo  do  questionamento  de  quais  são  as  competências  essenciais  para  o  gestor  administrar  com  qualidade  a  escola
pública,  este  trabalho  buscou  identificar  essas  competências  ?  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  -  com  base  na  percepção  de
diretores  de  Centros  de  Ensino  Médio,  do  DF.  O  suporte  teórico  deste  estudo  foi  construído  a  partir  do  conceito  de  competência,  bem
como  de  estudos  sobre  o  papel  dos  gestores,  as  habilidades  dos  gestores  educativos,  políticas  e  práticas  integradas  de  formação  de
gestores  educacionais,  tendências  na  formação  de  gestores,  qualidade  no  serviço  público,  gestão  escolar  democrática  e  a  Proposta
Pedagógica  da  Secretaria  de  Educação  do  D.F,  com  a  finalidade  de  verificar  semelhanças  e  discrepâncias  entre  essas  e  aquelas
percebidas  pelos  gestores  estudados.  Foram  utilizadas  técnicas  de  análise  de  discurso,  para  interpretar  as  falas  obtidas  nas  entrevistas
realizadas,  com  16  diretores  escolares  que  representam  30%  da  população  de  diretores  de  Centros  de  Ensino  Médio  do  DF.  Além  de
serem  identificadas  competências  que  na  representação  social  dos  diretores  são  necessárias  para  uma  gestão  de  qualidade,  o  principal
resultado  deste  estudo  refere-se  à  discrepância  entre  o  discurso  proferido  pelos  diretores,  sobre  as  competências  fundamentais  para  a
gestão  de  uma  escola  pública  de  qualidade,  a  práxis  desses  atores  e  as  competências  previstas  na  proposta  pedagógica  da  Secretaria  de
Educação/DF.
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Título: Educação Matemática no ensino  médio a partir  da lei de diretrizes  e bases da educação nacional 
9394-96

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20043433049017003P0

Palavra Chave:  LDB, ENSINO MÉDIO, MATEMÁTICA, PROFESSORES, PAIS, ALUNOS

Resumo:   O  interesse  por  este  trabalho  surgiu  a  partir  do  momento  em  que  verificamos  que  ensinar  Matemática  no  Ensino  Médio
deve  ir  além  dos  pressupostos  ditados  pela  escola  tradicional,  na  medida  em  que  exige  diálogo,  como  forma  de  proporcionar  a
interdisciplinaridade,  além  de  sugerir  uma  situação  concreta,  real  e  vivenciada,  capaz  de  esclarecer  suas  concepções.  Para  isso,  há
necessidade  de  adequar  o  trabalho  escolar  a  uma  nova  realidade.  Nesse  contexto,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Base  nº  9.394/96,  foi  concebida
a  fim  de  melhorar  o  ensino-aprendizagem  nas  instituições  escolares.  As  experiências  mais  inovadoras  no  ensino  da  matemática
demonstram  sua  eficiência  na  elaboração  interdisciplinar  com  outra  matérias  do  currículo,  demonstrando  a  pertinência  e  importância
do  seu  estudo  para  o  cotidiano  do  aluno.
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Título: O ensino de Física no novo ensino médio e os processos seletivos para o ensino superior

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200423632001010002P3

Palavra Chave:  LDB; Ensino médio; Ensino de Física

Resumo:   A  promulgação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB  9394/96)  trouxe  mudanças  quanto  à 
estruturação,  obrigatoriedade  e  oferta  do  Ensino  Médio.  Uma  vez,  que  compõe  esse  grau  de  escolaridade,  o  ensino  de  Física  também
deverá  estar  orientado  de  acordo  com  o  que  propõem  essas  mudanças.  De  acordo  com  os  documentos  que  devem  orientar  a
reestruturação  do  Ensino  de  Física  ?  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (DCNEM)  e  os  Parâmetros  Curriculares
Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (PCNEM),  esse  deverá  estar  pautado  na  compreensão  de  conceitos  e  interpretação  de  fenômenos.
Esses  documentos  sugerem,  ainda,  que  o  ensino  de  Física  deverá  promover  a  contextualização  como  meio  de  tornar  a  aprendizagem
significativa  ao  aproximá-la  do  mundo  vivencial  do  aluno  e  a  interdisciplinaridade  como  forma  de  ligar  o  conhecimento  físico  a  outras
áreas  de  conhecimento.  Porém,  mesmo  após  oito  anos  da  promulgação  da  LDB,  vários  fatores  têm  dificultado  a  implementação  da
reforma.  Acreditamos  que  por  exercerem  influência  no  trabalho  que  é  desenvolvido  no  Ensino  Médio,  os  processos  seletivos  ao  ensino
Superior  sejam  um  desses  fatores,  principalmente,  o  vestibular  de  algumas  universidades  tradicionais.  A  proposta  deste  trabalho  é,
através  de  uma  análise  temporal  das  questões  de  circuitos  elétricos  das  provas  de  Física  dos  vestibulares  da  UFMG,  USP  e  UNICAMP,
levantar  indícios  de  adequação  dos  processos  seletivos  dessas  universidades  ao  que,  na  nossa  interpretação,  definem  as  DCNEM  e
orientam  os  PCNEM.  Acreditamos  também  que  a  implementação  do  novo  ensino  de  Física  será  de  fato  efetivada  se,  entre  outros
fatores,  os  vestibulares  se  adequarem  ao  que  está  proposto  pela  reforma  de  modo  a  contribuírem  para  tal.
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Título: Quando eu mando, você não obdece: um estudo sobre regras de conduta, autoridade docente e 
disciplina.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200414527001016003P5

Palavra Chave:  Disciplina; Autoridade; Regras Escolares

Resumo:   Este  trabalho  de  pesquisa  científica  apresenta-se  como  um  estudo  de  caso  a  respeito  da  disciplina  escolar.  Foi  realizado
num  colégio  da  rede  privada  de  ensino,  com  a  participação  de  alunos  e  professores  das  turmas  do  Ensino  Fundamental  e  Médio.  Teve
como  objetivo  investigar  a  relação  entre  as  regras  de  conduta,  a  autoridade  docente  e  a  disciplina  na  sala  de  aula.  O  texto  traz
inicialmente  uma  síntese  histórica  sobre  a  disciplina  na  civilização  ocidental,  desde  a  época  do  Egito  Antigo  até  os  dias  atuais.
Posteriormente,  trata  da  relação  entre  disciplina,  regras  e  autoridade,  tendo  como  referência  o  pensamento  de  alguns  autores  que
abordaram  o  tema.  Em  seguida,  apresenta  resultados  do  estudo  piloto  e  dos  126  questionários  respondidos  por  alunos  e  professores  do
colégio  pesquisado.  Tais  informações  foram  analisadas,  comparadas  e  discutidas  à  luz  do  referencial  teórico  apresentado.  As
conclusões  iniciais  decorrentes  da  investigação  demonstraram,  entre  outros  aspectos,  que  a  indisciplina,  reconhecida  por  alunos  e
professores,  não  se  explica  pela  falta  de  conhecimento  das  regras,  nem  pela  dificuldade  em  cumpri-las,  nem  mesmo  por  não
considerarem  as  normas  importantes.  Trata-se  de  um  fenômeno  de  grande  complexidade,  cuja  análise  não  pode  omitir  referência  ao
contexto  histórico,  nem  desconsiderar  as  idéias  dominantes  de  cada  época,  o  que  implica  a  necessidade  de  uma  discussão  ampla  a
respeito  do  tema  em  várias  instâncias  educacionais:  nas  salas  de  aula  das  universidades,  nos  cursos  de  formação  para  professores,  na
sala  de  aula  com  os  alunos,  nas  reuniões  pedagógicas,  nos  encontros  com  os  pais.
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Título: Aspiração e escolha profissional: um produto de relações sociais?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200433553001010001P0

Palavra Chave: Aspiração e escolha profissional, influências das relações s

Resumo:   Este  estudo  tem  como  objetivo  identificar  e  compreender  os  fatores  inerentes  às  relações  sociais  que  influenciam  na 
aspiração  e  escolha  profissional  dos  estudantes  da  terceira  série  do  ensino  médio,  procurando  identificar  os  atores  que  mais  os
influenciam  nessa  escolha.  Além  disso,  pretende  identificar  as  profissões  que  correspondem  à  aspiração  e  à  escolha  desses  estudantes  e
finalmente,  compreender  se  essas  influências  correspondem  às  relações  de  poder  existentes  nos  discursos,  como  formulados  por
Foucault.  A  partir  de  questionários  individuais  foram  identificadas  as  profissões  que  correspondem  à  aspiração  dos  alunos  e  os  motivos
que  os  levam  a  desistir  dessa  aspiração  por  uma  outra  profissão  que  não  a  sonhada,  isto  é,  os  motivos  que  os  fazem  escolher  uma
profissão.  Foram  identificados,  nas  relações  sociais  dos  alunos,  os  atores  principais,  responsáveis  por  essa  mudança  e  diante  dela,  os
discursos  dos  alunos  para  justificar  essa  mudança.  Esses  discursos  refletem  não  só  a  insegurança  natural  de  uma  decisão  tão
importante,  mas  o  desconhecimento  desses  alunos  sobre  as  profissões.  Mas  ao  mesmo  tempo  em  que  não  têm  informações  suficientes
sobre  as  profissões  que  desejam,  têm  consciência  das  dificuldades  para  conseguirem  tal  intento  e  mesmo  assim,  muitos  não  desistem
do  sonho  profissional.  Finalmente,  ao  analisar  o  papel  da  família  e  da  Escola  diante  das  indecisões  profissionais  dos  alunos  busca
refletir  sobre  as  responsabilidades  de  cada  um  e  sugere  o  que  poderia  ser  feito  para  minimizar  as  dificuldades  dos  alunos  nesse
momento  tão  importante.  Essa  pesquisa  foi  realizada  com  alunos  de  terceira  série  de  uma  escola  pública  no  Distrito  Federal.
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Título: O Ensino e aprendizado da literatura no Ensino Médio a partir da Teoria Histórico-Cultural.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042733053014002P8

Palavra Chave: Ensino da Literatura, ensino médio, psicologia educacional

Resumo:   O  presente  estudo  investiga  a  influência  da  leitura  de  obras  literárias  no  hábito  de  ler,  no  desenvolvimento  da  criatividade
e,  conseqüentemente,  na  produção  textual,  em  um  grupo  de  alunos  da  segunda  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  estadual,
da  cidade  de  Ituverava,  interior  de  São  Paulo.  Desenvolve-se  uma  revisão  bibliográfica  embasada  na  perspectiva  histórico-cultural
assim  como  uma  pesquisa  empírica  de  caráter  qualitativo  etnográfico  com  os  alunos  e  a  professora  de  Língua  Portuguesa  e  Literatura
da  respectiva  classe.  Realiza-se  no  contexto  escolar,  por  meio  de  questionários,  observação  das  atividades  diárias  do  grupo  analisado,
análise  documental  e  algumas  conversas  com  finalidade  feitas  com  alunos,  professora  e  bibliotecária.  Os  dados  revelam  que  há
correlação  positiva  e  mediada  entre  o  hábito  da  leitura  e  a  produção  textual  dos  jovens.  O  ensino  da  Literatura  por  meio  da  leitura  de
obras  literárias  incentiva  a  escrita.  O  leitor  não  é  um  mero  elemento  passivo.  A  ele  compete  uma  reflexão  sobre  os  significados
apreendidos,  uma  reflexão  capaz  de  tornar  esses  significados  vivos  a  fim  de  provocar  a  imaginação  e  a  criação.  A  psicologia
histórico-cultural  salienta  a  necessidade  de  uma  educação  estimuladora,  relacionada  à  vivência  do  aluno  para  a  construção  do
conhecimento  sistematizado.
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Título: Memórias de professores de ciências e biologia  no inicio de carreira: conflitos e tensões

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041815001016033P8

Palavra Chave:  investigação reflexiva; conflitos, tensoes

Resumo:  O  presente  trabalho  trata  de  uma  pesquisa  narrativa  delineada  a  partir  de  elementos  presentes  nas  memórias  de  seis
professores  de  Ciências  e  Biologia,  em  que  busco  explicitar,  pela  investigação  reflexiva,  conflitos  e  tensões  no  início  de  suas  carreiras
como  docentes.  Busco  evidenciar  como  foi  esse  início,  considerando  para  isso  os  três  primeiros  anos  de  atuação.  A  investigação  foi
realizada  numa  escola  pública  de  Belém-Pará,  sendo  a  escolha  feita  intencional,  em  virtude  de  minha  atuação  como  professora  de
Prática  de  Ensino,  no  contexto  em  que  atuam  os  sujeitos,  o  que  também  facilitou  a  minha  inserção  para  esta  investigação.  Os  sujeitos
de  minha  pesquisa  são  egressos  do  Curso  de  Licenciatura  Plena  em  Ciências  Biológicas  da  Universidade  Federal  do  Pará  e  atuam  e
atuaram  efetivamente  em  sala  de  aula  nos  níveis  fundamental,  médio  e  superior.  Os  depoimentos  foram  obtidos  por  meio  de  entrevista
semi-estruturada,  sendo  organizados  em  três  eixos  de  análise,  a  partir  do  que  discuto  o  problema:  Dificuldades  de  ordem  pessoal,  as
referentes  ao  ambiente  escolar,  e  aquelas  ligadas  ao  sistema  educacional.  Os  resultados  obtidos  foram  relevantes  para  que  possa  refletir
neste  contexto  diversas  implicações  com  relação  à  inserção  inicial  do  professor  na  carreira.  Essas  implicações  requerem  reflexões
profundas  e  inovadores  face  às  dificuldades  que  foram  encontradas  no  âmbito  dos  eixos  analisados.  Por  ser  professora  formadora,
sinto-me  co-responsável  pela  formação  de  professores  e  me  proponho  a  buscar  mecanismos  essenciais  para  minimizar  essas  e  outras
dificuldades  vivenciadas  pelos  professores  no  início  de  sua  carreira  docente,  visto  que  é  no  início  que  o  indivíduo  percebe  o  quanto  se
faz  necessário  aprender  a  superar  as  diversas  dificuldades  encontradas  no  caminho  da  docência.
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Título: Programa Bolsa Escola Federal: limites e possibilidades de uma política pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200433153001010001P0

Palavra Chave:  Exclusão social e educacional; Políticas de Educação e Parti

Resumo:   O  Brasil  chegou  ao  século  XXI  com  1.495.643  crianças  com  idade  entre  7  e  15  anos  fora  das  salas  de  aula,  o  que  equivale
a  5,5%  da  população  em  idade  escolar.  É  o  que  retrata  o  Mapa  da  Exclusão  Educacional  elaborado  com  base  no  Censo  2000  do  IBGE
divulgado  em  dezembro  de  2003.  Dados  do  INEP  (2003)  informam  que,  no  Brasil,  do  total  de  alunos  que  entram  no  sistema
educacional  obrigatório,  apenas  40%  concluem  o  ensino  médio,  levando  para  isso,  em  média,  13,9  anos.  Os  dados  indicam,  ainda,  que
entre  os  alunos  reprovados,  que  se  evadem  ou  que  estão  defasados  na  relação  série/idade,  em  sua  maioria  originam-se  das  classes
sociais  menos  favorecidas.  Os  dados  acima  revelam  que  a  exclusão  educacional  é,  na  realidade,  reflexo  de  um  processo  mais  amplo  de
exclusão  social  que  na  ordem  capitalista  assume  condição  de  elemento  essencial  e  no  caso  brasileiro  se  fundiu  às  raízes  escravagistas  e
à  inserção  na  ordem  capitalista  de  forma  dependente.  Dados  que  revelam,  também,  que  no  caso  brasileiro,  a  desigualdade  pode  estar
atrelada  à  cultura  da  exclusão,  materializada  na  organização  e  na  estrutura  do  nosso  sistema  escolar.  Cultura  que  para  Arroyo
(2000:12)  "legitima  práticas,  rotula  fracassos,  trabalha  com  preconceitos  de  raça,  gênero  e  classe,  e  que  exclui".  Foi  nesse  contexto  que
em  2001  foi  criado  o  Programa  Nacional  de  Renda  Mínima  vinculada  à  Educação  -  Bolsa  Escola,  objeto  desse  estudo,  com  o  objetivo
de  assegurar  a  permanência  da  criança  na  escola  e  incentivar  a  escolarização.  Procurando  situar  a  pesquisa  como  atividade
momentânea  e  continuada,  destacando  o  caráter  social  da  mesma  (Demo,  1981),  assumiu-se  o  desfio  de  confrontar  dados,  evidências  e
informações  coletadas  a  respeito  do  programa  com  o  conhecimento  teórico  acumulado  a  respeito  do  tema,  analisando  o  objeto  da
pesquisa  numa  abordagem  qualitativa.  Os  dados  da  pesquisa  foram  coletados  por  meio  de  pesquisa  documental  e  entrevista
semi-estruturada,  tendo  como  questão  mobilizadora  as  possibilidades  e  limites  do  Programa  Bolsa  Escola  Federal  enquanto  política
pública  frente  à  questão  da  exclusão  escolar  no  Ensino  Fundamental,  no  Brasil.  Na  tentativa  de  captar  o  movimento  do  real  e  responder
ao  objetivo  de  verificar  possíveis  impactos  do  programa  na  educação  brasileira,  buscou-se  uma  incursão  na  abordagem  dialética,  na
verdade  ?um  olhar  dialético?,  focalizando,  no  objeto  de  pesquisa,  a  essência  do  movimento  que  se  dá  entre  a  concepção  e  a  execução
do  mesmo,  seus  objetivos  e  resultados.  Apesar  das  características  assistencialistas,  das  dificuldades  enfrentadas  no  processo  de
implantação,  verificou-se  no  âmbito  desse  trabalho  que  o  Programa  Bolsa  Escola  Federal  tem  alcançado  o  objetivo  a  que  se  propôs  de
incluir  e  manter  as  crianças,  provindas  de  famílias  de  baixa  renda,  no  sistema  de  ensino.
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Título: A Experimentação no Ensino de Química: Uma pesquisa com alunos do Ensino Médio.
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Palavra Chave:  Química, Ensino Médio, Experimentação, Aprendizagem

Resumo:  O  objetivo  central  desta  pesquisa  foi  conhecer  as  concepções  dos  alunos  de  uma  escola  de  ensino  Médio  a  respeito  das  aulas
experimentais  de  Química.  O  grupo  de  pesquisa  foi  constituído  por  25  alunos  das  três  séries  do  ensino  Médio  de  uma  escola  particular.
Os  estudantes  freqüentaram  aulas  experimentais  semanais,  no  ano  de  2003.  As  informações  submetidas  à  analise  foram  coletadas  a
partir  de  textos  elaborados  pelos  alunos.  A  metodologia  empregada  para  análise  dos  dados  obtidos  foi  análise  de  conteúdo,  o  que
oportunizou  subsídios  para  análise  e  reflexão  das  concepções  dos  alunos  envolvidos  na  pesquisa.  A  partir  do  estudo  dos  textos,  com
base  no  referencial  teórico  organizado,  emergiram  três  categorias  que  considerei  relevantes  para  o  trabalho  de  pesquisa.  Foram  as
seguintes  categorias:  a  experimentação  e  a  aprendizagem,  a  experimentação  e  a  teoria  e  a  experimentação  e  a  motivação.  Em  relação  à
categoria  ?a  Experimentação  e  a  Aprendizagem?  percebe-se  que  a  contribuição  do  ensino  experimental  à  aprendizagem  seria  como  um
elemento  auxiliar,  reforçar  e  fixar  a  compreensão  dos  conhecimentos  teóricos.  Um  outro  aspecto  indicado  foi  a  relação  do  ver  e  do
praticar,  estabelecendo  uma  oportunidade  para  que,  na  aula  prática,  os  fenômenos  sejam  visualizados  e,  com  isso,  facilite  a
aprendizagem.  Nessa  mesma  categoria  há  evidências  de  que  a  experimentação  pode  viabilizar  situações  em  que  os  alunos,  ao
realizarem  a  prática,  participem,  exerçam  uma  ação,  reflexionem  e  reorganizem  seus  pensamentos  e  não  apenas  executem  mais  uma
atividade  proposta  pelo  professor.  Na  categoria  envolvendo  ?a  Experimentação  e  a  Teoria?,  os  significados  a  ela  atribuídos  assinalam
as  aulas  experimentais  como  um  recurso  que  torna  acessível  o  aprendizado.  Outro  aspecto  indicado  foi  a  necessidade  primeira  de
conhecer  os  aspectos  teóricos  para  depois  fazer  a  prática,  dessa  forma  prevalecendo  a  separação  entre  a  teoria  e  a  prática.  Ainda,  há  um
outro  item  a  ser  considerado,  no  qual,  por  meio  de  situações  visuais,  favorecidas  pela  experimentação,  pode-se  perceber  a  teoria.
Dentro  dessa  categoria,  alguns  depoimentos  ponderam  que  as  aulas  experimentais  podem  comprovar,  na  prática,  a  teoria.  Em  relação  a
outra  categoria,  ?a  Experimentação  e  a  Motivação?,  os  resultados  indicam  que  as  atividades  experimentais  são  motivadoras,  pois
permitem  uma  interação  maior  com  situações  que  estabelecem  vínculos  com  o  dia-a-dia.  Dessa  forma,  contribuem  para  a  aquisição  de
novas  informações  e  oportunizam  um  recurso  para  que  os  alunos  saiam  da  rotina  da  sala  de  aula.  Outros  depoimentos  enfatizam  as
aulas  experimentais  como  aulas  interessantes,  onde  se  pode  aprender  de  maneira  não  formal  e,  ainda,  favorecer  uma  melhor  integração
com  os  colegas.  Mas,  por  outro  lado,  alguns  resultados  referem-se  às  atividades  experimentais  como  monótonas  e  repetitivas.  De
maneira  geral,  os  resultados  evidenciaram  algumas  ações  interacionistas  importantes,  mas  o  reflexo  do  empirismo  continua  presente
nas  concepções  dos  alunos.  Sem  dúvida,  os  resultados  do  estudo  apontam  para  a  necessidade  de  se  continuar  a  discuti-los,
principalmente  com  aqueles  que  referem  a  posições  empiristas.  Os  resultados  da  investigação  levaram  a  um  novo  planejamento  das
atividades  experimentais.  Para  que  esse  novo  pensar  fosse  viabilizado,  o  ponto  de  partida  foi  a  elaboração  de  uma  nova  proposta  de
trabalho,  uma  Unidade  de  Aprendizagem.
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Código: 458

Título: Ensino com Enfoque na Pesquisa: Repercussões na Aprendizagem deTtrigometria.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004742005019026P3

Palavra Chave:  Trigonometria, Ensino, Aprendizagem, Pesquisa

Resumo:   Este  trabalho  relata  a  repercussão  de  uma  metodologia  de  ensino  com  enfoque  na  pesquisa  no  estudo  e  na  aprendizagem
de  Trigonometria.  A  construção  de  conceitos  matemáticos  utilizando  uma  metodologia  diversificada,  aliada  às  aplicações  do  cotidiano
do  aluno,  possibilitou  que  a  Matemática  fosse  vista  de  maneira  mais  acessível  e  menos  assustadora.  Para  fundamentar  o  trabalho  alguns
autores  foram  abordados,  especialmente  os  que  defendem  a  idéia  de  que  o  estudo  por  meio  de  pesquisa  (investigação)  é  a  forma  que
possibilita  ao  aluno  a  construção  do  conhecimento.  Faz  parte  também  do  trabalho  a  investigação  sobre  a  importância  das  relações
interpessoais  para  um  aprendizado  mais  efetivo.  O  trabalho  foi  realizado  com  uma  turma  de  alunos  do  2º  ano  do  Ensino  Médio  e
compõe-se  de  três  etapas:  inicialmente  foi  feito  um  questionário  para  melhor  conhecer  as  opiniões  dos  alunos  que  seriam  participantes
das  investigações.  Na  segunda  etapa,  foram  realizadas  as  atividades  previstas  para  o  estudo  de  Trigonometria.  Na  etapa  final,  foram
feitas  entrevistas  individuais  com  seis  alunos  da  turma  com  o  objetivo  de  buscar  informações  sobre  o  trabalho  realizado.  A  análise  dos
depoimentos  do  grupo  de  alunos  permite  concluir  que  o  uso  de  uma  metodologia  com  base  na  pesquisa  é  um  diferencial,  pois  contribui
para:  ?  o  prazer  pela  descoberta,  a  organização  do  pensamento,  a  formação  de  educandos  mais  críticos  e  com  maior  autonomia;  ?  o
desenvolvimento  das  relações  interpessoais  entre  alunos  e  entre  professor  e  alunos,  fator  de  extrema  importância  para  a  realização  de
aulas  informais  que  incentivem  os  questionamentos  e  as  discussões;  ?  a  contextualização  dos  conteúdos,  permitindo  que  o  aluno
perceba  sua  aplicação  e  relação  com  o  mundo  em  que  vive,  desmistificando  a  Matemática  como  disciplina  isolada  da  realidade.  O
trabalho  possibilitou  verificar  que  a  metodologia  utilizada  tem  uma  repercussão  satisfatória  no  estudo  e  aprendizagem  de
Trigonometria,  diminuindo  consideravelmente  as  dificuldades  até  então  percebidas  em  alunos  do  2º  ano  do  Ensino  Médio.
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Código: 459

Título: A Percepção de Educação Ambiental pelos Professores das Disciplinas de Ciencias Naturais, Ciencias 
Humanas e Linguagem de Balneário Camboriú, SC

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20045241005015003P0

Palavra Chave:  Educação ambiental; professores; práticas educativas.

Resumo:   A  inclusão  do  meio  ambiente  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  principalmente  após  a  criação  dos  Temas 
Transversais,  propicia  a  reflexão  e  discussão  sobre  os  desafios  enfrentados  pelos  profissionais  da  área  da  educação  formal  para  o
processo  de  inclusão  da  dimensão  ambiental  nos  currículos  escolares,  bem  como  em  suas  práticas  cotidianas.  Tendo  como  objetivo
conhecer  o  potencial  educativo  relacionado  a  educação  ambiental  e  o  perfil  de  professores  de  algumas  áreas  de  Balneário  Camboriú,
foram  analisados  90  questionários  relacionados  à  percepção  de  meio  ambiente,  educação  ambiental  e  práticas  realizadas  por  eles,  sendo
que  deste  total,  30  professores  são  da  disciplina  de  Ciências  Naturais,  30  de  ciências  Humanas  e  30  de  Linguagem  de  escolas  públicas
e  particulares.  Observou-se  de  uma  maneira  geral,  quanto  ao  perfil,  que  a  maioria  dos  professores  atuam  no  magistério  entre  01  a  10
anos  e  ministram  aulas  tanto  no  Ensino  Médio  quanto  no  Ensino  Fundamental.  No  que  se  refere  as  questões  relacionadas  a  educação
ambiental,  estes  professores,  percebem  meio  ambiente  como  lugar  para  viver  e  os  trabalhos  com  a  educação  ambiental  visam  preservar
a  natureza.  As  práticas  realizadas  por  estes  professores,  são  citadas  sob  varias  formas,  desde  aulas  expositivas  e  debates  até  saídas  de
campo  e  visitações,  demonstrando  interesse  em  trabalhar  as  questões  relacionadas  ao  tema  com  seus  alunos.  Quando  indagados  sobre
seus  objetivos  e  de  suas  práticas  relacionadas  ao  tema,  a  orientação  para  a  conscientização  de  seus  alunos  e  de  comunidade  em  geral,  a
importância  do  meio  ambiente  para  melhor  qualidade  de  vida  foi  a  mais  citada  por  eles.
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Título: Reflexões sobre o uso das mídias, TV, vídeo e fotografia nas aulas de artes visuais.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200413242003016014P2

Palavra Chave:  arte-educação; mídias; ens. aprendizagem

Resumo:   O  tema  estudado  com  a  presente  pesquisa  emergiu  de  experiências  pessoais,  do  trabalho  que  vimos  desenvolvendo  em
aulas  de  Artes  Visuais,  com  alunos  do  ensino  médio.  Realizamos  uma  reflexão  sobre  a  nossa  prática  de  ensino,  com  o  propósito  de
averiguar  qual  o  significado  que  os  alunos  atribuem  ao  trabalho  pedagógico  com  as  mídias  TV,  vídeo  e  fotografia;  e  como  o  uso  dessas
mídias  influenciam  na  produção  artística  dos  alunos.  Neste  sentido,  realizamos  uma  pesquisa  qualitativa,  que  se  justifica  pelo
dinamismo  que  possibilita  no  levantamento  de  dados.  Utilizamos  para  estudo,  trabalhos  realizados  pelos  alunos,  entrevistas
semi-estruturadas  e  questionários.  Para  a  interpretação  sistemática  dos  dados  coletados,  fizemos  análise  temática  das  diferentes
categorias  encontradas  -  tanto  nas  falas  e  reações  dos  sujeitos  quanto  na  sua  relação  com  os  documentos  analisados  -  trabalhos
produzidos  pelos  alunos  em  2001.  A  pesquisa  em  2004  mostrou-nos  prazer  e  familiaridade  dos  alunos  com  as  mídias  -  TV,  vídeo  e
fotografia  -  surgindo  como  categorias:  as  aulas  de  Artes  Visuais  como  diversão  e  prazer,  a  aprendizagem  através  das  mídias,  e  por  fim,
o  ser  criativo.  Concluímos  que  a  pedagogia  comunicacional  presente  na  metodologia  de  ensino  alvo  desta  pesquisa,  possibilitou  uma
maior  aproximação  com  a  realidade  dos  alunos,  proporcionando  também,  um  maior  envolvimento,  interesse  e  produtividade  deles  nos
trabalhos  artísticos  produzidos  nas  aulas  de  Arte.
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Título: O ensino de leitura e produção de textos a partir de uma experiência com o gênero ?Entrevista?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200423624001015026P7

Palavra Chave: gênero textual ? entrevista ? condições de produção -

Resumo:  Nesta  pesquisa,  tratamos  de  investigar  uma  experiência  em  sala  de  aula  com  gêneros  textuais.  Para  isso,  tomamos  por  base
teorias  como  Lingüística  de  Texto  e  Interacionismo  sócio-discursivo  que  definem  gêneros  textuais  como  realizações  lingüísticas
concretas  definidas  por  propriedades  sócio-comunicativas.  Nesta  perspectiva,  enfocamos  o  gênero  entrevista  como  objeto  de  ensino,
numa  seqüência  didática  desenvolvida  com  alunos  de  Ensino  Médio  de  uma  escola  da  rede  pública.  O  objetivo  norteador  foi  o  de
verificar  quais  são  os  efeitos  alcançados  quanto  ao  atendimento  pelos  alunos  das  condições  de  produção  do  referido  gênero.  Para  tanto,
aplicamos  em  sala  de  aula  um  estudo  acerca  da  entrevista,  incluindo  desde  a  etapa  de  escolha  até  a  sua  produção.  Os  alunos  realizaram,
em  grupo,  seis  entrevistas  com  pessoas  públicas,  autoridades  e  especialistas  da  cidade  onde  residem,  resultando  na  publicação  de  uma
dessas.  Dentre  as  condições  de  produção  que  envolvem  esta  prática,  enfocamos  a  posição  social  do  entrevistador,  a  posição  social  do
entrevistado  e  o  par  dialógico  pergunta-resposta,  tendo  em  vista  que  esses  são  os  componentes  principais  para  a  realização  de  uma
entrevista.  Os  resultados,  de  uma  forma  geral,  apontaram  para  as  seguintes  constatações:  quanto  à  posição  social  de  entrevistador,  os
alunos  demonstraram  que,  progressivamente,  dominaram  a  produção  oral  e  escrita  do  gênero;  quanto  à  posição  social  de  entrevistados,
por  estes  pertencerem  ao  domínio  extra-escolar,  contribuíram  para  a  produção  da  entrevista  sob  o  ponto  de  vista  social;  e  quanto  ao  par
pergunta-resposta,  as  perguntas,  variaram  entre  abertas,  fechadas,  diretas  e  indiretas,  tenderam  a  uma  negociação  tópica,  remetendo  a
pedidos  de  informação  e  de  confirmação,  o  que  contribuiu  para  ampliar  a  interação  verbal  entre  os  interlocutores.
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Título: Voz do professor: relação saúde e trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200418128001010012P0

Palavra Chave:  professores ? ambiente de trabalho ? alterações vocais

Resumo:   O  conhecimento  acerca  das  características  do  trabalho  docente  é  escasso  na  literatura  científica.  Devido  à  sua  elevada 
prevelência,  é  importante  identificar  fatores  de  risco  ocupacionais  para  alterações  vocais  em  professores.  Objetivos:  Determinar  a
prevalência  de  alterações  da  voz  e  identificar  possíveis  fatores  de  risco  ocupacionais  destas  alterações  em  professores.  Métodos:
Estudo  de  corte  transversal,  conduzido  entre  2002  e  2003,  em  634  professores  do  ensino  fundamental  e  médio  que  compareceram  ao
serviço  médico  do  sindicato  da  categoria  em  Salvador,  Bahia.  Resultados:  A  população  do  estudo  era  predominantemente  do  sexo
feminino,  jovem,  com  hábitos  vocais  inadequados  e  carga  de  trabalho  elevada.  A  prevalência  referida  de  alterações  vocais  nos  últimos
seis  meses  foi  de  75,4%.  Diagnóstico  de  calo  nas  cordas  vocais  foi  referido  por  12,0%  dos  professores.  Fadiga  vocal,  "pigarro"e  perda
da  voz  estavam  fortemente  associados  a  aspectos  da  atividade  e  do  ambiente  de  trabalho  do  docente.  Tempo  de  docência  =8  anos,
trabalho  estressante,  fazer  força  para  falar  e  gritar/falar  alto,  exposição  à  umidade,  a  temperatura  muito  fria  e  a  pó  de  giz  foram
identificados  como  fatores  de  risco  relevantes  para  alterações  vocais.  Conclusão:  A  prevalência  de  alterações  vocais  em  professores  foi
elevada;  foram  identificados  vários  fatores  de  risco  para  alterações  vocais  na  atividade  e  no  ambiente  de  trabalho  docente.
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Título: Os caminhos para a construção da escola inclusiva: a relação entre a gestão escolar e o processo de 
inclusão

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200457433001014001P0

Palavra Chave: Gestão escolar; Educação inclusiva; Etnografia

Resumo:   A  pesquisa  tem  como  tema  a  relação  entre  a  gestão  escolar  e  o  processo  de  inclusão  de  alunos  com  necessidades 
educacionais  especiais  no  ensino  regular,  visando  à  construção  de  uma  escola  inclusiva.  Realizou-se  uma  pesquisa  qualitativa:  um
estudo  comparativo  do  tipo  etnográfico  entre  duas  escolas  públicas  de  uma  cidade  de  porte  médio,  do  interior  do  Estado  de  São  Paulo,
sendo  uma  escola  da  rede  municipal  e  outra  da  rede  estadual  de  ensino,  norteada  pela  questão  de  pesquisa:  ?Qual  a  contribuição  das
ações  da  gestão  escolar  para  o  processo  de  inclusão  de  alunos  com  necessidades  especiais  no  ensino  regular,  garantindo,  assim,  a
construção  da  escola  inclusiva??.  Ao  saber  que  os  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  têm  freqüentado  classes  comuns,
faz-se  necessário  estudar  a  gestão  escolar  diante  desta  realidade,  ou  seja,  sua  postura,  concepções  e  ações.  O  objetivo  da  pesquisa  é
descrever  as  ações  da  gestão  escolar  diante  do  processo  de  inclusão  de  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  no  ensino
regular.  Recuperaram-se  os  paradigmas  que  norteiam  o  processo  histórico  da  inclusão  e  suas  dimensões  filosóficas,  relacionando  a
proposta  dos  documentos  oficiais  à  realidade  educacional.  Compararam-se  as  ações  e  as  relações  da  gestão  escolar  das  escolas  nos
processos  de  inclusão  de  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  no  ensino  regular.Verificou-se  que  mesmo,  pertencendo  ao
universo  da  escola  pública,  as  escolas  estudadas  seguem  propostas  e  realizam  práticas  distintas;  destaca-se  que  a  postura  assumida  pela
gestão  escolar  influencia  na  prática  pedagógica  cotidiana  e  que  o  envolvimento  dos  pais  e  o  comprometimento  dos  professores  são
fatores  determinantes  na  construção  da  escola  inclusiva.
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Título: A interdisciplinaridade na Educação em Ciências: Professores de Ensino Médio em Formação em 
Serviço

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200412533004056079P0

Palavra Chave:  INTERDISCIPLINARIDADE; EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA; ENS

Resumo:   O  tema  interdisciplinaridade  vem  sendo  alvo  de  inúmeras  discussões  realizadas  por  professores  das  escolas  brasileiras.
Muitas  vezes  esse  conceito  está  apoiado  em  práticas  intuitivas,  sem  o  aporte  teórico  necessário.  Por  essa  razão,  o  presente  estudo
propôs-se  a  verificar  como  os  professores  de  Ensino  Médio,  da  área  de  Ciências  da  Natureza,  concebem  e  estruturam  uma  experiência
de  prática  pedagógica  interdisciplinar,  no  interior  de  um  curso  de  formação  em  serviço  para  professores,  denominado  Pró-Ciências.
Procurou-se  estabelecer  quais  seriam  os  pressupostos  para  a  construção  de  projetos  interdisciplinares  no  Ensino  Médio.  O  conceito  de
Efeito  Estufa  foi  escolhido  para  ser  objeto  de  investigação,  por  ser  entendido  como  um  possível  tema  articulador  entre  os  saberes  das
áreas  de  atuação  dos  docentes  em  questão.  Para  a  realização  da  investigação  utilizou-se  da  abordagem  qualitativa  denominada  estudo
de  caso  de  observação.  Os  dados  foram  coletados  por  intermédio  de  questionários  dissertativos  e  por  apontamentos  durante  as
observações  de  campo.  Vinte  e  oito  professores-alunos,  sujeitos  da  pesquisa,  concluíram  o  curso.  A  análise  dos  dados  obtidos
revelou-nos  que  existem  dificuldades  de  ordem  prática  e  teórica  para  a  implantação  de  projetos  interdisciplinares  nas  escolas,
principalmente  com  relação  à  falta  de:  a)  de  tempo  e  acesso  a  fontes  de  pesquisa;  b)  conhecimento  em  relação  aos  conteúdos  de  outras
disciplinas  em  conseqüência  de  uma  formação  muito  específica  nas  Universidades;  c)  recursos  ou  de  material  de  apoio  que  trate  do
tema  e  d)  ?espírito  de  equipe?  aos  professores.  A  análise  das  concepções  dos  professores-alunos,  subsidiada  pelos  diferentes  autores
consultados,  possibilitou  a  elaboração  de  algumas  premissas  básicas  que  podem  auxiliar  no  desenvolvimento  de  projetos
interdisciplinares  nas  escolas.
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Título: Políticas Públicas para o Ensino Médio nos anos 90: a trajetória do Colégio Pedro II/RJ

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200412631005012001P0

Palavra Chave:  Políticas Públicas, Projeto Político Pedagógico, Ensino Médi

Resumo:   As  proposições  oficiais  do  MEC  para  o  Ensino  Médio  nos  anos  90,  bem  como  os  fatores  que  influenciaram  a  sua 
elaboração,  foram  considerados  neste  estudo  para  situar  o  processo  de  revisão  curricular  empreendido  pelo  Colégio  Pedro  II,
importante  complexo  educacional  por  sua  vinculação  ao  governo  central  desde  a  fase  imperial.  Entrevistas  com  diretores  e  técnicos,
representantes  de  pais  e  alunos,  questionários  para  professores  e  análise  de  documentos  institucionais  relativos  ao  processo  de
elaboração  e  implantação  do  Projeto  Político  Pedagógico,  realizados  entre  1999  e  2003,  se  constituíram  nos  principais  instrumentos  de
coleta  de  dados.  Concluiu-se  que,  apesar  das  diversas  críticas  dirigidas  às  DCNEM  advindas  do  setor  acadêmico,  das  condições
infra-estruturais  e  organizacionais,  que  muitas  vezes  se  apresentaram  como  entraves  ao  desenvolvimento  das  propostas,  e  dos  embates
político-ideológicos  próprios  ao  campo,  podemos  afirmar  que  este  processo  se  deu  em  continuidade  ao  movimento  de  reflexão  e
tentativa  de  superação  da  perspectiva  propedêutica  que  prevalecia.  Ao  que  tudo  indica,  este  processo  só  não  foi  mais  bem  conduzido,
permanecendo  restrito  a  um  grupo  historicamente  mais  atuante  dentro  da  comunidade,  devido  à  ingerência  praticada  pelo  próprio
governo  federal  que,  na  ânsia  de  ?dar  satisfações  à  opinião  pública?  sobre  a  reforma,  inviabilizou  a  continuidade  do  debate  e  a
ampliação  da  compreensão  de  noções  centrais  como  currículo  e  avaliação  ?por  competências?,  fazendo  com  que  a  construção  de  um
currículo  diferenciado  permanecesse  predominantemente  no  plano  da  intenção  declarada.
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Título: Jovem, trabalho e profissão: projetos de vida em questão
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Palavra Chave:  jovem - trabalho - profissão

Resumo:  O  presente  estudo  teve  como  objetivo  descrever  os  critérios/fatores  que  os  jovens  selecionam  para  a  escolha  da  profissão,
identificar  o  que  eles  julgam  ser  necessário  para  conseguir  inserir-se  no  mercado  de  trabalho  e  as  estratégias  adotadas  para  enfrentar  os
desafios  no  mundo  do  trabalho,  bem  como  analisar  a  relação  entre  o  perfil  sócio-econômico  do  jovem  e  as  perspectivas  pessoais  e
profissionais.  Para  que  os  objetivos  da  pesquisa  fossem  alcançados,  lançou-se  mão  de  alguns  procedimentos  metodológicos,  dentre  os
quais:  pesquisa  quantitativa  e  qualitativa,  de  natureza  descritiva,  com  utilização  de  questionários  e  entrevistas,  funcionando  como
instrumentos  de  coleta  de  dados.  Participaram  desta  investigação  alunos  do  terceiro  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  e  duas
escolas  particulares,  ambas  situadas  na  zona  note  do  Rio  de  Janeiro.  Utilizou-se  a  técnica  de  análise  de  conteúdo,  para  que  a
interpretação  dos  dados  pudesse  se  concretizar.  A  interpretação  baseou-se  no  referencial  teórico  em  questão  e  nas  falas  dos  sujeitos  da
investigação,  dando  origem  às  categorias  de  análise  final,  a  saber:  profissão,  trabalho,  e  projeto  de  vida,  que  se  desmembraram  em
diversos  elementos  de  significação.  Em  termos  do  referencial  teórico  que  norteou  a  análise  de  dados  da  investigação,  procurou-se
discutir,  segundo  literatura  especializada,  questões  relacionadas  ao  jovem  e  o  mundo  do  trabalho  na  sociedade  moderna,  tomando  por
base  as  contribuições  de  Erikson  (1976),  Aberastury  &  Knobel  (1992),  Grinspun(1999),  Carrano  (2000),  Martins  (1997),  Sposito  (In:
Dayrell,  1996),  Coelho  (In  Dayrelll,  1996),  Kuenzer  (1988  e  1995),  Saviani  (In:  Ferretti  et  al,  1994),  Frigotto  (1996  e  1998),  Deluiz
(1996),  Shiroma  e  Campos  (1997),  Machado  (In:  Ferretti  et  al,  1994  e  2002),  Oliveira  (2003),  Bohoslavsk  (1977),  Bock  (2002),  Soares
(2002),  Mello  (2002)  e  Osório  (1989).  A  relevância  está  ligada  à  possibilidade  de  proporcionar,  àqueles  que  estiverem  envolvidos  com
a  educação  em  todos  os  níveis  de  escolaridade  e  preocupados  especialmente  com  uma  melhor  integração  do  jovem  trabalhador  na
sociedade,  condições  de  repensar  seus  projetos  educacionais,  marcados  pela  dualidade  estrutural  provocada  pela  sociedade  capitalista;
a  partir  da  certeza  que  a  escolha  da  profissão  também  faz  parte  do  universo  da  educação.  Paralelamente,  um  ensino  de  qualidade  deve
ser  implementado,  levando  em  conta  que  uma  sólida  educação  geral  contribui  para  aumentar  as  perspectivas  no  mundo  do  trabalho.  No
contexto  atual,  caracterizado  pelo  mundo  globalizado,  conclui-se  que  escolher  uma  profissão  não  é  tarefa  fácil,  revelando-se  como  um
grande  desafio  imposto  ao  jovem,  independente  de  sua  origem  social.  Neste  sentido,  acredita-se  que  a  escola  deverá  repensar  o  seu
papel  educacional  para  o  mundo,  oferecendo,  de  fato,  a  todos  os  jovens,  um  espaço  de  discussão  acerca  de  questões  relacionadas  ao
trabalho,  dentre  elas:  as  exigências  atuais  e  motivações  existentes,  despertando  neles  a  consciência  crítica  sobre  as  suas  possibilidades
reais,  visando  a  transformação  e  emancipação  social,  através  do  exercício  pleno  da  cidadania.
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Título: Kihikagnere Miuve: (fazer risco é bonito): é possivel ensinar a produzir o texto técnico através de 
interseções com o literário?
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Palavra Chave:  construtividade lingüística, literariedade, desbloqueio

Resumo:   A  dissertação  Kihikagnere  Miuve:  (fazer  risco  é  bonito),  pretende  destacar  a  idéia  de  que  é  possível,  na  escola,  ensinar  e
produzir  o  texto  dissertativo  através  da  interlocução  com  o  texto  literário.  Busca  a  resposta  através  da  análise  de  como  manifesta-se  a
operacionalização  do  texto.  Utiliza  por  isso,  texto  de  alunos  do  ensino  médio  de  escolas  particulares,  questionários  aplicados  em  alunos
do  ensino  médio  de  diversas  escolas.  A  Lingüística  e  a  Literatura  são  utilizadas  para  capacitar  o  aluno;  faze-lo  perceber,  encantar-se
com  o  texto  estético  e  produzir  o  texto  dissertativo.  Desbloqueá-lo  para  a  escrita  utilizando  de  uma  certa  intimidade  com  o  literário.
Isso  será  conseguido  através  de  discussões,  pesquisas  e  da  reescrita  dos  textos  produzidos.  A  "criação",  a  produção  literária  pertence  a
outra  vertente,  onde  estará  em  pauta  a  decisão  e  o  gosto  pessoal.  Na  escola,  a  análise,  a  discussão,  a  instrumentalização  e  a
retextualização  através  da  recepção  e  produção.
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Título: Professor orientador e aluno pesquisador: Experiências  e vivências artísticas  na formação de 
professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200425042002010001P5

Palavra Chave:  Formação de professores, projetos de trabalhos,

Resumo:   A  constituição  do  presente  trabalho,  inserido  na  Linha  de  formação  de  professores  pautou-se  pelo  interesse  de 
compreender,  aprender  e  contribuir  com  os  processos  de  formação  de  professores  nos  institutos  de  educação  do  ensino  médio.  O  texto
transcreve  as  passagens  de  um  estudo  centrado  na  proposição  de  projetos  de  trabalho  como  abordagem  pedagógica  na  disciplina
didática  da  arte.  O  objetivo  primeiro  foi  a  investigação  das  repercussões  e  possível  ressignificação  de  práticas  didático-processuais
docentes  desencadeadoras  pelo  processo  de  utilização  dos  projetos  de  trabalho.  Argumentação  teórica  baseia-de  fundamentalmente  nas
proposições  de  Fernando  Hernandez  aliado  a  outros  autores.  Os  projetos  de  trabalho  constituíram-se  como  meios  para  a  conjectura  de
experiências  e  vivências  artísticas  como  meios  processuais  de  sensibilização  artística-estética.  Sob  uma  abordagem  qualitativa
caraterizada  como  pesquisa-ação  embasam-se  considerações  sobre  a  proposições  dos  projetos  desenvovidos  durante  as  atividades  de
campo.  as  informação  foram  obtidas  por  meio  de  entrevistas,  diários  de  campo,  observação  participante  e  portfólio.  Análise  foi
efetivada  com  base  nessa  informações  sob  o  foco  da  viabilidade  e  acréscimos  possíveis  através  da  utilização  de  projetos  de  trabalhos.
A  pesquisa  ocorreu  no  instituto  estadual  de  educação  Vicente  Dutra,  na  cidade  de  Júlio  de  castilhos,RS.  Verifcou-se  a  pertinência  e  a
visibilidade  dos  projetos  de  trabalhos  como  proposta  de  organização  de  atividades  sensibilizadoras  por  meio  processuais  no  curso
normal  médio.
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Título: Os intelectuais e o novo ensino médio no governo FHC: O projeto escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200422052001016007P1

Palavra Chave:  ENSINO MÉDIO - GOVERNO FHC - REFORMA

Resumo:   COM  O  PRESSUPOSTO  DE  QUE  OS  PROCESSOS  EDUCACIONAIS  SE  CONSTITUEM  NO  AMBITO  DA 
SOCIEDADE  E  DA  CULTURA,  O  PRESENTE  ESTUDO  ABORDA  A  CONSTRUÇÃO  DO  "NOVO  ENSINO  MÉDIO"  NO
GOVERNO  FHC,  TENDO  EM  VISTA  O  CONTEXTO  MAIS  AMPLO  DO  PERÍODO  ANALISADO  E  A  ATUAÇÃO  DE
ALGUNS  INTELECTUAIS,  MEDIADORES  DA  REFORMA,  POR  CONSEGUINTE,  IDEALIZADORES  DO  PROJETO  ESCOLA
JOVEM.  A  PESQUISA  EMPREENDIDA,  EM  FONTES  PRIMÁRIAS  E  BIBLIOGRÁFICAS,  UTILIZA  COMO  RECURSO
METODOLÓGICO  A  ANÁLISE  DE  DOCUMENTOS  OFICIAIS,  QUE  LEGALIZARAM  A  REFORMA  DO  ENSINO  MÉDIO  NO
GOVERNO  FHC,  E  DE  TEXTOS  DIVERSOS  DE  INTELECTUAIS  QUE  MEDIARAM  ESSA  REFORMA,  A  LUZ  DO
REFRENCIAL  TEÓRICO  QUE  ABORDA  A  TEMÁTICA  EM  QUESTÃO.  A  INVESTIGAÇÃO  CONCLUI  QUE  OS
INTELECTUAIS  ANALISADOS  NESTE  TRABALHO  FORAM  MEDIADORES  IMPORTANTES  NO  DELINEAMENTO  DO
"NOVO  ENSINO  MÉDIO",  DO  QUAL  O  PROJETO  ESCOLA  JOVEM  É  PARTE  CONSTITUINTE.  TAL  REFORMA  NÃO
CONTEMPLA  AS  NECESSIDADES  E  A  REALIDADE  DO  ENSINO  MÉDIO,  ALÉM  DISSO,  FORTALECE  O  DUALISMO
ESTRUTURAL  DESSE  NÍVEL  DE  ENSINO  E  PROPÕE  UM  ENSINO  BALIZADO  EM  ORIENTAÇÕES  MUNDIALIZADAS.
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Título: Concepções de Professores de Biologia do Ensino Médio Público Estadual de Salvador Sobre a 
Variedade de Orientações Sexuais
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Palavra Chave:  Orientação sexual, Concepções de professores, Determinismo

Resumo:   A  orientação  sexual  consiste  na  atração  sexual  do  indivíduo  por  um  determinado  gênero.  O  termo  ?atração?  é  entendido,
neste  contexto,  em  um  sentido  amplo,  envolvendo  também  componentes  cognitivos,  como  desejo  e  fantasias  sexuais.  Esta
característica  se  apresenta  de  diversas  formas.  De  maneira  geral,  pode-se  denominar  pessoas  que  se  sentem  atraídas  pelo  gênero  oposto
?heterossexuais?;  pessoas  atraídas  pelo  mesmo  gênero,  ?homossexuais?;  e  pessoas  atraídas  por  ambos  os  gêneros,  ?bissexuais?.
Encontram-se,na  literatura,  recomendações  de  que  os  professores  que  trabalham  com  alunos  adolescentes  ou  adultos  abordem
sistematicamente  o  tema  variedade  de  orientações  sexuais  (Reiss  1997;  Petrovic  1999;  Jose  1999).  Isso  responderia  à  frustração  dos
alunos  não-heterossexuais,que  não  têm  seus  estilos  de  vida  retratados  nos  debates  escolares,  daria  referenciais  de  comportamento  para
estes  alunos,incentivaria  o  respeito  e  a  tolerância  dos  estudantes  heterossexuais  face  às  orientações  não-heterossexuais,  bem  como  os
capacitaria  para  discutir  questões  sobre  os  direitos  dos  homossexuais,diante  das  quais  futuros  cidadãos  devem  estar  preparados  para
opinar.  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  recomendam  que,ao  tratar  de  assuntos  relacionados  à  sexualidade,  o  tópico
orientação  sexual  seja  incluído,  sendo  trabalhado  de  maneira  informativa  e  de  modo  a  não  disseminar  preconceitos.  Porém,a  orientação
sexual  é  um  tema  polêmico,tanto  no  que  diz  respeito  a  questões  morais,quanto  no  campo  científico,  no  qual  se  encontra  um  grande
número  de  controvérsias  sobreos  fatores  envolvidos  em  seu  desenvolvimento  e  suas  inter-relações.  Geralmente,  cabe  ao  professor  de
Biologia  abordar  temas  relacionados  à  sexualidade.  Logo,  para  uma  inclusão  apropriada  do  tema  diversidade  de  orientações  sexuais  no
contexto  escolar,  é  necessário  avaliar  as  concepções  de  tais  professores  a  seu  respeito.Em  vista  dessa  necessidade,  realizamos  uma
enquête  com  professores  de  Biologia  da  rede  pública  estadual  da  cidade  de  Salvador,Estado  da  Bahia,  para  investigar  seus  julgamentos
morais  sobre  a  diversidade  de  orientações  sexuais  e  suas  visões  sobre  o  desenvolvimento  da  orientação  sexual.  Os  resultados  obtidos
permitiram  constatar  que  poucos  professores  abordam  a  orientação  sexual  em  suas  aulas  e  a  maioria  não  se  considera  capacitada  para
trabalhar  com  o  tema.  Porém,  predominou,  na  amostra  estudada,  o  desejo  de  abordar  o  tema,  o  que  mostra  ser  importante  fornecer  aos
professores  subsídios  apropriados  para  esta  abordagem.  Muitos  professores  acreditam  na  idéia  equivocada  de  que  a  orientação  sexual
seria,pura  e  simplesmente,  uma  opção,  sem  uma  história  na  qual  uma  variedade  de  fatores  pode  tornar  um  indivíduo  mais  predisposto  a
apresentar  uma  orientação  heterossexual  ou  não-heterossexual.  Entre  os  professores  estudados,  predominaram  julgamentos  morais
positivos  sobre  a  homossexualidade,  principalmente  entre  os  mais  jovens,  sendo  este  um  achado  relevante  no  que  concerne  a  um
tratamento  balanceado  do  tema  nas  salas  de  aula.  Em  relação  ao  desenvolvimento  da  orientação  sexual,  a  maior  parte  dos  professores
estudados  apresentou  concepções  influenciadas  pelo  reducionismo  biológico.  A  crença  no  papel  da  variação  dos  hormônios  sexuais  no
indivíduo  adulto  como  fator  responsável  pelo  desenvolvimento  da  orientação  sexual  foi  mais  freqüente,  na  amostra  estudada,do  que  o
reducionismo  genético.Os  modelos  psicanalíticos  que  associam  certas  configurações  familiares  problemáticas  à  homossexualidade  não
foram  freqüentes  entre  os  professores  investigados.  Os  resultados  também  apontaram  que  os  professores  estudados  não  estavam
devidamente  informados  sobre  as  pesquisas  científicas  recentes  sobre  a  orientação  sexual.  Os  meios  de  comunicação  de  massa  foram
apontados  como  os  veículos  que  mais  fornecem  informação  sobre  este  tema,  o  que  é  motivo  de  preocupação,  em  vista  das  distorções
freqüentemente  encontradas  na  maneira  como  tais  veículos  tratam  do  assunto.  Constatou-se  a  necessidade  de  dar  acesso  aos
professores  a  idéias  e  evidências  científicas  mais  atualizadas.  Porém,  dadas  as  controvérsias  que  envolvem  a  orientação  sexual,  mesmo
dentro do campo científico concluiu-se que é também necessário propiciar ao professor uma melhor compreensão das dimensões
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Título: A interdisciplinaridade e o trabalho com projetos: uma proposta pedagógica para o ensino de ciências e 
de matemática na escola média

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041440002012025P2

Palavra Chave:  interdisciplinaridade, trabalho com projetos, ensino de ciên

Resumo:   Esta  dissertação  é  resultado  de  um  estudo  que  visa  fundamentar  e  sugerir  a  implementação  de  práticas  de  ensino 
interdisciplinares  no  ensino  de  ciências  e  de  matemática  no  ensino  médio,  que  possam  ser  inseridasa  no  planejamento  pedagógico  das
escolas,  objetivando  uma  educação  científica  que  considere  aspectos  complexos  e  relacionais  presentes  no  conhecimento  científico  e
no  cotidiano  escolar,  bem  como  uma  formação  educacional  integralizante  -  uma  vez  que  interrrelaciona,  articula  e  integra
conhecimentos  especializados  -  e  inclusiva,  pois  reconhece  as  diferenças  epistêmicas  sociais  e  psicológicas,  mas  busca  a  coesão  no
ambiente  educacional.  Inicialmente,  estabelecemos  uma  compreensão  a  respeito  da  interdisciplinaridade  como  prática  educativa  e
analisamos  algumas  formas  de  entendimento  dessa  temática  no  âmbito  escolar,  visando  identificar  e  explicitar  os  seus  fundamentos,
suas  justificativas,  como  também  os  objetivos  que  buscam  atingir.  Posteriormente,  apresentamos  uma  análise  em  relação  aos
fundamentos  e  perspectivas  metodológicas  presentes  no  trabalho  com  projetos,  objetivando  mostrar  que  eles  possuem  características
que  permitem  e  adequam  a  sua  tuilização  como  uma  alternativa  para  o  desenvolvimento  de  uma  prática  de  ensino  interdisciplinar.
Fundamentados  em  estudos  e  pesquisa  em  torno  da  interdisciplinaridade  escolar  e  do  trabalho  com  projetos,  elaboramos  uma  sugestão
de  trabalho  interdisciplinar  por  meio  de  projetos  para  a  área  de  ensino  de  ciências  e  de  matemática  na  escola  média.  Tal  sugestão
considera  a  necessidade  de  um  planejamento  das  ações  educativas  interdisciplinares  de  forma  cooperativa  e  articulada  por  parte  dos
professores  e  o  desenvolvimento  dos  projetos  em  fases  que  procuram  assegurar  o  desvelamenteo  das  interrelações  e  da  complexidade
presentes  nas  disciplinas  escolares  na  direção  de  sua  integração.  Por  fim,  levamos  a  sugestão  de  trabalho  interdisciplinar  a  uma  escola
da  rede  estadual  de  educação  do  estado  do  Paraná  para  que  os  professores  e  a  equipe  pedagógicva  da  escola  fizessem  um  estudo  e  uma
análise  quanto  às  suas  possibilidades  de  implementação.
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Título: Estudo dos fatores restritivos para um bom desempenho dos alunos concluintes do Ensino Médio nos 
exames do ENEM, em Geometria

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200412533005010005P4

Palavra Chave:  Geometria. Ensino Médio. Avaliação. Contextualização. Interd

Resumo:   O  trabalho  tem  como  objetivo  investigar  os  aspectos  do  ensino  de  Geometria  no  Ensino  Médio,  que  podem  estar 
presentes  ou  escapar  à  situação  de  exame  do  ENEM,  pretendendo  assim  contribuir  para  o  ensino  de  Geometria.  Coteja  as  orientações
das  Propostas  Curriculares  Nacionais  -  PCN,  com  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  -  ENEM  (1998-2001),  que  compõem  as
referências  para  os  projetos  de  ensino  nas  escolas  de  Ensino  Médio.  Busca  investigar  as  causas  do  insucesso  dos  alunos  concluintes  do
Ensino  Médio,  no  ENEM,  exame  de  avaliação  externa.  Foram  utilizados  pesquisas  bibliográficas,  documentais  e  experimentais  para
identificar  os  motivos  do  insucesso  citado.  Foram  aplicados  testes,  e  observadas  as  dificuldades  para  resolver  exercícios  por  grupos  de
alunos  de  3ª  série  do  Ensino  médio,  de  Escolas  Públicas  Estaduais  da  região  do  ABC  paulista.  Os  principais  resultados  do  trabalho
indicam  que  as  dificuldades  de  interpretação  de  texto  foram  os  fatores  determinantes  para  o  insucesso.  Foram  utilizados  como
referência  teórica  central  a  teoria  dos  registros  de  representação  de  Raymond  Duval,  em  especial,  o  seu  trabalho  "Sémiosis  et  Pensée
Humaine  -  Registres  semiótiques  et  aprendissages  intelectuelis".  Outro  resultado  obtido  na  pesquisa  para  a  elaboração  do  trabalho  é
que  a  prática  vigente  do  ensino-aprendizagem  de  Geometria  não  contempla  as  orientações  constantes  tanto  nos  documentos  dos  PCN
como  nos  exames  do  ENEM,  a  saber,  a  contextualização  e  interdisciplinaridade.
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Título: Crenças explicitas de professoresm de inglês sobre habilidade de comunicação oral

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200472733006016002P8

Palavra Chave: PERCEPÇÕES, CRENÇAS, PROFESSORES DE INGLÊS, ORALIDADE

Resumo:   Este  estudo  investiga  as  crenças  e  percepções  de  38  professores  de  inglês  do  ensino  fundamental  e  médio  de  escolas 
públicas  e  particulares  sobre  a  importância  das  competências  e  habilidades  orais  necessárias  para  professores  de  língua  estrangeira.
Além  De  um  questionário  de  caracterização  dos  participantes,  foram  aplicados  o  Questionário  de  Crenças  sobre  Metodologia  e  a
Escala  de  Percepções  sobre  Comunicação  Oral  em  Inglês.  Os  dados  foram  analisados  qualitativa  e  quantitativamente.  A  análise
quantitativa  foi  feita  por  testes  estatísticos  de  freqüências  e  médias,  Teste  t  de  Student,  Qui-quadrado,  Prova  Exata  de  Fisher  e  Análise
de  Variância.  Os  dados  revelaram  que  os  professores  deste  estudo  têm  uma  abordagem  audiolingual  comunicativizada  e  que  a
importância  que  eles  dão  às  competências  orais  para  o  desempenho  de  sua  função  varia  de  média  a  alta.  As  habilidades  consideradas
mais  importantes  figuram  num  nível  intermediário  de  competência  lingüística.  Não  foram  observadas  diferenças  significativas  entre  os
professores  que  lecionam  na  escola  pública  e  aqueles  que  lecionam  na  escola  particula
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Título: Aspectos Multiculturais dos Projetos Escolares Via Internet

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200427431001017001P4

Palavra Chave: Multiculturalismo;Uso da Internet;

Resumo:  A  entrada  da  Internet  no  mundo  contemporâneo  vem  causando  impactos  em  vários  setores  da  sociedade,  inclusive  nas
escolas,  que  recebem  alunos  cada  vez  mais  influenciados  pelas  culturas  que  circulam  no  plano  virtual.  Esta  dissertação  trata  de  como  a
escola  absorve  essas  mudanças,  tomando  como  ponto  de  partida  a  análise  de  projetos  escolares  de  caráter  interdisciplinar,
desenvolvidos  em  comunidades  virtuais  educacionais  da  rede  Internet,  que  integraram  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  ao  redor
do  mundo.  O  estudo  coloca  em  foco  uma  tradicional  instituição  federal  de  ensino  fundamental  e  médio,  no  Rio  de  Janeiro,  que  tem
como  tônica  participar  de  propostas  inovadoras  que  visem  melhorar  a  qualidade  de  seu  ensino.  Nessa  linha,  o  projeto  da  UNESCO,
"Mondialogo,  intercâmbio  e  diálogo  intercultural",  objeto  deste  estudo,  constituiu  mais  um  desafio  para  esta  escola.  Os  dados
indicaram  que  na  articulação  do  multiculturalismo  com  a  informática,  argumento  central  da  dissertação,  é  possível  pôr  em  prática  uma
pedagogia  multicultural  emancipatória.  A  parceria  destas  duas  áreas  apontou  mais  uma  alternativa  para  alcançar  o  reconhecimento  e  o
respeito  à  diversidade,  que  substitua  velhos  conceitos  conservadores,  tanto  pelos  aspectos  multiculturais  etnocentristas  quanto  pelo  uso
da  Informática.
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Título: As dificuldades pedagógicas dos professores de matemática no desenvolvimento profissional: subsídios 
para a disciplina de prática de ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20041540002012025P2

Palavra Chave:  educação matemática, formação de professores, prática de ens

Resumo:   Este  estudo  fundamenta-se  na  identificação  das  dificuldades  pedagógicas  enfrentadas  pelos  professores  de  matemática  no
ensino  fundamental  e  médio  no  exercício  de  sua  prática  educativa  cotidiana  durante  o  desenvolvimento  profissional.  Essas  dificuldades
pedagógicas  foram  identificadas  através  da  análise  qualitativa  de  entrevistas  com  oito  professores  de  matemática,  possibilitando  o
estabelecimento  de  cinco  parâmetros:  carência  de  saberes,  reconhecimento  do  papel  do  professor,  indisciplina  dos  alunos,
compartilhamento  da  experiência  e  organização  escolar.  Os  elementos  presentes  nesses  parâmetros  erviram  como  subsídios  para
nortear  algumas  diretrizes  que  poderiam  ser  implementadas  na  disciplina  de  prática  de  ensino  de  matemática  para  promoverem  o
desenvolvimento  profissional  docente.  Considerando  a  disciplina  de  prática  de  ensino  como  a  principal  responsável  pela  integração  do
saber  com  o  saber  fazer  docente,  os  resultados  obtidos  no  presente  estudo  indicam  que  as  dificuldades  pedagógicas  apontadas  pelos
professores  poderiam  ser  evitadas,  se  a  licenciatura  em  matemática  concebesse  a  sala  de  aula  das  escolas,  nas  quais  ocorrem  os  estágios
supervisionados  dos  alunos,  futuros  professores,  como  espaço  de  formação  inicial  para  a  construção  de  saberes  docentes  mais
ajustados  à  realidade  educativa
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Título: Literatura e Educação em tempos pós-modernos: uma abordagem nos livros didáticos do ensino médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200412240002012012P8

Palavra Chave:  literatura; educação; livro didático

Resumo:  A  presente  dissertação  propõe-se  a  verificar  como  idéia  central  um  estudo  sobre  o  modo  como  o  ensino  das  tendências
contemporâneas  e  dos  gêneros  literários  se  apresentam  nos  livros  didáticos.  ?Português,  língua  e  produção  de  texto?,  de  Ernani  Terra  e
José  de  Nicola,  ?Português?,  de  Carlos  Emílio  Faraco  e  Francisco  Marto  Moura  e  ?Literatura?,  de  Helena  Bonito  Pereira,  em  vista  das
recentes  concepções  de  arte  e  cultura  e  o  rompimento  de  fronteiras  entre  os  gêneros  literários  e,  por  conseguinte,  entre  a  cultura
erudita,  cultura  popular  e  artes  a  partir  dos  questionamentos  de  Adorno  e  Horkheimer,  passando  pelas  vozes  de  Umberto  Eco  e  Garcia
Conclini.  Este  capítulo  se  fecha  com  a  origem  e  evolução  dos  gêneros  literários  e  a  conseqüente  mudança  na  maneira  de  conceber  a
literatura,  segundo  Linda  Hutcheon,  Silviano  Santiano  e  Ligia  Averbuck.  O  segundo  capítulo  apresentará  a  proposta  de  reformulação
curricular  do  ensino  pelas  LDB  e  PCNEM,  bem  como  a  situação  da  leitura  no  Brasil  a  partir  da  pesquisa  Literacy  Skills  for  World  of
Tomorrow  (Alfabetização  para  o  mundo  de  amanhã)  produzida  pela  Unesco  e  pela  OCDE  (Organização  para  a  cooperação  e
desenvolvimento  econômico).  No  terceiro  capítulo  será  feita  uma  análise  dos  livros  didáticos  já  apontados  com  o  objetivo  de  verificar
o  grau  de  envolvimento  dos  autores  com  as  recentes  teorias  sobre  as  culturas  híbridas,  as  tendências  contemporâneas  na  literatura  e  as
propostas  elencadas  pela  legislação.  A  pesquisa  revelou  a  existência  de  uma  grande  distância  entre  o  que  propõem  as  leis  educacionais
e  a  incorporação  das  teorias  que  tratam  das  tendências  contemporâneas.
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Título: O olhar dos estudantes do ensino médio sobre a biologia: PossibilidadeBILIDADES E 
DIFICULDADES A PARTIR DO CURRÍCULO VIGENTE.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200415642024013002P4

Palavra Chave: Educação, biologia, ensino médio, currículo, estudantes

Resumo:  Essa  dissertação  trata  da  preocupação  com  o  descompasso  existente  entre  o  professor  e  o  aluno  de  Biologia  na  produção  do
conhecimento  escolar,  possibilidades  e  dificuldades  a  partir  do  currículo  vigente  e  aquele  percebido  pelos  estudantes  enquanto  seres
vivos  que  interagem  entre  si  e  com  os  outros  seres  vivos,  na  perspectiva  da  interdependência.  Procurei  estudar:  a  história  da  Biologia  e
do  seu  objeto  de  estudo,  a  vida;  o  Ensino  Médio,  sua  organização  e  função;  e,  o  seu  currículo.  Para  realizar  a  investigação,  foram  feitos
questionários  escritos  com  questões  abertas,  com  38  estudantes  concluintes  do  Ensino  Médio  de  duas  escolas  comunitárias  da  região
Noroeste  do  Rio  Grande  do  Sul:  uma  vinculada  ao  PEIES/UFSM  (Programa  de  Ingresso  ao  Ensino  Superior-Universidade  Federal  de
Santa  Maria,  RS)  e  a  outra  não  vinculada.  A  partir  da  análise  das  respostas,  pude  verificar  a  evolução  conceitual  sobre  o  objeto  de
estudo  da  biologia.  Vinte  e  cinco  estudantes  gostam  de  estudar  biologia,  oito  não,  e  quatro,  parcialmente,  e  as  áreas  mais  difíceis  para
eles  referem-se  à  citologia,  genética  e  sistemática.  A  ênfase  dada  pelos  professores,  na  percepção  desses  estudantes,  relacionava-se  ao
conteúdo;  metodologia  e  interações  pessoais.  A  forma  de  apresentação  dos  conteúdos  e  a  possibilidade  de  aprender  também  foram
abordadas,  de  modo  que  a  maioria  deles  (33)  concorda  com  a  maneira  apresentada;  2  não  e  outros  2,  parcialmente.  O  modo  de
aprender  biologia  para  13  deles  é  lendo;  para  12,  estudando  muito;  para  4,  conversando;  para  8,  com  métodos  variados  e,  para  outros  8,
fora  da  sala  de  aula,  o  que  pode  nos  indicar  outras  possibilidades  de  organizar  o  ensino.  Dezesseis  consideram  que  a  Biologia  tem  tudo
a  ver  com  o  seu  cotidiano,  os  outros,  de  pouca  a  várias  relações  e  apenas  dois  a  desconsideram.  Ouvir  os  estudantes  permitiu  identificar
e  reconhecer  muitos  dos  problemas  do  processo  de  ensino-aprendizagem  e,  com  isso,  pensar  num  novo  modo  de  selecionar  e  conduzir
os  conteúdos  biológicos,  visando  superar  o  descompasso  na  relação  professor-aluno-conhecimento  biológico,  garantindo  um  estudo
científico  e  significativo.

Data Pesquisa: 14/12/2008

Autor: Vera Beatriz Pinto Zimmermann Weber

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 477 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 478

Título: Atividades experimentais no ensino médio - reflexão de um grupo de professores a partir do tema 
eletroquímica.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200416033002010003P9

Palavra Chave: ensino, experimentacao, eletroquimica

Resumo:   Este  trabalho  procurou  conhecer  como  professores  de  Química  da  Rede  Pública  do  Estado  de  São  paulo  refletem  sobre
sua  prática  docente  ao  realizar  e  analisar  atividades  experimentais  de  caráter  investigativo,  e  como  propõe  uma  atividade  experimental
visando  uma  aprendizagem  significativa,  tendo  como  referência  a  experimentação  como  processo  de  construção  e  reconstrução  do
conhecimento.  A  investigação  foi  realizada  através  de  um  curso  de  atualização  que  teve  como  foco  conceitos  de  eletroquímica.  Foi
verificado  que  os  professores  apresentavam,  lacunas  conceituais  sobre  esse  conteúdo,  sendo  necessário  o  desenvolvimento  de
estratégias  que  pudessem  suprir  tais  necessidades  formativas,  na  tentativa  de  evitar  a  constituição  de  barreiras  para  a  aceitação  de  uma
proposta  pedagógica  pautada  na  construção  do  conhecimento.  Foram  propostas  atividades  para  que  os  professores  analisassem
situações  concretas  de  ensino,  tanto  em  âmbito  conceitual  como  no  operacional,  que  serviram  de  subsídios  para  o  planejamento  e
aplicação  de  uma  atividade  de  ensino  em  suas  aulas.  Os  resultados  obtidos  mostraram  que  alguns  professores  superaram  algumas  das
dificuldades  conceituais  sobre  eletroquímica  apresentadas  no  início  do  curso.  Em  relação  ao  ensino  experimental  pode-se  observar  que
a  visão  simplista  apresentada  pelos  professores  inicialmente  foi  se  modificando  de  forma  gradativa  durante  o  curso,  passando  a
compreender  que  as  atividades  experimentais  podem  auxiliar  na  formação  de  conceitos,  desenvolver  aspectos  cognitivos  e  estabelecer
um  ambiente  favorável  à  aprendizagem  estimulando  as  interações  aluno-aluno  e  aluno-professor.  Entretanto,  tais  idéias  foram
concretizadas  em  diferentes  níveis  no  planejamento  e  na  aplicação  de  uma  atividade  de  ensino  que  os  professores  realizaram  junto  a
seus  alunos.  No  contexto  do  curso  foi  importante  a  ação  mediadora  da  pequisadora  tentando  estabelecer  conflitos  nas  concepções  de
ensino  dos  professores,  bem  como  as  interações  entre  os  professores  cursistas.  Pode-se  inferir  a  necessidade  de  oportunidades  para  que
o  professor  possa  refletir  sobre  sua  práticas  docente  de  forma  a  garantir  a  aprendizagem  significativa  para  os  alunos
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Título: Escola, conhecimento e cidadania: Uma alternativa  ao modelo neoliberal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200411031019013001P7

Palavra Chave: Educação e trabalho; reforma educacional; ensino médio

Resumo:  Na  presente  pesquisa  argumenta-se  que,  enquanto  no  modelo  econômico  clássico  o  paradigma  da  especialização  implicava
num  trabalhador  adequado  à  empresa  e  dócil  ao  sistema,  a  moderna  produção  da  sociedade  informacional  sustenta-se  no  alargamento
dos  limites  do  conhecimento  desse  trabalhador.  A  educação,  pode  aproveitar-se  disso:  adequadamente  trabalhado  por  meio  da  escola  e
baseado  nas  novas  exigências  do  mercado,  o  modelo  educativo  de  inspiração  neoliberal  pode  tornar-se,  simultaneamente,  eficiente
ferramenta  para  o  enfrentamento  do  próprio  modelo  que,  embora  dissimule,  persiste  na  exploração  e  no  uso  da  força  de  trabalho  como
algo  descartável.  Dentre  os  autores  consultados  destacam-se  Frigotto  (1998,  2001,  2002),  Gadotti  (1998)  e  Gentili  (1995,  1996  a,  1996
b,  1998).  O  estudo  analisa  como  a  construção  escolar  do  conhecimento,  decorrente  da  reforma  educacional  implantada  a  partir  da
promulgação  da  LDB  (Lei  nº  9394/96),  pode  ser  aproveitada  no  ensino  médio  e  na  educação  profissional  técnica,  para  o
desenvolvimento  da  consciência  crítica  do  aluno  e  do  professor,  com  vistas  à  constituição  de  uma  sociedade  que,  embora  atenta  às
necessidades  do  mercado,  não  se  submeta  a  ele.  Trabalha  com  a  hipótese  de  que  é  possível,  pela  mudança  de  paradigma  na  prática
escolar  desses  níveis  de  ensino,  participar  da  criação  de  um  modelo  educacional  capaz  de  atender  às  questões  pragmáticas  do  trabalho
e,  ao  mesmo  tempo,  fomentar  os  anseios  de  construção  de  uma  sociedade  mais  fraterna  e  solidária,  fundamentada  no  conhecimento  e
no  exercício  da  cidadania.  O  trabalho  caracteriza-se  como  um  estudo  de  caso,  de  natureza  descritivo-exploratória,  utilizando-se  da
observação  participante,  e  da  aplicação  de  um  questionário,  como  instrumento  de  coleta  de  dados  junto  a  45  professores  do  corpo
docente  do  Colégio  Técnico  de  nível  médio  da  Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de  Janeiro  durante  o  ano  de  2003.  Conclui  que  os
professores  entendem  adequadamente  as  razões  pedagógicas  e  políticas  da  reforma,  embora  não  cheguem  a  percebê-la  como  um
conjunto  orgânico  e  complexo  minuciosamente  articulado.

Data Pesquisa: 14/12/2008

Autor: Wilson Carlos Rangel Coutinho

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 479 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 480

Título: O Ensino Médio agora é para a vida: entre o pretendido, o dito e o feito

Site: http://www.scielo.br/pdf/es/v21n70/a03v2170.pdf

Palavra Chave: Ensino Médio; educação para o trabalho; educação tecnológica; educação profissional

Resumo:  O  texto  propõe-se  a  desvendar  o  caráter  ideológico  do  discurso  oficial  que  afirma  que  o  novo  Ensino  Médio  agora  é  para  a
vida,  em  substituição  ao  modelo  que,  ao  integrar  educação  geral  e  profissional  em  uma  mesma  rede,  era  para  o  trabalho,  entendido
como  "não  vida".  A  autora  mostra  que,  contrariamente  ao  discurso,  a  nova  proposta  atende  aos  interesses  dos  incluídos,  na  perspectiva
das  demandas  da  acumulação  flexível,  apresentando  o  interesse  de  uma  classe  como  interesse  universal.  Para  fazê-lo,  apresenta  a  nova
proposta  como  "única",  e,  por  ser  igual  para  todos,  democrática;  ao  contrário,  ao  tratar  igualmente  os  diferentes,  ela  é  discriminatória  e
excludente.  A  autora  defende  uma  proposta  que  permita  a  todos  ter  acesso  a  todas  as  áreas  do  conhecimento,  mostrando  a  possibilidade
de  a  escola  pública,  ao  usar  diferentes  mediações,  minimizar  os  efeitos  das  desigualdades  decorrentes  da  precarização  cultural  em  face
das  diferenças  de  classe.
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Código: 481

Título: A reforma do Ensino Médio: a nova formulação curricular e a realidade da escola pública

Site: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020000001&lng=pt&nrm=iso

Palavra Chave: Ensino Médio; educação tecnológica; reforma do ensino técnico

Resumo:  O  texto  discute  a  nova  formulação  curricular  do  Ensino  Médio  e  a  realidade  da  escola  pública  com  base  em  uma  visão
tripartite  dessa  política  educacional:  currículo,  formação  de  professores  e  gestão.  Analisa,  sobretudo,  o  processo  de  diversificação  e
flexibilização  na  nova  organização  curricular  e  a  formulação  da  estrutura  curricular  escolarizada,  destacando  os  conceitos  de
interdisciplinaridade  e  de  contextualização,  bem  como  os  acertos  e  desacertos  da  proposta  curricular  atual.
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Código: 482

Título: Mudanças no mundo do trabalho: acertos e desacertos na proposta curricular para o Ensino Médio 
(Resolução CNE 03/98). Diferenças entre formação técnica e

Site: http://www.scielo.br/pdf/%0D/es/v21n70/a04v2170.pdf

Palavra Chave: Ensino Médio; educação tecnológica; reforma do Ensino Técnico

Resumo:  O  texto  analisa  a  nova  proposta  curricular  para  o  Ensino  Médio,  particularmente  no  que  se  refere  a  educação  profissional,
focalizando  a  diferença  entre  formação  técnica  e  tecnológica,  nos  âmbitos  do  discurso  oficial  e  da  implantação  da  proposta.  Aborda-se
a  questão  de  contradições  no  estudo  da  relação  entre  a  proposta  e  as  mudanças  no  setor  produtivo,  ligadas  às  novas  exigências  de
formação  e  qualificação  profissional.  Com  base  em  dados  de  pesquisa  empírica,  a  partir  da  implantação  da  reforma  em  escolas
técnicas,  o  texto  discute  propriedades  da  pratica  escolar  no  ensino  tecnológico,  sinalizando  a  perda  de  identidade  dessas  escolas,  no
contexto  da  reforma,  no  sentido  de  viabilizar  um  processo  formativo  de  educação  tecnológica  comprometido  com  a  democratização
educacional.
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Código: 483

Título: Mudanças em sistemas estaduais de ensino em face das reformas no Ensino Médio e no Ensino Técnico

Site: http://www.scielo.br/pdf/es/v21n70/a06v2170.pdf

Palavra Chave: Ensino Médio; políticas públicas; ensino tecnológico; identidade

Resumo:  Esta  é  uma  análise  da  nova  proposta  governamental  para  a  estrutura  de  ensino  do  Ensino  Médio  para  a  educação  profissional,
apontando  para  as  diferenças  entre  a  técnica  e  a  instrução  tecnológica  no  âmbito  do  discurso  oficial  e  da  introdução  prática  da
proposta.  Usando  dados  empíricos  de  escolas  técnicas  após  tais  mudanças,  o  texto  argumenta  as  propriedades  das  práticas  escolares
para  o  ensino  tecnológico,  mostrando  a  perda  da  identidade  desse  tipo  de  escola,  dando  uma  resposta  ao  ensino  tecnológico  engajado
com  a  educação  social.
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Título: Os Parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio e a submissão ao mundo produtivo: o caso 
do conceito contextualização

Site: http://www.scielo.br/pdf/es/v23n80/12938.pdf

Palavra Chave: Contextualização; Currículo; Ensino médio; Hibridismo; Recontextualização

Resumo:  Neste  artigo,  procura-se  demonstrar  que  o  processo  de  produção  de  um  discurso  curricular  híbrido  nos  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  tem  por  finalidade  a  inserção  social  no  mundo  produtivo.  Tal  finalidade  limita  a  dimensão
cultural  da  educação.  Como  exemplo  da  produção  desse  discurso  híbrido,  são  analisadas  as  ambigüidades  expressas  pelo  conceito  de
contextualização  no  conhecimento  oficial.  Essas  ambigüidades  são  entendidas  como  ressignificando  discursos  curriculares  acadêmicos.
Defende-se  neste  artigo  que  tais  ambigüidades  são  uma  forma  de  se  legitimar  os  parâmetros  junto  a  diferentes  grupos  sociais.  Tais
idéias  são  desenvolvidas  com  base  nos  conceitos  de  recontextualização  (Bernstein)  e  de  hibridismo  (Canclini).
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Título: Organização e regulação dos ensinos básico e secundário em Portugal: sentidos de evolução

Site: http://www.scielo.br/pdf/es/v24n82/a04v24n82.pdf

Palavra Chave: Regulação da educação; Políticas educativas; Reformas da educação em Portugal

Resumo:  No  presente  artigo  proponho-me  caracterizar  a  evolução  recente  do  sistema  educativo  português  (no  nível  dos  ensinos  básico
e  secundário)  tomando  como  referência  as  transformações  ocorridas  nos  processos  de  organização  e  regulação  dos  seguintes  domínios:
currículo,  oferta  escolar,  recrutamento  e  formação  de  professores,  gestão  escolar  e  recursos  financeiros,  partenariado  socio-educativo.
Como  eixo  central  de  análise  utiliza-se  o  conceito  de  "regulação  institucional"  como  intervenção  das  autoridades  públicas  para
introduzir  "regras"  e  "constrangimentos"  no  mercado  ou  na  acção  social.  O  objectivo  do  presente  texto  consiste,  por  isso,  em  utilizar  a
evolução  dos  modos  de  regulação  como  analisador  das  transformações  recentes  do  sistema  educativo  português,  pondo  em  destaque  a
coexistência  de  medidas  de  reforço  da  autonomia  das  escolas  e  de  novas  formas  de  controlo,  bem  como  a  sua  inserção  nas  políticas  de
combate  às  desigualdades  escolares.  Serão  analisados,  igualmente,  os  sentidos  que  essas  medidas  assumem  num  contexto  de  mudança
global  dos  modos  de  regulação  da  educação,  que  ocorre  em  vários  países,  tendo  em  vista  a  redefinição  do  papel  do  "Estado  educador"
e  a  emergência  de  uma  "regulação  pelo  mercado".
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Código: 486

Título: Refundar o ensino médio? Alguns antecedentes e desdobramentos das políticas dos anos de 1990

Site: http://www.scielo.br/pdf/es/v26n92/v26n92a16.pdf

Palavra Chave: Regulação da educação; Políticas educativas; Reformas da educação em Portugal

Resumo:  Partindo  da  premissa  de  que  a  escola  média  é  um  campo  estratégico  de  luta  onde  as  camadas  populares  têm  construído  seu
direito  à  educação,  o  texto  revisita  a  história  dessa  etapa  de  ensino  e  discute  como  foi  tecida  sua  trajetória  de  avanços  e  recuos.  O  artigo
detém-se  nas  políticas  dos  anos  de  1990  e  analisa  algumas  de  suas  diversas  faces,  trazendo,  ainda,  dados  de  três  pesquisas  que
focalizaram  a  implementação  da  reforma.  Com  respeito  à  atuação  do  Governo  Lula  na  área,  o  texto  focaliza  as  principais  inovações
introduzidas  e  aponta  algumas  das  contradições  do  processo,  inclusive  aquelas  que  agora  tornam  mais  nítida  a  distância  entre  os
diferentes  grupos  que  se  opuseram  às  políticas  do  governo  anterior.
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Título: A escola "faz"as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil

Site: http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2228100.pdf

Palavra Chave: Juventude; Socialização; Escola

Resumo:  O  texto  discute  as  relações  entre  juventude  e  escola,  problematizando  o  lugar  que  a  escola  ocupa  na  socialização  da
juventude  contemporânea,  em  especial  dos  jovens  das  camadas  populares.  Trabalha  com  a  hipótese  de  que  as  tensões  e  os  desafios
existentes  na  relação  atual  da  juventude  com  a  escola  são  expressões  de  mutações  profundas  que  vêm  ocorrendo  na  sociedade
ocidental,  interferindo  na  produção  social  dos  indivíduos,  nos  seus  tempos  e  espaços,  afetando  diretamente  as  instituições  e  os
processos  de  socialização  das  novas  gerações.  Nesse  sentido,  discute  as  características  dos  jovens  que  chegam  às  escolas  públicas  de
ensino  médio,  evidenciando  a  existência  de  uma  nova  condição  juvenil  no  Brasil  contemporâneo.  Localiza  os  problemas  e  desafios  na
relação  dos  jovens  com  a  escola,  constatando  as  transformações  existentes  na  instituição  escolar  e  as  tensões  e  os  constrangimentos  na
difícil  tarefa  de  constituir-se  como  alunos,  concluindo  que  a  escola  tornou-se  menos  desigual,  mas  continua  sendo  injusta.
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Título: Orientações nacionais para a reforma do ensino médio: dogma e liturgia

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n109/n109a01.pdf

Palavra Chave: Ensino Fundamental, ensino médio, democratização da educação

Resumo:  O  estudo  analisa  criticamente  os  fundamentos  das  atuais  diretrizes  nacionais  para  o  ensino  médio  brasileiro,  dando  especial
enfoque  à  sua  coerência  com  tendências  mundiais  e  seus  nexos  com  recomendações  de  agências  internacionais  para  reformas
educativas  nos  países  emergentes.  Discute,  outrossim,  as  vicissitudes  e  peculiaridades  do  processo  de  formulação  das  referidas
diretrizes  e  sugere  o  aprofundamento  da  discussão,  indicando  aspectos  polêmicos  que  merecem  maior  reflexão.
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Código: 489

Título: Regime de colaboração intergovernamental: alternativa para a maioridade do ensino médio

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n109/n109a02.pdf

Palavra Chave: ENSINO FUNDAMENTAL; ENSINO MÉDIO; DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Resumo:  O  ensino  fundamental  e  médio  no  Brasil  têm  compartilhado,  por  longo  tempo,  prédios,  equipamentos  e  professores,  cujo
dimensionamento  este  trabalho  apresenta,  com  base  nos  dados  censitários.  O  rápido  crescimento  da  matrícula  do  ensino  médio  suscita
importantes  questões  sobre  as  verdadeiras  necessidades  de  construção  escolar,  bem  como  sobre  a  divisão  de  competências
educacionais  na  esfera  de  governo  e  a  identidade  pedagógica  das  escolas.  Os  dados  censitários  revelam  que  será  necessário  construir
numerosos  prédios  escolares,  ante  o  aumento  da  procura,  porém,  ainda  é  significativa  a  utilização  de  espaço  e  tempo  letivo.  Portanto,
governos  estaduais  e  municipais  precisarão  colaborar  entre  si,  continuando  a  compartilhar  pessoal  e  recursos  materiais.  Para  melhores
resultados,  é  necessário  operacionalizar  o  regime  de  colaboração,  prescrito  pela  Carta  Magna.  Normas  mais  claras  e  estáveis  precisam
ser  negociadas  para  evitar  casuísmos.
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Código: 490

Título: Diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio: Avaliação de documento

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n109/n109a04.pdf

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO; DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS; POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS.

Resumo:  Este  texto  pretende  oferecer  algumas  contribuições  para  o  debate  sobre  as  mudanças  propostas  pelas  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  elaboradas  para  a  reforma  do  ensino  médio  no  Brasil.  Na  primeira  parte,  avalia-se  o  cenário  político  e  econômico,  como
contexto  gerador  da  última  etapa  de  reformas  no  âmbito  da  educação,  nos  anos  90.  Pretende-se  questionar  a  opção  por  um  modelo  de
reforma  de  estrutura  (no  caso  brasileiro  mais  restrita  ao  Programa  de  Reforma  da  Educação  Profissionalizante  -  PROEP)  e  de  currículo,
cujos  temas  encontram  justificativa  no  contexto  econômico,  social,  cultural  e  político  contemporâneo.  Discute-se  a  utilização  de  um
"modelo"  que  toma  por  base  experiências  desenvolvidas  em  outros  países,  e  por  referência  teórico-metodológica  as  orientações
internacionais  de  organismos  multilaterais,  desconsiderando  as  peculiaridades  e  injunções  do  sistema  administrativo-político  brasileiro,
medida  política  essa  que  pode  aumentar  a  tensão  e  a  distância  normalmente  existentes  entre  programas  de  governo  e  a  possibilidade  de
sua  concretude  na  rede  escolar.  Na  segunda  parte,  discute-se  a  Resolução  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  da  Câmara  de  Educação
Básica,  n.  3,  de  16.6.98,  que  institui  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  ensino  médio,  bem  como  as  Bases  Legais  -  Parte  I  -
dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio.  A  análise  do  discurso  oficial  toma  como  referência  metodológica  a
proposição  de  Bardin  (1977,  p.  209)  para  os  modelos  de  análise  estrutural,  procurando-se  relevar  os  valores  implícitos  e  as  conotações
dos  textos  legais.
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Código: 491

Título: Ensino Médio e ensino técnico na América Latina: Brasil, Argentina e Chile

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n111/n111a03.pdf

Palavra Chave: POLÍTICAS EDUCACIONAIS; ENSINO MÉDIO; ENSINO TÉCNICO; AMÉRICA 
LATINA

Resumo:  O  artigo  analisa  políticas  educacionais  em  três  países  latino-americanos  (Brasil,  Argentina  e  Chile),  nos  anos  80  e  90,
comparando-as,  em  cada  país,  com  as  das  décadas  anteriores,  assim  como  entre  uns  e  outros.  Como  foco  de  análise,  o  autor  tomou  a
educação  intermediária,  definida  como  a  posicionada  entre  a  educação  obrigatória  e  a  educação  superior.  As  políticas  para  esse
segmento,  em  cada  país,  foram  examinadas  com  referência  à  persistência  e/ou  à  mudança  da  dualidade  estrutural.  A  conclusão  do  autor
é  a  de  que  Brasil  e  Argentina  elaboraram  e  implementam  políticas  tendentes  ao  reforço  da  dualidade,  ao  passo  que  o  Chile  anuncia
políticas  de  sua  atenuação.
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Código: 492

Título: Os jovens do ensino médio e suas representações sociais

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n112/16107.pdf

Palavra Chave: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS; ENSINO MÉDIO; ESCOLAS; TRABALHO

Resumo:  O  artigo  relata  os  resultados  de  pesquisa  sobre  as  representações  sociais  que  estudantes  do  ensino  médio  desenvolvem  acerca
da  escola  e  do  trabalho.  Constatou-se  que  estes  jovens  depositam  na  escola  e  na  educação  a  única  esperança  de  conseguir  um  status
social  mais  reconhecido  e  empregos  mais  qualificados,  desejando  freqüentemente  continuar  os  estudos.  As  representações  sobre  o
trabalho  mostram-se  bastante  idealizadas,  indicando  o  desconhecimento  dos  muitos  determinantes  estruturais  e  conjunturais  nas
relações  de  trabalho  e  sociais.  Os  resultados  encontrados  são  analisados  de  forma  a  contribuir  para  as  reflexões  em  torno  da
implantação  da  atual  reforma  curricular  deste  nível  de  escolaridade  no  Brasil.
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Código: 493

Título: A reforma do ensino médio no Chile: vitrina para a América Latina?

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n115/a10n115.pdf

Palavra Chave: POLÍTICAS PÚBLICAS; REFORMA DO ENSINO; ENSINO MÉDIO; CHILE

Resumo:  A  reforma  chilena  tem  sido  apontada,  principalmente  por  organismos  internacionais,  como  modelo  a  ser  seguido  pela
América  Latina.  A  insistência  nessa  tese  justifica  a  pesquisa  desenvolvida  em  Santiago,  que  enfocou  12  escolas,  em  que  foram
entrevistados  diretores  e  alguns  professores.  Representante  do  sindicato  de  professores  e  funcionários  do  Ministério  da  Educação
também  foram  ouvidos.  Diversos  documentos  oficiais  foram  estudados.  O  objetivo  foi  esclarecer  como  a  reforma  repercute  nos  agentes
escolares  encarregados  de  transformar  as  diretrizes  em  prática  administrativa  e  pedagógica.  O  texto  privilegia  a  discussão  do
financiamento  e  dos  mecanismos  de  mercado  introduzidos  no  sistema.  Conclui  que  o  avanço  técnico-pedagógico  alcançado  não  tem
impedido  que  sérios  agravos  à  justiça  social  sejam  registrados.
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Código: 494

Título: Jovens em situação de pobreza e vulnerabilidades sociais e violência

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n116/14402.pdf

Palavra Chave: Adolescência, pobreza, Unesco, Brasil

Resumo:  Neste  artigo  são  examinadas  algumas  dimensões  centrais  na  vida  dos  jovens  de  15  a  24  anos,  apreendidas  em  pesquisa
coordenada  pela  Unesco,  sob  o  título  Cultivando  vidas.  Desarmando  violências.  Tais  dimensões  foram  consideradas  centrais,  de
acordo  com  o  acervo  de  trabalhos  sobre  jovens  em  situações  de  pobreza  no  Brasil,  informações  oficiais  disponíveis  e  o  que  sentem  os
próprios  jovens,  pais  e  educadores.  A  amostra  constitui-se  de  jovens  residentes  em  capitais  e  em  alguns  outros  municípios.  A  análise
macrorreferenciada  é  entremeada  de  discussões  dos  agentes  sobre  o  sentido,  percepção  e  importância  das  dimensões  examinadas
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Código: 495

Título: Ensaios de inovação no ensino médio

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n116/14404.pdf

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO; ENSINO DE 2º GRAU; ESCOLAS PÚBLICAS; REFORMA DO 
ENSINO; INOVAÇÃO

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  examinar  alguns  ensaios  de  inovação  que  vêm  ocorrendo  no  ensino  de  nível  médio  e  destacar
elementos  que  possam  contribuir  para  sua  interpretação  bem  como  para  a  formulação  de  políticas  de  apoio  e  de  orientação  às  escolas.
Em  um  primeiro  momento,  examinam-se  a  centralidade  do  ensino  médio  no  conjunto  das  reformas  educativas,  o  direcionamento  destas
reformas  no  contexto  da  mudança  do  papel  do  Estado  e  as  questões  relativas  à  formação  geral  e  à  formação  profissional.  A  segunda
parte  deste  ensaio  é  dedicada  ao  exame  de  alguns  conceitos  de  reforma  e  de  inovação  e  à  descrição  e  análise  de  relatos  de  experiências
e  ensaios  de  inovação  realizados  por  escolas  de  nível  médio.  São  relatos  apresentados  por  escolas  públicas  estaduais  que  participaram
da  primeira  fase  do  Programa  de  Expansão  e  Melhoria  do  Ensino  Médio  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  de  São  Paulo1,  entre  os
anos  2000  e  2001.  Os  relatos  apresentados,  com  exceção  daqueles  referentes  à  gestão  da  aplicação  dos  recursos  financeiros
distribuídos  pelo  programa,  referem-se  a  ensaios  de  inovação  realizados  pelas  escolas  antes  de  sua  vinculação  a  ele.
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Código: 496

Título: Expansão do ensino médio: temores sobre a educação de jovens e adultos

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n119/n119a03.pdf

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; DEMOCRATIZAÇÃO DO 
ENSINO; ENSINO NOTURNO

Resumo:  A  expansão  do  ensino  médio  tem-se  realizado  crescentemente,  em  termos  relativos,  pela  educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA
-,  reacendendo  temores  de  facilitário  educacional.  Estes,  porém,  não  são  confirmados  pelas  estatísticas  educacionais,  que  indicam  a
persistência  da  grande  maioria  dos  alunos  no  ensino  médio  regular,  especialmente  noturno,  apesar  da  elevada  distorção  idade-série.
Para  melhor  conhecer  as  trajetórias  e  motivações  dos  estudantes,  foi  realizada  uma  pesquisa  por  meio  de  grupos  focais  junto  a  alunos
das  duas  modalidades  de  educação  no  Distrito  Federal.  Os  resultados  indicam  que  os  participantes  consideravam  estigmatizados  os
certificados  de  EJA  e  que  preferiam  alternativa  mais  exigente,  com  melhores  perspectivas  para  o  trabalho  e  a  continuidade  dos  estudos.
Assim,  é  confirmada  a  estratificação  das  oportunidades  educacionais,  formando  um  cardápio  pelo  qual  modalidades  diferentes  têm
custos  e  benefícios  diversos.  A  dualidade  dos  sistemas  torna  a  EJA,  com  menos  recursos  e  prestígio,  uma  alternativa  negligenciada  de
democratização.

Data Pesquisa: 28/10/2008

Autor: Candido Alberto Gomes; Beatrice Laura Carnielli

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 7/1/2009 

Tipo Publicação: Periódico / Revista

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 08/2003 Eixos Secundário:

Pagina 496 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 497

Título: A escola média: um espaço sem consenso

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/n120/a10n120.pdf

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO; REFORMA DO ENSINO

Resumo:  Este  artigo  busca  discutir  o  processo  de  implementação  da  reforma  do  ensino  médio,  a  partir  de  dados  colhidos  em  pesquisa
realizada  em  três  estados  brasileiros.  O  intuito  é  analisar  os  principais  eixos  das  reformas  estaduais  e  seus  focos  mais  críticos,  a  partir
do  estudo  de  seus  diferentes  aspectos  e  das  tensões  geradas  entre  a  intencionalidade  das  novas  estratégias,  a  realidade  que  se  quer
transformar  e  o  que  foi  efetivamente  produzido  como  decorrência  das  medidas  propostas.  As  preocupações  principais  suscitadas
referem-se:  ao  cenário  educacional  em  que  convivem  velhos  e  novos  problemas  que  apontam  para  a  expansão  do  ensino  médio  com
baixa  qualidade,  para  a  privatização  da  sua  gestão,  e,  simultaneamente,  para  um  forte  componente  de  exclusão;  ao  fato  de  que  a
reforma  em  curso  vem  afetando  sensivelmente  o  trabalho  do  professor  e  a  dinâmica  institucional  da  escola  e,  em  muito  menor  grau,  a
realidade  educacional  do  aluno.  O  estudo  conclui  que  a  situação  atual  do  ensino  médio  encerra  o  seguinte  paradoxo:  uma  reforma
curricular  complexa  junto  com  a  desvalorização  do  trabalho  intelectual  da  escola  como  instituição  cultural.
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Código: 498

Título: Protagonismo juvenil na literatura especializada e na reforma do ensino médio

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n122/22511.pdf

Palavra Chave: JUVENTUDE; ADOLESCENTES; ENSINO MÉDIO; REFORMA DO ENSINO

Resumo:  O  "protagonismo  juvenil"  tem  tido  ampla  repercussão  na  área  educacional,  principalmente  a  partir  da  implementação  da
reforma  curricular  do  ensino  médio,  cujas  diretrizes  adotam  esse  conceito  como  um  dos  pilares  das  inovações  sugeridas.  No  entanto,  o
tema  é  sujeito  a  diferentes  interpretações.  Com  a  preocupação  de  maior  precisão  conceitual,  este  artigo  recorre  às  definições  de
diversos  autores  como  contraponto  para  a  análise  do  protagonismo  tal  como  proposto  pelo  documento  oficial  da  reforma.
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Código: 499

Título: A reforma do ensino no Ceará e suas contradições

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a1035124.pdf

Palavra Chave: REFORMA DO ENSINO; ENSINO MÉDIO; CEARÁ.

Resumo:  O  artigo  traz  dados  de  duas  pesquisas  que  focalizaram  o  ensino  médio  no  Ceará.  Por  meio  desses  estudos  foi  possível
acompanhar,  por  dois  anos,  o  desenvolvimento  da  reforma  em  oito  escolas  estaduais  de  Fortaleza.  Ficou  bastante  evidente  que  as
políticas  dos  anos  1990  trataram  de  introduzir  no  sistema  cearense  uma  nova  racionalidade,  com  o  objetivo,  entre  outros,  de  confrontar
velhas  estruturas  eivadas  de  clientelismo.  No  entanto,  ao  lado  de  alguns  avanços,  contradições  básicas  do  projeto  acabaram  por  criar
obstáculos  para  a  consecução  dos  objetivos  iniciais.
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Código: 500

Título: Micropolítica escolar e estratégias para o desenvolvimento do protagonismo

Site: http://www.scielo.br/pdf/cp/v36n127/a0436127.pdf

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO; REFORMA DO ENSINO; JUVENTUDE; POLÍTICAS PÚBLICAS

Resumo:  Este  artigo  aborda  a  construção  do  protagonismo  juvenil  no  âmbito  da  reforma  do  ensino  médio,  discutindo  resultados
parciais  de  pesquisa  mais  ampla,  os  quais  focalizaram  cinco  escolas  em  dois  estados  brasileiros.  O  objetivo  geral  da  investigação  foi
verificar  como  as  escolas  interagiam  com  as  diretrizes  oficiais  que  propõem  a  participação  efetiva  de  alunos  e  dos  pais  na  dinâmica
escolar  e  quais  são  as  mediações  que  articulam  os  microprocessos  institucionais  às  orientações  políticas  e  sociais  mais  abrangentes.
Este  texto,  no  entanto,  analisa  apenas  o  espaço  que  o  pretendido  desenvolvimento  do  protagonismo  juvenil  ocupa  na  trama  da
micropolítica  escolar  e,  para  isso,  vale-se  de  conceitos  de  Stephen  J.  Ball  como  tentativa  de  "ler"  a  intrincada  rede  de  relações
intramuros  que  ressignifica  as  prescrições  de  órgãos  centrais.
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Código: 501

Título: Cultur@s  juvenis, identidades e internet: questões atuais

Site: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a08.pdf

Palavra Chave: Internet; identidades; culturas juvenis.

Resumo:  Este  artigo  é  constituído  por  um  recorte  parcial  de  um  estudo  de  tese  de  doutorado  sobre  identidades  e  jovens  em  chats  sobre
música  da  Internet,  já  com  alguns  desenvolvimentos.  Propõe-se  a  levantar  algumas  conexões  entre  a  Internet  temática  que  "está  na
mesa",  a  cultura  e  a  formação  de  tribos  no  ciberespaço,  sob  a  ótica  dos  Estudos  Culturais,  mostrando  a  multiplicidade  de  interrogações
que  esta  temática  proporciona,  principalmente,  no  que  se  refere  às  culturas  juvenis  e  às  identidades.
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Código: 502

Título: O que se pode aprender com a "MTV de papel" sobre juventude e sexualidade contemporâneas?

Site: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a09.pdf

Palavra Chave: estudos culturais; educação; mídia; sexualidade; juventude

Resumo:  Fundamentando-se  em  pressupostos  da  teorização  cultural  contemporânea,  o  artigo  problematiza  um  artefato  cultural
específico  -  a  revista  MTV,  Music  Television  -  para  discutir  possíveis  relações  entre  educação,  cultura  de  mídia,  juventude  e
sexualidade.  Essa  revista  é  analisada,  aqui,  como  fazendo  parte  de  uma  pedagogia  cultural  -  o  "mundo  MTV"  -  que  produz
significados,  ensina  determinados  comportamentos  e  os  institui  como  sendo  comportamentos  juvenis  adequados.  Argumenta-se  que
problematizações  como  essas  podem  ser  produtivas  para  se  pensar  como  os  artefatos  culturais  -  revistas,  programas  de  televisão  e
filmes,  por  exemplo  -  estão  ajudando  a  constituir  formas  de  ser  e  viver  a  sexualidade  e  a  juventude,  na  contemporaneidade.
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Código: 503

Título: Juventude e políticas públicas no Brasil

Site: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a03.pdf

Palavra Chave: juventude; políticas de juventude; Brasil

Resumo:  Esboça  um  esforço  de  compreensão  abrangente,  de  modo  a  situar  os  caminhos  percorridos  nos  últimos  dez  anos  pelas
iniciativas  focalizadas  nos  segmentos  juvenis  da  sociedade  brasileira.  Com  base  em  uma  concepção  democrática  de  realização  das
políticas  públicas  e  de  uma  clara  defesa  dos  jovens  como  sujeitos  de  direitos,  inicia  uma  análise  das  políticas  para  a  juventude.  Para
tanto,  a  partir  de  algumas  considerações  teóricas  sobre  o  tema  juventude,  particularmente  sobre  sua  abrangência,  examina  as  ações
federais  propostas  no  período  de  1995/2002  e  traça  alguns  dos  caminhos  percorridos  no  âmbito  dos  municípios  em  direção  à
constituição  dessas  políticas.
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Código: 504

Título: O jovem como sujeito

Site: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a04.pdf

Palavra Chave: sujeito social, juventude, estilo

Resumo:  Discute  como  jovens  das  camadas  populares,  com  base  em  seu  cotidiano,  constroem  determinados  modos  de  ser  jovem.
Nessa  construção  colocam  em  questão  uma  série  de  noções  e  representações  correntes  sobre  a  juventude.  Toma  como  foco  o  cotidiano
de  integrantes  de  grupos  musicais  de  rap  e  funk,  buscando  revelá-los  na  sua  condição  de  jovens,  para  além  da  sua  participação  nos
grupos  musicais.  Constata  que  os  jovens,  mediados  pelos  estilos,  reelaboram  as  imagens  correntes  sobre  a  juventude,  criando  modos
próprios  de  ser  jovem,  e  expressam  a  reivindicação  do  direito  à  juventude.
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Código: 505

Título: A reforma do ensino nos anos 1990: o parto da montanha e as novas perspectivas

Site: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n28/a03n28.pdf

Palavra Chave: ensino médio; reforma curricular; políticas para o ensino médio

Resumo:  O  artigo  descreve  algumas  injunções  sociais,  econômicas  e  pedagógicas  que,  ao  final  dos  anos  de  1990,  estavam  exigindo
uma  reforma  curricular  do  ensino  médio.  Faz  um  levantamento  da  repercussão,  na  academia,  dos  documentos  do  Conselho  Nacional  de
Educação  que  veicularam  a  reforma  de  1998.  Discute  os  dados  de  três  pesquisas  que  acompanharam  ou  fizeram  uma  avaliação  inicial
da  interação  entre  a  reforma  e  as  escolas,  apontando  indícios  quanto  à  falta  de  condições  mínimas  necessárias  para  a  consecução  dos
objetivos  oficialmente  propostos.  Finaliza  questionando  as  atuais  perspectivas  para  uma  reforma  do  ensino  médio  que  realmente
favoreça  o  desenvolvimento  integral  da  maioria  dos  alunos  das  escolas  públicas.
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Código: 506

Título: Juventude e poder local: um balanço de iniciativas públicas voltadas para jovens em municípios de 
regiões metropolitanas

Site: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n32/a04v11n32.pdf

Palavra Chave: juventude, políticas públicas, poder local

Resumo:  Reúne  os  resultados  preliminares  do  projeto  de  pesquisa  "Juventude,  escolarização  e  poder  local",  que  examina  iniciativas
públicas  desenvolvidas  pelo  Executivo  municipal  em  74  municípios  de  regiões  metropolitanas  do  Brasil  (Sudeste,  Sul,  Centro-Oeste  e
Nordeste)  no  período  entre  2001  e  2004.  As  principais  ações  são  investigadas  tendo  como  eixos  analíticos  o  conjunto  de  percepções
sobre  juventude  que  ancoram  as  iniciativas  e  as  formas  que  são  propostas  pelo  poder  público  para  a  interação  com  os  segmentos
juvenis.
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Código: 507

Título: Discursos do mundo do trabalho nos livros didáticos do ensino médio

Site: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n32/a08v11n32.pdf

Palavra Chave: ensino médio; livro didático; políticas curriculares; trabalho

Resumo:  Neste  estudo,  focalizamos  os  discursos  sobre  o  mundo  do  trabalho  nos  livros  didáticos  da  área  de  ciências  da  coleção  De
olho  no  mundo  do  trabalho  (editora  Scipione),  como  parte  de  uma  política  curricular  para  o  ensino  médio.  Entendemos  a  constituição
de  políticas  curriculares  como  um  processo  de  negociação  complexo  que  inclui  influência,  produção  e  disseminação  de  textos
circulantes  que  estão  sujeitos  à  recriação  contínua  no  contexto  da  prática  (Ball).  Analisamos  como  os  discursos  sobre  o  mundo  do
trabalho  são  apropriados  e  recontextualizados  (Bernstein)  na  elaboração  de  livros  didáticos  e  quais  novos  sentidos  e  significados  são
produzidos.  Identificamos  no  discurso  sobre  a  formação  para  o  trabalho  sentidos  e  significados  que  precisam  ser  refletidos  pela
comunidade  educacional,  considerando  as  relações  estabelecidas  entre  os  contextos  econômico  e  educacional  que  resultam  em  formas
de  ensino  e  aprendizagem  que  acentuam  o  caráter  de  performatividade  (Lyotard).
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Código: 508

Título: Avaliando a aprendizagem e o ensino com pesquisa no Ensino Médio

Site: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n60/v16n60a09.pdf

Palavra Chave: Aprendizagem; Conhecimento; Pesquisa; Avaliação

Resumo:  O  conhecimento  responde  a  uma  necessidade  humana  de  situar-se  diante  do  mundo,  sendo,  portanto,  inerente  à  humanidade.
O  presente  trabalho  visa  a  explicitar  a  importância  de  que  a  pesquisa  escolar  elaborada  pelos  alunos  seja  realizada  de  forma  ética  e
sistemática,  na  busca  de  promover  a  construção  significativa  da  aprendizagem,  considerando  que  a  mesma  propõe  atitude  processual
de  investigação  diante  do  desconhecido  e  dos  limites  que  a  natureza  e  a  sociedade  nos  impõem.  A  avaliação  nesta  atividade  leva  em
conta  o  envolvimento,  a  participação,  a  produção  do  conhecimento,  o  progresso,  a  caminhada  e  qualidade  do  processo  educativo.  A
pesquisa  na  qual  se  fundamenta  este  artigo  foi  realizada  com  alunos  e  professores  do  2º  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular
e  de  uma  escola  pública,  ambas  localizadas  na  cidade  de  Curitiba.  Na  análise  dos  dados  obtidos  foi  possível  observar  que  a  pesquisa
apresenta-se  como  uma  atividade  viável  de  educação  em  ambiente  escolar  e,  ainda,  que  há  grande  influência  da  postura  do  docente  na
formação  do  futuro  universitário  pesquisador.  Ressalta  que  os  professores  precisam  estar  conscientes  de  seu  papel  de  formadores  e,  por
este  motivo,  é  tão  importante  que  se  coloquem  como  estimuladores  do  processo  de  ensino  aprendizagem  que  ocorre  na  escola.  Sendo
assim,  o  professor  não  pode  aceitar  uma  tarefa  de  cópia  como  pesquisa  e  o  aluno  precisa  ter  consciência  de  que  esta  prática  não
acrescenta  conhecimento  algum.
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Código: 509

Título: Concepções de matemática de estudantes concluintes do ensino médio:  influências históricas

Site: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070548.pdf

Palavra Chave: Concepções de matemática. Estudantes concluintes do Ensino

Resumo:  Este  trabalho  analisa  as  concepções  de  matemática  de  estudantes  concluintes  do
Ensino  Médio  e  sob  quais  influências  históricas  foram  construídas.  A  pesquisa
envolveu  um  grupo  de  onze  estudantes  de  uma  escola  pública,  que  estudaram
juntos,  no  período  da  5ª  série  do  Ensino  Fundamental  até  o  2º  ano  do  Ensino  Médio
e  três  professoras  que  fizeram  parte  por  mais  de  uma  vez  do  histórico  estudantil
deles.  A  pesquisa  orienta-se  por  pressupostos  metodológicos  da  pesquisa
qualitativa,  do  tipo  estudo  de  caso;  em  que  os  fundamentos  teóricos  não  são
concebidos  como  pré-condição  que  antecipa  a  pesquisa,  mas  permeia  todo  o
trabalho  para  sua  argüição.  As  falas  dos  sujeitos  são  geradoras  dos  principais
argumentos  que  orientam  a  produção  dos  temas  e  das  reflexões.  A  investigação
busca  identificar  as  possíveis  origens  dessas  concepções  considerando  três
contextos:  escola,  família  e  grupo  social.  Verifica-se  que  é  a  escola  que  exerce
maior  influência  na  construção  das  concepções,  observado  nos  discursos  de
estudantes  e  professores,  enquanto  que  se  a  família  oportuniza  ao  filho  um
ambiente  favorável  de  relação  com  a  matemática,  esse  fato  repercute  positivamente
em  sala  de  aula.  Já  no  grupo  social,  fora  da  escola,  os  estudantes  mostraram
aversão  em  falar  sobre  matemática.  Observa-se  que  a  concepção  de  que  a
matemática  é  uma  ciência  abstrata,  absoluta,  infalível  e  acabada,  o  que  leva  os
estudantes  a  acreditarem  que  para  aprendê-la  é  necessário  memorizar  uma
seqüência  de  procedimentos  a  partir  da  explicação  do  professor.  Vislumbra-se  a
possibilidade  de  modificação  de  tal  concepção  a  partir  da  tomada  de  consciência  de
suas  contradições  e  interferências  no  processo  educacional,  e  que  essa  modificação
poderá  acontecer  se  a  formação  contínua  dos  professores  for  organizada  visando
proporcionar  aos  estudantes  da  Educação  Básica  a  possibilidade  de  romper  com  a
condição  de  submissão  à  concepção  formalista  da  matemática  escolar.
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Código: 510

Título: Aprendizagem e desenvolvimento no ensino médio: que teoria para qual formação?

Site: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=119781

Palavra Chave: Aprendizagem; Desenvolvimento; Ensino Médio

Resumo:  O  presente  estudo  versa  sobre  as  teorias  de  aprendizagem  e  desenvolvimento  que  subsidiam  a  prática  pedagógica  do
professor  do  Ensino  Médio.  O  intento  é  investigar;  de  um  lado;  os  referidos  processos  nos  documentos  oficiais;  cujo  propósito  é
orientar  esse  nível  de  ensino  e;  de  outro;  analisar  as  teorias  que  balizam  o  trabalho  pedagógico  levado  a  termo  por  esse  profissional.
Para  tanto;  toma-se  como  referência  a  Teoria  Histórico-Cultural  no  tocante  à  aprendizagem  e  ao  desenvolvimento  das  funções
psíquicas  superiores;  atentando  para  o  papel  do  ensino;  da  mediação  no  processo  formativo.  Recorre-se;  ainda;  à  Teoria  Crítica;
buscando  subsídios  para  entender  a  sociedade  capitalista  e;  nela;  os  desafios  que  se  põem  em  termos  de  educação.  De  posse  desse
conhecimento;  procede-se  a  uma  análise  da  conjuntura  na  qual  as  reformas  educacionais  dos  anos  1990  são  gestadas  e  postas  em
prática  no  Brasil;  visando  compreender  a  postura  teórico-metodológica  encampada  nos  documentos.  Na  seqüência;  apreende-se;  por
meio  de  entrevistas;  o  entendimento  de  professores  do  Ensino  Médio  sobre  os  processos  de  aprendizagem  e  de  desenvolvimento.  Por
fim;  discutem-se  essas  orientações  prospectivamente;  ou  seja;  pensando  tais  processos  com  vistas  à  formação  que  atenda  às
necessidades  humano-sociais.
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Título: Trajetórias de vida e estudo de alunos negros do ensino médio da cidade de Tapurah-MT

Site: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=92311

Palavra Chave: Jovens Negros. Trajetórias. Ensino Médio. Racismo à Brasileira

Resumo:  Esta  Dissertação  teve  como  principal  objetivo  investigar  a  trajetória  de  vida  e  estudo  dos  alunos  negros  do  Ensino  Médio,
tentando  detectar  se  existem  manifestações  de  racismo,  de  discriminação  e  de  preconceito  nas  vivências  destes  jovens  estudantes,  bem
como,  tentando  levantar  os  fatores  que  os  motivam  a  ultrapassar  o  gargalo  escolar,  apesar  da  relação  desigual  existente,  completando  o
Ensino  Médio  e  preparando-se  para  enfrentar  o  vestibular,  dando  assim,  continuidade  aos  estudos,  bem  como,  perceber  quais  são  suas
perspectivas  para  um  futuro  próximo.  Para  que  isto  fosse  possível,  coletaram-se  os  dados  com  treze  alunos.  Eles  concederam  suas
histórias  de  vida.  A  História  de  Vida  é  o  instrumento  que  permite  captar  parte  da  subjetividade,  pois  os  narradores  contam  os  fatos  de
sua  existência  através  do  tempo,  de  acordo  com  o  que  vivenciaram  e  o  que  acumularam  de  experiências  significativas.  Assim,  esta
pesquisa  tem  cunho  qualitativo,  pois  a  "fala"  dos  depoentes  foi  privilegiada,  dando-se  "voz"  aos  jovens,  que  estão  em  busca  de  espaços
onde  consigam  passar  suas  percepções,  pois  os  jovens  gostam  de  contribuir  e  de  participar.  Foram  estabelecidas  relações  entre  os
estudos,  principalmente  de  Corti  (2004)  e  Sposito  (1999)  sobre  os  jovens  atuais  e  negros;  buscando-se  significados  para  as  respostas
obtidas  em  Norbert  Elias  (2000),  Frantz  Fanon  (1983),  Goffman  (1982),  DaMatta  (1987;  1990),  Munanga  (1999;  2004),  Souza  (1983),
Oliveira  (1999),  Teixeira  (2003),  Cavalleiro  (2003)  e  Osório  (2003)  sobre  as  relações  raciais.  Com  este  estudo,  conclui-se  entre  outras
coisas,  que  os  jovens  negros  de  Tapurah  tem  uma  percepção  bem  elaborada  sobre  a  forma  como  acontecem  as  situações  de
discriminação,  isto  é,  comprovam  a  idéia  de  que  o  "racismo  à  brasileira"  se  atualiza  dia-a-dia,  encontrando  sempre  novas  formas  de
excluir,  sendo  que  as  pessoas  que  continuam  sofrendo  as  conseqüências  desse  preconceito  continuam  as  mesmas:  as  pessoas  negras.
Entretanto,  estes  jovens  se  fortalecem  em  sua  criatividade  para  driblar  as  ações  racistas,  pois  mesmo  que  tenham  um  percurso  mais
acidentado  que  os  seus  colegas  brancos,  dão  a  volta  por  cima,  continuam  seus  estudos,  pois  querem  concretizar  os  sonhos  idealizados
e,  muitas  vezes,  utilizando-se  de  "redes  de  apoio".  Portanto,  é  necessário  evidenciar  nas  escolas  uma  política  que  reconheça  a
legitimidade  da  reivindicação  dos  jovens  estudantes  negros,  traduzindo  o  discurso  numa  prática  pedagógica  que  exerça  a  inclusão  e
que  lhes  permita  serem  respeitados  em  todos  os  sentidos
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Código: 512

Título: Formação de professores de ensino médio e (in) visibilidade de experiência de protagonismo juvenil

Site: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp028360.pdf

Palavra Chave: formação continuada de professores, cultura escolar, culturas juvenis

Resumo:  Este  estudo  investigativo  analisa  um  Curso  de  formação  continuada  para  professores  de
Ensino  Médio,  tendo  como  temática  principal  o  protagonismo  juvenil  e  a  escola.  Visou
possibilitar  a  reflexão  sobre  relações  estabelecidas  entre  escola,  professores  e  jovens,  oportunizando
  um  outro  olhar  e  uma  outra  compreensão  das  formas  de  produção  das  culturas  juvenis  contemporâneas,
  das  representações  sociais  sobre  os  jovens  e  suas  implicações  na  cultura  escolar.
  O  trabalho  partiu  de  uma  perspectiva  afirmativa  que  pretendeu  dar  visibilidade  à
diversidade/pluralidade  das  expressões  juvenis,  em  diferentes  contextos  e  experiências,  e  possibilitar
  novas  relações  intergeracionais  no  espaço  da  escola.  A  estratégia  metodológica  da  pesquisa
  foi  a  proposição  de  um  espaço  de  formação  continuada  para  um  grupo  de  cerca  de  20
professores  que  atuam  em  diferentes  escolas  da  rede  pública  e  privada  de  Porto  Alegre  e  Grande
Porto  Alegre/RS,  sendo  dois  terços  de  professores  da  rede  pública  e  o  restante  de  professores  da
rede  privada,  além  de  6  educadores  que  coordenam  projetos  sociais  junto  a  jovens.  O  grupo  de
pesquisa  não  foi  constituído  por  uma  escolha  aleatória,  uma  vez  que  procurei  contemplar  a
pluralidade  das  juventudes  e  das  experiências  docentes  nas  escolas,  singulares  em  cada  contexto
social.  Para  o  estudo  e  investigação  com  os  professores,  durante  a  formação  continuada,  as
temáticas  propostas  foram  relativas  às  Culturas  Juvenis  Contemporâneas  e  Escola,  didaticamente
divididas  em  dois  eixos:  Cultura  Escolar  e  conceito  de  Juventudes,  assuntos  nos  quais  autores
como  José  Gimeno  Sacristán,  António  Nóvoa,  Miguel  Arroyo,  Maurice  Tardif,  Mariano
Fernández  Enguita,  Alberto  Melucci,  Paulo  César  Carrano,  Marília  Spósito,  Jorge  Baeza  Correa,
José  Machado  Pais  e  Jorge  Atílio  Iulianelli  constituem  as  principais  referências  teóricas,  sendo
contemplado  estudo.  A  temática  culturas  juvenis  contemporâneas,  proposta  como  pauta  no
estudo  investigativo,  oportunizou  compreender,  pelos  professores,  como  as  representações  da
cultura  escolar  e  das  culturas  juvenis,  construídas  ao  longo  dos  tempos,  influenciam  as  práticas
escolares  e,  dessa  forma,  a  necessidade  de  repensar  a  participação  dos  jovens  no  espaço  escolar.
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Título: A seleção de conteúdos de história por professores do ensino médio

Site: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp049857.pdf

Palavra Chave: Ensino de História; seleção de conteúdos; mediação didática; planejamento

Resumo:  Apresenta  resultados  sobre  investigação  que  analisou  os  processos  de  seleção  de  conteúdo
realizados  por  professores  de  História  em  suas  práticas  docentes  no  Ensino  Médio.  O  trabalho
de  campo  foi  desenvolvido  em  um  Município  da  Região  Metropolitana  de  Curitiba,
particularmente  nas  treze  Escolas  Estaduais  que  oferecem  Ensino  Médio.  Por  meio  de
questionário  respondido  por  dezenove  professores  e  da  realização  de  entrevistas  com  sete
deles,  buscou-se  levantar  informações  sobre  os  diferentes  níveis  em  que  ocorrem  os
planejamentos  para  o  ensino  da  História  e,  em  especial,  sobre  as  formas  pelas  quais  são
definidos  os  conteúdos  a  serem  ensinados.  Entendendo  a  seleção  de  conteúdos  como  parte
integrante  e  indissociável  da  ação  docente  e  não  como  tarefa  atribuída  ao  professor,  seu
significado  foi  reconstruído  a  partir  do  conceito  de  mediação  didática.  Foi  possível
compreender  algumas  dimensões  do  processo  de  escolha  dos  conteúdos  de  ensino  a  partir  do
ponto  de  vista  dos  professores,  evidenciando-se  que  se  trata  de  um  processo  que  se  efetiva  de
diferentes  formas:  incorporando  materiais  ao  tema  de  uma  aula;  preparando  as  atividades  para
um  determinado  assunto;  definindo  que,  para  salas  de  aula  diferentes  (mais  agitadas,  mais
calmas,  mais  “fracas”),  os  materiais  e  as  atividades  precisam  ser  adequados;  excluindo  ou
incluindo  temas  conforme  o  tempo  disponível.  Foi  possível  constatar  que  estas  ações
realizadas  pelos  professores  em  suas  práticas  cotidianas  interferem  consistentemente  nos
conteúdos  de  ensino,  mas  não  são  reconhecidas  por  eles  como  ações  de  escolha  de  conteúdos,
identificada  de  forma  geral  como  a  elaboração  de  listas  de  assuntos.  Finalmente,  foi  possível
identificar  tensões  que  se  estabelecem  entre  níveis  de  decisão  sobre  o  saber  a  ser  ensinado  e,
ainda,  compreender  como  elas  se  estabelecem  a  partir  das  concepções  sobre  conteúdos  e  sobre
História  construídas  pelos  professores.
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Código: 514

Título: Violências Dominada? Estudo de uma escola de ensino médio  em  Rio Branco

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200248333005010006P0

Palavra Chave: escola, violência, vigilância, punição, jovens

Resumo:  A  escola  em  estudo  é  um  colégio  de  Ensino  Médio  localizado  na  Cidade  de  Rio  Branco,  capital  do  Estado  do  Acre.  A
direção  do  colégio  mostra  uma  grande  preocupação  com  a  violência,  afirmando  que  a  violência  praticamente  não  existe  naquela
instituição.  Tal  afirmação  é  verdadeira,  no  que  se  refere  especificamente  à  violência  física  praticada  principalmente  por  alunos  contra
seus  pares  e  professores.  Nesse  sentido,  a  violência  não  acontece  dentro  da  escola,  senão  por  alguns  casos  isolados.  No  decorrer  da
pesquisa,  foi  possível  verificar  que  para  que  se  conseguisse  esse  controle,  a  escola  desenvolveu  um  esquema  disciplinar  rigoroso,
baseado  na  vigilância  e  na  punição,  em  que  a  violência  física  não  é  admitida  ou  tolerada,  sob  pena  de  transferência  compulsiva  para  o
aluno  que  se  envolver  em  uma  briga  que  acabe  em  agressão  física.  Contudo,  os  alunos  passaram  a  utilizar  o  espaço  público,  fora  da
escola,  para  tratar  dos  desentendimentos  iniciados  dentro  da  escola,  que  terminam,  quase  sempre,  em  violência  física.  No  que  se  refere
a  outras  formas  de  violência,  como  por  exemplo  a  verbal,  moral  e  o  preconceito,  continuam  a  existir  dentro  da  escola.  Essas  formas  de
violência  são  resolvidas  com  punições  como  advertências  ou  suspensões,  mas  sem  muito  êxito,  já  que  mesmo  com  todo  o  controle  e
disciplina  impostos,  os  alunos  continuam  a  transgredir  as  regras,  a  agredir  e  serem  agredidos  por  colegas  e  outros  que  trabalham  na
escola.
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Título: A Escola como cortina de fumaça: Trabalho e Educação no Novo Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200222831001017001P4

Palavra Chave: TRABALHO E EDUCAÇÃO

Resumo:  Na  tese  são  analisadas  as  atuais  propostas  do  capital  para  o  campo  das  políticas  educacionais  latino-americanas,
materializadas  na  intervenção  do  PREAL  (Programa  de  Promoção  das  Reformas  Educacionais  na  America  Latina),  que  atua  como
intelectual  orgânico  desta  classe  no  contexto  da  "ditadura  do  pensamento  único"  neoliberal.  Relacionando  de  forma  determinista
educação  e  economia,  legitima  o  assujeitamento  daqueles  que  escrevem  a  história  da  prática  educativa  como  um  espaço  de  luta  contra
hegemonia,  cujos  horizontes  se  definem  na  problematização  e  historicização  dos  fenômenos  sociais.  No  discurso  da  capital,  as  relações
sociais  de  produção  são  naturalizadas  e  tratadas  com  a  sacralização  do  que  é  "imponderável":  a  "nova  economia"  e  as  "novas
tecnologias  de  produção"  são  "promovidos",  da  condição  de  fenômenos  dinâmicos  da  vida  social,  ao  status  de  sujeitos  históricos  ou
dados  indiscutíveis  que  expressam  um  grau  de  "progresso"  irreversível,  determinantes  das  reformas  educacionais  e  das  demandas  por
educação  para  o  trabalho
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Título: A democracia que pratica a escola. Princípios e direitos pedagógicos para avaliar a educação: um 
estudo em escolas públicas no sudoeste do Paraná

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200248242001013001P5

Palavra Chave: DEMOCRACIA; DIREITOS PEDAGÓGICOS; CRESCIMENTO; INCLUSÃO;

Resumo:  Este  trabalho  discute  o  que  vem  sendo  entendido  e  praticado  como  democracia  escolar.  Embasa-se  na  teoria  de  Basil
Bernstein  (1996,1998,  2000)  sobre  "democracia  e  direitos  pedagógicos",  avaliando  o  ensino  fundamental  e  médio,  em  três  escolas
públicas  no  oeste  do  Paraná.  Utiliza,  na  coleta  de  dados,  os  princípios  de  distribuição  de  imagens,  de  distribuição  de  conhecimentos  e
de  disponibilização  de  recursos,  que  subsidiam  e  caracterizam  os  direitos  de  crescimento  pleno,  de  inclusão  e  de  participação.  Explicita
o  processo  de  organização  escolar,  seus  limites  e  possibilidades  tendo  em  vista  a  gestão  democrática.  Realiza,  através  da  pesquisa
qualitativa  de  cunho  etnográfico,  uma  leitura  e  compreensão  de  diferentes  contextos  de  escola  pública,  interpretando  suas  semelhanças
e  diferenças,  face  à  escola  democrática  possível.  Apresenta  questões  para  reflexão  que  envolvem  as  possibilidades  a)  do  crescimento
pleno,  b)  do  processo  de  inclusão  e  c)  da  dinâmica  da  participação,  que  podem  levar  as  pessoas  a  manter,  a  transformar  e  a  construir
uma  nova  ordem  social.
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Título: Grêmio estudantil: um disparador de subjetividades emancipatórias

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200278033002010001P6

Palavra Chave: ENSINO FUNDAMENTAL

Resumo:  O  presente  trabalho  procurou  investigar  a  participação  dos  alunos  dos  ensinos  fundamental  e  médio  no  grêmio  estudantil.  Os
projetos  que  são  desenvolvidos  em  grupo  poderão  acionar  o  funcionamento  de  um  novo  modo  na  produção  de  subjetividades  na
adolescência.  Assim,  o  grupo  estaria  mirando  práticas  individualizantes,  que  se  traduzem  por  subjetividades  conformadas,  e  atuando  no
engendramento  de  uma  nova  subjetividade:  a  subjetividade  coletiva  emancipatória.  Uma  subjetividade  manifestada  por  um  novo  modo
de  ser  e  de  se  relacionar  com  a  vida,  em  que  o  outro  passa  a  ser  incluído.  O  fazer  em  grupo  estabelece  um  intenso  exercício  de
convívio,  de  troca,  de  negociação,  tornando-se  importante  processo  tanto  de  aprendizagem  quanto  de  efetividade.  O  grêmio  estudantil
se  constitui  num  espaço  do  dever,  apropriado  para  os  jovens-adolescentes  construírem  projetos  articulados  em  grupo,  possibilitando  o
surgimento  de  um  novo  ser  e  de  uma  nova  sociedade.
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Título: A Ação de uma Diretoria de Ensino no Processo de Implementação do Ensino Médio em São Paulo 
Face à Lei Federal 9.394/96: O Novo (?) Ensino Médio para as Escolas da Rede Pública do Ensino Paulista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200229433005010001P9

Palavra Chave: ENSINO PÚBLICO PAULISTA; ENSINO MÉDIO; REFORMA

Resumo:  Esta  pesquisa  investigou  a  ação  de  uma  das  instâncias  intermediárias  do  aparelho  burocrático  da  Secretaria  de  Educação  do
Estado  de  São  Paulo,  as  Diretorias  de  Ensino,  a  partir  do  estudo  das  ações  de  uma  dessas  Diretorias  no  desenvolvimento  de  uma
proposta  de  leitura  da  legislação  e  das  normas  básicas  para  sua  implementação  voltadas  para  a  reforma  do  Ensino  Médio  público
paulista,  face  à  entrada  em  vigor  da  nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional-LDB,  Lei  Federal  9394/96.  A  teoria  sobre
Burocracia,  Estado  e  Reformas  Educacionais,  são  os  referenciais  que  apóiam  esta  investigação.  Os  adventos  da  globalização  e  da
mudança  do  paradigma  de  atuação  do  Estado,  no  que  se  refere  a  sua  ressignificação  vis-à-vis  a  sociedade  civil,  a  mudança  do  padrão
de  gestão  do  ensino  público  paulista,  notadamente  no  período  compreendido  entre  os  anos  de  1995  e  1998,  e  o  chamado  enxugamento
da  máquina  administrativa  preconizados  na  reforma  do  aparelho  estatal  promovida  pelo  Ministério  da  Administração  e  Reforma  do
Estado-MARE  são  o  cenário  que  compõe  o  espaço-tempo  das  ações  investigadas.  As  análises  das  ações  da  Diretoria  de  Ensino
selecionada,  das  entrevistas  realizadas  e  dos  documentos  oficiais  e  oficiosos,  efetuadas  a  partir  da  análise  de  conteúdos  (Bardin,  1977)
compuseram  a  orientação  metodológica  e  operacional  para  que  fosse  possível  chegar  a  algumas  conclusões.  A  possibilidade  de  alguma
atuação  autônoma,  ainda  que  relativa,  desse  estrato,  aliada  à  permanente  contradição  entre  o  que  se  apresenta  como  o  novo  e  o  que  se
reafirma  do  velho,  em  todo  o  desenvolver  do  processo  de  implementação  da  reforma,  particularmente  no  que  a  Diretoria  de  Ensino
chamou  de  "Projeto  Ensino  Médio"-PEM,  são  exemplos  de  conclusões  permitidas  pela  pesquisa.
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Título: Juventude em tempo de incertezas: enfrentando desafios na educação e no trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20022022933003017001P2

Palavra Chave: Juventude, educação e trabalho, política educacional.

Resumo:  Esta  pesquisa  procurou  apreender,  de  forma  relacional,  os  aspectos  preponderantes  das  práticas  e  representações  dos  jovens
trabalhadores-  estudantes,  que  frequentam  o  Ensino  Médio  noturno  regular,  em  duas  escolas  públicas  estaduais,  quanto  à  educação
escolar  e  trabalho,  em  sua  transição  para  a  vida  adulta,  na  atualidade.  Encontrou-se  uma  realidade  complexa  em  que  o  traço  marcante  é
a  heterogeneidade  nas  trajetórias  escolares  e  no  mundo  do  trabalho,  nas  representações  da  educação  e  dos  sentidos  do  trabalho,  nos
projetos  de  futuro,  nas  práticas  de  sociabilidade,  a  despeito  das  origens  sociais  semelhantes.  Procuramos  analisar  os  fatores
condicionantes  de  suas  trajetórias  escolares  e  ocupacionais;  e  ainda  os  reflexos  da  imprevisibilidade  do  mercado  e  das  condições  do
ensino  sobre  seus  projetos  de  futuro.  Esta  pesquisa  foi  feita  numa  abordagem  qualitativa,  tendo  sido  utilizado  questionário  e  entrevista,
semi-estruturada  e  informal,  além  de  documentos  oficiais  e  bibliografia  pertinentes.
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Título: Jovens: A Eduacação, o cuidado e o trabalho como ética  de ser  e  estar no mundo
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Palavra Chave: juventude; educação e trabalho; ética do cuidado

Resumo:  A  Tese  discute,  desde  uma  abordagem  sócio-antropológica,  que  refencia  a  importância  dos  acontecimentos  e  os  discursos
como  contexto,  os  sentidos  do  trabalho  como  valor  para  jovens  adolescentes  oriundos  das  classes  populares  o  que  possibilita  a  análise
da  categoria  trabalho  enquanto  conceito,  valor  e  formação.  Trata-se  de  uma  pesquisa  empírica,  qualitativa,  de  caráter  longitudinal,
realizada  com  jovens  de  14  a  20  anos  que  fazem  formação  profissional  no  Centro  de  Iniciação  Profissional  -  CIP,  em  Novo  Hamburgo,
RS.  Apresenta-se  como  um  Estudo  de  Caso  onde  a  entrevista-diálogo  se  constituiu  no  principal  instrumento  de  coleta  de  dados.  A
pesquisa  tem  entre  os  seus  objetivos  o  desejo  de  refletir  sobre  a  formação  para  o  trabalho  oferecida  a  jovens  das  classes  populares  num
tempo  de  crise  de  emprego  e  de  redefinições  do  próprio  conceito  de  trabalho.  Pretende,  também,  colaborar  com  a  teoria  da  Educação  e
Trabalho  aproximando-se  da  formação  profissional  com  um  olhar  que  reflete  sobre  uma  realidade  que  se  faz  e  refaz  todos  os  dias.
Através  do  resgate  histórico  das  categorias  juventude  e  trabalho,  bem  como  pela  presença  dos  jovens  na  instituição  que,  o  tempo  todo,
tensionam  a  educação  e  o  cuidado,  conclui-se  que:  a  juventude  apresenta-se  como  figura  de  desordem  quando  faz  emergir  sentidos  e
valores  diversos  para  o  trabalho  apontando  que  o  mesmo  é  um  projeto  de  vida  mas  não  é  o  único  projeto  desejado  pelos  jovens;  o  CIP
transfigura-se  no  lugar  ético  do  cuidado  à  medida  que  resgata  o  propósito  fundante  das  instituições,  o  cuidado  com  o  outro;  o  trabalho
como  valor  moral  humano  amplia  o  conceito  de  valor  presente  em  Marx,  traz  a  perspectiva  do  valor  positivo  do  trabalho,  do  direito  a
ele  e  o  seu  valor  de  ocupação;  as  diversas  formas  de  nomeação  -  menor,  risco  social  e  pessoal,  situação  de  vulnerabilidade  social  -  que
rotulam  os  jovens  pobres  anunciam  a  presença  de  uma  sociedade  que  abandonou  a  ética  do  cuidado.
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Título: Subjetivaçao e Objetivação: A educação de jovens mediada pela relativização das normas escolares 
(Escola Cooperativa Coopema, Barra do Garças, Mato Grosso)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200222650001019001P8

Palavra Chave: Educação, Instituição Escolar, Juventude, Subjetivação.

Resumo:  Este  estudo  objetiva  compreender  os  processos  de  subjetivação  e  objetivação  constituídos  nas  relações  sociais  travadas  em
uma  instituição  escolar  de  proposta  cooperativa;  relações  essas  mediadas  pelas  normas  estabelecidas  pela  Escola  Cooperativa  de
Ensino  do  Médio  Araguaia,  COOPEMA,  localizada  no  município  de  Barra  do  Garças,  interior  do  Estado  de  Mato  Grosso.
Considera-se  a  esfera  escolar  como  uma  instância  social  responsável  não  apenas  pela  aquisição  do  conhecimento  científico,  mas
também  pela  construção  de  valores,  da  afetividade,  da  subjetividade  do  aluno  e  do  professor.  Parte-se  do  conceito  de  superego,
proposto  pela  psicanálise,  uma  das  instâncias  psíquicas,  que  se  diferencia  do  ego  e  é  constituída  nas  e  pelas  relações  sociais;  que  tem
como  base  o  processo  de  identificação  e  que  é  calcada  na  observância  das  normas  sociais,  na  sua  vertente  edipiana.  Na  vertente
pulsional,  o  superego  representa  a  moral  da  conveniência,  própria  das  interpretações  arbitrárias  do  indivíduo  ou  mesmo  de  grupos  em
que  o  indivíduo  esteja  inserido.  A  juventude,  nesse  estudo,  é  vista  como  uma  construção  social,  não  apartada  do  meio  social  e  cultural
em  que  se  insere,  ou  seja,  ela  é  constituída  e  constituidora  desse  meio.  Nesse  estudo  de  caso,  foram  entrevistados  quatro  segmentos  da
unidade  escolar  em  foco,  a  saber,  a  direção,  a  coordenação,  um  grupo  de  doze  professores,  e  um  grupo  de  doze  alunos  do  primeiro  ano
do  ensino  médio.Foram  objetos  de  consulta  alguns  documentos  que  regem  o  funcionamento  da  escola  pesquisada:  regimento  escolar,
histórico  da  escola,  agenda  dos  alunos  e  agenda  dos  professores.  Para  a  análise  desse  fenômeno,  foram  selecionadas  quatro  situações,
relatadas  nas  entrevistas,  consideradas  emblemáticas:  a  primeira  relatada  por  um  aluno,  a  segunda  que  ilustra  a  abordagem  de  uma  mãe
de  um  aluno  na  escola,  a  terceira  refere-se  ao  cumprimento  das  normas  estabelecidas  pelo  regimento  escolar,  e  a  quarta  diz  respeito  à
concepção  do  aluno  sobre  a  escola,  a  partir  do  fato  de  ser  ele  o  seu  agente  financiador.  Nessa  complexa  rede  de  relações  travadas  pelos
jovens  na  escola,  está  implicado  o  funcionamento  das  duas  vertentes  do  superego  -  representante  da  lei  cultural  e  representante  da  lei
pulsional  -  num  processo  concomitante  de  subjetivação  e  objetivação.  A  pesquisa  revela  que,  enquanto  preparadora  do  jovem  para  a
vida  pública,  a  escola  estudada  tem  propósitos  cooperativistas  que  influenciam  a  constituição  da  subjetividade  desses  jovens;  por  outro
lado,  essa  escola  não  escapa  às  contradições  existentes  fora  dos  seus  muros.  Em  síntese,  a  instituição  educacional  em  foco  utiliza
mecanismos  semelhantes  aos  da  sociedade  em  que  está  inserida,  quanto  ao  cumprimento  ou  não  das  normas  que  norteiam  o  seu
funcionamento.
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Título: A inserção dos jovens no mercado de trabalho (enfoque sobre os valores e princípios morais que regem 
essa inserção pesquisando os valores dos alunos do enino médio do Colégio Pedro II - unidade de São 
Cristóvão III - RJ)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200249331004016006P5

Palavra Chave: Jovens; Mercado de trabalho; Valores.

Resumo:  O  presente  trabalho  busca  problematizar  o  conceito  de  juventude,  analisando  alguns  dados  estatísticos  relativos  aos  valores
dos  jovens  no  contexto  atual  e  relacionando-os  ao  binômio  Educação-Trabalho,  através  de  pesquisa  realizada  com  os  alunos  do  Ensino
Médio  do  Colégio  Pedro  II  -  Unidade  Escolar  São  Cristóvão  III/RJ.  Esta  pesquisa  ocupa-se,  basicamente,  de  investigar  os  valores  dos
jovens  em  relação  ao  mundo  adulto  do  trabalho,  visando  à  análise  e  compreensão  dos  valores  e  das  práticas  realizadas  no  contexto
social  deste  tempo.  O  trabalho  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  um  dos  grandes  desafios,  hoje,  é  o  de  garantir  a  possibilidade  de
trabalho  através  da  educação.  O  trabalho  chama,  ainda,  atenção  para  a  necessidade  de  re-signifcar  a  interação  juventude  e  escola,
apontando  para  os  desafios  postos,  hoje,  para  a  construção  de  linhas  de  ação  nessa  área.  Para  compreender  a  problemática  abordada  e
situar  criticamente  os  dados  obtidos  na  pesquisa,  recorreu-se  a  autores  que  abordam  a  relação  Educação-trabalho  e  o  papel  da  escola  na
formação  do  futuro  trabalhador  -  o  jovem.  O  trabalho  foi  desenvolvido  em  quatro  grandes  movimentos  básicos,  definindo  assim  sua
estrutura.  O  primeiro  movimento  está  voltado  para  a  constatação  da  juventude  como  categoria  social  e  contou  com  a  contribuição  dos
seguintes  autores:  Becker,  Abramo,  Levisky,  Novaes,  Spósito,  Grinspun  e  Bologna.  O  segundo  movimento  está  voltado  para  a  relação
Educação-trabalho  e  contou  com  a  contribuição  de  Cunha,  Arroyo,  Grinspun,  Sucupira,  Saviani  e  Salgado.  O  terceiro  movimento  está
voltado  para  a  questão  dos  valores,  os  valores  ético-morais  e  analisa  as  teorias  que  fundamentam  a  questão  dos  valores  dos  jovens,  com
destaque  para  a  de  Kohlberg  (1958).  Este  movimento  foi  sustentado  pelas  contribuições  de  Martins,  Cotrim,  La  Taille,  Adorno  e
Grinspun.  O  quarto  e  último  movimento  está  voltado  para  a  contextualização  do  espaço,  no  que  se  refere  ao  mundo  do  trabalho  e
contou  com  a  contribuição  de  Frigotto,  Gentili,  Dejours,  Enguita,  Machado,  Ferritti  e  Kuenser.  O  trabalho  faz  uma  abordagem  crítica,
quando  investe  na  tentativa  de  discutir  algumas  possibilidades,  visando  a  criar  condições  para  orientar  mais  e  melhor  o  jovem  em  busca
de  sua  autonomia  moral,  da  sua  cidadania  responsável,  da  transformação  social  visando  objetivar  princípios  e  ideais  para  atingir  a
justiça  e  a  igualdade  social.
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Título: As representações sociais dos jovens sobre o trabalho: entre o "fazer o que gosta" e o "gostar do que 
faz"
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Palavra Chave: epresentações sociais; juventude; trabalho.

Resumo:  No  atual  contexto  socioeconômico,  em  que  o  mundo  do  trabalho  vem  sendo  palco  de  grandes  transformações,  os  jovens  são
afetados  diretamente  e,  de  forma  profunda,  tanto  na  sua  inserção  no  mercado  de  trabalho,  quanto  na  maneira  de  elaborar  seus  valores  e
suas  expectativas  com  relação  a  ele.  Partindo  do  pressuposto  de  que  é  através  do  trabalho  que  os  jovens  se  inserem  na  sociedade  e  que
é  através  dele,  dentre  outras  instâncias  sociais  que  os  mesmos  constroem  sua  identidade  social,  a  presente  pesquisa  visa  analisar  as
representações  sociais  sobre  o  trabalho  elaboradas  por  jovens  do  ensino  médio  público  de  uma  escola  na  cidade  de  Londrina.
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Título: Representações sociais e julgamentos morais de jovens: um estudo intercultural comparando duas 
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Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  identificar  as  influências  que  variações  culturais,  de  nível  socioeconômico  e  de  faixa  etária
podem  exercer  sobre  a  construção  de  representações  sociais  de  moral  e  sobre  o  nível  de  julgamento  moral  de  jovens.  Assim,
realizou-se  uma  análise  dos  limites  da  Teoria  do  Desenvolvimento  do  Raciocínio  Moral  de  Kolhberg  no  estudo  da  moralidade,  na  qual
avaliaram-se  aspectos  como  a  prioridade  do  desenvolvimento  cognitivo  na  formação  dos  julgamentos  morais,  a  defesa  da  invariância
cultural  dos  estágios  de  desenvolvimento  moral  e  a  utilização  de  escalas  de  respostas  pré-determinadas  como  procedimento
metodológico  fundamental  de  investigação.  Paralelamente,  buscou-se  demonstrar  a  contribuição  que  a  Teoria  das  Representações
Sociais  pode  oferecer  a  esse  campo  de  estudo,  a  fim  de  compreendermos  a  moral  como  composta  por  representações  que  devem  ser
analisadas  conforme  os  múltiplos  processos  que  a  engendram:  individuais,  interindividuais,  intergrupais  e  ideológicos.  A  pesquisa
envolveu  621  jovens  brasileiros  de  três  Regiões  distintas  -  Marília  /  SP,  Erechim  /  RS  e  Floriano  /  PI  -  e  200  jovens  argentinos  da
cidade  de  Avellaneda,  região  metropolitana  de  Buenos  Aires,  e  para  sua  realização  foram  aplicados  dois  instrumentos  objetivos  de
medida  do  nível  de  julgamento  moral  e  um  questionário  aberto  investigando  as  representações  sociais  de  moral  e  suas  redes
semânticas.  A  amostra  foi  proporcionalmente  distribuída  conforme  o  tipo  de  escola  (pública  e  particular)  e  o  ano  escolar  freqüentado
(8º  ano  do  Ensino  fundamental  e  3º  ano  do  Ensino  Médio,  considerando-se  os  graus  escolares  equivalentes  na  Argentina).  Os
resultados  demonstraram  a  existência  de  variações  nas  representações  sociais,  além  de  diferenças  nos  escores  dos  instrumentos  de
medida  de  julgamento  moral,  relacionadas,  especialmente,  com  a  nacionalidade  dos  jovens  e  seu  nível  socioeconômico.  Os  dados
levantados  foram  discutidos  para  se  demonstrar  que  os  estudos  nessa  área  não  devem  se  reduzir  à  designação  dos  indivíduos  em
estágios  de  julgamento  moral  concebidos  como  culturalmente  invariáveis,  mas  que  devem  compreender  a  moralidade  como  um
fenômeno  complexo,  inseparável  da  experiência  diária,  das  relações  sociais  no  seio  da  sociedade,  das  heranças  históricas  e  culturais  e
do  posicionamento  de  cada  indivíduo  no  tecido  social.
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Código: 525

Título: Marcas de Assujeitamento na produção escrita de alunos do Ensino Médio: uma análise polifônica do 
discurso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200215824001015026P7

Palavra Chave: MARCAS DE ASSUJEITAMENTO - PRODUÇÃO ESCRITA - ENSINO MÉDIO

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objeto  de  estudo  o  discurso  de  alunos  de  Ensino  Médio.  Tendo  como  base  os  pressupostos  teóricos
da  Análise  do  Discurso,  nosso  objetivo  está  centrado  na  reflexão  sobre  as  marcas  polifônicas  que  constituem  esse  discurso.  A  análise
das  formas  marcadas  e  não  marcadas  da  heterogeneidade  mostrada  na  constituição  desse  discurso  vai  possibilitar  a  percepção  de
marcas  de  assujeitamento  no  discurso  dos  referidos  alunos.  Tal  assujeitamento  se  dá  por  meio  de  dois  importantes  Aparelhos
Ideológicos  do  Estado:  a  Escola  e  a  Igreja.  Na  verdade,  esses  dois  aparelhos  sempre  tiveram  uma  função  semelhante  no  seio  da
sociedade:  a  de  doutrinação.
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Código: 526

Título: Violência e indisciplina no cotidiano da escola pública: jovens espectadores, vitimizados e agentes de 
agressões

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20025233001014009P0

Palavra Chave: VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, DISCIPLINA ESCOLAR -TESE

Resumo:  Este  estudo  analisa  as  experiências  dos  adolescentes  e  jovens  alunos  com  a  violência  no  ambiente  escolar.  A  investigação  foi
realizada  em  1999,  numa  escola  pública  de  ensino  fundamental  e  médio,  localizada  na  cidade  de  São  Paulo.  As  hipóteses  trabalhadas
foram:  1)  a  experiência  com  a  violência  na  escola  se  dá  diferentemente  para  adolescentes  do  ensino  fundamental  e  jovens  do  ensino
médio;  2)  a  escola  pode  potencializar  certas  formas  de  violência  não  só  sendo  demasiadamente  permeável  às  dinâmicas  sociais
externas,  mas  também  pela  sua  forma  de  organização  e  funcionamento  internos.  A  análise  das  experiências  juvenis  convergiram  com
as  hipóteses  aventadas,  indicando  que  as  experiências  com  a  violência  são  muito  diferentes  para  os  adolescentes  do  ensino  fundamental
e  para  os  jovens  do  ensino  médio.  Há  um  envolvimento  maior  dos  alunos  do  ensino  fundamental  nas  redes  de  violência,  seja  como
vitimizados  seja  como  agentes  de  agressão.  Verificou-se,  ainda,  que  as  dinâmicas  dos  tempos  e  espaços  no  ambiente  escolar  acaba
favorecendo  situações  de  violência.  Embora  sofra  os  efeitos  do  crescimento  da  violência  e  insegurança  urbanas  a  escola  não  consiste
numa  "esponja"  sem  filtros  do  meio  social.  No  seu  interior,  em  contato  com  sua  organização  e  modo  de  funcionamento,  são  geradas
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Código: 527

Título: A Dogmatização da Teoria: A Contradição como Negação da Falta no Discurso do Professor de 
Línguas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021836633003017043P7

Palavra Chave: FORMAÇÃO DE PROFESSOR; SUBJETIVIDADE; ANÁLISE DO DISCURSO

Resumo:  O  Objeto  de  estudo  desta  tese  é  o  discurso  do  curso  de  formação  continuada  de  Língua  Estrangeira  e  Materna  para
professores  do  Ensino  Médio  e  Fundamental.  Do  paradoxo  que  envolve  o  curso  de  formação  continuada,  delimitou-se  o  tema  do
presente  trabalho:  a  coexistência  da  submissão  dos  professores  alunos  às  novas  teorias  e  de  questionamentos,  em  meios  acadêmicos,
sobre  a  resistência  desses  professores  alunos  a  essas  teorias.  A  hipótese  norteadora  deste  trabalho  é  a  de  que  os  professores  alunos
dogmatizam  as  teorias,  por  um  processo  de  transposição  da  mitificação  acadêmica  da  teoria  (Coracini,  1998:34)  para  esses  cursos.  A
resistência  desses  mesmos  professores  às  novas  teorias  se  deve  ao  fato  de  o  ato  de  dogmatizar  pressupor  a  fé  e  esta,  por  sua  vez,  a
dúvida.  Metodologicamente,  este  estudo  se  coloca  na  interface  da  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa  com  o  movimento  de
Desconstrução,  recorrendo,  também,  a  alguns  conceitos  da  Psicanálise.  A  análise  demonstrou  que,  embora  o  discurso  produzido  nos
cursos  de  formação  continuada  seja  fortemente  pelo  imaginário  discursivo,  responsável  pela  dogmatização  e  pela  priorização
logocêntrica  da  teoria  em  detrimento  da  prática,  permite  a  desconstrução  desses  processos.  Esses  processos  se  concretizam  pela
reprodução  de  duas  tradições  gregas  que  se  manifestam  de  forma  inextrincável:  a  da  teleologia  da  modelização  e  a  da  divisão  social  do
trabalho.  Essas  tradições  são  responsáveis  pelos  regimes  de  verdade  que  se  constituem  de  procedimentos  de  apropriação  e  distribuição
do  discurso  científico,  portanto,  de  seu  acesso  a  alguns  e  interdição  a  outros,  produzindo  a  ligação  desse  discurso  com  o  poder  e  com  o
desejo  (Foucault,  1971/1996:10).  Essa  ligação  se  manifesta  na  materialidade  linguística  das  enunciações  de  professores  alunos  e  de
professores  ministrantes,  sob  a  forma  de  contradições  de  duas  naturezas:  uma  de  ordem  sócio-histórica,  constitutiva  desse  discurso,  e
outra,  de  ordem  psicanalítica,  constitutiva  do  processo  de  subjetivação  de  seus  enunciadores.
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Código: 528

Título: Avaliação da aprendizagem e formação de professores de físi-ca para o ensino de nível médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021938833003017001P2

Palavra Chave: FÍSICA;ENSINO;PROFESSORES

Resumo:  Neste  trabalho,  implementamos  a  temática  avaliação  da  aprendizagem  na  disciplina  Prática  de  Ensino  e  Estágio
Supervisionado  II,  do  curso  de  Licenciatura  em  Física,  investigando  quais  são  os  principais  problemas  e  dificuldades  que  surgem  neste
processo.  Para  isso,  primeiro  realizamos  uma  pesquisa  suporte  que  teve  como  objetivo  o  levantamento  de  informações  sobre  a
realidade  profissional  docente  e  algumas  das  idéias  intuitivas  de  professores  em  exercício  sobre  ensino,  aprendizagem  e  avaliação.  Este
primeiro  conjunto  de  dados  foi  utilizado  por  nós  para  planejar  as  nossas  ações  com  os  futuros  professores,  permitindo  um  olhar  mais
próximo  da  realidade  das  escolas  de  nível  médio.  Durante  o  trabalho  com  os  futuros  professores,  atuamos  como  professor  e
pesquisador,  realizando  um  conjunto  de  atividades  com  a  finalidade  de  discutir  de  forma  crítica  o  sistema  de  avaliação  tradicional,
gerando  insatisfações  com  este  modelo  e  construindo  soluções  alternativas  que  pudessem  vir  a  superar.
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Código: 529

Título: Os tipos psicológicos, segundo Jung - uma investigação junto ao professor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200270833002010001P6

Palavra Chave: JUNG

Resumo:  Este  trabalho  propõe-se  a  investigar  em  que  medida  os  professores,  ao  se  identificarem  ou  não  com  os  respectivos  tipos
psicológicos  junguianos,  conseguem  analisar  o  modo  como  as  características  pessoais  inerentes  a  cada  tipo  podem  influenciá-los
quanto  à  forma  peculiar  de  observar  o  meio  que  os  cerca  e  de  tomar  decisões  diante  da  multiplicidade  de  situações  em  sala  de  aula.
Com  a  finalidade  de  identificar  os  tipos  psicológicos,  utilizou-se  o  identificador  MBTI  (Myers-Briggs  Type  Indicator)  em  vinte
professores  do  ensino  médio,  com  vistas  a  propiciar-lhes  o  autoconhecimento  e  a  contribuir  para  o  aprimoramento  dos  relacionamentos
tanto  na  área  pessoal  como  na  profissional.  Os  resultados  demonstraram  que,  mediante  o  processo  do  autoconhecimento,  houve
identificação  e  reconhecimento  do  dinamismo  das  funções  psíquicas,  já  que  não  existe  melhor  ou  pior  tipo  psicológico,  mas  sim
expressões  de  comportamentos  desenvolvidas  e  fortalecidas  pelos  professores  ao  se  depararem  com  os  múltiplos  desafios  que  lhes  são
apresentados  ao  longo  da  vida.  A  diversidade  dos  tipos  psicológicos  valoriza  os  trabalhos  em  sala  de  aula,  permitindo  que  tanto  as
atividades  em  grupo  quanto  as  individuais  assegurem  determinada  composição  de  atração  natural  dos  tipos  psicológicos  com  o  estilo
de  abordagem  metodológica  adotada  pelo  professor.  Quando  existe  suficiente  autoconhecimento,  o  professor  consegue  detectar  com
clareza  e  propriedade  suas  preferências  naturais,  identificando-se  e  aderindo-se  com  abordagens  mais  características  à  sua  própria
maneira  de  ser,  à  sua  estrutura  de  personalidade,  desenvolvendo  a  docência  de  maneira  mais  integrada.
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Código: 530

Título: A formação prática dos professores de Geografia egressos da UEPG: problemas e perspectivas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20026240005011005P0

Palavra Chave: EDUCAÇÃO, FORMADORES, ADOLESCENTES

Resumo:  Esse  trabalho  de  pesquisa,  teve  como  objetivo  analisar  o  que  se  passa  no  período  de  formação  de  professores  de  Geografia,
em  especial  na  UEPG,  de  modo  a  diagnosticar  os  principais  problemas  que  afetam  seus  trabalhos  em  sala  de  aula,  numa  intenção  de
abordar  a  problemática  do  distanciamento  entre  o  que  se  aprende  no  curso  de  Licenciatura  em  Geografia  e  o  que  se  ensina  nesta
disciplina  na  escola.  Para  tanto  desenvolvemos  como  metodologia  um  estudo  exploratório  descritivo,  ou  seja,  uma  pesquisa  de  caráter
qualitativo,  com  enfoque  histórico  e  dialético,  se  reportando  `as  tendências  pedagógico-educacionais,  `as  diversas  concepções  de
currículo  e  `as  últimas  políticas  educacionais  brasileiras  (entendendo  aqui,  política  apenas  no  aspecto  legal).  Para  atrelar  essa
abordagem  ao  momento  atual,  apresentamos  também  as  discussões  sobre  as  competências  do  professor  e  os  saberes  necessários  ao
século  XXI.  As  análises  efetuadas  tanto  no  campo  da  Educação,  como  no  campo  da  Geografia,  permitiram  observar  e  discutir  sobre  a
formação  e  prática  dos  professores  egressos  da  UEPG  -  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa  neste  período  (entre  1996  e  2000),  que
foi  marco  de  muitas  mudanças  para  a  escola,  como  a  instauração  da  nova  LDB  e  dos  PCNs  no  ensino  fundamental  e  médio.  Isso
possibilitou  fazer  uma  correlação  entre  a  formação  desses  professores  e  as  dificuldades  encontradas  em  suas  práticas.  Consideramos  no
final  da  pesquisa  que  existem  problemas  no  período  de  formação  referente  à  sobreposição  de  conteúdos  e  desvinculação  entre
conhecimentos  técnicos  e  pedagógicos.  No  entanto,  uma  de  nossas  preocupações  que  era  a  de  como  mobilizar  os  demais  professores
do  curso  para  atender  essas  deficiências,  já  se  transformara  numa  boa  perspectiva,  pois  no  interior  do  curso  está  sendo  fomentada
grandes  discussões  para  promover  a  reformulação  curricular  visando  superar  estes  conflitos,  com  a  consciência  de  que  isto  é  apenas  um
primeiro  passo  para  pensar  em  mudanças.
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Código: 531

Título: Contextualizando o fazer - subsídios para uma educação científica com enfoque histórico-filosófico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200263931001017035P6

Palavra Chave: EDUCAÇÃO CIENTÍFICA;

Resumo:  Esse  trabalho  avalia  a  relação  entre  historia,  filosofia  da  ciência  e  ensino,  a  partir  de  uma  análise  crítica  de  um  currículo  com
enfoque  histórico-filosófico  construído  para  um  curso  de  eletromagnetismo  e  implementado  no  nível  médio  de  escolas  do  município  do
Rio  de  Janeiro.  Partindo  de  um  estudo  sistemático  em  história  da  ciência,  procura-se  mostrar  que  no  desenvolvimento  do
eletromagnetismo  existem  questões  filosóficas  fundamentais  à  compreensão  do  processo  de  construção  da  ciência.  E,  poranto,
importantes  a  serem  trabalhadas  com  os  alunos  do  ensino  médio,  em  cursos  que  pretendam  discutir  a  ciência  e  o  seu  papel  na  sociedade
contemprânea.
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Código: 532

Título: Práticas de letramento de alunos do ensino médio: um estudo descritivo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021877333003017001P2

Palavra Chave: LEITURA;ESCRITA;ORALIDADE

Resumo:  Este  trabalho  objetivou  escrever  a  analisar  as  práticas  de  letramento  de  jovens  do  Ensino  Médio.  Os  dados  foram  coletados
através  de  um  questionário  e  de  entrevistas.  Os  dados  foram  analisados  através  de  análise  estatística  e  da  análise  do  conteúdo  das
respostas.  Os  resultados  mostram  que  esses  jovens  reconhecem  as  funções  sociais  da  leitura  e  da  escrita,  embora  enfatizem  as  práticas
vinculadas  ao  contexto  escolar.  Diante  de  dificuldades  em  compreender  ou  redigir  um  texto,  eles  apresentam  diferentes  estratégias
cognitivas  e  comportamentais.  Eles  buscam  a  leitura  dos  meios  de  comunicação  escritos  por  auxiliarem  mais  na  leitura  e  na  escrita  do
que  os  meios  de  comunicaçào  audiovisuais.  Conclui-se  que  essas  práticas  contribuem  para  a  inserção  social  e  que  os  conteúdos
acadêmicos  devem  promover  a  reflexão  sobre  o  mundo  letrado  para  que  os  jovens  possam  exercer  a  cidadania.
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Título: A Democracia que Pratica a escola. Princípios e direitos pedagógicos para avaliar a educação: um 
estudo em escolas públicas no sudoeste do Paraná

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200248242001013001P5

Palavra Chave: DEMOCRACIA; DIREITOS PEDAGÓGICOS; CRESCIMENTO; INCLUSÃO;

Resumo:  Este  trabalho  discute  o  que  vem  sendo  entendido  e  praticado  como  democracia  escolar.  Embasa-se  na  teoria  de  Basil
Bernstein  (1996,1998,  2000)  sobre  "democracia  e  direitos  pedagógicos",  avaliando  o  ensino  fundamental  e  médio,  em  três  escolas
públicas  no  oeste  do  Paraná.  Utiliza,  na  coleta  de  dados,  os  princípios  de  distribuição  de  imagens,  de  distribuição  de  conhecimentos  e
de  disponibilização  de  recursos,  que  subsidiam  e  caracterizam  os  direitos  de  crescimento  pleno,  de  inclusão  e  de  participação.  Explicita
o  processo  de  organização  escolar,  seus  limites  e  possibilidades  tendo  em  vista  a  gestão  democrática.  Realiza,  através  da  pesquisa
qualitativa  de  cunho  etnográfico,  uma  leitura  e  compreensão  de  diferentes  contextos  de  escola  pública,  interpretando  suas  semelhanças
e  diferenças,  face  à  escola  democrática  possível.  Apresenta  questões  para  reflexão  que  envolvem  as  possibilidades  a)  do  crescimento
pleno,  b)  do  processo  de  inclusão  e  c)  da  dinâmica  da  participação,  que  podem  levar  as  pessoas  a  manter,  a  transformar  e  a  construir
uma  nova  ordem  social.
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Código: 534

Título: Discursos escolares sobre gravitação newtoniana: textos e imagens na física do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021801333003017001P2

Palavra Chave: IMAGENS;GRAVITAÇÃO;TEXTOS

Resumo:  Para  a  Análise  de  Discurso  (E.  Orlandi;  M.  Pêcheux)  os  sentidos  são  produzidos  em  determinadas  condições  de  produção
que  incluem  a  situação  imediata  e  o  contexto  histórico-cultural  mais  amplo.  Sentidos  são  produzidos  em  relação  a  outros  sentidos,
pressupondo  uma  memória  discursiva.  Os  discursos  em  sala  de  aula  são  a  instância  privilegiada  em  que  se  produzem  os  saberes
explícitos  e  implícitos  que  compõem  o  conhecimento  escolar.  Segundo  A.  Lopes,  o  conhecimento  escolar  é  constituído  tanto  em
relação  com  o  conhecimento  científico  quanto  em  relação  ao  conhecimento  comum.  Com  base  neste  referencial  teórico,  analiso  como  e
que  sentidos  foram  produzidos  na  leitura  de  imagens  e  textos  escritos  que  funcionaram  em  situações  concretas  de  ensino,  aulas  de
física  sobre  gravitação  newtoniana  no  nível  médio.  Estas  aulas  teve  como  finalidades  o  estabelecimento  de  aproximações  dos
estudantes  com  múltiplos  aspectos  da  cultura  científica,  assim  como  contribuir  para  a  formação  de  leitores;  e  duas  caracte
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Código: 535

Título: Informação e Autonomia: A Mediação Segundo Feuerstein

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211653001010018P0

Palavra Chave: MODIFICABILIDADE, COGNITIVA; MEDIAÇÃO, DOCUMENTO;

Resumo:  Esta  Tese  de  Doutorado  apresenta  a  gênese,  o  desenvolvimento  e  a  avaliação  da  Implementação  do  Programa  de
Enriquecimento  Instrumental  -  PEI  -,  nas  Escolas  de  Ensino  Médio  da  Rede  Pública  Estadual  da  Bahia.  Experiência  vivenciada  desde  o
ano  de  1999  e  acompanhada  por  um  projeto  de  pesquisa  delineado  para  avaliar  a  efetividade  da  aplicação  do  PEI,  como  aplicativo  da
Teoria  da  Modificabilidade  Cognitiva  Estrutural  e  da  Teoria  de  Aprendizagem  Mediada,  estratégia  metodológica  baseada  na  força  do
documento  (quatorze  Instrumentos)  e  na  mediação  humana,  no  que  tange  ao  processo  de  apreensão,  significação  e  transferência  de
informação  por  professores  e  alunos.  O  PEI  caracteriza-se  como  projeto  político,  integrado  ao  programa  de  Governo  Educar  para
Vencer,  que  através  de  exercícios  específicos  potencializa  a  cognição,  desenvolvendo  competências,  habilidades,  funções  cognitivas  e
operações  mentais  rumo  à  autonomia  cognitiva.  A  investigação  constitui-se  num  estudo  comparativo  entre  alunos  da  1ª  e  2ª  séries  de
Unidades  Escolares  que  já  integravam  o  PEI  ao  seu  currículo  (grupo  experimental)  e  a  alunos  de  Unidades  Escolares  que  não  tiveram  a
intervenção  do  PEI  (grupo  controle).  A  análise  dos  dados  revela  mudanças  paradigmáticas  no  processo  ensino  e  aprendizagem
advindas  da  aplicação  dos  Instrumentos  PEI.
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Título: Quem mandou você gostar?um estudo léxico-semântico do amor-paixão em letras de música 
preferenciais de alunos do ensino médio (SP)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200235233002010103P3

Palavra Chave: ESTUDO LÉXICO-SEMÂNTICO; LETRAS DE MÚSICA; ENSINO MÉDIO

Resumo:  Neste  estudo,  investigamos  o  vocabulário  de  canções  da  preferência  de  alunos  do  nível  médio,  com  o  objetivo  de  propor  um
modelo  pedagógico  para  o  seu  ensino,  com  fundamento  na  teoria  lingüística  aplicada  à  educação.  Para  isso,  participou  como
informante  da  pesquisa  (respondendo  a  um  questionário  e  concedendo  uma  entrevista)  um  conjunto  de  alunos  do  ensino  médio  de  duas
escolas  da  cidade  de  São  Paulo  (uma  pública  e  a  outra  privada).  Selecionamos  um  corpus  composto  por  letras  de  música  da  preferência
desse  grupo  de  alunos,  integradas  ao  campo  semântico  do  amor,  e  sistematizamos  o  seu  vocabulário  por  meio  do  estabelecimento  da
freqüência  lexical,  palavras-tema  e  campos  léxico-semânticos  e  conceituais.  Em  seguida,  realizamos  uma  análise  das  letras  de  música
centrada  nos  aspectos  do  amor-paixão  e  apresentamos  o  significado  que  o  vocabulário  das  letras  de  música  possui  para  os  alunos.
Finalmente,  buscamos  apresentar  um  modelo  de  leitura  das  letras  das  canções,  a  partir  da  ampliação  de  sentidos  do  vocabulário  por
meio  da  parassinonímia  e  da  paráfrase,  buscando  a  valorização  e  o  aprofundamento  dos  temas  ali  tratados.
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Código: 537

Título: Por uma mediação praxiológica do saber filosófico no ensino médio: análise e proposição a partir da 
experiência paranaense

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200279233002010001P6

Palavra Chave: ENSINO DE FILOSOFIA, FORMAÇÃO HUMANA, MEDIAÇÃO PRAXIOLÓGICA

Resumo:  Buscar  a  compreensão  das  questões  que  emergem  das  práticas  pedagógicas  do  ensino  da  Filosofia  no  Paraná,  bem  como  as
possibilidades  de  ampliação  do  espaço  e  da  pertinência  da  disciplina  na  escola,  constituiu  o  objeto  desta  pesquisa.  Para  tanto,
configurou-se  a  realidade  das  práticas  docentes  no  Estado  como  ponto  de  partida  e  aí  inseridos  os  aspectos  relativos  à  reivindicação  de
reinclusão  da  Filosofia  no  currículo,  a  proposta  curricular  de  Filosofia  para  o  ensino  médio  nessa  unidade  federada.  O  delineamento
empírico  relativo  à  temática  foi  elaborado  em  duas  frentes.  A  primeira,  com  os  grupos  e  instituições  interessados  em  discutir  e  motivar
o  aperfeiçoamento  das  práticas  pedagógicas  de  filosofia  na  escola,  bem  como  com  as  universidades  do  Paraná  para  o  conhecimento  de
suas  propostas  de  formação  de  professores  de  Filosofia.  Assim,  nessa  primeira  etapa,  foram  entrevistados  representantes  desses  grupos
e  instituições  e  analisadas  as  propostas  curriculares  dos  diversos  cursos  de  graduação  mantidos  por  estas  últimas.  O  segundo  núcleo  da
pesquisa  empírica  se  dirigiu  aos  professores  da  rede  pública  de  ensino  no  Estado  coletando  dados  que  permitiram  traçar  o  perfil  do
professor  de  Filosofia  quanto  a  sua  formação,  regime  de  trabalho,  formação  acadêmica  -  tanto  relativa  aos  cursos  de  licenciatura,  como
à  pós-graduação  -,  ano  de  conclusão  da  graduação,  disciplinas  que  leciona,  tempo  de  docência  de  Filosofia.  O  mesmo  instrumento  de
coleta  de  dados  permitiu,  ainda,  estudar  as  perspectivas  docentes  quanto  ao  ensino  da  Filosofia,  os  objetivos  de  ensino  que  perseguem,
e,  em  relação  a  esses  objetivos,  como  realizam  seleção,  organização  e  desenvolvimento  dos  conteúdos  filosóficos  em  sala  de  aula.  Com
base  em  referências  teóricas  que  fundamentam  a  presença  da  filosofia  como  elemento  imprescindível  para  a  formação  humana  do
adolescente,  o  trabalho  apresenta,  ao  final,  considerações  sobre  como  justificar  a  inserção  deste  componente  nos  currículos  escolares  e
como  elaborar  mediações  praxiológicas  dessa  contribuição  formadora,  no  âmbito  do  ensino  médio.  Tais  questionamentos
encaminharam  a  discussão  acerca  do  sentido  da  filosofia  em  sala  de  aula,  das  dúvidas  quanto  ao  ensinar  a  filosofia  ou  ensinar  a
filosofar  e  das  perguntas  sobre  os  caminhos  e  modos  para  aprender  filosofia.
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Código: 538

Título: Jornal escolar e vivências humanas - um roteiro de viagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200257333002010096P7

Palavra Chave: JORNALISMO; JORNAL ESCOLAR; JORNALISMO E EDUCAÇÃO

Resumo:  Esta  tese  teve  como  objetivo  compreender  como  a  produção  do  Jornal  Escolar  pode  contribuir  com  o  processo  de
humanização  entre  os  participantes,  no  ensino  fundamental  e  médio.  Os  estudos  iniciais  apontaram  para  a  necessidade  de  buscar  os
sentidos  aos  termos  Educação  e  Humanização  e,  além  disso,  que  jornalismo  pode  corresponder  a  essa  aspiração  de  contribuir  com  o
processo  de  humanização  no  meio  escolar.  Com  estas  questões  em  mente,  formulei  minhas  propostas  e  as  apresentei  a  professores  da
rede  pública  e  particular,  em  Campo  Grande  (MS),  na  forma  de  estratégias,  de  modo  que  estas  lhes  permitissem  estabelecer  suas
próprias  estratégias,  de  acordo  com  aspirações,  necessidades  e  peculiaridades  de  seus  alunos.  Após  discussões  teóricas  e  oficinas,  estes
professores  estabeleceram  seus  planos  de  ação  e  desenvolveram  experiências  com  seus  alunos,  em  suas  escolas.  Baseada,  portanto,  na
metodologia  da  pesquisa-ação,  de  Michel  Thiollent,  a  pesquisa  realizou-se  de  maneira  cooperativa  -  a  medida  que  as  propostas  eram
colocadas  em  prática,  as  experiências  aconteciam  e  produziam  conhecimento  aos  professores  e  ao  pesquisador.  A  pesquisa  permitiu
algumas  constatações  de  notada  importância:  a  produção  de  jornais  escolares,  entendida  como  processo  -  como  instrumento  complexo
-,  flexível  e  não  autoritário,  promove  tanto  iniciativas  individuais,  como  também  trabalhos  participativos  e/ou  coletivos.  Em  outros
termos,  é  processo  de  muitas  mãos  e,  portanto,  pode  favorecer  o  desenvolvimento  da  humanização  de  todos  -  educandos  e  educadores
que  passam  a  ver  a  escola  como  comunidade,  família.
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Título: Análise de experiências didáticas com grupos de aprendizagem em física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200275933002010001P6

Palavra Chave: ENSINO DE FÍSICA, GRUPOS DE APRENDIZAGEM, PSICANÁLISE, SUBJETIVAÇÃO

Resumo:  O  objetivo  dessa  pesquisa  consiste  em  investigar  a  dinâmica  de  funcionamento  de  grupos  de  aprendizagem  em  Física  no
Ensino  Médio  e  as  relações  com  as  intervenções  do  professor.  Os  dados  coletados,  mediante  gravação  das  aulas  em  vídeo,  referem-se  a
dois  grupos  de  alunos,  denominados  grupos  A  e  B,  em  dois  cursos  de  Física  que  ocorreram  em  1998  e  1999,  respectivamente,  na
Escola  de  Aplicação  da  Faculdade  de  Educação  da  USP.  O  ponto  mais  intrigante,  observado  ao  longo  do  trabalho,  foi  a  diferença  dos
resultados  didáticos  conseguidos  nos  dois  casos,  apesar  de  o  professor  ter  sido  o  mesmo.  A  análise  dos  dados  focalizou  três  aspectos:
as  dificuldades  encontradas  pelos  grupos  de  alunos  para  se  estruturarem  como  grupos  de  trabalho,  a  ação  efetiva  colocada  em  prática
pelo  professor  e  a  evolução  dos  eventos,  ao  longo  de  um  determinado  período.  Um  autor  que  nos  pareceu  bastante  adequado  para
interpretar  nossos  dados  foi  Didier  Anzieu,  que  apresenta  uma  abordagem  psicanalítica  para  interpretar  o  funcionamento  e  a  dinâmica
de  grupos.  Particularmente,  utilizamos  sua  teoria  dos  organizadores  psíquicos  inconscientes  de  grupo.  Entre  os  principais  resultados
podemos  destacar  que,  no  caso  do  grupo  A,  ocorreu  uma  mudança  do  grupo  de  uma  posição  inicial  -  em  que  predominou  a
indiferenciação  e  a  fusão  -  para  uma  posição  final  -  marcada  pela  subjetivação  e  individuação  do  grupo.  No  caso  do  grupo  B,  devemos
destacar  que  ele  não  foi  capaz  de  se  organizar.  O  grupo  inicialmente  oscilou  entre  aceitar  as  reivindicações  do  professor  e  recusar-se  a
trabalhar  e,  finalmente,  acabou  desintegrando-se.  Concluímos  discutindo  algumas  diretrizes  para  o  professor  trabalhar  com  os  alunos
em  grupo,  focalizando,  principalmente,  o  papel  de  suas  intervenções.  Acreditamos  que,  para  isso,  deve-se  privilegiar  a  aprendizagem
em  grupo  na  formação  inicial  e  em  serviço  dos  professores  de  Física  e  seus  desdobramentos  para  sua  prática  pedagógica.
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Título: Diálogos interdisciplinares: relações entre física e pintura na virada do século xix para o xx

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200267231001017035P6

Palavra Chave: EDUCAÇÃO CIENTÍFICA;

Resumo:  Esse  trabalho  avalia  a  relação  entre  história,  filosofia  da  ciência  e  ensino,  a  partir  do  estudo  das  relações  entre  pintura  e  física
na  virada  do  século  xix  para  o  xx  e  suas  implicações  para  o  ensino  de  física  no  nível  médio.  Tem  também  o  objetivo  discutir  sobre  a
possibilidade  de  introduzir  o  estudo  de  física  moderna  no  ensino  médio.  Tudo  isso  junta-se  para  discutir  a  necessidade  de  uma
abordagem  cultural  da  ciência,  com  a  finalidde  de  construir  uma  prática  pedagógica  significativa  para  os  estudantes  do  ensino  médio.
O  trabalho  ainda  apresenta  uma  avaliação  dos  alunos  que  estiveram  envolvidos  com  as  atividades  durante  o  ano  letivo  de  2001,  que
mostra  o  acerto  das  opções  feitas  ao  longo  do  trabalho.
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Título: Por que escrever? Uma discussão sobre princípios lingüístico-pedagógicos para o ensino da produção 
textual

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200221531001017001P4

Palavra Chave: PRINCÍPIOS LINGÜÍSTICO;

Resumo:  A  discussão  procura  proceder  à  análise  do  distanciamento  entre  a  pratica  do  ensino  de  redação  e  suas  finalidades,  segundo
discursos  oficiais  para  o  ensino  médio;  e  discutir  princípios  lingüistico-pedagógicos  para  o  ensino  da  produção  de  textos  e  o
conseqüente  redimensionamento  das  práticas.  O  segundo  capitulo  analisa  o  distanciamento  entre  discurso  e  prática  no  ensino  da
produção  de  textos,  com  base  na  experiência  de  formar  professores  e  alunos  em  escolas  do  Rio  de  Janeiro.  O  terceiro  discute  conceitos
de  sujeito  e  linguagem  tal  como  trabalhados  na  cultura  escolar.  O  quarto  e  o  quinto  apresentam  uma  discussão  sobre  os  objetivos
oficiais  do  ensino  de  redação,  usando  o  recorte  da  1egis1ação  mais  recente;  e  uma  análise  das  propostas  e  dos  critérios  de  avaliação  das
redações  do  exame  vestibular  da  UFRJ  e  do  ENEM.  O  sexto  destaca,  com  base  na  discussão  empreendida,  elementos
lingüístico-pedagógicos  que  configuram  urna  proposta  de  oferecer  princípios  para  um  ensino  de  produção  textual  em  uma  perspectiva
discursiva.
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Título: A leitura literária na escola: a palavra como diálogo infinito

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200213433004030016P0

Palavra Chave: LEITURA; LITERATURA; DISCURSO; SENTIDO; MEDIAÇÃO; ENSINO

Resumo:  A  leitura  é  uma  prática  discursiva  em  que  estão  inseridos  os  sujeitos  produtores  de  sentido  ¾  autor  e  leitor  ¾,  determinados
sociohistoricamente.  Na  prática  escolar  de  leitura,  esses  sujeitos  são  mediados  pelo  professor,  e  inscritos  na  ordem  institucional
escolar.  Sendo  discurso  e  estando  inserida  no  campo  discursivo  educacional,  a  leitura  literária,  objeto  específico  desta  pesquisa,  traz,
em  sua  gênese,  uma  contradição:  a  literatura,  uma  manifestação  de  natureza  polissêmica,  ser  instituída  como  uma  prática  numa
situação  de  coerção,  ou  seja,  a  uma  expressão  de  arte,  ser  dado  um  caráter  de  disciplina  curricular,  o  que  provoca  uma  tensão  entre  o
discurso  literário  e  o  discurso  escolar.  No  primeiro  movimento  desta  pesquisa,  apresenta-se  uma  paisagem  da  leitura  literária,
enfocando  o  lugar  que  essa  atividade  tem  ocupado  na  escola  brasileira  de  ensino  médio,  nas  duas  últimas  décadas.  No  segundo
movimento,  são  problematizados  alguns  mitos  sobre  leitura  que  têm  orientado  e  determinado  a  prática  de  leitura  literária  em  sala  de
aula.  Com  base  numa  compreensão  discursiva  de  linguagem,  o  último  movimento  apresenta  uma  possível  concepção  de  leitura  e
interpretação,  mediante  a  discussão  de  conceitos  ou  categorias  como  discurso,  autoria,  texto,  leitor.  Considerando  que  a  atividade  de
leitura  coloca-se  como  resultado  da  relação  entre  interlocutores  que,  numa  situação  de  interação  e,  conseqüentemente,  conflito,
produzem  sentidos,  conclui-se  que  a  leitura  literária  escolar  encontra-se  enovelada  numa  rede  de  discursos,  cujo  principal  interlocutor  é
o  professor,  de  forma  que  sua  concepção  de  leitura  determina  a  prática  de  leitura  na  sala  de  aula.
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Título: A Produção do Conhecimento na Escola Pública por Meio da Pesquisa: O Projeto Ciência na Escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021895233003017001P2

Palavra Chave: METODOLOGIA; PESQUISA-AÇÃO; RIZOMA

Resumo:  O  estudo  desenvolve-se  na  linha  da  pesquisa-ação  e  aborda  a  questão  do  ensino  por  meio  da  pesquisa  iniciando-se  na  escola
fundamental  e  média.  Alunos,  desde  5a.  série  até  o  3o.  ano  do  ensino  médio  elaboram  e  desenvolvem  projetos  de  pesquisa
utilizando-se  da  metodologia  científica  para  o  estudo  de  um  problema  real.  Durante  a  pesquisa  buscam  e  trabalham  com  conceitos  de
várias  disciplinas  em  uma  abordagem  rizomática.  Os  professores  também  são  envolvidos  pela  temática  em  estudo  e,  gradativamente,
passam  a  pesquisadores  de  suas  próprias  práticas.  O  produto  dessas  pesquisas,  tanto  de  alunos  quanto  de  professores,  são
posteriormente  apresentadas  à  sociedade  em  Congressos,  Seminários  dentre  outros  eventos  dessa  natureza.
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Título: O discurso escolar sobre o ensino de português

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200225528001010017P2

Palavra Chave: ANÁLISE DE DISCURSO, FORMAÇÃO DISCURSIVA

Resumo:  Levando  em  conta  as  noções  de  Norma  lingüística  e  de  Aparelho  Ideológico  de  Ensino  Escolar  de  Português,  toma-se  a
teoria  da  Análise  de  Discurso,  na  chamada  linha  francesa,  para  analisar  aspectos  do  discurso  escolar  sobre  o  ensino  de  Português,  isto
é,  sobre  o  discurso  que  tematiza  o  modo  como  deve  ser  essa  prática  em  sala  de  aula.  O  corpus  do  trabalho  é  constituído  de  respostas
discursivas  escritas  a  um  questionário  aplicado  a  professores  e  alunos  do  ensino  fundamental  e  médio.  A  análise  conclui  que  esse
discurso  se  apresenta  dividido  em  duas  formações  discursivas,  uma  tradicional,  (FDT),  e  outra  inovadora,  (FDI),  como  reflexo  do
conflito  ideológico  no  Aparelho  Ideológico  de  Ensino  Escolar  de  Português,  entre  os  lugares  de  autor  didático  normativista  e  o  de
lingüista,  pela  posição  de  produtor  de  conhecimento  para  professores.  Conclui  ainda  que  a  FDT  e  a  FDI  funcionam  discursivamente  de
modos  distintos  quanto  à  argumentação,  refutação,  polifonia,  função-autor,  ethos  discursivo,  posições  de  sujeito,  modalidades,
modalizações,  designação,  referência,  pré-construído  e  articulação.
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Título: Textos Argumentativos de Estruturas Variadas na Escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021778133003017043P7

Palavra Chave: : LEITURA; ARTIGOS JORNALÍTICOS; SUPERESTRUTURA; ARGUMENTATIVA

Resumo:  Através  de  observação  na  prática  pedagógica  e  de  pesquisa  exploratória,  verificou-se  que  os  alunos,  no  ensino  médio,
apresentavam  grandes  dificuldades  em  compreender  textos  argumentativos,  especificamente  artigos  jornalísticos,  cujas  estruturas  não
correspondiam  à  organização  textual  padronizada  pela  escola:  introdução  (tema  e  tese)  -  desenvolvimento  (argumentação)  -  conclusão
(retomada  da  tese).  Com  o  propósito  de  identificar  os  fatores  condicionantes  dessas  dificuldades,  desenvolveu-se  uma  intervenção
pedagógica  que  seguiu  as  etapas  metodológicas:  aplicação  de  questionário,  "ciclos  de  leitura"  (teste  escrito  individual  e  discussão  sobre
11  artigos  jornalísticos  em  estrutura  padrão  ou  não)  e  "aulas  de  leitura"  (foco  na  compreensão  de  textos  argumentativos  de  gêneros
variados).  Com  finalidade  didática,  foram  especificadas  categorias  estabelecidas  de  forma  muito  ampla  na  superestrutura
argumentativa  tomada  como  base.  Assim,  de  acordo  com  suas  funções  no  texto,  foram  consideradas  a  Tese  Aparente,  seus  Argumentos
e  Contra-Argumentos  (opcionais),  a  Tese  Global,  seus  Argumentos  (formados  de  Dados  e  Subteses)  e  possíveis  Contra-Argumentos,
Argumento  Narração/Descrição  e  Argumento  Sedução.  No  início  da  intervenção  realizada,  observou-se  que  os  alunos  não  só
apresentavam  dificuldades  de  compreensão  de  artigos  jornalísticos  em  estruturas  não-padrão,  mas  que  não  se  caracterizavam  leitores
proficientes  de  textos  argumentativos,  independente  de  gênero  ou  estrutura  textual.  No  decorrer  das  aulas  de  leitura  e  de  discussão
coletiva,  entretanto,  os  alunos  foram  redimensionando  a  concepção  de  linguagem  e  de  leitura  que  apresentavam,  dando  início  a  um
processo  de  reconhecimento  do  texto  como  unidade  de  sentido,  envolvido  por  fatores  formais,  semânticos  e  pragmáticos.  Com  o
auxílio  das  categorias  estruturais  definidas,  foram  apresentando  cada  vez  menos  dificuldades  de  compreensão,  chegando  ao  último
ciclo  como  leitores  proficientes.
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Título: As tecnologias multimídia-telemática na prática de ensino do meio ambiente: uma abordagem 
interdisciplinar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200220633002010034P1

Palavra Chave: EDUCAÇÃO AMBIENTAL; INTERDISCIPLINARIDADE; ESCOLA PÚBLICA;

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  investigar  concretamente  as  possíveis  contribuições  do  uso  da  multimídia-telemática  no
trato  das  questões  ambientais  referentes  ao  Ensino  Médio  em  Escolas  Públicas  Paulistas.  Procurou-se  verificar  se  há  melhoria  de
aprendizagem  dos  conceitos  ambientais  pelos  alunos  com  a  introdução  da  multimídia-telemática  no  processo  ensino-aprendizagem,
com  pesquisa  de  campo  realizada  no  período  de  1997  a  2000.  A  metodologia  empregada  neste  trabalho  partiu  da  pesquisa  qualitativa
na  educação,  com  enfoque  fenomenológico,  de  estudo  de  caso  com  abordagem  interdisciplinar.  Iniciou-se  em  1997  com  levantamento
empírico-diagnóstico  da  realidade  escolar  na  cidade  de  São  Paulo,  com  184  professores,  o  perfil  docente  e  o  uso  de  recursos
audiovisuais  de  suas  escolas.  Em  seguida,  inicia  se  o  estudo  de  caso  em  Rio  Claro,  em  uma  primeira  fase  da  pesquisa,  com  752
questionários  e,  nesta  cidade,  com  três  escolas,  obtém-se  o  perfil  do  alunado:  o  sócio-econômico  e  o  de  conhecimentos  dos  conceitos
sobre  a  temática  ambiental  e  de  contato  com  a  informática;  e  ainda,  entrevistas  com  os  professores  participantes  da  pesquisa.  Na
segunda  fase,  com  361  questionários,  a  que  os  alunos  responderam  opinando  sobre  o  CD-ROM  e  sobre  questões  relativas  aos
conceitos  ambientais,  cujas  respostas  não  foram  corretas  na  primeira  fase  da  pesquisa  em  1997;  assim,  estes  conceitos  são
reapresentados  no  questionário  de  2000  e  no  CD-ROM  elaborado  especialmente  para  o  ensino  médio:  Meio-Ambiente  e  Ciências
Atmosféricas  pelo  CPTEC/INPE/UNESP/UFMG,  cujas  aulas  foram  elaboradas  por  especialistas  e  que  teve  também  como  orientação
os  resultados  dessa  pesquisa  nas  escolas  participantes.  Os  professores  que  participaram  direta,  e  indiretamente  da  pesquisa
responderam  também  a  questionários  (20)  e  a  entrevistas.  São  apresentadas  discussões  sobre  os  parâmetros,  documentos  oficiais  para  o
ensino  médio  que  tratam  da  temática  estudada.  Mostram-se  ainda  os  conceitos  ambientais  como  são  apresentados,  em  três  livros
didáticos,  um  livro  paradidático  e  no  CD-ROM.  Procura-se  fazer  uma  análise  do  estudo  de  caso,  das  dificuldades  encontradas  na
realidade  escolar,  da  possibilidade  de  continuidade  deste  tipo  de  projeto  no  sistema  escolar.  Apesar  das  dificuldades  encontradas,  os
resultados  deste  estudo  apontaram  existir  relações  entre  o  ensino  com  o  uso  da  multimídia-telemática  e  a  melhora  de  aprendizagem.
Contudo,  tal  melhora  só  é  possível  não  só  com  a  construção  de  novas  tecnologias,  mas  principalmente  com  a  capacitação  de
professores  e  alunos,  buscando-se  a  contextualização  dos  conteúdos  tratados,  inseridos  no  currículo  escolar,  como  parte  integrante  da
proposta  pedagógica  escolar  construída  pela  e  para  a  escola,  onde  o  aluno  deve  ser  a  base  e  o  sujeito  da  construção  do  conhecimento.
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Título: Parâmetros Curriculares Nacionais e Avaliação nas Perspectivas do Estado e da Escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200238933004110040P5

Palavra Chave: REFORMA EDUCACIONAL BRASILEIRA, PARÂMETROS CURRICULARES NAC.

Resumo:  Sob  a  égide  do  neoliberalismo  e  financiadas  pelo  Banco  Mundial,  estão  sucedendo  reformas  educacionais  em  inúmeros
países,  entre  eles  o  Brasil.  A  Reforma  Educacional  Brasileira  está  sintonizada  com  as  transformações  político-econômicas  ocorridas,
principalmente,  a  partir  dos  anos  setenta  e  caracteriza-se  como  global,  visto  que  altera  profundamente  a  lógica  do  Sistema  Educacional.
O  conjunto  de  medidas  que  compõem  seu  arcabouço  legal  implica  a  descentralização  do  Sistema  Educacional;  amplia  o  conceito  de
Educação  Básica;  altera  as  formas  de  financiamento;  introduz  mecanismos  de  avaliação  em  larga  escala  (ENC,  ENEM)  e  reforça  a
avaliação  de  sistema  já  existente  (SAEB);  estabelece  Diretrizes  para  todos  os  níveis  de  ensino,  o  Referencial  Curricular  para  a
Educação  Infantil  e  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  os  Ensinos  Fundamental  e  Médio.  O  foco  do  presente  estudo  consistiu
em  compreender  como  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  e  as  Avaliações  em  Larga  Escala,  principalmente  as  de  Sistema,  estão
sendo  apreendidos  pelos  professores  e  Equipes  Pedagógicas  dos  Ensinos  Fundamental  e  Médio.  Para  abordar  o  objeto  de  estudo,  foram
analisados  documentos  oficiais,  aplicados  questionários  aos  professores  das  escolas  do  Ensino  Fundamental  e  Médio  pertencentes  a  um
pequeno  município  localizado  no  Estado  do  Paraná,  e  realizadas  entrevistas  com  as  Equipes  Pedagógicas  das  mencionadas  escolas.  Os
discursos  oficiais,  assim  como  os  dados  obtidos  através  dos  questionários  e  entrevistas,  foram  analisados  à  luz  da  categoria  da
contradição.  A  análise  efetivada  permitiu  identificar  incoerências  no  discurso  oficial  que  dificultam  o  entendimento  das  propostas.
Além  disso,  revelou  o  descompasso  existente  entre  o  proposto  e  desejado  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  e  as  Avaliações  em
Larga  Escala  e  o  percebido  pelo  cotidiano  escolar.  Sem  dúvida,  somente  uma  política  educacional  que  invista  na  capacitação  docente  e
na  transformação  das  condições  de  trabalho  na  escola  pública  poderá  superar  esse  desencontro.
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Título: Aspectos sócio-científicos em aulas de química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200219432001010001P7

Palavra Chave: ASPECTOS SÓCIO-CIENTÍFICOS, LETRAMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICOS

Resumo:  Esta  tese  consiste  em  quatro  estudos  de  caso  em  que  professores  de  química  do  ensino  médio  abordaram  questões
ambientais,  políticas,  econômicas,  éticas,  sociais  e  culturais  relativas  à  ciência  e  tecnologia,  denominadas  aspectos  sócio-científicos,
ASC,  fazendo  uso  do  livro  didático  Química  na  Sociedade.  O  objetivo  da  investigação  é  analisar  o  processo  pedagógico  da  abordagem
de  ASC,  visando  identificar  avanços,  limitações  e  implicações  para  o  currículo  e  para  o  processo  de  formação  de  professores  em
relação  aos  objetivos  de  formação  para  a  cidadania.  No  capítulo  um,  é  apresentada  revisão  bibliográfica  sobre:  o  letramento  científico  e
tecnológico;  a  proposta  de  educação  humanística  de  Paulo  Freire;  a  abordagem  de  ASC  em  currículos  de  ciências;  e  processos
interativos  e  dialógicos  em  sala  de  aula.  No  capítulo  dois,  é  analisado  o  livro  Química  na  Sociedade.  No  capítulo  três,  são  apresentados
os  procedimentos  metodológicos.  A  coleta  de  dados  consistiu  em  entrevistas  com  os  professores  e  alunos,  aplicação  de  questionário
socioeconômico-cultural,  gravação  em  vídeo  de  aulas  e  uso  de  diário  de  campo.  No  capítulo  quatro,  é  apresentada  a  análise  qualitativa
do  estudo  de  caso  um,  no  qual  os  ASC  foram  abordados  sistematicamente.  No  capítulo  cinco,  são  apresentadas  as  principais
contribuições  obtidas  dos  três  demais  casos.  A  análise  evidenciou  que  o  uso  do  livro  Química  na  Sociedade,  bem  como  a  experiência
no  magistério  foram  determinantes  nas  diferenças  observadas  entre  os  professores  na  abordagem  dos  ASC.  Apesar  de  todos  os
professores  desenvolverem  um  processo  pedagógico  aquém  de  uma  proposta  de  educação  científica  humanística,  foram  identificadas
várias  contribuições  para  o  letramento  científico  dos  alunos.  Em  conclusão,  os  estudos  mostraram  que  os  ASC  potencializam
interações  dialógicas,  possibilitam  a  introdução  de  atitudes  e  valores  e  podem  ser  configurados  como  elementos  constitutivos  dos
currículos.
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Título: Representação social de ciência constituída por alunos do ensino médio: ponto de passagem da ação 
pedagógica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200231833005010002P5

Palavra Chave: REPRESENTAÇÃO SOCIAL; ALUNOS; ENSINO MÉDIO

Resumo:  Este  trabalho  analisa  as  representações  sociais  de  ciência  de  alunos  da  segunda  série  do  ensino  médio  de  escolas  públicas  da
cidade  de  São  Paulo,  pesquisados  em  1999.  Tais  representações  são  discutidas  tendo  como  referência  teórico-  metodológicos  a  teoria
das  representações  sociais,  a  perspectiva  vigotskiana  do  desenvolvimento  humano  e  a  análise  de  discurso  e,  como  contraponto,  as
propostas  de  mudanças  contidas  nos  referenciais  curriculares  nacionais  e  nos  parâmetros  curriculares  nacionais  para  o  ensino  médio.  O
argumento  central  é  o  de  que  as  RS  dos  alunos  permitem  compreender  seu  universo  cultural,  entender  seus  processos  cognitivos  e
propor  mudanças  educacionais,  uma  vez  que  essas  últimas  são  tecidas  no  confronto  entre  o  instituído  na  escola  e  o  instituinte
representado  pelas  propostas  de  mudanças.  Apresenta  indicadores  de  como  as  representações  sociais  de  ciência  dos  alunos,
constituídas  com  a  mediação  das  práticas  pedagógicas  escolares,  podem  guiar  uma  intervenção  crítica  dos  professores  nos  processos  de
mudanças  educacionais  que  marcam  o  período  em  que  vivemos,  tanto  a  nível  local,  como  a  nível  global
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Título: A Estatística no Ensino Médio no Município de Passo Fundo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20025242009014002P2

Palavra Chave: DIDÁTICA, ESTATÍSTICA, TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA, ENSINO MÉDIO.

Resumo:  O  presente  estudo  teve  por  objetivo  verificar  como  está  sendo  ministrada  a  disciplina  de  Estatística  no  ensino  médio  no
município  de  Passo  Fundo.  Fez-se,  primeiramente,  um  levantamento  das  escolas  que  desenvolvem  em  seus  programas  conteúdos  de
estatística,  tanto  especificamente  como  disciplina,  como  fazendo  parte  da  disciplina  de  Matemática.  A  seguir,  com  a  identificação  das
escolas,  em  número  de  quatro,  que  abordam  a  estatística  no  ensino  médio,  realizou-se  entrevista  com  os  professores  diretamente
envolvidos  com  o  assunto.  Constatou-se  que  os  professores  ministram  as  suas  aulas  de  forma  expositiva  e  aqueles  que  dispõem  de
laboratório  de  informática  usam-no  apenas  eventualmente,  com  o  apoio  do  professor  de  informática,  para  resolver  exercícios
envolvendo  tabelas  e  gráficos.  O  conteúdo  envolvendo  tabelas  e  gráfico  foi  o  assunto  mais  abordado  por  todos  os  professores,  o  que
provocou,  principalmente  no  curso  técnico,  uma  interseção  de  conteúdos,  procedendo-se,  naturalmente,  a  uma  relação  de
interdisciplinaridade.  Verificou-se  que  alguns  professores  costumam  levar  exemplos  aplicados  da  vida  real  para  a  sala  de  aula,  o  que
desperta  maior  interesse  dos  alguns  alunos.
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Título: Meios de Comunicação: Des(in)formar o Mundo na Escola através de uma Proposta Pedagógica em 
Geografia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200214333004129042P3

Palavra Chave: MEIOS DE COMUNICAÇÃO; ENSINO DE GEOGRAFIA; EDUCAÇÃO

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  repensar  o  ensino  de  Geografia,  e  apresentar  sugestões  de  ensino-  aprendizagem  que
promova  de  forma  crítica,  a  análise  e  reflexão  sobre  o  papel  dos  meios  de  comunicação  na  sala  de  aula,  buscando  alternativas  para  que
se  possa  fazer  a  passagem  do  caráter  de  informação  ou  de  desinformação  para  o  de  formação  de  cidadãos  críticos.  A  pesquisa
materializou  no  município  de  Sertanópolis,  localizado  no  norte  do  Paraná,  com  os  alunos  do  Ensino  Médio  e  Supletivo.  A  linha  de
pesquisa  utilizada  foi  a  pesquisa-ação,  por  possibilitar  a  atuação  direta  junto  aos  professores  e  alunos  na  sala  de  aula,  onde  pudemos
observar,  participar  e  analisar  a  produção  do  conhecimento.  O  trabalho  apresenta  ainda  o  resultado  da  tabulação  e  análise  de  questões
feitas  aos  alunos  e  professores  sobre  os  meios  de  comunicação,  sobre  as  aulas  de  Geografia  e  sobre  a  concretização  do  trabalho.
Procuramos  com  este  trabalho  tornar  as  aulas  mais  criativas  e  significativas  para  os  alunos  trabalhando  dentro  de  uma  Geografia  que
investiga  o  espaço,  analisa  os  problemas,  questiona,  denuncia  e  procura  as  possíveis  soluções.  E  também  verificar  a  correlação  do  uso
dos  meios  de  comunicação  (imprensa  escrita  e  falada,  filmes,  músicas  e  propagandas)  com  metodologias  que  propiciam  a  participação
dos  alunos  na  construção  dos  conhecimentos.  Concluímos  que  matéria-prima  da  Geografia  encontra-se  nos  assuntos  mundiais,  os  quais
são  veiculados  pelos  meios  de  comunicação,  devendo  ser  aproveitados  pelos  professores.  Assim  o  desenvolvimento  dos  conhecimentos
através  do  uso  dos  meios  de  comunicação,  permitiu  verificar  que  há  problemas  de  motivação,  de  metodologias  que  realmente
promovam  a  aprendizagem.  No  entanto,  acreditamos  que  uma  semente  foi  lançada,  que  fizemos  algo  para  melhorar  o  nível  das  aulas,
embora  esta  ainda  não  seja  a  solução,  mas  atreladas  a  outras  metodologias  poderá  chegar  a  um  ensino  de  qualidade.
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Título: Leitura em Língua Estrangeiira: em busca de um caminho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20024442009014002P2

Palavra Chave: LEITURA EM ESL, MEDIAÇÃO, CONHECIMENTO PRÉVIO, LEITURA

Resumo:  Este  trabalho  investiga  em  que  medida  certas  estratégias  de  leitura  permitem  uma  melhor  compreensão  de  textos  em  inglês
como  língua  estrangeira  num  processo  de  ensino  sócio-interativo  e  voltado  para  o  aluno.  Para  tanto,  tem  como  embasamento  teórico
principalmente  as  proposições  de  Vygotsky  e  de  alguns  autores  contemporâneos  que  tratam  sobre  o  tema.  Constitui-se  numa  pesquisa
de  abordagem  qualitativa,  seguindo  uma  metodologia  na  qual  o  pesquisador  não  é  um  mero  observador,  mas  está  inserido  no  processo
de  investigação,  auxiliando  o  aluno  a  aprender  e,  conseqüentemente,  a  se  desenvolver.  O  estudo  envolve  alunos  do  ensino  médio  de
uma  escola  pública  de  Passo  Fundo-RS.  Os  instrumentos  de  pesquisa  foram  questionários,  observação  e  textos.  A  análise  dos  dados
centrou-se  em  cinco  categorias:  mediação  da  professora-pesquisadora,  conhecimento  prévio,  leitura  significativa,  inferência  como
estratégia  de  leitura  e  tipos  de  questão.  Os  dados  indicam  que  a  mediação  da  professora  foi  elemento-chave  durante  todo  o  trabalho,
sobretudo  ao  oportunizar  aos  alunos  refazerem  o  que  haviam  errado  e  levá-los  a  inferir  o  significado  do  vocabulário  desconhecido.  A
utilização  do  conhecimento  prévio  ficou  clara  em  todas  as  sessões,  especialmente  nos  exercícios  de  pré-leitura,  com  o  propósito
principal  de  ativar  o  conhecimento  de  mundo  do  grupo  pesquisado  e  de  antecipar  o  assunto  que  os  alunos  passariam  a  ler  em  inglês.  A
leitura  foi  significativa  porque  os  textos  foram  baseados  no  interesse  da  faixa  etária  dos  alunos  adolescentes,  mantendo-os,  desse
modo,  envolvidos  e  motivados  com  os  temas  desenvolvidos.  Os  alunos  utilizaram  estratégias  de  raciocínio  inferencial,  sobretudo  a
inferência  lexical,  para  compreender  o  vocabulário  dos  textos,  tendo  sido,  para  isso,  fundamental  a  mediação  da  professora.  Por  fim,  os
tipos  de  questão  utilizados  mostraram  que  a  questão  de  referência  direta  obteve  maior  índice  de  acertos  por  não  envolver  raciocínio
elaborado  de  parte  dos  aprendizes.  No  entanto,  observou-se  que  as  questões  de  interpretação  obrigaram  os  alunos  a  depender  mais  da
leitura;  e  as  questões  de  inferência  lexical,  embora  mais  difíceis,  levaram-nos  à  aquisição  do  vocabulário  e  a  se  sentirem  gratificados.
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Título: Mensuração, Algarismos Significativos e Nota;áo Científica: um estudo diagnóstico do processo 
Ensino-Aprendizagem, considerando o cálculo e a precisão de medidas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20028133005010005P4

Palavra Chave: MENSURAÇÃO, ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS, NOTAÇÃO CIENTÍFICA

Resumo:  O  objetivo  do  presente  trabalho  foi  analisar  como  se  processa  o  ensino-aprendizagem  sobre  o  objeto  "Mensuração,
Algarismos  Significativos  e  Notação  Científica"  por  alunos  da  3ª  série  do  Ensino  Médio.  Recorremos,  para  isso,  ao  trabalho  do
Psicólogo  Raymond  Duval  sobre  os  registros  de  representação  semiótica  e  às  orientações  relativas  a  transversalidade  e  à
interdisciplinaridade  que  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  propõem  para  o  Ensino  Fundamental  e  o  Ensino  Médio.  Pretendemos
também  mostrar,  através  de  um  estudo  diagnóstico,  que  o  objeto  parece  não  estar  sendo  trabalhado.  Preliminarmente,  foi  possível
observar  que  o  problema  do  ensino-aprendizagem  está  relacionado  à  falta  de  evidência  desse  conteúdo  nos  planos  de  ensino  das
Escolas  e  das  propostas  didáticas.  Então,  procuramos  responder  as  seguintes  questões:  "Quais  as  dificuldades  que  surgem  para  os
alunos  quando  o  professor  de  Matemática  busca  realizar  um  trabalho  interdisciplinar?  Especificamente  falando,  quais  as  dificuldades
que  os  alunos  terão  em  resolver  problemas  relacionados  ao  conteúdo  mensuração,  algarismos  significativos  e  notação  científica?  Que
alternativas  pedagógicas  poderiam  ser  propostas  para  reduzir  essas  dificuldades"?  Tomamos,  por  base,  a  hipótese  de  que  há
situações-problema  em  que;  a)  o  conhecimento  histórico  sobre  os  algarismos  auxilia  a  compreensão  e  a  distinção  entre  número
dimensional  e  número  adimensional;  b)  o  estudo  sobre  as  primeiras  medições  ajuda  o  estudante  a  definir  medidas  padrões  e  como
operar  com  as  medidas  fundamentais  sem  interromper  a  seqüência  de  aproximação;  c)  ao  expressar  qualquer  número  que  represente
uma  medida  em  notação  científica,  considerando  os  algarismos  significativos,  o  aluno  é  capaz  de  aplicar  corretamente  as  normas  de
arredondamento  ao  resultado  de  qualquer  operação.  Para  validar  as  hipóteses,  elaboramos  uma  seqüência  didática  sobre  o  objeto  de
pesquisa,  a  qual  foi  aplicada  aos  alunos  da  3ª  série  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Lázaro  Silva,  da  cidade  de  Auriflama,  região  Oeste  do
Estado  de  São  Paulo.  Em  seguida,  aplicamos  um  pós-teste,  fizemos  uma  análise  qualitativa  e  quantitativa  e  concluímos  que  as
hipóteses  são  pertinentes,  pois  todas  as  hipóteses,  em  várias  situações-problema,  foram  apresentadas  definições  matemáticas
relacionadas  com  o  objeto  de  pesquisa  capazes  de  validar  essas  hipóteses.  Portanto,  através  das  análises  de  pesquisa,  da  seqüência
didática  e  da  aplicação  do  pós-teste,  pudemos  provar  que  o  objeto  é  recomendado  pelos  PCN  para  ser  aplicado  aos  níveis  de  Ensino
Fundamental,  Ensino  Médio  e  que  se  faz  necessária  a  sua  programação  nos  planos  de  ensino  das  escolas  bem  como  nas  propostas
didáticas.
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Título: Feiras de matemática:reperdussões no processo ensino-aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200256542005019001P0

Palavra Chave: MATEMÁTICA-ENSINO; JOGOS MATEMÁTICOS; MUSEU ITINERANTE

Resumo:  O  presente  trabalho  é  um  estudo  exploratório  que  teve  por  objetivo  verificar  repercussões  das  Feiras  de  Matemática  sobre
alunos  e  professores  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  e,  sobre  licenciados  e  professores  do  Curso  de  Licenciatura  em  Matemática.
Foram  sujeitos  dessa  pesquisa  1007  alunos  e  11  professores  do  Ensino  Fundamental  ou  Médio  de  uma  escola  privada  confessional  de
Canoas,  e,  cinco  alunos  e  cinco  professores  do  Curso  de  Licenciatura  em  Matemática  da  Pontifícia  Universidade  Católica  do  Rio
Grande  do  Sul  -  PUCRS.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  por  meio  de  questionários  e  os  dados  obtidos  foram  analisados
quantitativamente,  sendo  utilizada  estatística  descritiva.  Essa  análise  indicou  repercussões  das  Feiras  de  Matemática  nas  duas
dimensões,  ensino-aprendizagem  e  aprendizagens  sociais.  Os  resultados  indicam  a  necessidade  de  aprofundar  esse  estudo  com  vistas  a
sua  utilização  na  montagem  de  Museus  Itinerantes  de  Matemática  e  em  sessões  e  stands  de  Matemática  nas  Feiras  de  Ciências.
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Título: implificação de Frações Aritméticas e Algébricas: um diagnóstico comparativo dos procedimento

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20027933005010005P4

Palavra Chave: EQUIVALÊNCIA DE EXPRESSÕES ALGÉBRICAS; ANÁLISE DE ERROS

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  obter  um  diagnóstico  sistemático  dos  principais  erros  e  dificuldades  manifestados  por
alunos  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio  na  simplificação  de  frações  aritméticas  e  algébricas.  Foram  selecionadas,  para  a
investigação,  uma  8ª  série  do  Ensino  Fundamental  e  uma  1ª  série  do  Ensino  Médio  de  duas  escolas  públicas  da  Região  Oeste,  da  cidade
de  São  Paulo.  Assumimos  como  fundamentos  os  advindos  de  pesquisas  em  que  a  Álgebra,  nesses  níveis  de  ensino,  é  considerada  como
generalização  das  leis  da  Aritmética.  Os  dados  foram  obtidos  por  meio  de  estágio  em  uma  classe  de  cada  uma  das  séries  mencionadas,
de  aplicação  de  uma  prova  e  de  entrevistas.  As  principais  conclusões  apontam  para  um  elevado  número  de  erros  na  simplificação  de
frações  algébricas  que  revelam  uma  incompreensão  das  regras  formais  que  regulamentam  essas  transformações.
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Título: O processo de transformação do ensino médio à luz do projeto hegemônico neoliberal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20029140004015004P8

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO

Resumo:  Trata-se  de  um  estudo  acerca  das  reformulações  do  ensino  médio  e  da  implicação  das  propostas  educacionais  neoliberais
para  formação  dos  trabalhadores  (provisório)
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Título: O efeito retroativo do programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília no ensino de língua 
inglesa do Distrito Federal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20022653001010037P4

Palavra Chave: LÍNGUA INGLESA; AVALIAÇÃO; EFEITO RETROATIVO

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  é  investigar  o  efeito  retroativo  do  Programa  de  Avaliação  Seriada  -  PAS  -  da  Universidade  de
Brasília  no  ensino  de  Língua  Inglesa  em  escolas  de  nível  médio  locais.  O  estudo  focalizou,  particularmente,  a  prática  de  seis
professores  de  inglês  em  quatro  escolas  distintas,  duas  escolas  públicas  e  duas  particulares.  Os  dados  foram  coletados  por  meio  de
observação  de  sala  de  aula  e  entrevistas  com  os  professores.  Também  foram  consideradas  suas  respostas  aos  questionários  e  a  análise
de  diversos  documentos  escritos,  tais  como  os  exames  de  inglês  aplicados  de  1996  a  2000.  Os  resultados  mostram  que  há  evidências  de
efeito  retroativo  (a)  no  conteúdo  dos  cursos  e  no  planejamento  das  aulas,  (b)  na  seqüência  do  curso,  (c)  no  material  didático  elaborado
e  (d)  na  avaliação  de  rendimento  dos  professores  observados.  Não  há  evidência  de  efeito  retroativo  na  abordagem  de  ensino  ou  na
metodologia  dos  professores  participantes  do  estudo.
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Título: Ensino médio: um diagnóstico da educação no Brasil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20024331004016020P8

Palavra Chave: EDUCAÇÃO; ENSINO MÉDIO; EXPANSÃO DO ENSINO

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  enfoque  o  ensino  médio  no  Brasil,  enfatizando  questões  como  desigualdade  de  oportunidades,
democratização  e  qualidade  do  ensino,  entre  outras.  Como  base  teórica  foram  utilizados  autores  clássicos  da  sociologia  e  da  pedagogia,
buscando  refletir  sobre  o  papel  social  da  educação.  A  história  do  ensino  médio  brasileiro  também  é  retratada,  na  tentativa  de  mostrar
como  veio  se  estruturando  ao  longo  dos  anos.  Há  também  um  estudo  sobre  a  expansão  do  referido  nível  de  ensino,  principalmente  nas
duas  últimas  décadas,  avaliando  em  que  medida  essa  expansão  tem  atingido  os  até  então  excluídos  do  sistema  educacional.  Enfim,  há
uma  discussão  sobre  a  qualidade  do  ensino  médio,  considerando  problemas  como  reprovação  e  evasão  escolar,  além  dos  resultados  dos
sistemas  nacionais  de  avaliação  de  desempenho  escolar.
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Código: 559

Título: Modelo atômico e corrente elétrica: imagens, imaginações e devaneios em salas de aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211133002010003P9

Palavra Chave: ENSINO DE ELETROMAGNETISMO, IMAGINAÇÃO, MODELO AT ÕMICO

Resumo:  Realizou-se  uma  atividade  de  pesquisa  centrada  nos  desenhos  dos  alunos  de  Ensino  Médio  sobre  o  átomo  e  a  corrente
elétrica.  Para  discutir  estas  representações,  observou-se  alguns  elementos  dos  desenhos,  tais  como  a  forma  do  núcleo  e  a  estrutura  da
eletrosfera.  Além  disto,  a  relação  entre  os  dois,  o  átomo,  e  como  este  conceito  é  usado  para  explicar  a  corrente  elétrica,  também  foi
objeto  de  análise.  A  definição  do  referencial  teórico  permitiu  contextualizar  o  significado  destas  elaborações  na  sala  de  aula  tendo  dois
pontos  de  apoio:  a  análise  racional,  ou  seja,  mais  consciente,  e  a  análise  poética,  traduzida  pela  compreensão,  identificação  e
diferenciação  entre  imagem  e  imaginação.  O  trabalho  utilizou  a  proposta  epistemológica  de  G.  Bachelard  que  engloba  os  dois
elementos  descritos  acima,  mais  especificamente,  ao  propor  uma  descriçõa  de  etapas  da  formação  do  espírito  científico  e  a  teoria  dos
quatro  elementos(água,  terra,  fogo  e  ar)  da  imaginação.  Como  resultado  deste  trabalho  tem-se  a  valorização  da  sala  de  aula,  do
processo  que  acontece  no  interior  da  escola.
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Título: Transitividade Verbal em Textos produzidos por Alunos do Ensino Médio
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Palavra Chave: TRANSITIVIDADE - FENÔMENO LINGÜÍSTICO - ENSINO MÉDIO

Resumo:  A  finalidade  principal  deste  trabalho  é  apresentar  um  estudo  comparativo  da  forma  como  se  realiza  o  processo  de
transitividade  verbal  em  textos  produzidos  por  alunos  de  escola  privada.  Para  efetivar  a  análise  comparativa  destes  textos,  fez-se
necessário,  inicialmente,  desencandear  um  processo  de  releitura  do  fenômeno  lingüístico  denominado  de  transitividade  verbal  em
livros  didáticos  e  em  gramáticas  do  Ensino  Médio,  cujas  as  propostas  podem  ser  caracterizadas,  apesar  de  avanços,  como  atividades
metalingüísticas  e  não  como  atividades  epilingüísticas  que  possibilitam  uma  reflexão  sobre  o  uso  que  se  faz  da  língua.  Nesse  sentido,  o
processo  de  reescritura  textual  apresentou-se  como  uma  das  formas  possíveis  de  se  rediscutir,  particularmente,  o  problema  da
imcompletude  estrutural  (semântico-sintática)  dos  verbos  realizados  em  200  textos  produzidos  por  alunos  do  Ensino  Médio.
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Título: O ensino de física e a formação de competências e habilidades cognitivas na primeira série do ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200210953003012001P9

Palavra Chave: COMPETÊNCIAS; HABILIDADES COGNITIVAS; ENSINO DE FÍSICA

Resumo:  O  estudo  em  curso  tem  por  objetivo  reunir  informações  sobre  a  formação  de  competências  e  habilidades  cognitivas,
especificamente  na  primeira  série  do  ensino  médio  regular  diurno,  com  vistas  à  implementação  da  Lei  9394/96  no  que  diz  respeito  às
finalidades  da  Educação  Básica  e  a  Ensino  de  Física.  De  nossa  experiência  sabemos  que,  professores  de  Física,  geralmente  privilegiam
a  transmissão  dos  conhecimentos  de  Física,  como  sendo  um  patrimônio  cultural,  que  devem  ser  repassados  as  gerações  futuras.  Por
isso,  nos  centramos,  de  um  lado  no  estudo  da  Lei  9394/96  e  de  alguns  autores  como  Piaget  e  Chomsky,  entre  outros  e,  de  outro  lado,  o
estudo  pormenorizado  de  duas  turmas  de  alunos  da  primeira  série  do  ensino  médio  regular  diurno,  durante  um  semestre,  nas  aulas  de
Física.  Avaliarmos  o  que  se  faz  em  sala  de  aula  nos  permitirá  propor  alternativas  viáveis  para  o  fazer  pedagógico,  que  atenda  as
expectativas  atuais.  Entrevistas  com  professores,  observação  em  sala  de  aula,  teste  com  os  alunos  e  autoavaliação  dos  alunos  foram  os
instrumentos  de  coleta  de  dados  utilizadas  na  pesquisa.  Os  resultados  mostram  que,  na  primeira  série  de  ensino  médio,  no  primeiro
semestre,  a  cinemática,  por  aliar  dois  fatores:  a  matemática  e  as  grandezas  fisicas  reconstituem  o  estágio  das  operações  concretas,
facilitando  o  amadurecimento  do  pensamento  lógico-metemático  e,  portanto  os  esquemas  de  ação  e  transferibilidade.  Os  resultados
indicam  que  professores  de  Física  não  situam  as  dificuldades  apresentadas  pelos  alunos  na  elaboração  dos  conceitos  da  Física,  nem
concebem  a  resolução  de  problemas  como  intrínseco  a  aprendizagem.  A  Lei  9394/96  propõe  um  novo  entendimento  do  que  seja
aprender  e  ensinar.  Concluímos,  portanto  que  a  Física,  assim  como  outras  disciplinas,  estejam  voltadas  para  o  desenvolvimento  de
competências  e  habilidades  cognitivas,  isto  é,  facilitando  o  desenvolvimento  de  estruturas  mentais  que  permitam  ao  aluno,  conhecer,
criar,  recriar,  a  partir  de  interações  com  o  meio  social  cultural  e  ambiental.
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Título: Embuste? Ficção? Utopia? O ensino de língua inglesa na escola pública: mistérios que o complicam, 
caminhos que o viabilizam

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200273133002010001P6

Palavra Chave: ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA, REIFICAÇÃO,

Resumo:  Trata-se  de  um  trabalho  desenvolvido  a  partir  de  uma  pesquisa  bibliográfica  e  de  dois  estudos  de  campo  realizados  numa
escola  pública  do  Ensino  Médio  que  objetivou  investigar  duas  salas  de  aula  de  língua  inglesa  procurando  identificar  os  fatores  que
complicam  o  ensino  e  a  aprendizagem  do  idioma.  Através  de  um  estudo  etnográfico  e  de  uma  proposta  de  ação  colaborativa  com  a
professora,  foram  experimentadas  estratégias  específicas  visando  a  uma  movimentação  no  sentido  da  transformação  de  representações
da  docente,  de  seus  alunos  e,  ainda  que  imprevista,  da  pesquisadora.  A  partir  dessa  experiência,  hipóteses  não  foram  comprovadas
(como  a  formação  deficiente  do  professor  e  seu  possível  despreparo  para  lidar  com  técnicas  e  práticas  transformadoras)  e  questões
culturais  importantes  foram  levantadas  (como  a  força  da  construção  ideológica  no  universo  escolar).  As  categorias  e  teses  levantadas
construíram-se  a  partir  da  observação  de  como  ações,  processos  e  práticas  foram  percebidos  pela  pesquisadora,  pela  professora  e  pelos
alunos.  Como  esses  eventos,  e  suas  conseqüências,  variavam  e  desdobraram-se  nas  mais  diversas  faces,  procurei  abordá-los  sob  duas
perspectivas  bastante  amplas  mas  que  ao  mesmo  tempo  pudessem  estabelecer  uma  forma  mais  clara  de  se  olhar  a  proposta  e  seu
desenvolvimento.  Assim,  foram  levantadas  as  ações  que  desencadearam  algum  tipo  de  mudança  na  professora,  nos  alunos,  no
resultado  pedagógico  e  na  pesquisadora,  e  os  aspectos  relativos  àqueles  sujeitos  que  permaneceram  resistentes  ou  inalterados  ao  longo
da  ação  experimentada.  O  desenvolvimento  do  trabalho  teve  seu  cerne  embasado  pelas  teorias  de  Henry  Giroux  que  abordam  as
questões  da  pedagogia  crítica  e  o  papel  político  da  educação  e  dos  educadores.  O  trabalho  também  pretende  discutir  os  reflexos  do
conhecimento  lingüístico  limitado  na  restrição  à  emancipação  do  aluno  como  cidadão,  e  alguns  caminhos  possíveis  para  a  promoção  de
mudanças  relevantes.
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Título: As Vozes de Professores e Alunos na Construção do Conhecimento de Língua Portuguesa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200218841006011004P3

Palavra Chave: PALAVRAS CHAVES: DISCURSO - DIALOGISMO - APRENDIZAGEM.

Resumo:  Este  trabalho  situa-se  na  área  do  discurso  e  da  prática  educativa.  Pretendeu-se  compreender  através  da  Análise  de  Discurso  a
relação  dialógica  entre  professores  e  alunos  no  movimento  da  sala  de  aula  num  curso  de  formação  de  professores  para  o  ensino
fundamental  e  médio.  Entende-se  que  a  sala  de  aula  ainda  se  constitui  em  espaço  privilegiado  para  a  formação  de  educadores  e  que  a
Linguagem  nessa  circunstância  é,  além  de  objeto  de  estudo  e  instrumento  do  fazer  pedagógico,  constitutiva  dos  sujeitos  que  se  supõem
em  interação.  Nesse  sentido  é  atravessada  pelas  diferentes  vozes  que  circulam  no  contexto  da  escola  e  na  vida  dos  sujeitos  aprendentes,
professores  e  alunos.  Assim  no  feixe  de  tensões  das  vozes  que  se  degladiam,  presentificam-se  simbologias  construídas  pelos
professores  e  alunos.  Nesse  jogo  discursivo,  que  tem  como  objeto  o  saber  instituído,  como  historicamente  válido,  as  diferentes
Gramáticas  da  Língua,  perpetuam-se  atitudes  docentes.  Mas  a  natureza  do  discurso  dos  professores  que  convida  o  aluno  à  apropriação
pode  ensejar  o  prazer  de  aprender,  considerando-se  que  a  palavra  vai  à  palavra.  No  ritual  da  sala  de  aula,  o  que  se  aprende  é  mais  do
que  o  professor  pensa  que  ensina.  Nas  escrituras  aqui  construídas,  podemos  considerar  que  os  sentidos  produzidos  em  sala  de  aula
acionam  interdiscursos  do  universo  da  escola,  como  a  repetição  como  modo  de  ensinar  e  aprender,  o  dogma,  que  não  leva  à
interlocução,  mas  também  os  discursos  que  nos  inserem  nas  diferentes  esferas  convivência  humana.  
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Título: A formação do leitor estratégico e reflexivo, uma experiência na escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200218525001019032P0

Palavra Chave: LEITURA; FORMAÇÃO; COMPREENSÃO TEXTUAL

Resumo:  Esta  pesquisa  científica  tem  como  foco  central  a  investigação  do  papel  essencial  de  mediação  qualificada  para  a  formação  de
leitores  reflexivos  e  estratégicos,  através  de  uma  intervenção  pedagógica  realizada  numa  mesma  turma,  durante  o  1.0  e  o  3.0  ano  do
ensino  médio,  numa  escola  de  rede  pública,  no  município  do  Cabo  de  Santo  Agostinho.  A  pesquisa  fundamentou-se  na  abordagem
sócio-interacionista  para  construção  do  conhecimento,  representada  aqui  pelas  noções  de  Níveis  de  Desenvolvimento  Real  e  Potencial
e  de  Zona  de  Desenvolvimento  Proximal  (  Vygotsky,  1996,  1997),  bem  como  pela  Teoria  da  Modificabilidade  Estrutural  e  a
Experiência  da  Aprendizagem  Mediatizada  de  Feuerstein.  A  esta  fundamentação,  foram  acrescidas  as  contribuições  da  psicologia  da
educação,  da  linguística  textual,  da  psicolinguística,  que  consideram  os  processos  cognitivos  na  construção  do  conhecimento,
conseqüentemente,  no  processamento  textual  e  a  noção  dos  Horizontes  de  Compreensão  de  Leitura  de  Marcuschi  (1996).  Partindo-se
da  apreciação  dos  dados  coletados  num  questionário  sócio-econômico-cultural,  numa  carta  redigida  ao  professor,  numa  avaliação  das
estratégias  de  leitura  acionadas  no  processamento  textual  e  em  duas  atividades  de  análise  e  interpretação  de  texto,  constatou-se  o  papel
essencial  da  mediação  docente  qualificada,  manifestada  por  atitudes  positivas  e  produtivas  que  consideram  o  sujeito  construtor  do
conhecimento,  para  a  formação  do  leitor  estratégico  e  reflexivo.
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Título: Acesso ao ensino superior: uma nova página e múltiplos olhares. Estudo de caso do sistema de 
avaliação do ensino médio - SAEM

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200262941001010015P7

Palavra Chave: ACESSO À UNIVERSIDADE; VESTIBULARES; SAEM

Resumo:  Nesta  dissertação  abordamos  uma  das  peculiaridades  do  atual  contexto  educacional  brasileiro,  a  partir  do  estudo  de  caso  do
Sistema  de  Avaliação  do  Ensino  Médio  (SAEM)  que,  entre  outros  objetivos,  oferece  alternativa  de  acesso  ao  ensino  superior.  O  SAEM
surge  no  cenário  educacional  do  Estado  de  Santa  Catarina  em  1998,  protagonizado  pela  entidade  representativa  do  Sistema  ACAFE
(Associação  Catarinense  das  Fundações  Educacionais)  e  oferece  metodologia  alternativa  de  seleção  de  candidatos  às  vagas  na
universidade,  em  que  os  inscritos  se  submetem  a  avaliações  ao  final  de  cada  série  do  Ensino  Médio.  Da  análise  do  desempenho  nestas
avaliações,  a  proposta  é  gerar  informações  que  possam  subsidiar  ações  tanto  no  âmbito  das  escolas,  quanto  das  mantenedoras  e  órgãos
públicos  responsáveis  por  políticas  referentes  a  este  nível  de  ensino  e  agências  formadoras  responsáveis  pela  formação  de  gestores  e
docentes  para  atuar  no  ensino  médio.  O  pano  de  fundo  para  a  investigação  sobre  o  Sistema  de  Avaliação  do  Ensino  Médio  é  o  contexto
educacional,  político,  econômico  e  social  onde  se  destaca  o  papel  atribuído  à  educação  diante  das  demandas  do  setor  produtivo  e  as
reformas  educacionais  da  década  de  noventa,  que  atingem  todos  os  níveis  de  ensino.  Entre  as  reformas  educacionais,  o  principal
enfoque  deste  estudo  é  a  flexibilidade  no  acesso  ao  nível  superior  de  ensino,  o  que  nos  leva  a  fazer  um  resgate  sócio-histórico  e  legal
da  questão  do  vestibular,  desde  sua  origem  aos  dias  atuais  em  que  alternativas  são  buscadas,  ensejando  uma  nova  relação  com  a
educação  básica,  cujo  destaque  é  o  SAEM.  A  seletividade  social  é  um  aspecto  evidenciado  por  meio  das  próprias  políticas  de  acesso  à
universidade  quando  permeia  os  processos  de  ingresso  aos  cursos  de  graduação.  Além  do  vestibular  tradicional,  o  SAEM  é  uma  das
várias  alternativas  de  ingresso  atualmente  no  Brasil.  As  análises  obtidas  a  partir  do  estudo  de  caso  do  Sistema  de  Avaliação  do  Ensino
Médio  permitem  concluir  basicamente  que,  entre  outros  aspectos,  é  no  debate  sobre  a  passagem  do  ensino  médio  para  a  educação
superior  que  o  SAEM  se  situa.  Concluímos,  ainda,  que  os  objetivos  do  SAEM  como  sistema  de  avaliação,  necessitam  maiores
subsídios  para  que  possam  se  efetivar  em  todos  os  aspectos  propostos;  como  alternativa  de  ingresso  ao  nível  superior  de  ensino,  o
SAEM  contribui  para  flexibilizar  o  acesso  às  vagas  nas  universidades  a  ele  vinculadas,  porém  da  forma  como  está  sendo
implementado,  não  rompe  com  a  característica  excludente  dos  processos  seletivos  que  permeiam  a  passagem  entre  o  ensino  médio  e  a
educação  superior.
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Título: A (de?) Formação do Leitor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20028153001010022P7

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO, ESCOLA PÚBLICA.

Resumo:  Em  nosso  país,  cada  vez  mais  o  leitor  é  formado  quase  exclusivamente  no  ambiente  escolar.  Assim,  o  objetivo  geral  desta
pesquisa,  realizada  em  uma  Cidade-Satélite  do  Distrito  Federal  e  estudo  de  um  caso,  é  constatar  como  a  escola  pública  interfere  na
formação  do  leitor  nos  três  anos  de  ensino  médio,  no  qual  há  quatro  aulas  semanais  na  grade  horária  reservadas  à  língua  portuguesa,
incluindo  literatura.  Para  isso,  aplicamos  questionários  a  alunos  e  professores  no  intuito  de  diagnosticar  o  contexto  socioeconômico  dos
mesmos,  mas  principalmente  a  realidade  das  práticas  de  leitura  dentro  e  fora  de  sala  de  aula.  Além  disso,  aplicamos  um  texto  literário
para  os  educandos  e  propomos  uma  questão  discursiva  sobre  de  que  trata  o  texto,  por  meio  da  qual  chegamos  ao  nível  de  compreensão
da  leitura  dos  jovens.  Dessa  forma,  a  dissertação  divide-se  em  três  capítulos:  o  primeiro,  de  caráter  teórico,  discute  alguns  conceitos
importantes,  como  leitura,  literatura  e  ensino  de  literatura;  o  segundo  apresenta  como  foi  realizada  a  pesquisa  e  caracteriza  a  amostra  a
partir  dos  questionários;  o  último  diagnostica  o  ensino  de  literatura/leitura  no  ensino  médio  e  constata  o  nível  de  leitura  dos  estudantes
da  amostra.  Nesse  sentido,  a  pesquisa  investiga  como  acontece  a  (de)formação  do  leitor  na  escola  de  nível  médio  do  DF  por
amostragem.
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Título: Orientação Sexual: entre o proposto e o realizado nas Escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio 
na cidade de Ponta Grossa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20027240005011005P0

Palavra Chave: ORIENTAÇÃO SEXUAL; EDUCAÇÃO SEXUAL; SEXUALIDADE HUMANA;

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  discutir  as  formas  em  que  é  trabalhada  a  temática  da  sexualidade  humana  nas  escolas
públicas  de  ensino  fundamental  e  médio  da  cidade  de  Ponta  Grossa.  Foram  utilizadas  anotações  pessoais  de  quatro  anos  de
observações  em  várias  escolas  de  Ponta  Grossa  a  respeito  da  prática  dos  profissionais  com  relação  à  Orientação  Sexual.  Além  disto,
foram  feitas  análises  de  entrevistas  gravadas  e  transcritas  com  profissionais  selecionados  a  partir  de  uma  entrevista  aberta,  com  a
observação  da  prática  pedagógica  desses  professores.  Os  resultados  revelam  uma  forma  de  abordagem  tradicional,  higienista,
moralista,  preso  ao  planejamento  anual  rígido  das  disciplinas  escolares  e  sem  compromisso  explícito  com  uma  prática  interdisciplinar.
Os  professores  atribuem  seu  despreparo  ao  Ensino  Superior  que  cursaram  e  também  procuram  debitar  sua  pequena  dedicação  à
Orientação  Sexual  à  falta  de  tempo,  dentro  de  uma  grade  curricular  muito  apertada,  em  que  muitos  conteúdos  e  avaliações  devem  ser
vencidos  em  poucas  aulas.  No  âmbito  desta  pesquisa,  os  profissionais  da  educação  mostraram  desconhecer  grandemente  os  reais
objetivos  da  Orientação  Sexual.  Este  fato  não  deve  ser  atribuído  somente  à  inexistência  de  disciplinas  direcionadas  a  Orientação
Sexual  nos  currículos  dos  cursos  de  Licenciaturas  e  Pedagogia,  mas  também  à  falta  de  motivação  e  empenho  pessoal  em  conhecer  os
Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  os  temas  transversais  e  o  planejamento  interdisciplinar,  como  ferramentas  indispensáveis  para  o
exercício  da  docência  em  Orientação  Sexual.  Como  sugestões,  o  trabalho  aponta  para  a  necessidade  da  qualificação  profissional  e  da
busca  de  novas  iniciativas  metodológicas,  destacando  a  importância  da  concretização  dos  objetivos  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,
que  visam  a  educar  para  a  vida.
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Título: Tecnologias computacionais: o uso da informática na escola pública e a qualidade do 
ensino-aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200244433001014001P0

Palavra Chave: INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO; POLÍTICAS PÚBLICAS

Resumo:  O  estudo  direcionou-se  a  investigar  o  modo  de  apropriação  dos  recursos  informatizados  e  sua  contribuição  para  a  melhoria
do  ensino-aprendizagem.  Fundamentou-se  na  abordagem  qualitativa  de  dimensão  etnometodológica,  a  qual  possibilitou  a  análise  do
cotidiano  escolar,  dando-se  ênfase  às  ações  desenvolvidas  no  laboratório  de  informática  da  Escola  Estadual  Antonia  da  Silveira  Capilé
(Dourados/MS).  Procurou-se  observar  o  processo  de  informatização  efetivado  por  meio  de  práticas  operacionalizadas  em  projetos  que
integram  alunos  do  Ensino  Médio  da  Escola.  Através  do  levantamento  de  dados  constatou-se  que  há  professores  que  valorizam  a
importância  do  uso  da  computação  como  recurso  didático,  na  medida  em  que  propõem  atividades  para  serem  trabalhadas  com  os
alunos,  a  partir  dos  meios  disponíveis  no  laboratório  de  informática.  Essas  atividades  possibilitam  que  os  conhecimentos  que,  até
então,  restringiam-se  somente  aos  professores,  possam  ser  redimensionados  -  em  muitos  casos  o  aluno  tem  maior  domínio  da
linguagem  informática.  No  entanto,  o  uso  da  informática  não  tem  sido  fácil,  posto  que  se  convive  com  várias  dificuldades:  ausência  de
uma  política  sistemática  na  formação  dos  professores,  equipamentos  insuficientes,  inexistência  de  profissional  habilitado  na  área  de
informática  que  possa  exercer  a  função  de  colaborador  no  decorrer  das  aulas  e  a  de  auxiliar  dos  alunos  que  desconheçam  a  parte
técnica  do  computador.  Percebe-se,  todavia,  que,  a  despeito  das  adversidades,  há  professores  que  concebem  o  computador  como  mais
um  aliado  no  processo  de  melhoria  do  ensino;  por  isso  continuam  a  empenhar-se,  mesmo  que,  por  vezes,  de  forma  solitária.
Observou-se,  também,  que  existe  uma  preocupação  para  que  o  laboratório  de  informática  seja  utilizado  como  um  recurso  didático
eficaz  que  venha  a  propiciar  resultados  positivos.  Registre-se,  ainda,  que  somente  a  disponibilização,  às  instituições  escolares,  de  um
laboratório  de  informática  não  garante  uma  melhor  qualidade  de  ensino.  É  preciso  que  se  coloquem  em  prática  objetivos  que  têm,
efetivamente,  a  preocupação  com  a  qualidade  do  ensino,  com  as  propostas  curriculares  e  com  a  formação  dos  professores.
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Título: Recursos metafóricos no processo ensino-aprendizagem: um estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200212433049017002P4

Palavra Chave: PÓS-MODERNIDADE; ENSINO; APRENDIZAGEM; METÁFORA

Resumo:  Este  estudo  tem  como  objetivo  analisar  a  utilização  intencional  de  recursos  metafóricos  no  processo  ensino-aprendizagem,  a
partir  dos  novos  paradigmas  da  pós-modernidade.  Minha  hipótese  inicial  era  de  que  a  metáfora  se  mostraria  como  um  facilitador  para
uma  compreensão  mais  integrada  do  objeto  do  conhecimento,  colaborando  com  a  possibilidade  de  se  articular  várias  dimensões  do
saber  humano,  inclusive  no  que  concerne  à  subjetividade  e  à  singularidade  da  experiência  de  vida  de  cada  um.  Para  desenvolvê-lo,
realizei  uma  pesquisa  qualitativa.  A  unidade  social  pesquisada  é  uma  sala  de  aula  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio,  em  uma  escola
particular  de  São  Paulo,  na  disciplina  de  História.  O  professor  vem  desenvolvendo,  em  suas  aulas  regulares,  alguns  projetos  nos  quais
utiliza  recursos  metafóricos.  Esta  pesquisa  centrou  a  sua  análise  nas  aulas  em  que  o  professor  utilizou  o  mito  "Sonho  de  Icaro"  e  a
música  "Tendo  a  lua"  (Herbet  Vianna)  para  o  estudo  do  nascimento  da  Idade  Moderna.  Os  dados  foram  coletados  através  dos  seguintes
instrumentos:  gravações  das  aulas  em  vídeo,  realizadas  pela  pesquisadora;  entrevistas  semi-estruturadas  com  a  direção  da  escola,  o
professor  e  os  alunos;  produções  gráficas  (desenhos  e  textos)  realizadas  pelos  alunos  no  transcorrer  das  aulas.  A  análise  dos  dados
deu-se  a  partir  dos  referenciais  teóricos  de  Morin  e  Kincheloe  (pós-modernidade),  de  Wallon  (o  psiquismo  humano  e  a  construção  do
conhecimento)  e  de  Paul  Ricoeur  e  Ted  Cohen  (a  metáfora).  A  análise  realizada  indicou  que  a  utilização  da  metáfora  configurou  um
espaço  de  discussão  e  de  reflexão,  em  sala  de  aula,  em  que  os  alunos  foram  construindo  articulações  entre  as  suas  experiências  de  vida,
as  suas  impressões  e  opiniões  subjetivas  e  o  conhecimento  dos  fatos  históricos.  Além  disso,  promoveu  um  maior  envolvimento  dos
alunos  em  sua  participação  nas  aulas,  apontando  para  uma  possível  função  de  suporte  do  recurso  metafórico  para  o  processo  de
retenção  e  de  atribuição  de  sentido  ao  conteúdo  estudado.
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Título: A Internet no desenvolvimento de projetos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20028533024014016P0

Palavra Chave: PROJETO - INTERAÇÃO HOMEM-COMPUTADOR - PROFESSOR-ALUNO

Resumo:  A  presente  pesquisa  se  propôs  a  investigar  as  possíveis  mudanças  pedagógicas  que  poderão  ocorrer  com  a  utilização  das
redes  eletrônicas  (Internet)  como  colaboradora  para  aprendizagem  por  projetos.  Portanto,  investigou-se  o  processo  de  desenvolvimento
do  projeto  Rodoanel,  através  da  interpretação  dos  dados  coletados  de  professores,  alunos,  administração  escolar  e  observação  direta  do
pesquisador.  O  Projeto  Rodoanel  foi  desenvolvido  por  professores  e  alunos  do  ensino  médio,  na  Escola  Teresa  Martin,  unidade  escolar
da  rede  privada  de  ensino,  no  Bairro  Freguesia  do  Ó  -  São  Paulo  -  Capital.  Para  a  fundamentação  teórica,  estudou-se  a  introdução  das
novas  tecnologias  na  escola  e  os  seus  reflexos  na  postura  do  professor.  Através  de  um  levantamento  histórico,  resgatou-se  a  origem  da
Internet,  sua  evolução  e  algumas  perspectivas  futuras.  Destacou-se  alguns  recursos  da  Internet  e  suas  aplicações  pedagógicas  no
contexto  escolar,  bem  como  os  problemas  provenientes  do  seu  uso.  Descreveu-se  algumas  características  do  trabalho  com  projetos,  o
papel  do  professor  e  do  aluno  no  desenvolvimento  de  projetos,  assim  como  se  analisou  o  trabalho  colaborativo/cooperativo  nos
ambientes  de  aprendizagem  telemáticos.  Através  deste  estudo  constatou-se  que  ocorreu  uma  maior  aproximação  entre  professores  e
alunos  assim  como  maior  participação  e  envolvimento  do  grupo  com  o  trabalho  desenvolvido.  Constatou-se  também  um  aumento  das
interações  entre  professores  e  alunos,  utilizando-se  dos  recursos  da  Internet.
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Título: Informática na Educação de Jovens e Adultos: Estudo de Caso na Elaboração e Execução de Trabalhos 
a Partir de Temas Geradores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200239041001010025P2

Palavra Chave: Aquisição de conhecimento, educação de adultos, aprendizagem

Resumo:  Este  trabalho  aborda  a  informática  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  sob  uma  concepção  político-pedagógica  que  tem  como
ponto  principal  a  conscientização  dos  sujeitos  envolvidos  por  meio  da  ação-reflexão  destes  sobre  o  mundo.  A  atividade  educativa  nessa
abordagem  é  entendida  como  ação  sócio-político-cultural  de  cunho  revolucionário  e  conscientizador,  construída  a  partir  da  realidade
cotidiana  do  sujeito  aprendiz.  A  proposta  de  trabalho,  que  toma  como  base  o  pensamento  pedagógico  de  Paulo  Freire,  desenvolveu-se
por  meio  de  revisão  bibliográfica  e  estudos  de  casos  com  alunos  do  Ensino  Supletivo,  usando  software  aplicativos  e  um  ambiente  Web
(site  na  Internet)  para  a  investigação,  tematização  e  problematização  de  Temas  Geradores.  A  partir  da  fundamentação  teórica  no  campo
da  EJA,  ensino  e  aprendizagem  mediado  por  computador  e  formação  para  o  trabalho,  foram  realizados  dois  estudos  pilotos  onde  se
buscou  identificar  as  principais  características  da  interação  aluno-computador  numa  situação  de  aprendizagem  formal  e  como  esses
recursos  computacionais  podem  auxiliar  no  desenvolvimento  de  uma  proposta  de  educação  baseada  nos  princípios  de  problematização
da  realidade.  No  segundo  estudo  foi  desenvolvido  e  utilizado  um  site  na  Internet  como  ambiente  de  apoio  a  trabalhos  com  Temas
Geradores.  O  ambiente  computacional  apresentado  neste  trabalho,  aliado  a  proposta  pedagógica,  buscam  auxiliar  aluno  e  professor  na
efetivação  de  uma  prática  educativa  que  tem  como  base  o  diálogo  entre  os  sujeitos  do  conhecimento  (aluno/professor)  sobre  o  objeto
de  estudo  (a  realidade).  Para  isso  o  ambiente  oferece  como  recurso  a  possibilidade  de:  configuração  pelo  professor  de  acordo  com  suas
necessidade  e  objetivos,  comunicação  assíncrona  entre  os  usuários,  edição  e  publicação  de  trabalhos  na  Internet  e  a  catalogação  de
fontes  de  pesquisa  por  área  de  conhecimento.
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Título: Imagens faladas: estudo da dinâmica discursiva, uso e interpretação de imagens em aulas de Biologia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200222532001010001P7

Palavra Chave: Imagens, ensino de biologia, educação

Resumo:  Esse  estudo  tem  como  objetivo  analisar  as  dinâmicas  discursivas  em  que  são  utilizadas  imagens  padronizadas  da  Biologia  em
sala  de  aula.  Imagens  padronizadas  são  aquelas  que  mostram  o  estereótipo  de  um  conceito  Biológico  e  são  regularmente  encontradas
em  livros  didáticos.  Através  da  adoção  de  uma  perspectiva  etnográfica  de  pesquisa,  foram  realizadas  observações  das  aulas  de
Biologia,  em  uma  turma  de  primeiro  ano  do  ensino  médio,  da  rede  pública  estadual,  no  período  noturno.As  dinâmicas  discursivas  das
aulas  observadas  foram  transcritas  e  analisadas  por  meio  de  mapas  de  eventos.  Também  foram  desenvolvidas  análises  de  algumas  das
imagens  padronizadas  utilizadas  durante  o  período  de  observação.  Os  processos  analíticos  basearam-se  nos  pressupostos  teórico
metodológicos  que  informam  a  semiótica  social,  a  sociolinguística  e  a  análise  do  discurso.  Como  resultado,  apresenta-se  a  descrição
detalhada  dos  discursos  produzidos  durante  o  uso  de  imagens  padronizadas  em  sala  de  aula  e  assinala-se  algumas  das  características
marcantes  desse  tipo  específico  de  dinâmica  discursiva.  Uma  delas  é  o  uso  de  fala,  gestos  e  imagens  simultaneamente  como  recursos
semióticos  distintos  para  a  construção  de  significados  sobre  as  imagens.  Outra  importante  contribuição  desse  trabalho  diz  respeito  à
análise  desse  processo  de  interpretação  que  se  apoia  em  diferentes  recursos  semióticos,  que  indicou  a  ocorrência  de  redundância  e  de
contradição  de  significados  durante  a  dinâmica  discursiva  que  envolve  o  uso  de  imagem  padronizada.  Observou-se  que  gestos,  fala  e
imagens  desenhadas  no  quadro  podem,  em  certas  dinâmicas  discursivas,  representar  significados  iguais  e  em  outras  dinâmicas,
representar  significados  diferentes,  simultaneamente.  Estes  resultados  indicam  que  o  significado  de  uma  imagem  não  está  na  imagem
em  si,  mas  sim,  no  como  a  construção  discursiva  desta  imagem  ocorre.Os  resultados  desse  estudo  possuem  implicações  para  a  área  da
formação  de  professores  de  Ciências  e  sugerem  que  atividades  que  envolvam  a  análise  crítica  das  imagens  padronizadas  da  Biologia
devem  ser  adotadas  nas  disciplinas  presentes  nos  cursos  de  licenciatura  em  Ciências.  Os  resultados  também  indicam  que  o  livro
didático  de  Biologia  pode  auxiliar  professores  e  alunos  a  desenvolver  atividades  baseadas  no  uso  da  imagem  padronizada,  em  sala  de
aula.
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Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  pesquisa  na  viabilidade  no  uso  de  uma  abordagem  metodológica,  visando  avaliar  um  provável
aumento  na  aprendizagem  do  equacionamento  de  reações  entre  compostos  inorgânicos,  aplicada  aos  alunos  da  2°  série  do  curso  de
grau  médio  e  Técnico  em  Química  da  Fundação  Escola  Técnica  Liberato  Salzano  Vieira  da  Cunha.  O  ensino  do  conteúdo  relacionado
aos  compostos  inorgãnicos  apresenta-se  tradicionalmente,  como  uma  abordagem  que  pode  levar  os  alunos  a  uma  aprendizagem
memorística  que  vincula  um  conhecimento  dogmático,  compartimentalizado,  reducionista  e  com  fórmulas  vazias  de  significação.  A
ênfase  na  memorização  e  a  falta  de  correlação  entre  os  conteúdos  tem  sido  uma  das  característica  do  ensino  de  química,  muito
evidenciados  nos  livros  didáticos.  Com  uma  metodologia  referenciada  na  teoria  de  aprendizagem  de  David  Ausubel  e  em  modelos
construtivistas  de  ensino,  busca-se  minimizar  os  problemas  de  aprendizagem  das  reações  entre  compostos  inorgânicos,  propondo  uma
migração  de  um  processo  memorístico  de  aprendizagem  para  um  de  significação  do  conhecimento  químico.  O  ensino  das  reações  nessa
perspectiva,  utiliza  uma  estratégia  que  busca  unificar  os  conteúdos  de  química  de  diferentes  níveis  de  escolaridade  para  desenvolver  o
tema  proposto.  Para  tanto,  busca-se  resgatar  conhecimentos  anteriores  como  ligações  químicas,  teorias  protônica  e  eletrônica,  e
antecipar  aqueles  sobre  mecanismo  de  reações  entre  compostos  orgânicos.  Pela  utilização  destes  mecanismos  e  através  de  analogias,
constroem-se  os  mecanismos  de  reações  entrecompostos  inorgânicos.  A  partir  desses  e  com  a  modelagem  construída  do  nível
microscópico,  o  aluno  pode  escrever  as  equações  simbólicas  que  representam  esses  fenômenos.  Dessa  maneira  busca-se  interligar  e
relacionar  os  conteúdos,  a  fim  de  propiciar  uma  aprendizagem  não  memorística,  permitindo  assim,  que  a  informação  se  incorpore  de
forma  não  arbitrária.  Nos  procedimentos  de  ensino,  foram  utilizados  os  seguintes  critérios  buscando  tornar  a  aprendizagem
significativa:  levantamento  das  concepções  prévias  dos  alunos  e  dos  conhecimentos  considerados  pré-requisitos  (construção  de  mapas
conceituais  pelos  alunos),  utilização  de  definições  operacionais  e  formais  de  conceitos,  dos  níveis  macroscópicos  -  representacionais-
microscópicos  dos  conteúdos,  bem  como  a  presença  de  exemplos  e  não  exemplos  e  dependência  entre  fatos  e  generalizações.  Por  meio
desse  trabalho  foi  possível  verificar  que  a  integração  dos  conteúdos  no  ensino  de  química,  utilizando  conceitos  já  existentes  na
estrutura  cognitiva  do  aluno,  pode  facilitar  a  aprendizagem  tornando-a  significativa.  As  constatações  dos  resultados  obtidos  tanto  pela
análise  dos  instrumentos  de  avaliação  da  metodologia  (avaliação  feita  pelos  alunos  através  de  entrevistas  e  opiniões  descritivas),
quanto  pela  avaliação  de  conhecimentos  adquiridos,  sugerem  que  a  estratégia  de  ensino  tem  efeitos  positivos  em  termos  de  mudança  de
atitudes  (mais  envolvimento  com  a  aprendizagem)  e  de  aprendizagem  de  conteúdos.  Por  meio  dessa  estratégia  de  ensino  adequada  para
reações  químicas,  se  pensou  contribuir  com  o  aluno  para  a  sua  aprendizagem  e  dessa  forma  um  melhor  desenvolvimento  do  perfil
científico  do  aluno,  com  um  conhecimento  de  química  mais  interligado  e  com  habilidades  e  competências  necessárias  para  cumprir  as
exig~encias  do  mercado  de  trabalho,  de  forma  a  propiciar  ao  aluno  um  melhor  preparo  frente  a  um  mundo  que  desafia  e  em  constante
mudança.  Também  tem-se  a  expectativa  que,  este  trabalho  de  pesquisa,  possa  disponibilizar  uma  metodologia  de  ensino  diferenciada
do  tema  reações  químicas,  e  que  essa  seja  utilizada  por  professores  de  química  de  maneira  a  propociar  aos  seus  alunos  uma
aprendizagem  significativa.
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Palavra Chave: FISICA-ETIVIDADES EXPERIMENTAIS, ENSINO DE FÍSICA,

Resumo:  As  mudanças  na  sociedade,  normativas  legais  e  pesquisas  em  educação  demonstram  a  necessidade  de  uma  reformulação
curricular  no  ensino  de  Física,  voltada  a  atualização  dos  conteúdos  ensinados.  Nesse  sentido,  atuamos  junto  ao  Grupo  de  Trabalho  de
Professores  de  Física  (GTPF)  do  Núcleo  de  Educação  em  Ciências  (NEC/UFSM),  a  fim  de  repensar  a  programação  curricular  da  Física
escolar  tradicionalmente  praticada  nas  últimas  décadas,  visando  a  incorporação  de  temas/assuntos  de  Física  Moderna  e  buscando  um
ensino  que  estivesse  baseado  numa  maior  valorização  do  aluno  e  da  sua  vida  cotidiana,  através  de  uma  atuação  crítico-reflexiva  dos
professores.  Sendo,  assim,  colaboramos  diretamente  na  elaboração  de  Planejamentos  Didático-Pedagógicos  e  no  acompanhamento  da
implementação  desses  planejamentos  em  sala  de  aula,  pelos  professores.  Ainda,  sugerimos  e  incentivamos  os  professores  a  utilizarem
algumas  estratégias  didáticas  específicas,  dentre  elas  as  atividades  experimentais,  para  o  desenvolvimento  dos  conteúdos  conceituais  da
Física,  em  especial  àqueles  relacionados  à  Física  Moderna.  Quanto  ao  trabalho  de  pesquisa,  nosso  objetivo  principal  foi  estudar  as
práticas  docentes,  a  partir  da  utilização  de  atividades  experimentais  como  estratégia  de  ensino,  no  sentido  de  identificar  em  que  o  uso
desta  estratégia  contribuiu  para  o  posicionamento  e  para  as  ações  docentes  dos  professores  em  relação  à  atualização  curricular  da
disciplina  de  Física  do  Ensino  Médio,  com  especial  atenção  à  incorporação  de  temas  de  Física  Moderna.  A  implementação,  em  sala  de
aula,  das  estratégias  didáticas  utilizadas  na  estruturação  dos  Módulos  Didáticos,  pudemos  perceber,  nos  professores,  que  houve  um
avanço  no  sentido  de  que  esses  deixaram  de  acreditar,  numa  forma  um  tanto  "mítica",  nas  potencialidades  didáticas  das  atividades
experimentais.  Apontamos,  ainda,  para  a  necessidade  de  um  trabalho  contínuo  e  mais  prolongado  com  os  professores,  a  partir  de
constantes  reformulações  nos  planejamentos  elaborados,  aprofundamentos  teóricos  e  também  inovações  nas  estratégias  didáticas  para
esse  fim.  A  segurança  do  professor  em  "levar  algo  inovador  e  diferenciado  do  tradicional"  mostrou-se  essencial  para  a  realização  de
um  "bom  trabalho  de  sala  de  aula".  E,  nossa  experiência  com  o  GTPF,  mostrou  que  esta  segurança  pode  ser  alcançada  a  partir  de  trocas
de  experiências  entre  os  próprios  componentes  do  Grupo.  Ainda,  ressaltamos  que  esse  trabalho  constituiu-se  numa  atividade  favorável
à  formação  continuada  de  professores  e  atualização  curricular  da  disciplina  de  Física  do  Ensino  Médio.
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Palavra Chave: Escola Pública; Educação; Gestão ; Autonomia; Projeto

Resumo:  Este  trabalho  busca  analisar  o  sentido  da  organização  do  grupo  de  professores  de  uma  escola  do  Sistema  Público  de  Ensino
do  Distrito  Federal.  Parte  do  registro  da  experiência/movimento  ocorrida/em  ocorrência  na  escola  identificada  na  pesquisa  como
Centro  de  Ensino  Médio  Milton  Santos.  Tem  como  objetivo  analisar  as  circunstâncias  que  favoreceram  ou  favorecem  a  mobilização
dos  grupos  em  uma  organização  educativa,  a  partir  da  reconstituição  e  análise  da  participação  dos  professores  no  período  de  1998  a
2001,  visando  a  compreender  o  significado  da  ação  grupal.  Neste  sentido,  adota  uma  metodologia  qualitativa  de  análise  clínica,  a  partir
de  coleta  de  dados  por  meio  de  observação  participante.  Fundamenta  teoricamente  o  estudo  na  obra  de  Cornelius  Castoriadis,  Jacques
Ardoino,  Eugène  Enriquez,  René  Lourau,  Georges  Lapassade,  Licínio  Lima  e  outros.  Uma  das  técnicas  utilizadas  foi  a  realização  de
entrevistas  semi-estruturadas  com  os  atores  sociais  presentes  na  escola  estudada  ou  que  dela  fizeram  parte  no  passado.  O  período  de
observação  resultou  na  caracterização  do  modelo  de  gestão  adotado  na  escola  e  no  registro  das  ações  organizacionais  de  resistência  à
implantação  de  políticas  hierarquicamente  autoritárias.  A  pesquisa  mostrou  que  a  existência  de  momentos  de  reflexão  e  discussões
políticas  contribui  para  as  forças  de  coesão  do  grupo  e  o  surgimento  de  motivações  e  desejos  de  participação  na  construção  do  projeto
político-pedagógico,  sempre  que  sejam  sujeitos-autores  deste.  A  luta  por  autonomia,  então,  revelou-se  a  principal  motivação  do  grupo
na  organização  em  torno  da  elaboração  de  um  projeto  para  a  escola.  A  análise  dos  dados  evidenciou  a  relação  entre  as  formas  de
gestão,  o  desejo  de  autonomia  do  grupo  e  sua  organização  na  elaboração/execução  do  projeto.  A  contribuição  teórica  da  pesquisa  está
na  análise  da  ação  organizacional,  indicando  as  possibilidades  de  sua  transformação  a  partir  da  constituição  de  grupos-sujeito.
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Palavra Chave: Ação-reflexão-ação; aprender; desaprender; reaprender

Resumo:  Este  estudo  tem  por  finalidade  pesquisar  a  organização  do  trabalho  docente  nas  aulas  de  português  do  ensino  médio.  Esta
escolha  advém  do  trabalho  realizado  na  disciplina  didática  nos  cursos  de  Licenciatura,  entre  eles,  o  curso  de  Letras,  quando
percebemos  a  pouca  valorização  dada  aos  conhecimentos  pedagógicos  na  visão  de  alguns  professores  e  de  alguns  alunos  no  que  se
refere  ao  específico  de  cada  curso.  Este  trabalho  também  tem  como  objetivo  verificar  se  a  transposição  didática,  que  se  efetiva  nas
ações  educativas  do  professor  de  Português,  favorece  a  formação  do  sujeito  epistêmico  e  se  esse  mesmo  professor  interage  com  seus
alunos,  possibilitando  uma  construção  do  conhecimento  na  prática  histórico-social.  A  pesquisa  desenvolverá  uma  abordagem
qualitativa  com  origem  no  campo  da  etnometodologia  tendo  como  sujeitos  professores  formados  em  curso  de  Letras-Licenciatura,
atuando  no  ensino  médio  nas  disciplinas  de  Português  e  Literatura.  O  universo  pesquisado  é  composto  por  duas  escolas:  uma  da  rede
de  ensino  estadual  e  uma  da  rede  de  ensino  particular.  Na  conclusão  são  apresentadas  considerações,  nas  quais  registramos  os
resultados  apurados  na  pesquisa  propriamente  dita  e  reflexões  sobre  a  prática  educativa  presente  na  ação  dos  professores.  As  práticas
pedagógicas  na  maioria  das  aulas  se  manifestam  com  um  caráter  mecanicista,  sem  que  a  aprendizagem  seja  significativa  para  o  aluno  e
que  tenha  um  sentido  claro  de  construção  e  não  de  reprodução  de  conhecimento.
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Resumo:  A  Cartografia  e  a  Geografia  estão  diretamente  presentes  na  sociedade  tanto  no  dia-a-dia  como  em  setores  específicos.  A
escola  é  um  desses  locais  cuja  presença  desses  conhecimentos  são  importantes  na  tarefa  de  formar  e  informar  nossos  cidadãos.  O
ambiente  escolar  nos  faz  refletir  enquanto  pesquisadores  o  comprometimento  social  que  temos,  em  trabalhar  as  diversas  realidades
presentes  no  cotidiano  dos  alunos.  As  seguintes  indagações  guiaram  nosso  trabalho:  O  despreparo  em  relação  aos  conhecimentos  de
representação  gráfica  e  cartográfica  tem  origem  na  formação  do  profissional  em  Geografia?  O  desinteresse  em  relação  à  representação
gráfica  e  cartográfica  está  preso  a  não  cobrança  dos  programas  escolares  no  Ensino  Médio?  e  Quais  os  principais  recursos  didáticos
utilizados  pela  Geografia  no  Ensino  Médio?  Essas  indagações,  atreladas  ao  nosso  objetivo  -  avaliar  como  a  realidade  relevo  é
representada  graficamente  e  cartograficamente  nos  Livros  Didáticos  de  Geografia  no  Ensino  Médio  -  nos  conduziram  em  nossa
pesquisa.  Pretendemos  com  nossa  pesquisa,  oferecer  aos  professores  e  alunos  de  Geografia  do  Ensino  Médio  alternativas  de  trabalho
da  realidade  relevo  em  sala  de  aula,  por  meio  da  representação  gráfica  e  cartográfica.  Colaborando  para  divulgar  a  relevância  da
Cartografia  no  processo  de  ensino-aprendizagem  de  Geografia  no  Ensino  Médio,  e  ressaltando  a  necessidade  da  linguagem  visual
nesse  período  escolar
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Título: Reflexões sobre a atividade de leitura no livro didático no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20024733024014015P3

Palavra Chave: leitura; compreensão; livro didático

Resumo:  Frente  à  polêmica  do  ensino  da  leitura  no  processo  educativo,  este  trabalho  tem  por  tema  a  atividade  de  leitura  em  relação  à
questão  da  compreensão  por  meio  de  atividades  denominadas  de  estudo  do  texto,  constantes  do  livro  didático.  Tem  por  objetivo
verificar  se  tais  questões  de  compreensão  propostas  pelo  livro  didático,  enquanto  estratégia  de  leitura,  contribuem  para  a  produção  de
sentidos,  tendo  em  vista  o  desenvolvimento  lingüístico  e  sociocomunicativo  do  leitor  e  ainda  refletir  sobre  até  que  ponto  as  perguntas
conduzem  o  leitor  a  exercícios  mecânicos  como  a  identificação  de  informações  explícitas  no  texto.  São  apontadas  perguntas  que  em
nada  contribuem  para  que  realmente  se  efetue  a  produção  de  sentidos  tendo  em  vista  o  desenvolvimento  lingüístico  e
sociocomunicativo  do  leitor.  Ao  elaborarmos  "Reflexões  sobre  a  atividade  de  leitura  no  livro  didático  no  ensino  médio,"  consideramos
a  existência  desses  aspectos.  Centramos  nossos  estudos  numa  escola  de  ensino  médio,  no  primeiro  ano,  já  que  os  aspectos  considerados
inócuos,  na  atividade  de  leitura  no  processo  educativo,  são  bem  abrangentes.  Dessa  forma,  através  de  um  método  exploratório  com
procedimento  teórico  prático,  serão  analisados  o  livro  didático  e  as  questões  propostas  para  a  compreensão  do  texto.  Escolhemos  o
livro  didático,  principal  instrumento  de  ensino  de  leitura  utilizado  por  todos  os  professores  do  primeiro  ano  do  ensino  médio,  na  Escola
Estadual  do  Município  de  Alfenas.  Fundamentamos  as  análises,  buscando  subsídios  principalmente  na  teoria  discursiva.  Os  resultados
obtidos  permitiram-nos  verificar  que  as  atividades  de  compreensão  propostas  no  livro  didático  não  favorecem  a  produção  de  sentido,
tendo  em  vista  o  desenvolvimento  lingüístico  e  sociocomunicativo  do  leitor,  dificultando,  dessa  forma,  a  compreensão  e  o
desenvolvimento  crítico  do  aluno.  Palavras  chaves:  Leitura;  Compreensão;  Livro  Didático
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Código: 579

Título: Jovens incluídos, consciência histórica e vazio pedagógico: um estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200221540001016001P0

Palavra Chave: Consciência História; Jovens; Vazio Pedagógico

Resumo:  Os  resultados  de  uma  pesquisa  realizada  com  alunos  de  uma  escola  particular  de  Ensino  Médio  em  Curitiba,  Paraná,
demonstraram  que  o  ensino  de  História  ,  mesmo  em  condições  físicas  adequadas  e  para  alunos  com  capital  cultural  elevado,  não
garante  o  engendramento  de  uma  consciência  histórica,  considerando  esta  como  um  quantum  de  referência  da  história  ensinada
permeada  para  o  mundo  de  "uso  comum"  dos  jovens  pesquisados.  A  pesquisa  apontou  a  existência  de  um  "vazio  pedagógico"  na
relação  professor  aluno  .  Este  "vazio"  pôde  ser  caracterizado  por  três  interfaces,  a  saber:  o  distanciamento  crítico;  a  dificuldade  de
tradução  e  a  perspectiva  narcísica.  Tais  "  marcas"  da  ação  docente  dificultam  a  relação  com  o  aluno  e,  particularmente,  que  o  ensino  de
história  alcance  eco  no  mundo  do  "fora  da  escola",  transformando-se  em  consciência  e  elemento  de  determinação  do  comportamento
social  dos  jovens.
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Título: O estímulo à prática de produção de textos na escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200227033004048019P1

Palavra Chave: ensino de língua Portuguesa, produção textual, motivação,res

Resumo:  Esta  pesquisa  está  centrada  na  preocupação  com  os  problemas  que  envolvem  o  ensino  de  leitura  e  produção  de  textos  nos
níveis  fundamental  e  médio.  A  partir  de  experiências  em  sala  de  aula  de  escolas  públicas,  procuramos  discutir  questões  como
motivação,  auto-estima,  conhecimento  prévio  etc.,  a  fim  de  verificar  a  importância  desses  elementos  para  a  bom  desempenho  do  aluno
nas  atividades  de  aprendizagem  da  língua  materna.  Partimos  também  do  pressuposto  de  que  o  domínio  da  modalidade  tanto  escrita
quanta  oral  da  linguagem  constitui  importante  instrumento  para  o  exercício  pleno  da  cidadania,  na  medida  em  que  pode  resgatar  o
gosto  e  a  compreensão  não  só  dos  textos  científicos-informativos,  mas  também  dos  textos  poéticos.  Assim,  a  motivação  foi  o  elemento
axial  de  nossa  mas  também  dos  textos  poéticos.  Assim,  a  motivação  foi  o  elemento  axial  de  nossa  pesquisa  que,  a  partir  do  projeto  "0
Trilhar  dos  Sonhos",  com  propostas  de  produção  de  textos  expressivos,  associada  à  divulgação  em  jornais  e  em  livros,  buscou  também
na  ressignificação  de  informações,  bem  como  na  reaprendizagem  constante  do  ato  de  escrever,  transformar  os  estudantes  em  sujeitos
reais  de  suas  existências.  Nesse  processo,  destaca-se,  coma  fundamental,  a  figura  do  professor  colaborador  de  um  processo  próximo  da
concepção  pedagógica  que  valoriza  mais  a  aprendizagem  do  que  o  ensino,  entendido  como  dependente  exclusivamente  do  papel  do
mestre  como  mero  transmissor  de  conhecimento.
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Título: História da Ciência: um ponto de mutação no Ensino Médio. A interdisciplinaridade na formação de 
um professor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021833052018003P8

Palavra Chave: formação de professor, ensino médio, história da ciência

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  criticamente,  sob  a  ótica  da  interdisciplinaridade,  minha  vivência  como  professor
de  História  da  Ciência  e  a  função  desta  disciplina  como  eixo  norteador  para  a  Área  de  Ciências  da  Natureza,  Matemática  e  suas
tecnologias.  Privilegiei  a  história  de  vida  como  procedimento  metodológico,  através  da  interdisciplinaridade.  Para  dialogar  com  a
História  da  Ciência  e  a  história  de  minha  prática  como  professor  de  História  da  Ciência,  elegi  como  interlocutores  os  textos  legais,  as
diretrizes  curriculares,  a  interdisciplinaridade  e  a  contextualização  dos  conteúdos.  À  escola  não  compete  mais  a  função  de  centro
irradiador  do  saber,  e  o  professor  o  transmissor  de  informação,  visto  que  a  quantidade  de  informação  não  garante  o  conhecimento,  de
modo  que  hoje,  muito  mais  do  que  antes,  o  papel  do  professor  assume  importância  basilar  na  produção  e  alteração  do  conhecimento.  O
componente  curricular  História  da  Ciência  mostrou-se  um  instrumento  interdisciplinar  competente  na  produção  e  alteração  do
conhecimento,  abrindo  caminhos  para  o  aluno,  conduzindo-o  à  autonomia  nos  estudos  e  na  sociedade.  Possibilita,  então,  um  novo
olhar  sobre  a  Ciência,  rompendo  com  antigos  paradigmas,  que  conduziam  à  fragmentação  do  conhecimento,  e  incorporando  os  novos
paradigmas  da  Ciência  pós-moderna  com  a  visão  holística  do  ser  humano.
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Título: O Ensino de Filosofia na educação de nível médio em Teresina (PI): Relação entre formação inicial e 
prática pedagógica do (a) professor (a) de Filosofia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20026021001014001P6

Palavra Chave: Educação

Resumo:  O  estudo  trata  do  Ensino  de  Filosofia  na  educação  de  nível  médio  em  Teresina  (PI)  e  sua  relação  com  a  formação  inicial
do(a)  professor(a)  de  Filosofia  adquirida  no  curso  de  Filosofia  da  UFPI  e  a  sua  prática  pedagógica.  O  objetivo  é  compreender  a
mediação  entre  formação  e  prática  docente,  observando,  segundo  as  vozes  dos  sujeitos  envolvidos  com  o  ensino  de  Filosofia,  as
competências  que  deve  possuir  o(a)  professor(a)  de  Filosofia  para  assumir  a  sua  tarefa  de  realizar  com  os  jovens,  na  educação  escolar,
a  reflexão  e  o  debate  filosófico.  O  estudo  procurou  compreender,  qual  o  saber  ou  o  conhecimento  necessário  à  constituição  de  um
perfil  docente  para  o  exercício  dessa  disciplina  e  o  tipo  de  formação  inicial  adequado  à  preparação  do(a)  professor(a)  de  Filosofia  para
o  ensino  médio,  indagando  o  papel  do  curso  de  Filosofia  da  UFPI  na  formação  desse  licenciado.  Na  investigação  estruturaram-se
referenciais  teóricos  com  base  nas  seguintes  perspectivas  estudadas:  l)  "Filosofia  e  Ensino  de  Filosofia"  -  apoio  em  A.  J.
Severino(1999),VonZuben(1993),  Gálio  (2000),  Favaretto  (1995),  Kohan(1998,  1999),  Sofíste  (1998),  Carrilho  (1987),  Palácio
(1998),  Lipman  (1990),  Carvalho  (2000),  Ghiraldelli  (2000),  dentre  outros;  2)  o  tema  "saberes,  formação  e  prática  docente",  contou
com  as  contribuições  de:  Perrenoud  (1993,  2000),  Tardif(1996,  2001),  Gauthier  (1998),  Alarcão  (1996),  Shõn  (  1992),  Zeichnaer
(1993)  e  Gómez  (1992);  3)  e  do  ponto  de  vista  do  método,  a  referência  teórica  utilizada,  amparou-se  nos  estudos  sobre  a  Hermenêutica
filosófica,  especialmente,  autores  brasileiros  do  círculo  fenomenológico  hermenêutico  da  área  de  educação.  Os  resultados  indicam  a
necessidade  de  uma  integração  entre  formação  específica  e  a  formação  pedagógica  na  preparação  do  professor  de  Filosofia,  tendo  em
vista  a  unidade  teoria  e  prática.  Verificou-se,  portanto,  uma  séria  falta  de  articulação  entre  as  instâncias,  DEFI/Coordenação  de
Filosofia  e  CCE,  responsáveis  pela  formação  do  professor  de  Filosofia  no  âmbito  da  universidade,  reforçando  uma  concepção  dualista
de  formação.  Os  saberes  que  os  professores  de  Filosofia  afirmam  assumirem  no  seu  cotidiano  nas  escolas,  são  decorrentes  do
instrumental  teórico,  do  domínio  dos  temas  e  da  história  da  filosofia,  mas  também  da  atuação  no  âmbito  de  uma  sabedoria  prática,
constituindo  uma  cultura  dessa  atividade  em  tomo  do  aprendizado  a  partir  dos  erros  e  das  dificuldades,  especialmente,  por  faltar-lhes  a
compreensão  do  saber  pedagógico.  Nesse  sentido,  os  sujeitos  sugerem  uma  formação  que  possa  dimensionar  as  questões  relativas  à
experiência  em  tomo  da  Filosofia  nas  escolas  do  ensino  médio.  Em  síntese,  o  professor  de  Filosofia  no  ensino  médio  vem  assumindo
um  cotidiano  de  trabalho  marcado  por  muitas  dificuldades,  que  vão  desde  a  pouca  habilidade  para  organizar  um  programa  de  ensino,
passando  pela  condução  de  um  trabalho,  ainda,  assistemático  e  limitações  do  tipo:  turmas  numerosas,  carga  horária  de  trabalho
reduzida,  a  incompreensão  por  parte  da  comunidade  escolar  das  tarefas  da  filosofia,  a  incompatibilidade  do  exercício  da  Filosofia  em
relação  à  lógica  do  sistema  escolar  predominante  nas  escolas  públicas  e  particulares  e,  uma  questão  fundamental  -  a  indefinição  da
obrigatoriedade  da  disciplina  nas  escolas,  em  função  da  política  adotada  pelo  MEC,  negando  a  Filosofia  como  uma  disciplina
específica  e  comprometendo  a  consolidação  dessa  atividade  nas  escolas  do  ensino  médio.
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Título: O ensino médio numa dimensão político pedagógico: Os parâmetros curriculares nacionais, o ensino de 
química e o livro didático

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211733002010003P9

Palavra Chave: parametros curriculares, livro didático e contextualização

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objeto  de  estudo,  uma  análise  de  como  as  mudanças  propostas  pelos  PCNEM  são  implementadas  na
prática  escolar.  O  tema  central  de  interesse  de  nosso  estudo  é  identificar  como  a  contextualização  é  efetivada  nos  livros  didáticos  de
química  para  o  Ensino  Médio.  Neste  estudo,  procuramos  buscar  maneiras  de  compreender  as  intenções  dos  modelos  educacionais  no
país,  procurando  identificar  as  razôes  e  discursos  nos  quais  se  baseiam.  Compreender  o  porquê,  o  que  são  os  PCNEM,  as  reformas  em
curso  no  Ensino  de  Química  e  o  modo  como  são  implementadas  em  salas  de  aula.  Neste  estudo,  tomamos  por  base  a  literatura  revisada,
os  documentos  oficiais  e,  como  instrumento,  para  verificarmos  como  as  novas  propostas  de  ensino,  expressa  nos  PCNEM,  chegam  às
salas  de  aula,  realizamos  uma  análise  de  como  a  contextualização  é  tratada  nos  atuais  livros  didáticos  de  química.  Acreditamos  que  a
curto  prazo,  o  livro  didático,  será  um  dos  principais  elos  de  ligação  entre  os  professores  e  os  PCNEM,  devido  ao  importante  papel  que
exercem,  tradicionalmente,  na  determinação  dos  conteúdos  a  serem  abordados  e  na  metodologia  a  ser  empregada  em  sala  de  aula.  O
uso  do  termo  contextualização  tem  sido  usado  com  diferentes  significados  e  diferentes  concepções  tanto  nos  livros  didáticos  como  nos
PCNEM.  Verificamos  nos  livros  didáticos  uma  maior  tendência  na  relação  do  termo  contextualização  como  desenvolvimento  de
atitudes  e  valores  para  a  formação  de  um  cidadão  crítico.
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Resumo:  O  presente  estudo  investiga  as  representações  sociais  construídas  sobre  a  Educação  Física  no  ensino  médio  noturno  por
aqueles  que  direta  ou  indiretamente  influem  no  oferecimento  ou  não  dessa  disciplina  no  turno  da  noite.  Para  tanto,  foram  entrevistados
onze  diretores  de  escolas  públicas  e  estaduais  do  Município  de  Niterói  qualitativa,  teve  na  etnografia  a  base  de  seus  procedimentos.  As
falas  dos  entrevistados  foram  analisadas  e  interpretadas  a  partir  do  referencial  teórico-metodológico  apresentado  pela  Teoria  das
Representações  Sociais  (Moscovici,  1978).  As  conclusões  da  pesquisa  apontam  que  a  Educação  Física,  está  sendo  erradicada  da  grade
curricular  das  escolas  noturnas.  Isto  ocorre,  entre  outros  fatores,  devido  à  interpretação  equivocada,  pelos  diretores,  da  legislação  que
versa  sobre  a  facultatividade  da  Educação  Física  no  ensino  médio  noturno;  à  falta  de  condições  favoráveis  para  a  inclusão  da  Educação
Física  no  ensino  médio  noturno;  à  situação  privilegiada,  dentro  da  parte  diversificada  da  grade  curricular,  de  disciplinas  que  preparam
o  aluno  para  o  mercado  de  trabalho,  o  que,  segundo  a  percepção  dos  diretores,  não  é  o  caso  da  Educação  Física.

Data Pesquisa: 28/11/2008

Autor: Elaine de Brito Carneiro

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 4/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2002 Eixos Secundário:

Pagina 584 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 585

Título: Matemática no Ensino Médio: Prescrições das Propostas Curriculares e Concepções dos Professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20027733005010005P4

Palavra Chave: Currículos. Ensino Médio. Contextualização. Interdisciplinar

Resumo:  O  presente  estudo  insere-se  no  grupo  de  pesquisa  “A  Matemática  na  organização  curricular:  história  e  perspectivas  atuais”  e
analisa  a  trajetória  histórica  dos  cursos  de  nível  médio  no  Brasil,  destacando  suas  finalidades  ao  longo  do  tempo.  Focaliza
particularmente  o  papel  da  Matemática  nos  currículos  do  ensino  médio:  por  meio  de  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  estuda
propostas  de  diferentes  períodos,  com  destaque  à  proposta  curricular  do  Estado  de  São  Paulo,  da  década  de  80.  Na  década  de  90,
analisa  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  -  PCNEM,  da  Secretaria  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico,  do
Ministério  da  Educação  e  faz  comparações  com  documentos  da  França,  Espanha  e  Portugal.  Na  seqüência,  busca  identificar  o  que
pensam  professores  em  atuação  no  ensino  médio  sobre  idéias  como  as  de  contextualização  e  interdisciplinaridade  e  os  caminhos  que  os
professores  consideram  interessantes  para  isso.  Repertoria  estudos  teóricos  na  área  de  educação  matemática  que  podem  sustentar  essas
propostas,  a  partir  das  principais  concepções  norteadoras  dos  PCNEM,  em  particular  no  que  se  refere  à  idéia  de  contextualização  e  à
interdisciplinaridade.
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Código: 586

Título: Sobre a importância do teatro na educação para jovens do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20026631019013001P7

Palavra Chave: Arte; Educação; Valor.

Resumo:  O  estudo  analisa  o  papel  do  teatro  na  educação  de  jovens  do  ensino  médio,  apresentando  uma  proposta  de  educação  pela  arte,
a  partir  da  contribuição  do  teatro,  como  meio  de  expressão  e  comunicação.  Discute  alguns  problemas  sociais  e  culturais  que  perpassam
pela  vida  dos  jovens  no  mundo  contemporâneo,  conceituando  a  educação  em  relação  à  arte  e  seus  valores.  Procura,  em  termos
epistemológicos,  oferecer  subsídios  capazes  de  contribuir  para  a  elaboração  de  uma  proposta  de  expressão  artística  e,  com  base  na
análise  dos  dados  da  pesquisa,  apresenta  sugestões,  com  vistas  à  formação  humana  e  sócio-educativa  dos  alunos,  mediante  o
desenvolvimento  da  sensibilidade,  bem  como  da  criatividade  e  da  instauração  de  valores.
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Código: 587

Título: A inserção dos jovens no mercado de trabalho (enfoque sobre os valores e princípios morais que regem 
essa inserção pesquisando os valores dos alunos do enino médio do Colégio Pedro II - unidade de São 
Cristóvão III - RJ)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200249331004016006P5

Palavra Chave: Jovens; Mercado de trabalho; Valores

Resumo:  O  presente  trabalho  busca  problematizar  o  conceito  de  juventude,  analisando  alguns  dados  estatísticos  relativos  aos  valores
dos  jovens  no  contexto  atual  e  relacionando-os  ao  binômio  Educação-Trabalho,  através  de  pesquisa  realizada  com  os  alunos  do  Ensino
Médio  do  Colégio  Pedro  II  -  Unidade  Escolar  São  Cristóvão  III/RJ.  Esta  pesquisa  ocupa-se,  basicamente,  de  investigar  os  valores  dos
jovens  em  relação  ao  mundo  adulto  do  trabalho,  visando  à  análise  e  compreensão  dos  valores  e  das  práticas  realizadas  no  contexto
social  deste  tempo.  O  trabalho  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  um  dos  grandes  desafios,  hoje,  é  o  de  garantir  a  possibilidade  de
trabalho  através  da  educação.  O  trabalho  chama,  ainda,  atenção  para  a  necessidade  de  re-signifcar  a  interação  juventude  e  escola,
apontando  para  os  desafios  postos,  hoje,  para  a  construção  de  linhas  de  ação  nessa  área.  Para  compreender  a  problemática  abordada  e
situar  criticamente  os  dados  obtidos  na  pesquisa,  recorreu-se  a  autores  que  abordam  a  relação  Educação-trabalho  e  o  papel  da  escola  na
formação  do  futuro  trabalhador  -  o  jovem.  O  trabalho  foi  desenvolvido  em  quatro  grandes  movimentos  básicos,  definindo  assim  sua
estrutura.  O  primeiro  movimento  está  voltado  para  a  constatação  da  juventude  como  categoria  social  e  contou  com  a  contribuição  dos
seguintes  autores:  Becker,  Abramo,  Levisky,  Novaes,  Spósito,  Grinspun  e  Bologna.  O  segundo  movimento  está  voltado  para  a  relação
Educação-trabalho  e  contou  com  a  contribuição  de  Cunha,  Arroyo,  Grinspun,  Sucupira,  Saviani  e  Salgado.  O  terceiro  movimento  está
voltado  para  a  questão  dos  valores,  os  valores  ético-morais  e  analisa  as  teorias  que  fundamentam  a  questão  dos  valores  dos  jovens,  com
destaque  para  a  de  Kohlberg  (1958).  Este  movimento  foi  sustentado  pelas  contribuições  de  Martins,  Cotrim,  La  Taille,  Adorno  e
Grinspun.  O  quarto  e  último  movimento  está  voltado  para  a  contextualização  do  espaço,  no  que  se  refere  ao  mundo  do  trabalho  e
contou  com  a  contribuição  de  Frigotto,  Gentili,  Dejours,  Enguita,  Machado,  Ferritti  e  Kuenser.  O  trabalho  faz  uma  abordagem  crítica,
quando  investe  na  tentativa  de  discutir  algumas  possibilidades,  visando  a  criar  condições  para  orientar  mais  e  melhor  o  jovem  em  busca
de  sua  autonomia  moral,  da  sua  cidadania  responsável,  da  transformação  social  visando  objetivar  princípios  e  ideais  para  atingir  a
justiça  e  a  igualdade  social.
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Título: Criatividade em Professores de Matemática do Ensino Médio de Parnaíba /PI

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20026421001014001P6

Palavra Chave: Educação

Resumo:  Este  estudo  tem  como  objetivo  traçar  o  perfil  de  criatividade  dos  professores  de  Matemática  do  ensino  médio,  que  cursam
Matemática  na  Universidade  Estadual  do  Piauí  -  Campus  de  Parnaíba.  Mostra  a  divergência  existente  na  literatura  acerca  do  conceito
de  criatividade,  os  quais  serviram  de  parâmetros  na  análise  dos  conceitos  apresentados  pelos  sujeitos  desta  pesquisa.  No  intuito  de
identificar  o  potencial  criador  dos  professores,  tomamos  como  base  as  características  de  comportamentos  flexíveis  apresentadas  pela
teoria  de  Torrance  (1976)  que  evidenciam  as  habilidades  intelectuais  de  pessoas  criativas.  Utilizamos  a  teoria  de  Basadur  (1990)  para
traçar  o  perfil  de  criatividade.  O  conceito  de  atividade  explicitado  pela  teoria  sóciohistórica  que  coloca  a  atividade  criativa  como  fruto
de  internalizações  internas  e  externas  (Vygotsky,  1999).  Aplicamos  o  questionário  e  o  teste  do  perfil  de  criatividade  com  38  sujeitos.
As  entrevistas  não  diretivas  e  os  relatos  de  experiências  foram  feitos  com  os  sete  sujeitos  que  apresentaram  o  potencial  criador.
Verificamos  que  os  professores  entrevistados,  lecionam  em  escolas  públicas,  derrubando  o  discurso  corrente  de  que  o  professor  da
escola  particular  é  mais  criativo.  Apontamos  reflexões  que  podem  contribuir  para  o  repensar  do  papel  do  professor  de  matemática,
auxiliando-o  a  redirecionar  o  seu  ensino  para  o  desenvolvimento  da  criatividade.
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Título: A avaliação no contextodo projeto político-pedagógico e uma escola: concepção, finalidade e 
abrangência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200223053001010001P0

Palavra Chave: avaliação, projeto político-pedagógico, escola

Resumo:  Este  estudo  se  apoiou  no  pressuposto  de  que  o  projeto  político-pedagógico  é  a  própria  organização  do  trabalho  pedagógico
da  escola.  Partindo  desse  entendimento,  buscou-se  analisar  a  avaliação  no  contexto  da  organização  do  trabalho  pedagógico  de  uma
escola  pública  do  DF,  destacando  sua  concepção,  suas  finalidades  e  abrangência.  Para  atender  a  esse  objetivo,  adotou-se  alguns
procedimentos  de  coleta  de  dados  da  abordagem  qualitativa.  Foram  entrevistados  11  professores:  5  do  Ensino  Fundamental  e  6  do
Ensino  Médio,  a  diretora,  a  vice-diretora,  a  assistente  pedagógica,  a  orientadora  educacional  e  3  coordenadores  pedagógicos.
Procurou-se  captar  as  percepções  sobre  avaliação  de  cada  um  desses  segmentos.  Também  observou-se  eventos  ordinários  e
extraordinários  ocorridos  na  escola,  tais  como:  reuniões  administrativas  e  pedagógicas,  reuniões  de  professores  para  definição  do
calendário  do  ano  letivo,  coordenações  pedagógicas  por  áreas  de  conhecimento,  coordenações  pedagógicas  coletivas,  reuniões  de
Conselho  de  Classe  e  de  professores,  reuniões  de  pais,  Semana  Pedagógica,  Feira  de  Ciências,  palestras  e  culminância  de  projetos.
Foram,  também,  analisados  documentos  da  escola,  para  conhecer  a  organização  do  trabalho  pedagógico  e  a  concepção  de  avaliação,
bem  como  documentos  do  Sistema  de  Ensino  orientadores  desta  prática  e  documentos  focalizadores  de  aspectos  diversos  da
comunidade  pesquisada.  Como  aporte  para  a  análise  dos  dados,  optou-se  por  um  referencial  teórico  baseado  em  autores  que  abordam
as  categorias  Avaliação  e  Projeto  Político-Pedagógico,  fazendo  articulação  entre  ambos.  A  coleta  dos  dados  ocorreu  no  período  de
agosto  de  2001  a  fevereiro  de  2002.  Os  resultados  da  pesquisa  indicam:  a  falta  de  fóruns  específicos  para  a  discussão  do  trabalho
pedagógico  e  para  a  avaliação  das  ações  desenvolvidas  pela  escola;  a  ausência  de  estudos  teóricos  aprofundados  e  permanentes  que
preparem  os  professores  para  lidar  com  a  avaliação;  a  concepção  de  avaliação  centrada  no  desempenho  do  aluno;  a  predominância  da
avaliação  unilateral,  pois  somente  o  aluno  é  avaliado  e,  apenas,  pelo  professor;  a  inexistência  do  planejamento  da  avaliação;  a
inexistência  de  efetiva  participação  dos  alunos  no  planejamento  das  atividades  escolares,  inclusive  da  avaliação;  a  ausência  de  um
modelo  de  gestão  que  permita  a  plena  participação  de  todos  os  segmentos  da  comunidade  interna  e  externa,  em  especial  alunos  e  pais;
a  dificuldade  de  professores  e  coordenadores  para  conduzirem  a  avaliação;  a  falta  de  clareza  na  adoção  da  avaliação  formativa.  Além
dessas  considerações,  outros  pontos  se  destacaram:  os  projetos,  na  maioria  das  vezes,  são  definidos  de  forma  impositiva,  considerando
que  professores  e  alunos  não  participam  de  sua  elaboração;  a  recuperação  de  estudos  é  realizada  com  o  objetivo  principal  de  recuperar
notas;  os  resultados  da  avaliação  não  costumam  ser  utilizados  como  subsídios  para  a  reflexão  e  reorganização  do  trabalho  pedagógico.
A  despeito  de  todas  essas  dificuldades,  alguns  aspectos  se  destacaram  como  positivos:  a  escola  procurou  inovar  o  seu  trabalho
pedagógico,  organizando-o  por  meio  de  projetos  -  o  que  pode  ser  adequado,  se  não  houver  fragmentação,  nem  desarticulação  entre  eles
e  se  estiverem  em  consonância  com  o  PPP  da  escola;  e  o  Conselho  de  Classe  Participativo  foi  considerado  pelo  coletivo  da  escola
(alunos,  professores,  equipe  de  direção)  como  a  instância  avaliativa  mais  importante  da  escola.
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Título: Ensino-Aprendizagem das Equações Algébricas Através da Resolução de Problemas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211333004137031P7

Palavra Chave: ensino-aprendizagem de álgebra, equações algébricas

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  tema  central  de  investigação  o  ensino-aprendizagem  das  equações  algébricas  através  da  resolução  de
problemas.  Nesta  abordagem  buscaram-se  respostas  para  a  questão  de  seu  ensino  no  final  do  3º  ano  do  Ensino  Médio.  O  estudo  levou  a
um  aprofundamento  teórico  de  temas  como:  o  ensino-aprendizagem  da  matemática,  a  matemática  necessária  para  um  trabalho  com
equações  algébricas  e  uma  metodologia  de  ensino-aprendizagem  da  matemática  através  da  resolução  de  problemas.  Na  pesquisa  de
campo  a  coleta  de  dados  utilizou-se  de  entrevistas,  questionário,  análise  de  documentos  legais,  análise  de  livros  didáticos  e  não
didáticos.  Os  tópicos  de  análise  foram:  a  importância  do  ensino-aprendizagem  das  equações  algébricas  no  final  do  terceiro  ano  do
Ensino  Médio,  a  utilização  das  equações  algébricas  em  cursos  universitários  e  como  o  ensino  das  equações  algébricas  no  final  do
Ensino  Médio  é  visto  por  alguns  autores  de  livros  didáticos  e  pesquisadores  em  Educação  Matemática.  Ainda,  o  tema  equações
algébricas  assume  o  papel  de  enfeixar  um  programa  de  ensino  de  matemática  ao  longo  de  doze  anos  de  estudo.  A  metodologia  adotada
neste  trabalho  foi  a  Metodologia  de  Romberg.
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Título: A ruptura com a lógica transmissiva e a construção de novas práticas pedagógicas no ensino de 
Matemática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20022532008015006P3

Palavra Chave: Prática pedagógica; Ensino de Matemática; Lógica Transmissiv

Resumo:  É  inegável  que  o  contexto  histórico  atual  tem  sofrido  profundas  transformações  nas  práticas  econômicas,  políticas,  sociais,
culturais,  entre  outras.  Este  processo  de  mudança  social  tem  se  refletido  também  na  escola  e  nos  docentes.  Hoje,  faz-se  necessário  um
outro  tipo  de  educador,  capaz  de  formar  não  só  profissionais  polivalentes,  mas,  também  cidadãos  competentes  e  criteriosos,  capazes
de,  inseridos  na  sociedade,  modificá-la.  Faz-se  necessário,  sobretudo,  práticas  pedagógicas  que  rompam  com  a  lógica  da  transmissão
do  conhecimento.  O  trabalho  desenvolvido  teve  com  objetivo  investigar  o  processo  de  construção  de  práticas  pedagógicas  que  rompem
com  a  lógica  transmissiva.  Ele  tem  ainda  uma  articulação  com  a  formação  docente,  na  medida  que,  compreendendo  melhor  tal
processo,  pode  apontar,  para  os  cursos  de  formação  de  professores,  pontos  de  reflexão.  A  pesquisa  utilizou-se  do  método  de  História
de  Vida  e  analisou  duas  professoras  de  Matemática,  uma  da  rede  pública,  atuando  no  Ensino  Fundamental,  outra  da  rede  particular,
lecionando  no  Ensino  Médio.  O  trabalho  foi  desenvolvido  no  segundo  semestre  de  2000,  e  os  procedimentos  utilizados  foram  a
observação  de  aula  e  a  entrevista.  A  análise  efetuada  evidenciou  que  o  processo  de  construção  de  novas  práticas  pedagógicas  é
complexo  e  influenciado  por  múltiplos  fatores  e  a  necessidade  de  incluir,  nos  cursos  de  formação  de  professores,  uma  maior  reflexão
sobre  o  processo  educativo.
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Código: 592

Título: Educação e literatura: a leitura dos clássicos brasileiros no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200245133001014001P0

Palavra Chave: leitura; literatura; vestibular; obra clássica

Resumo:  Este  trabalho,  dedicado  a  aprofundar  a  discussão  sobre  a  leitura  dos  romances  clássicos  brasileiros  por  jovens  estudantes  do
terceiro  ano  do  ensino  médio,  não  teve  senão  o  propósito  de  descrever,  interpretar  e  analisar  a  situação  sobre  a  realidade  atual  em  que
se  encontra  esta  modalidade  de  leitura  num  contexto  determinado.  Resgatamos  também  um  pouco  da  história  da  formação  do  leitor
dentro  de  uma  visão  ampla  de  discussão.  Selecionamos,  para  efetuar  nossa  investigação,  duas  escolas  de  Dourados  (MS),  uma  da  rede
pública,  a  "Escola  Presidente  Vargas"  e  outra  da  rede  privada,  a  "Escola  Imaculada  Conceição".  Partindo  do  pressuposto  de  que  esta
leitura  é  exigência  do  sistema  de  vestibular  nacional  e  a  disciplina  "Literatura"  consta  da  grade  curricular  do  ensino  médio,  procuramos
compreender  a  relação  que  se  estabelece  entre  os  estudantes  pré-vestibulandos  e  a  leitura  dos  clássicos  brasileiros.  Constatamos,  então,
que  em  vista  do  sistema  engendrado  e  da  sistematização  de  valores  sociais  impostos,  há,  de  uma  forma  consubstanciada,  certa
valorização  dessa  modalidade  de  leitura.  No  geral,  configura-se  que  não  é  uma  leitura  de  prazer  mas  de  valor,  e  este  valor  está  presente
no  próprio  conteúdo  e  refinamento  literário  dos  textos  dessa  natureza.
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Código: 593

Título: A Literatura na 1ª Série do Ensino Médio: voz do aluno e do professor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200214724001015026P7

Palavra Chave: literatura - ensino - leitor - professor

Resumo:  Nossa  pesquisa  tem  como  objetivo  verificar  em  que  medida  alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio  de  escolas  públicas  e
privadas  de  Campina  Grande  são  receptivos  aos  textos  literários  que  lhes  são  apresentados  para  estudo.  Apesar  de  não  termos
levantado  hipóteses  para  aplicação  de  pressupostos  teóricos  da  Estética  da  Recepção,  a  pesquisa  foi  fundamentada  nesta  teoria,  de
modo  que  os  questionários  e  entrevistas  foram  formulados  tendo-se  em  vista  o  quadro  teórico  da  recepção;  do  mesmo  modo,  durante  a
análise  dos  dados,  procuramos  seguir  as  orientações  desta  teoria.  Assim,  retomamos,  alternadamente,  determinados  pressupostos  da
recepção  como  leitor/texto,  horizonte  de  expectativa  e  experiência  estética.  A  perspectiva  dos  alunos,  enquanto  leitores/receptores  no
processo  de  aprendizagem,  encontra-se  registrada  através  da  transcrição  de  suas  respostas,  com  ênfase  em  três  aspectos  relevantes  que
constituíram  o  eixo  da  pesquisa:  a  leitura  literária,  a  prática  pedagógica  e  a  recepção  dos  textos.  Desta  forma,  procuramos  abstrair  de
suas  reflexões  elementos  que  poderão  subsidiar  a  formulação  de  uma  metodologia  de  ensino  da  literatura  centrada  em  seus  interesses,
considerando-se  que  a  opinião  destes  alunos  converge  para  determinados  pressupostos  da  Estética  da  Recepção.  Neste  ponto,  vale
ressaltar  que,  nas  escolas,  não  observamos  uma  preocupação  com  os  adolescentes  no  sentido  de  oferecer-lhes  um  ensino  de  literatura
voltado  para  seus  interesses  literários.  Por  sua  vez,  os  professores  se  mostram  preocupados  com  o  desinteresse  dos  alunos  diante  dos
textos  literários,  fato  que  atribuem  à  falta  do  hábito  de  leitura  literária.  Entretanto,  não  há  por  parte  deles  uma  preocupação  no  sentido
de  promover  mudanças  na  prática  docente,  de  modo  a  atrair  a  atenção  do  aluno  para  estes  textos,  nem  mesmo  no  que  concerne  a  uma
seleção  dos  textos  literários  em  função  dos  alunos.  Ainda  que  sigam  as  orientações  dos  livros  didáticos,  os  professores  tecem  inúmeras
críticas  tanto  aos  textos  presentes  nestes  livros  quanto  às  suas  abordagens.  Por  fim,  encontramos  opiniões  divergentes  entre  os  dois
grupos  investigados,  de  forma  que  registramos  duas  perspectivas  completamente  diferentes,  que  são  confrontadas  ao  longo  das  análises
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Código: 594

Título: Produção textual no ensino médio: uma análise da informatividade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200217425001019032P0

Palavra Chave: ENSINO; TEXTOS; REDAÇÃO; ENSINO MÉDIO

Resumo:  
  Esta  dissertação  analisa  o  nível  de  informatividade  em  produções  textuais  de  alunos  do  ensino  médio,  ou  seja,  examina  se  as
informações  apresentadas  são  esperadas  pelo  receptor,  se  trazem  dados  suficientes  para  a  compreensão  do  texto,  enfim  se  são
adequadas  a  situação  comunicativa.  Parte  da  hipótese  de  que  o  nível  de  informatividade  e  baixo  e  busca  identificar  qual  a  causa  desse
baixo  nível  de  informatividade.  A  fndamentação  teórica  e  a  da  linguística  textual  (LT),  ramo  dos  estudos  linguísticos  que  surgiu  nos
anos  60,  na  Europa,  com  maior  relevo  sobretudo  na  Alemanha.  Desde  a  década  de  80,  autores  brasileiros  como  Koch  &  Favero  (1983)
e  Marcuschi  (1983)  tem  desenvolvido  trabalhos  no  campo  da  LT.  O  corpus  e  formado  por  produções  textuais  de  uma  turma  do  3.0  ano
de  uma  escola  da  rede  particular  de  ensino  do  Recife.  Foram  examinadas  74  redações,  pertencentes  a  duas  produções  textuais.  A
análise  da  produção  dos  alunos  revelou  que  o  nivel  de  informatividade  e  precário.  Um  dos  fatores  que  contribui  para  o  insatisfatório
padrão  de  informatividade  e  a  ausência  de  situações  comunicativas  reais,  com  um  interlocutor  verdadeiro  (real),  um  propósito
comunicativo  e  condições  naturais  de  produção,  com  realização  de  consultas  a  fontes  de  informação.  
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Código: 595

Título: Navegar pelos sentidos do texto- um jovem leitor e umprojeto de pesquisa busca novos caminhos na 
comprensão de textos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211840002012012P8

Palavra Chave: semiótica, análise do discurso, informática, ensino

Resumo:  A  leitura  é  um  tema  sobre  o  qual  se  reflete  com  freqüência  em  círculos  de  professores  e  estudiosos  da  linguagem.  Entender  o
processo  de  leitura  e  encontrar  caminhos  para  torná-la  mais  atraente  e  eficaz  para  os  alunos  é  algo  fascinante  e  ao  mesmo  tempo
complicado.  Pois  a  leitura  se  apresenta  como  um  organismo  vivo,  difícil  a  ser  sistematizado.  Justamente  a  sistematização  procuramos.
quando  queremos  dominar  um  assunto  racionalmente  para  poder  ensiná-lo.  A  presente  dissertação  convida  seus  leitores  a  tomarem
contato  com  uma  pesquisa  apoiada  na  teoria  semiótica  de  linha  francesa  e  em  aspectos  da  Análise  do  Discurso.  A  participação  no
projeto  GUINA  (Guia  de  Navegação  pelos  Sentidos  do  Texto)  possibilitou  o  acesso  aos  textos  e  às  atividades  de  leitura  numa
modalidade  moderna  e  atualizada  no  seu  suporte  técnico.  À  luz  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  (LDB)  e  dos  Parâmetros  Curriculares
Nacionais  (PCN)  para  o  Ensino  Médio  procura-se  contextualizar  a  pesquisa  no  momento  histórico-social,  sem  deixar  de  lado  a
investigação  da  relação  adolescente-leitura  e  das  práticas  leitoras  aplicadas  em  sala  de  aula  pela  testagem  de  algumas  atividades  do
projeto  no  laboratório  de  informática  com  jovens  leitores.
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Código: 596

Título: Análise Sociológica do projeto institucional e pedagógico do colégio militar de Manaus

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20028612001015001P0

Palavra Chave: PRÁTICA PEDAGÓGICA, RELAÇÃO DE PODER, DISCIPLINA.

Resumo:  O  ESTUDO  OBJETIVA  IDENTIFICAR  AS  RELAÇÕES  CONFLITUOSAS  DECORRENTES  DAS  PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS  E  AS  RELAÇÕES  DE  PODER  QUE  PROVOCAM  A  DESMTIVAÇÃO  DE  UMA  PARCELA  DOS  ALUNOS  NO
ENSINO  MÉDIO,  NO  DESENVOLVIMENTO  DO  PROCESSO  ENSINO-APRENDIZAGEM  OCORRIDO  NO  INTERIOR  DO
COLÉGIO  DA  POLÍCIA  MILITAR-  CPM.  AO  ENFATIZAR  A  DISCIPLINAS  QUE  BUSCA  CONTROLAR  O
COMPORTAMENTO  SOCIAL  DOS  ALUNOS  NO  PROCESSO  ENSINO-APRENDIZAGEM  VERIFICOU-SE  QUE  NO  ATO  DA
TRANSMISSÃO  DO  CONHECIMENTO,  O  CORPO  DOCENTE,  EM  ALGUNS  CASOS,  NÃO  ESTÁ  EXERCENDO
SATISFATORIAMENTE  A  SUA  AUTORIDADE  PEDAGÓGICA  CHEGANDO  A  DIVIDIR  O  PODER  SIMBÓLICO  COM  OS
DISCENTES.
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Código: 597

Título: Fractais no Ensino Médio: reflexões, possibilidades e ações

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20024333004056079P0

Palavra Chave: ensino, aprendizagem, geometria, fractais

Resumo:  Esta  dissertação  tem  o  objetivo  de  propor  o  estudo  de  uma  área  restrita  da  Matemática,  que  tem  dado  uma  aplicação
importante  à  computação  gráfica,  denominada  "Fractais",  a  qual  apresenta  estruturas  geométricas  de  grande  complexidade  e  beleza,
ligadas  às  formas  da  natureza,  ao  desenvolvimento  da  vida  e  à  própria  compreensão  do  universo.  Para  tanto,  sugere-se  este  tema  como
um  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  por  professores  e  alunos  na  disciplina  de  Matemática  da  3a  Série  do  Ensino  Médio,  conforme  as
propostas  da  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo.  A  metodologia  adotada  para  a  pesquisa  foi  o  estudo  de  caso,  com  uma
abordagem  qualitativa.  Foram  realizadas  atividades  na  sala  de  aula  envolvendo  a  construção  do  triângulo  de  Sierpinski  e  atividades  na
sala  de  informática  utilizando  o  software  Geometricks.  Os  resultados  obtidos  mostraram  a  possibilidade  da  introdução  deste  tema  no
Ensino  Médio  e  que  a  utilização  do  software  favoreceu  uma  maior  compreensão  de  conceitos,  principalmente  na  área  de  Geometria,
podendo  constituir-se  em  uma  alternativa  para  os  docentes  que  atuam  neste  nível  de  Ensino.  Houve  ainda  uma  maior  integração  e
motivação  entre  os  alunos.

Data Pesquisa: 28/11/2008

Autor: Fátima  Tegina Lima Ribeiro

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 4/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2002 Eixos Secundário:

Pagina 597 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 598

Título: O Ensino de Tópicos de Física Moderna no Conteúdo de Química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20025833004056079P0

Palavra Chave: ensino de ciências, física moderna-química, espectroscopia

Resumo:  Procura-se  neste  trabalho  investigar  modelos  escolares  de  luz,  cores,  interação  entre  luz  e  matéria  condensada  e  modelos
atômicos  de  professores  e  estudantes  do  ensino  médio  e  fundamental.  Investiga-se,  também,  o  uso  de  espectroscópios  e  espectrômetro
como  instrumentos  mediadores  na  construção  de  modelos  de  luz,  em  sua  utilidade  de  subsidiar  uma  introdução  à  química  com  base  no
atomismo  espectral.  O  conhecimento  do  desenvolvimento  da  análise  espectral,  na  história  e  filosofia  da  ciência,  bem  como  pesquisas
prévias  envolvendo  concepções  de  estudantes  em  física  moderna  subsidiam  a  construção  do  referencial  teórico-metodológico  e  os
instrumentos  de  tomadas  de  dados  -  atividades  de  lápis  e  papel  e  empíricas,  entrevistas  individuais  e  debates  com  grupos  de  estudantes
e  professores  que  fazem  parte  do  universo  de  nosso  objeto  de  pesquisa.
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Código: 599

Título: A autonomia possível do professor  x as condições de trabalho na escoloa capitalista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20022820001010008P8

Palavra Chave: Trabalho Docente; Escola; Sociedade Capitalista

Resumo:  
Esta  dissertação  tem  por  finalidade  analisar  as  condições  de  trabalho  dos  professores  do  ensino  médio  da  rede  pública  estadual  no
município  de  São  Luís  -  MA,  destacando  as  condições  objetivas  e  subjetivas  do  trabalho  educativo.  Dentre  os  objetivos  buscados  por
esse  estudo  podemos  destacar  a  descrição  e  análise  a  partir  da  própria  percepção  dos  professores  e  do  referencial  teórico  utilizado,  o
trabalho  docente  como  profissão,  bem  como  o  trabalho  educativo  dos  docentes  e  sua  autonomia.  Para  tanto,  foram  escolhidas  de  forma
aleatória,  duas  escolas,  nas  quais  foram  entregues  em  mãos  dos  educadores  200  questionários,  nos  turnos  matutino  e  vespertino,  dos
quais  66  foram  respondidos  (33%).  Entretanto,  tínhamos  como  finalidade  principal  verificar  como  as  condições  de  trabalho  afetavam  a
autonomia  dos  educadores  na  realização  do  seu  trabalho  educativo  e,  como  construir  uma  alternativa  de  autonomia  no  trabalho
docente.  Para  tanto,  analisamos  a  categoria  trabalho  de  forma  geral,  situando-o  no  decorrer  da  história  da  humanidade,  bem  como
fizemos  também  um  resgate  histórico  do  trabalho  docente  emergido  dentro  da  totalidade  social  e,  como  parte  dela,  sofrendo  as
determinações  sócio-históricas  daquela  totalidade.  Nesse  sentido  fizemos  uma  abordagem  sobre  a  escola,  analisando  como  o  projeto
societário  do  modo  de  produção  capitalista  a  determina,  pontuando  que  nas  relações  sociais  contraditórias  desse  projeto,  há
possibilidades  da  construção  da  autonomia  do  trabalho  docente.  Esperamos  que  as  informações  obtidas  neste  trabalho  favoreçam  mais
pesquisas  e  discussões  sobre  a  questão  das  condições  de  trabalho  dos  educadores  do  ensino  médio  da  rede  pública  e,  de  forma  geral,  no
sentido  de  um  maior  aprofundamento  e  possíveis  tomadas  de  posição,  visando  ações  políticas  que  resultem  em  transformação  da  escola
e  da  sociedade.  
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Código: 600

Título: O Pensar e o agir eticamente: Desafios na formação pedagógica  e política do educador

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211533006016005P7

Palavra Chave: ÉTICA; FORMAÇÃO DOCENTE; FORMAÇÃO POLÍTICA DO EDUCADOR

Resumo:  Este  trabalho  insere-se  na  linha  de  pesquisa  "Universidade  e  a  Formação  de  Professores  para  o  Ensino  Fundamental  e
Médio".  Tem  como  objetivo  refletir  sobre  a  importância  do  pensar  e  do  agir  ético  na  formação  dos  educadores  preocupados  com  o
atual  desencanto  na  educação,  acreditando  ser  possível  pela  educação  um  trabalho  efetivo  em  direção  das  mudanças  necessárias  à
organização  social,  política  e  econômica  do  país.  O  foco  deste  estudo  é  a  formação  dos  professores  que  trabalham  no  Ensino  Médio,
buscando  priorizar  uma  cultura  do  pensamento  em  sala  de  aula  e  não  a  preocupação  exclusiva  na  formação  de  supereducandos,
dotados  de  todas  as  habilidades  e  competências  para  o  mercado  de  trabalho;  uma  formação  não  doutrinária,  viabilizada  por  uma  ética
da  investigação  na  sala  de  aula.  A  metodologia  utilizada  foi  pesquisa  bibliográfica,  em  que  se  procurou  avaliar  e  comparar  o  pensar  e  o
agir  eticamente  através  de  estudo  histórico  de  algumas  obras  de  referência,  destacando  a  importância  do  pensar  e  do  agir  eticamente  na
construção  da  sociedade;  refletindo  sobre  a  atual  sociedade  tecnocientífica;  questionando  o  poder  da  tecnologia  e  sua  pretensão  de  dar
respostas  para  todas  as  preocupações  humanas.  A  pesquisa  se  baseou  na  proposta  de  formação  dos  professores  na  visão  de  Paulo  Freire
e  de  Matthew  Lipman.  Vendo,  em  Freire,  a  importância  da  dimensão  política  da  prática  pedagógica  e,  em  Lipman,  a  importância
pedagógica  da  investigação  numa  educação  para  o  pensar  e  o  agir  eticamente.
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Título: Instituto de Educação Lourenço Filho, Rio Branco-AC: A Sociologia da Educação no Currículo do 
Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200248633005010006P0

Palavra Chave: Sociologia da Educação, Currículo

Resumo:  Este  estudo  analisa  a  disciplina  Sociologia  da  Educação  no  currículo  do  ensino  médio  do  Instituto  de  Educação  Lourenço
Filho  em  Rio  Branco,  Estado  do  Acre.  O  foco  da  pesquisa  incide  sobre  a  produção  bibliográfica  e  documental,  além  de  depoimentos  de
professores  e  alunos  da  disciplina,  objetivando  a  compreensão  dos  saberes  sociológicos  produzidos  no  espaço  escolar  e  como  estes
saberes  contribuem  para  a  leitura  crítica  da  realidade  em  que  estes  sujeitos  sociais  estão  inserido.  Para  tanto,  a  análise  consiste  na
relação  entre  a  constituição  da  sociedade  acreana,  o  desenvolvimento  histórico  da  Sociologia  da  Educação  no  curso  de  magistério  em
nível  médio  no  Brasil  e  os  saberes  e  experiências  circusntanciados  no  currículo  da  escola  foco  da  pesquisa.  A  reflexão  do  trabalho
permite  acentuar  a  importância  e  a  necessidade  de  uma  prática  reflexiva  na  Sociologia  da  Educação  que  concorra  para  aprofundar  o
estudo  as  realidades  social  e  educacional  acreanas  promovendo  o  enriquecimento  do  diálogo  com  a  literatura  sociológica  mais  ampla.
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Título: Uma crônica na mão e um documentário na cabeça
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Palavra Chave: crônica; história; jornalismo; Década de 60

Resumo:  Como  construir  um  roteiro  para  documentário?  Para  chegar  ao  guia  de  filmagens,  esta  dissertação  percorre  todo  o  processo
criativo  de  elaboração,  vivenciando  e  analisando  desde  as  idéias  iniciais,  passando  pelo  estabelecimento  do  enredo,  até  a  elaboração
final.  O  objetivo  é  capturar  a  personalidade  contestadora,  anarquista,  boêmia,  intelectualizada  do  escritor  capixaba  José  Carlos
Oliveira,  cronista  do  Jornal  do  Brasil  durante  23  anos.  Sua  história  de  vida  vai  de  1934  a  1986,  ou  seja  um  dos  períodos  mais
conflituosos  e  criativos  do  século  XX,  no  Brasil  e  no  mundo,  na  política,  na  economia,  na  literatura,  nas  artes  em  geral.  O  processo  é
desencadeado  a  partir  da  crônica  Gabriela,  escrita  por  Carlinhos  sobre  o  seu  encontro  com  a  autora,  que  é  sua  sobrinha-neta,  ainda
menina  em  Lisboa.  No  percurso  de  criação,  até  chegar  ao  roteiro,  são  abordadas  as  relações  entre  a  autora-pesquisadora  e  o  objeto
analisado,  os  tipos  de  documentários,  as  relações  desse  gênero  com  a  verdade,  a  dramatização  de  fatos,  a  estrutura,  e  como  estabelecer
um  diálogo  entre  a  geração  de  Carlinhos  Oliveira  e  os  jovens  contemporâneos  do  Ensino  Médio.
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Título: Desenvolvimento e Análise de uma Metodologia para o Ensino da Função Quadrática utilizando o 
microcomputador
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Palavra Chave: funções quadráticas, novas tecnologias, softwares, ensino médio

Resumo:  Reconhecidamente,  as  dificuldades  relativas  ao  ensino  e  aprendizagem  de  Matemática  no  Ensino  Fundamental  e  no  Ensino
Médio  apresentam  uma  problemática  singular.  Nessa  situação  um  dos  aspectos  importantes  é  uma  forte  aversão  da  maioria  dos  alunos
em  relação  à  Matemática.  As  ações  no  sentido  de  alterar  esse  quadro  vão  desde  as  políticas  governamentais  para  a  Educação  até  o
cotidiano  das  salas  de  aula,  que  deve  modificar-se,  tornar-se  mais  atraente,  mais  de  acordo  com  a  realidade  dos  nossos  alunos,  que  são
jovens  que  estão  inseridos  num  mundo  de  grandes  progressos  tecnológicos.  Sendo  assim,  este  trabalho  visou  minimizar  essas
dificuldades  e  tornar  acessível  aos  alunos  a  utilização  dessas  novas  tecnologias  computacionais,  empregando  o  computador  como  um
recurso  didático.  Foram  utilizados  os  softwares  Parábola  e  Oficina  de  Funções,  visando  o  estudo  da  função  quadrática.  O  público  alvo
foram  alunos  do  Ensino  Médio.  Os  softwares  foram  apresentados  aos  alunos  que  trabalharam  apoiados  em  apostila  previamente
elaborada.  Nessa  apostila,  foram  elaboradas  atividades  em  que  os  alunos  interagissem  com  os  softwares,  experimentando  e
visualizando  transformações  feitas  em  funções  quadráticas,  respeitando  o  ritmo  próprio  de  cada  um,  e  privilegiando  a  aprendizagem
cooperativa,  em  detrimento  da  competitiva.
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Título: O Ensino médio no contexto da LDB nº 9.394/96: preparação para o trabalho e cidadania

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200275133002010001P6

Palavra Chave: Educação, trabalho e cidadania

Resumo:  A  presente  pesquisa  pretendeu,  através  do  estudo  da  legislação  e  do  resgate  histórico  do  Ensino  Médio  no  Brasil,  identificar
o  sentido  da  preparação  para  o  trabalho  e  a  cidadania  contemplado  pela  reforma  e,  assim,  a  função  desse  nível  de  ensino  subjacente  à
política  do  atual  governo.  Partiu-se  do  pressuposto  de  que  a  reforma  do  Ensino  Médio,  no  sentido  de  uma  educação  que  atenda  à
maioria  da  nossa  população,  vale  dizer,  os  filhos  da  classe  trabalhadora,  deve  propiciar  uma  sólida  formação  geral,  articulando  Ciência,
Trabalho  e  Cultura,  dimensões  imprescindíveis  para  a  construção  do  conhecimento  e  da  cidadania  e,  assim,  estar  articulada  a  uma
concepção  clara  de  formação  voltada  para  todos  os  que  têm  direito  a  uma  escola  pública  com  qualidade  social,  reafirmando  o  princípio
da  inclusão.  Essa  reforma  não  deve  ser,  portanto,  uma  mudança  que  venha  fortalecer  a  dualidade  histórica  desse  nível  de  ensino,
oferecendo  uma  escola  de  qualidade  para  alguns  e  outra  para  a  maioria  da  população.  Focalizando  a  questão  do  trabalho  e  a  cidadania,
através  de  documentos  oficiais,  discutiu-se  como  a  reforma  se  coloca  diante  dessa  temática  e  viu-se  que  as  atuais  políticas  públicas  de
educação  caminham  no  sentido  de  reproduzir  a  lógica  estabelecida  pela  relação  contraditória  do  processo  de  trabalho  na  forma
capitalista,  reforçando  a  dualidade  estrutural  e  histórica  do  Ensino  Médio.  Embora  a  LDB  9394/96  represente  um  avanço  quando
dispõe  sobre  a  vinculação  da  escola  com  o  mundo  do  trabalho  e  as  práticas  sociais,  ampliando  o  conceito  de  educação  e  de  cidadania,
as  estratégias  de  implementação  dos  dispositivos  da  reforma  têm  sofrido  a  interferência  de  políticas  voltadas  não  para  a  universalização
da  escola  unitária  e  de  um  Ensino  Médio  Tecnológico  como  direito  de  todo  o  jovem,  mas  para  objetivos  estreitos  e  imediatistas  do
processo  de  produção  sob  a  nova  versão  do  capitalismo  globalizado.
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Título: Análise retórica de livros didáticos: o caso da evolução biológica
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Palavra Chave: Retórica, Livros didáticos, Biologia

Resumo:  Neste  trabalho  apresentamos  resultados  de  uma  investigação  que,  tomando  a  retórica  como  referencial  de  análise,  ilumina
nosso  entendimento  das  relações  entre  questões  ontológicas  e  epistemológicas  e  o  ensino  e  a  aprendizagem  do  conceito  de  evolução
biológica.  Analisamos  três  livros  didáticos  de  Biologia  com  grande  penetração  nas  escolas  de  Ensino  Médio  da  região  da  grande  Belo
Horizonte  em  relação  a  três  parâmetros  principais:  a)  fontes  das  principais  idéias  relacionadas  nos  textos;  b)  ordenação  dos  argumentos
e  c)  utilização  de  recursos  retóricos  como  metáforas  e  narrativas.  Discutimos  nossos  resultados  em  relação  a  aspectos  composicionais
do  texto  didático  e  estabelecemos  relações  com  questões  ontológicas  e  epistemológicas  relacionadas  ao  ensino  e  à  aprendizagem  de
conceitos  ligados  à  evolução,  tais  como:  a  concepção  de  evolução  como  evento  ou  como  processo  de  equilíbrio  e  a  natureza  do
processo  de  desenvolvimento  da  teoria  por  Charles  Darwin.  De  forma  geral  percebe-se  que,  nos  três  livros  didáticos  os  principais
argumentos  se  apóiam  em  referências  à  História  da  Ciência.  Estas  referências  a  fontes  históricas  potencialmente  ajudam  a  construir
uma  imagem  de  ciência  como  atividade  histórica  e  socialmente  contextualizada.  Entretanto,  alguns  argumentos  utilizados  revelaram
equívocos  epistemológicos  em  relação  à  forma  como  Darwin  desenvolveu  suas  idéias.  Uma  concepção  que  pode  gerar  interpretações
equivocadas  do  ponto  de  vista  ontológico  é  a  que  trata  o  processo  evolutivo  como  evento  considerando  a  evolução  como  responsável
pelo  aparecimento  de  espécies.  Concluímos  nossa  discussão  chamando  a  atenção  para  como  nossas  análises  fornecem  elementos  para
instrumentalizar  professores  e  alunos  para  uma  leitura  mais  crítica  do  livro  didático.
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Título: O Papel pedagógico dos livros  paradidáticos no ensino da biologia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200222853001010001P0

Palavra Chave: PARADIDÁTICOS; ENSINO DE BIOLOGIA; DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA.

Resumo:  
  COM  O  SURGIMENTO  DOS  CHAMADOS  LIVROS  PARADIDÁTICOS,  QUE  ESTARIAM  CONTRIBUINDO  PARA  A
CONSTITUIÇÃO  DO  ESPAÇO  ESCOLAR  COMO  DIVULGADOR  DA  CIÊNCIA,  CRIA-SE  A  NECESSIDADE  DE  QUE  ELE
SEJA  MELHOR  DEFINIDO  PARA  O  CAMPO  DAS  CIÊNCIAS  E  DE  ALGUNS  DE  SEUS  ASPECTOS  SEJAM  ESTUDADOS.
CONHECER  AS  RAZÕES  PARA  SUA  ADOÇÃO  E  OS  CRITÉRIOS  UTILIZADOS  PARA  SUA  ESCOLHA,  AMBOS  SOB  A
ÓTICA  DE  UM  CERTO  NÚMERO  DE  PROFESSORES  DE  BIOLOGIA  DO  DISTRITO  FEDERAL  QUE  OS  UTILIZAM  NAS
SUAS  AULAS  NO  ENSINO  MÉDIO,  CONTRIBUIRÁ  PARA  UMA  DISCUSSÃO  AINDA  CARENTE  DE  REFERENCIAIS  E
INCAPAZ  DE  OFERECER  UM  CONSIDERÁVEL  LEQUE  DE  OPÇÕES  NO  MOMENTO  DA  INDICAÇÃO  DE  TAIS  OBRAS
POR  PARTE  DE  ALGUNS  DOCENTES,  TRABALHO  DE  GRANDE  VALIA  PARA  O  EXERCÍCIO  DA  PROFISSÃO.  
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Título: Limites e possibilidades de mudanças  na escola: reflexão sobre a implantação de  um projeto 
curricular inovador para o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200229733005010003P1

Palavra Chave: INOVAÇÃO, ENSINO MÉDIO, PRÁTICAS EDUCATIVAS

Resumo:  Experiências  de  inovação  curricular  no  segmento  do  ensino  médio  são  ainda  escassas  no  Brasil  se  comparadas  às  de  ensino
fundamental  e,  quando  acontecem,  são  poucos  os  relatos  e  reflexões  sobre  essas  práticas.  Minha  dissertação,  buscando  minimizar  essa
escassez,  apresenta  a  reflexão  de  uma  experiência  de  inovação  curricular  no  ensino  médio  em  uma  escola  particular  na  cidade  de  São
Paulo.  O  trabalho  focaliza  o  estudo  da  elaboração  e  consecução  dessa  inovação  nas  três  séries  do  ensino  médio,  a  partir  das  situações  e
comportamentos  observáveis  e  observados  nas  práticas  estabelecidas  pelos  agentes  educativos  que  dela  participaram.  Aponta,  também,
caminhos  para  os  professores,  instituições  e  sistemas  educacionais  que  acreditam  e  querem  pensar  em  uma  nova  escola  para  crianças  e
jovens.
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Título: Não sei ler... Mas tenho que escrever! Aprendendo a ler no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021131033016011P8

Palavra Chave: Leitura, Retórica, Persuasão

Resumo:  O  presente  trabalho  aborda  a  questão  da  leitura  nos  cursos  de  Ensino  Médio,  nos  quais  muitos  alunos  apresentam
dificuldades  de  compreender  o  que  lêem.  Pretendeu-se  apresentar  uma  pequena  amostragem  dessa  situação  através  da  análise  de
exercícios  de  compreensão  proposta  a  65  alunos  do  Ensino  Médio  do  CEFET  Campos  e  do  primeiro  período  do  curso  de  Direito  da
Universidade  Candido  Mendes.  O  relatório  dos  resultados  apresentados  pela  comissão  organizadora  do  Enem  -  2001  também  foi
reportado.  Baseia-se  na  hipótese  de  que  a  Retórica  e  as  outras  atuais  ciências  do  texto  (Semântica  Argumentativa/  Análise  da
Conversação  /  Estilística  /  Lingüística  Textual  /  Análise  do  Discurso)  podem  contribuir  para  o  desenvolvimento  do  nível  de
compreensão  da  leitura  de  textos  argumentativos  escritos.  Através  do  reconhecimento  de  recursos  e  estratégias  argumentativas  que  são
utilizados  em  textos  cujos  objetivos  são  persuadir  determinados  auditórios,  é  possível  ler  não  apenas  o  que  está  dito  nos  textos,  mas
também  perceber  os  implícitos  e  compreender  melhor  os  objetivos  de  seus  enunciados.  Com  o  objetivo  de  verificar  a  validade  da
Retórica  como  auxiliar  da  leitura  de  textos  argumentativos,  foi  apresentada  uma  abordagem  histórica  desta  ciência  e  de  outras  ciências
atuais  que  herdaram  desta  o  que  consideramos  essencial  para  a  compreensão  de  um  texto  argumentativo:  o  conhecimento  do  auditório
e  dos  recursos  utilizados  para  persuadi-lo.  Também  foi  feita  com  os  alunos  que  participaram  de  grupos  de  leituras  nas  duas  instituições
citadas  análise  de  textos  argumentativos  de  revistas  e  jornais  da  atualidade.  Observou-se,  através  de  pesquisa  empírica,  que  alunos  que
reconhecem  esses  recursos  em  suas  leituras  compreendem  melhor  o  que  lêem.
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Código: 609

Título: O Ensino do Handebol na 1a. Série do Ensino Médio em Escolas Públicas de Catalão-Goiás

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021966933003017046P6

Palavra Chave: handebol;ensino médio;escola pública

Resumo:  Este  estudo  analisa  a  prática  pedagógica  utilizada  pelos  professores  de  Educação  Física  que  ministram  aula  no  primeiro  ano
do  ensino  médio  nas  escolas  públicas  da  cidade  de  Catalão-GO  e  apresenta  um  diálogo  com  alguns  autores  sobre  o  esporte,
principalmente  o  handebol  como  um  dos  conteúdos  presentes  no  meio  educacional.  Analisando  as  peculiaridades  contidas  na  história
das  teorias  educacionais  e  do  handebol  em  particular,  percebemos  que  o  ensino  do  handebol  vem  se  configurando  nas  escolas  com  o
objetivo  não  de  ser  um  meio  auxiliar  para  a  formação  que  privilegie  o  prazer  e  o  gosto  pela  sua  prática.  Da  problematização  dessa
característica  decorre  a  hipótese  de  que  a  ausência  das  estruturas  funcionais  e  teóricas  que  envolvem  a  prática  pedagógica  dos
professores  contribui  para  que  haja  um  certo  distanciamento  entre  o  que  é  proposto  em  forma  de  teoria  e  o  que  se  visualiza  na  prática
das  escolas.  Em  termos  de  objetivos,  buscamos  identificar  historicamente  os  pressupostos  teóricos  que  sustentam  ou  deveriam
sustentar  a  prática  pedagógica  dos  professores,  e  estabelecer  possíveis  relações  entre  as  teorias  apresentadas  e  as  vivências  diárias
como  incentivo  à  formação  através  do  esporte.  Para  tanto,  pesquisamos  o  maior  número  possível  de  fontes  brasileiras  para  que  através
das  discussões  por  elas  apresentadas,  encontrássemos  subsídios  teóricos  e  empíricos  que  pudessem  corroborar  com  a  leitura  do
processo  de  resignificação  do  handebol,  em  consonância  com  as  disposições  e  perspectivas  que  norteiam  a  prática  diária  dos
professores.
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Código: 610

Título: Práticas Musicais Extra-Escolares de Adolescentes: um survey com estudantes de ensino Médio da 
cidade de Londrina/PR

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20023642001013044P6

Palavra Chave: Educação Musical

Resumo:  NÃO  FOI  ENCONTRADO.
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Código: 611

Título: Atividades Experimentais de Demonstração em sala de aula - Uma análise segundo o referencial da 
teoria de Vigotski

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20024833004056079P0

Palavra Chave: Atividade Experimental - Teoria de Vigotski, Interação Soci,

Resumo:  Nosso  trabalho  avaliou  as  atividades  experimentais  de  demonstração  dentro  da  sala  de  aula.  Nesse  intuito,  enfatizamos
inicialmente  suas  características,  quando  apresentadas  em  diferentes  ambientes:  na  sala  de  aula,  num  museu  ou  centro  de  ciências  e
numa  conferência.  A  partir  das  semelhanças  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem  nesses  ambientes,  devido  à  utilização  das
demonstrações,  justificamos  o  uso  do  referencial  sociocultural  de  Vigotski  para  analisar  e  orientar  essas  atividades  em  sala  de  aula.
Análises  de  aulas  de  ciências  do  Ensino  Fundamental  e  aulas  de  física  do  Ensino  Médio,  indicam  que  a  teoria  de  Vigotski  orienta
adequadamente  essas  atividades  demonstrativas  e  oferece  parâmetros  para  que  elas  possam  se  constituir  em  um  meio  eficaz  para
auxiliar  o  desenvolvimento  de  interações  sociais,  e,  por  conseqüência,  de  aprendizagem.
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Código: 612

Título: O ensino da análise combinatória: uma discussão sobre o uso do princípio multiplicativo na resolução 
de problemas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200273333002010001P6

Palavra Chave: resolução de problemas, contagem, princípio multiplicativo,

Resumo:  Trata-se  de  uma  pesquisa  sobre  metodologia  do  ensino  de  matemática,  que  tem  como  objetivo  central  apresentar  e  discutir  a
aplicação  de  um  método  alternativo  específico  de  ensino  da  Análise  Combinatória,  baseado  na  construção  do  conhecimento,  com
exemplos  de  sua  aplicação.  O  trabalho  descreve,  com  pormenores,  experiências  realizadas  em  salas  de  aula,  do  ensino  médio,  em
escolas  do  ensino  público  e  particular.  Nas  experiências,  o  ensino  da  Análise  Combinatória  foi  introduzido  e  desenvolvido  através  da
resolução  de  problemas  de  contagem  pelo  princípio  multiplicativo,  sem  a  apresentação  prévia  de  definições  ou  fórmulas.  Discute-se  o
emprego  de  uma  metodologia  específica  em  decorrência  da  análise  dos  resultados  obtidos  nas  experiências,  discussão  essa  que  permite
observar  uma  dificuldade  anterior  à  resolução  de  problemas,  a  da  leitura  e  da  interpretação  dos  enunciados  dos  problemas.  Desta  forma
incorpora-se  ao  trabalho  uma  pequena  discussão  sobre  a  linguagem  e  a  semântica  dos  enunciados  como  também  sobre  o  contexto  em
que  as  situações  problemas  se  apresentam.  Apresenta-se,  fundamentalmente  sob  uma  perspectiva  didática,  a  Análise  Combinatória
como  um  conteúdo  matemático  contextualizado  no  ensino  atual,  apresentação  esta  acompanhada  por  uma  breve  abordagem  histórica
que  corrobora  a  importância  do  ensino  desta  disciplina  e  particularmente  da  utilização  do  princípio  multiplicativo  para  o
desenvolvimento  cognitivo  do  raciocínio  combinatório.  A  pesquisa  foi  operacionalizada  numa  abordagem  qualitativa  de  estudo  de
casos,  onde  a  professora  atuou  como  pesquisadora.  Procurou-se  analisar  a  evolução  do  aprendizado  dos  alunos  em  relação  à  resolução
de  problemas  de  Análise  Combinatória,  à  luz  de  influências  de  um  método  de  ensino  desenvolvido  segundo  pressupostos
construtivistas.  Neste  sentido,  buscou-se  promover  a  evolução  das  concepções  intuitivas  dos  alunos  em  direção  a  concepções
matematicamente  aceitas.  Para  tanto,  utilizou-se  de  atividades  que  propiciaram  o  intercâmbio  de  idéias,  a  negociação  de  significados  e
a  exposição  por  parte  da  professora,  enquanto  representante  do  conhecimento  científico  e  mediadora  do  processo.  Tais  atividades  de
ensino  procuraram  possibilitar  aos  alunos,  através  de  princípios  básicos  de  contagem,  a  resolução  de  problemas  de  Análise
Combinatória  assim  como  a  compreensão  dos  conceitos  de  Arranjos,  Permutações  e  Combinação,  a  partir  de  problemas  do  cotidiano.
Os  dados  desta  investigação  foram  extraídos  das  atividades  realizadas  pelos  alunos  e  sugerem  o  método  como  instrumento  facilitador
no  processo  de  resolução  de  problemas  de  Análise  Combinatória,  assim  como  um  elemento  desencadeador  na  construção  de  conceitos
matemáticos.  Discute-se  ainda,  nesta  perspectiva,  a  necessidade  essencial  da  negociação  dos  significados  em  sala  de  aula,  o  papel
mediador  do  professor  enquanto  representante  do  conhecimento  e  a  função  da  linguagem  na  formação  de  conceitos.
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Título: A Universidade e a formação específica de educadores para  o ensino fundamental e médio na 
educação de jovens e adultos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200212533006016005P7

Palavra Chave: UNIVERSIDADE; FORMAÇÃO DE PROFESSORES; POLÍTICA EDUCACIONAL

Resumo:  
  Este  trabalho,  que  se  insere  na  linha  de  pesquisa  "A  universidade  e  a  formação  de  professores  para  o  ensino  Fundamental  e  Médio"  do
Mestrado  em  Educação  da  Puc-Campinas,  tem  como  principal  objetivo  apresentar  dados  e  fatos,  historicamente  comprovados,  que
justifiquem  a  necessidade  de  uma  política  oficial  e  coerente  com  a  realidade  brasileira  no  que  se  refere  à  Educação  de  Jovens  e
Adultos.  Através  de  pesquisas  históricas  referentes  à  educação  brasileira,  coleta  de  dados  junto  à  Delegacia  de  Ensino  de  Campinas,
busca  de  projetos  e  material  didático  específico  para  a  modalidade  supletiva  e  experiência  pessoal  constata-se  que,  devido  à  elitização
da  educação  brasileira,  desde  a  época  colonial,  a  educação  das  classes  populares  sempre  esteve  relegada  a  segundo  plano.  Assim,
sendo,  há  necessidade  de  uma  política  educacional  concatenada  com  a  realidade  brasileira,  desde  a  formação  do  professor  na
universidade  até  a  elaboração  de  planejamento  de  aulas  que  utilizem  material  didático  específico  para  a  educação  de  jovens  e  adultos,
uma  vez  que  existe  um  grande  contingente  de  pessoas  excluídas  do  poder,  dos  bens  culturais  e  dos  próprios  bens  materiais  que
produzem  por  terem  abandonado  a  escola  ou  sido  expulsos  dela  por  motivos  diversos.  Dessa  forma,  o  fracasso  escolar  é  um  reflexo  da
sociedade  capitalista  excludente  que,  em  nome  do  crescimento  econômico  a  qualquer  custo,  ignora  as  particularidades  da  educação  das
classes  populares  de  jovens  e  adultos.  Essa  realidade  tende  a  mudar  se  os  educadores  buscarem  sempre  um  conhecimento  voltado  para
as  especificidades  da  modalidade  supletiva  brasileira.  
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Título: Formação de professores: Fazeer pedagógico com o ensino de líguas portuguesa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20027512001015001P0

Palavra Chave: Prática de ensino, Formação de professores, Língua portugues

Resumo:  Esta  pesquisa  fundamenta-se  na  prática  pedagógica  de  cinco  professoras  que  ministram  aulas  de  Língua  Portuguesa  numa
escola  pública  em  Manaus,  objetivando  compreender  como  essas  professoras,  desenvolvem  suas  atividades,  como  ministram  os
conteúdos  de  Língua  Portuguesa  em  sala  de  aula,  como  trabalham  as  DCNEM  (Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino
Médio)  prescritas  nos  PCNEM  (Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio),  tentando  verificar  não  só  se  é  possível
perceber,  em  suas  aulas,  as  orientações  contidas  nos  PCNEM,  bem  como  quais  as  habilidades  e  competências  necessárias  para  o
professor  de  Língua  Portuguesa  desenvolver  práticas  de  ensino  contextualizadas  e  interdisciplinares.  Inicia-se  com  a  observação  de
sala  de  aula,  realização  de  entrevistas  e  análise  do  livro  dos  PCNEM.  Abordamos  o  tema  com  base  na  leitura  e  análise  do  teor  do
referido  documento,  procurando  apoio  teórico  em  autores  que  buscam  compreender  a  interdisciplinaridade,  contextualização,
competências  e  habilidades,  a  fim  de  elucidar  os  diferentes  enfoques  temáticos,  sem  nos  ater,  somente,  aos  enfoques  apresentados  no
currículo  proposto  para  o  novo  modelo  de  ensino  médio.  O  depoimento  das  professoras  é  usado  como  instrumento  imprescindível  para
a  compreensão  de  suas  práxis,  possibilitando-nos  enveredar  pelos  caminhos  da  análise,  na  tentativa  de  encontrar,  nas  suas  falas  e  nas
suas  práticas  de  ensino  de  Língua  Portuguesa,  orientações  contidas  nos  PCNEM.  A  pesquisa  revela-nos  que  as  práticas  de  ensino
investigadas  podem  tornar-se  interdisciplinares  e  contextualizadas,  a  partir  do  envolvimento  coletivo  proposto  pelo  estudo,  diálogo,
abertura,  reflexão,  compromisso,  conhecimento,  desejo,  partilha,  que  estão  intrinsecamente  relacionados  com  a  postura  de  aceitação  do
professor  e  não  com  prescrições  metodológicas  impostas  por  um  modelo  curricular.
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Código: 615

Título: A utilização da fita de vídeo como recurso didático-pedagógico em sala de aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20024333004048021P6

Palavra Chave: Educação, Escola, Vídeo

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  foi  identificar  a  relação  entre  professores  e  o  uso  de  fitas  de  vídeo  como  recurso
didático-pedagógico  em  sala  de  aula.  Para  tanto,  além  de  entrevistarmos  um  grupo  de  professores  e  de  aplicarmos  questionário  a  alunos
de  uma  escola  estadual  de  ensino  médio,  entrevistamos  os  profissionais  da  Oficina  Pedagógica.  Com  essa  estratégia  pretendemos
ampliar  o  olhar  de  nossa  investigação  para  o  momento  anterior  (com  a  Oficina  Pedagógica)  e  posterior  (com  os  alunos)  ao  uso  da  fita
de  vítreo  na  escola.  Os  procedimentos  norteadores  desta  pesquisa  estão  pautados  pelos  pressupostos  do  método  qualitativo  e,  para  a
coleta  dos  dados,  utilizamos  entrevistas  semi-estruturadas  e  questionários  mistos.  Com  o  final  deste  trabalho  intentamos  contribuir  para
a  ampliação  das  discussões  sobre  práticas  pedagógicas  permeadas  pela  utilização  de  novas  tecnologias  e  para  um  melhor
posicionamento  dos  profissionais  de  educação  frente  à  sua  prática  cotidiana.
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Título: Princípios de conservação e construção de modelos  por estudantes do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200262141001010015P7

Palavra Chave: Ensino de Ciências; PCE; Construção e modelos

Resumo:  A  temática  dos  modelos  é,  atualmente,  uma  das  mais  trabalhadas  na  área  de  pesquisa  em  ensino  de  ciências.  Tal  discussão
apoia-se  amplamente  nas  abordagens  sobre  modelos  mentais  oriundas  da  área  da  psicologia  cognitiva.  Na  ciência  existe  uma  relação
muito  importante  entre  construções  teóricas  em  geral,  modelos  em  particular,  e  princípios.  Diversos  trabalhos  epistemológicos  e
históricos  permitem  avaliar  o  funcionamento  dos  princípios  como  guias  heurísticos  genéricos  na  produção  científica.  Esta  pesquisa
visa  investigar  o  papel  do  Princípio  de  Conservação  de  Energia  (PCE)  na  construção  de  modelos  por  estudantes  do  Ensino  Médio.
Estudantes  da  terceira  série  do  ensino  médio  foram  submetidos  a  entrevistas  clínicas  semi-estruturadas,  mediante  um  protocolo
contendo  duas  situações  externas  ao  contexto  escolar.  As  respostas  e  suas  justificativas  foram  analisadas  e  categorizadas  em  seis
grupos:  energia,  impulso,  cinemática,  pseudo  força,  simetrias  e  analogias.  De  maneira  geral,  em  situações  um  pouco  diferenciadas
daquelas  usualmente  tratadas  na  disciplina  de  Física,  os  estudantes  utilizam  toda  sorte  de  esquemas  intuitivos.  O  resultado  mais
surpreendente  nesta  pesquisa  foi  a  falta  de  menção  explícita  ou  implícita  ao  PCE.  Além  disto,  os  modelos  inferidos  a  partir  das
respostas  dos  estudantes  mostraram-se  extremamente  instáveis  e  mutantes.  Como  implicação  didático-pedagógica,  avançamos  a  idéia
que  os  princípios  deveriam  desempenhar  papel  heurístico  na  construção  de  modelos  na  escola,  como  forma  de  minimizar  a
instabilidade  dos  modelos.
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Título: Das relações entre dimensão espiritual, valores, currículo e práticas educativas na percepção de 
estudantes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20028442007011003P6

Palavra Chave: educação - espiritualidade - currículo - práticas educativas

Resumo:  A  presente  dissertação  investigou  a  qualidade  das  relações  existentes  entre  a  dimensão  espiritual  do  ser  humano,  os  valores,  a
espiritualidade,  o  currículo  e  as  práticas  educativas  presentes  num  espaço  educativo-pedagógico.  Para  a  compreensão  antropológica
bucou-se  as  contribuições  de  Henrique  de  Lima  Vaz,  José  Roque  Junges,  Francisco  Taborda,  Johan  Konings  e  Hans  Walter  Wolff  para
os  saberes  axiológicos  em  Johannes  Hessen,  Ubiratan  DAmbrosio  e  Carlos  James.  Para  a  compreensão  sobre  currículo  e  práticas
educativas  destacou-se  J.Gimeno  Sacristán,  Tomaz  Tadeu  da  Silva,  Cecília  Osowski  e  Ana  Amélia  Inoue.  Na  pesquisa  realizada  com
estudantes  de  ensino  médio  busquei  perceber  qual  a  influência  do  currículo  na  qualidade  de  vida  desses  estudantes.  Trabalhei  com  a
metodologia  da  análise  de  discurso,  construindo  essa  fundamentação  sobretudo  a  partir  das  contribuições  de  Eni  Orlandi.  Os  estudos
de  fundamentação  teórica  realizados  e  a  análise  do  discurso  dos  estudantes  pesquisados  apontam  para  a  compreensão  de  que  há  uma
relação  estreita  entre  os  valores  mediados  no  currículo  e  as  aprendizagens  construídas  por  esses  estudantes.
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Título: Escolaridade e o Antagonismo Química-Natureza: representações sociais da química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211033002010003P9

Palavra Chave: ensino de química, representações sociais, quimica/natureza

Resumo:  A  presente  pesquisa  insere-se  na  problemática  geral  do  ensino  da  Química  e  seu  papel  social,  buscando  contribuir  para  a
investigação  das  representações  sociais  da  Química  e  de  conceitos  químocos,  sua  propagação  e  relações  com  o  ensino.  A  questão
básica  investigada  é:  A  escolaridade  tem  contribuido  para  aproximar  as  representações  sociais  dos  alunos  sobre  a  Química,  Substâncias
Químicas  e  Substâncias  Naturais  daquelas  aceitas  como  "verdadeiras"  pela  Ciência?  Nesse  sentido,  procurou-se  a)  detectar  as
representações  sociais  da  Química  e  das  idéias  sobre  substâncias  químicas  e  substâncias  naturais  de  alunos  em  diferentes  níveis  de
escolaridade  e  compará-las  com  aquelas  propagadas  por  diferentes  meios  de  comunicação;  b)  investigar  se  há  relações  entre  as
representações  sociais  da  química,  seu  ensino  e  a  "afetividade"  dos  alunos  para  com  esse  ramo  do  conhecimento;  c)  contribuir  para  a
melhoria  do  ensino  da  Química,  com  a  divulgação  dos  dados  obtidos  na  pesquisa.  A  pesquisa  foi  realizada  com  alunos  de  5ª  e  8ª  séries
do  ensino  fundamental  e  de  3ª  séries  do  ensino  médio.  Como  instrumentos  utilizaram-se  desenhos,  feitos  a  partir  de  termo  indutor,  por
alunos,  questionários  com  respostas  a  questões  do  tipo  "resposta  livre".  Paralelamente,  notícias  e  entrevistas  publicadas  em  jornais,
rádio  e  TV  e  histórias  em  quadrinhos  relacionadas  foram  acompanhadas  com  o  intuito  verificar  como  a  Química  e  alguns  conceitos  têm
sido  divulgados  por  tais  meios  de  comunicação.  Para  a  análise  das  informações  obtidas,  o  corpus  da  pesquisa,  após  pré-análise
flutuante,  foi  fragmentado,  codificado  em  unidades  temáticas,  categorizado  e  contabilizado.  Os  resultados  indicam  que:  I)  a  Química  e
alguns  de  seus  conceitos  são  objetos  de  representações  sociais  que  diferem  da  "verdade"  científica;  II)  as  representações  sociais  da
Química  e  das  idéias  sobre  substâncias  químicas  e  substâncias  naturais  dos  alunos  se  relacionam  com  o  fato  de  gostarem  ou  não  de
Química;  III)  as  representações  sociais  da  Química  e  das  idéias  sobre  substâncias  químicas  e  substâncias  naturais  nãotêm  sido
significativamente  alteradas  pela  escolaridade.
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Título: Um jogo de máscaras: A(s) Heterogeneidade(s) Enunciativa(s) e o  discurso pedagógico sobre os 
conteúdosde ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200215842002010014P0

Palavra Chave: HETEROGENEIDADE; ENUNCIAÇÃO; DISCURSO PEDAGÓGICO

Resumo:  
  ESTE  TRABALHO  ANALISA  O  DISCURSO  PEDAGÓGICO  SOBRE  OS  CONTEÚDOS  DE  ENSINO  TOMANDO  COMO  BASE
AS  CONCEPÇÕES  DE  BAKHTIN  (1987)  A  RESPEITO  DO  JOGO  E  DAS  MÁSCARAS.  CONSIDERA-SE,  AQUI,  QUE  FALAR
É  MASCARAR,  OU  SEJA,  É  ESTAR  EM  UM  JOGO  ONDE  SEMPRE  SE  USAM  MÁSCARAS,  AO  FALAR  COM  E  PELO
OUTRO.  NESSE  SENTIDO,  TEM-SE  COMO  HIPÓTESE  QUE  O  PROFESSOR  UTILIZA  UM  COMPLEXO  JOGO  DE
MÁSCARAS  PARA  ENCOBRIR  SEU  POSICIONAMENTO  SOBRE  A  ESCOLHA  DO  CONTEÚDO  ESCOLAR.  ELE  USA  A
MÁSCARA  PARA  EXPRESSAR  UMA  TRANSFERÊNCIA:  ISENTANDO-SE  DE  RESPONSABILIDADES,  O  PROFESSOR  AS
DELEGA  AO  OUTRO.  OUTRO  QUE  "CHAMA",  QUANDO  A  MÁSCARA,  IMPOSSIBILITADA  DE  ENCOBRIR  SEMPRE  O
JOGO  DA  LINGUAGEM,  "ESCORREGA",  MOSTRANDO  O  QUÃO  CONSTITUTIVA  É  DO  SUJEITO  PROFESSOR.
CHEGA-SE,  ENTÃO,  À  CONSTATAÇÃO  DE  QUE  A  LINGUAGEM,  NAS  FORMAS  DE  HETEROGENEIDADE  MOSTRADA  E
HETEROGENEIDADE  CONSTITUTIVA,  TAL  COMO  É  CONCEBIDA  POR  AUTHIER-REVUZ  (1982,  1990),  ENCOBRE  O
POSICIONAMENTO  DO  PROFESSOR  SOBRE  A  MANUTENÇÃO  DOS  TRADICIONAIS  CONTEÚDOS  DE  ENSINO.  A
PARTIR  DA  TEORIA  DA  ENUNCIAÇÃO  DESSA  AUTORA,  EVIDENCIAM-SE  OS  OUTROS/OUTRO  QUE  ATRAVESSAM  E
CONSTITUEM  O  DISCURSO  DO  PROFESSOR:  A  SOCIEDADE,  O  ENSINO  MÉDIO,  O  VESTIBULAR,  O  CONCURSO
PÚBLICO,  O  ÓRGÃO  OFICIAL  DE  ENSINO,  O  ALUNO,  O  PAI,  OS  OUTROS  PROFESSORES  E  O  PROFESSOR  ELE  MESMO.
VIVENDO  NA  ILUSÃO  DA  COMPLETUDE,  DO  CONTROLE  DO  DIZER,  O  PROFESSOR,  INCAPAZ  DE  MANTER  COMO
SEU  TODO  UM  DISCURSO,  ABRE  SEU  DIZER  AO  OUTRO,  RECORRENDO  EXPLICITAMENTE  A  ELE  PARA  CRIAR  A
NECESSÁRIA  PROTEÇÃO  DO  SEU  PRÓPRIO  DIZER.  
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Título: Física para educação de Jovens e Adultos: uma abordagem em eletricidade através da Informática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20024233004056079P0

Palavra Chave: educação de jovens e adultos, informática

Resumo:  O  presente  trabalho  propõe  uma  metodologia  com  o  uso  do  computador  conectado  à  Internet,  no  ensino  médio  de  Física  do
Telecurso  2000.  Os  alunos  que  participaram  da  pesquisa  são  alunos  do  Telecurso  de  uma  empresa  de  São  Carlos:  TECUMSEH  DO
BRASIL  e  da  UNIVERSIDADE  DE  SÃO  PAULO.  Visamos  orientá-los  para  a  diminuição  das  dificuldades  que  a  disciplina  de  Física
apresenta  através  da  utilização  de  algumas  tecnologias  computacionais.  Para  este  fim,  foi  produzida  uma  home  page  sobre  o  tema
"Eletricidade"  com  tópicos  que  os  próprios  alunos  pesquisaram.  Os  alunos  responderam  questionários  de  situações  envolvendo  o  tema
circuito  elétrico  simples  antes  da  aplicação  das  tecnologias  e  após  para  conhecermos  suas  concepções  sobre  o  assunto  e  verificarmos  se
houve  alguma  mudança.  Os  resultados  alcançados  permitem  afirmar  que  os  alunos  que  apresentavam  concepções  alternativas  sobre
corrente  elétrica  conseguiram  conhecer/conviver  com  algumas  concepções  aceitas  pela  comunidade  científica.  Estes  resultados  foram
obtidos  através  das  atividades  interativas  da  home  page,  do  software  de  simulação  de  circuito  elétrico  e  dos  recursos  do  computador
(como  o  Micrososft  Word,  Micrososft  Paintbrush,  Microsoft  Power  Point)  e  de  discussões  um  pouco  mais  aprofundadas  sobre  o
assunto  em  questão.
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Título: Professor-aprendiz: a construção da prática na prática ou a construção da professoralidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20028342003016014P2

Palavra Chave: professoralidade; formação profissional

Resumo:  A  formação  de  professores  de  Física  para  o  ensino  médio  é  o  meu  cotidiano  de  trabalho:  é  a  práxis  na  qual  e  sobre  a  qual
reflito  e  que  gera  minhas  preocupações.  Entre  elas,  destaco,  neste  trabalho,  o  problema:  quais  as  aprendizagens,  em  relação  à  prática
pedagógica,  que  o  professor-aprendiz  realiza  ou  pode  realizar,  a  partir  do  exercício  profissional  na  escola,  como  observador  e
participante  das  atividades  de  um  professor  do  ensino  médio?  Parto  do  pressuposto  de  que  a  inserção  na  realidade  escolar,  a  partir  do
início  do  curso,  pode  se  configurar,  para  o  aprendiz,  como  possibilidade  de  aproximação  entre  teoria  e  prática  -  dificuldade  presente  na
maior  parte  dos  Cursos  de  Licenciatura.  Seis  estudantes  participaram  da  pesquisa,  que  foi  realizada  entre  os  meses  de  abril  e  dezembro
de  2001.  Com  o  objetivo  de  buscar  indicadores  das  aprendizagens  referidas,  escolhi  a  entrevista  semi-estruturada  como  instrumento
principal  de  coleta  de  dados.  A  pesquisa  mostra  múltiplas  aprendizagens.  Destaco  entre  elas,  três,  que  podem  ser  consideradas  pilares
do  trabalho  desenvolvido,  quais  sejam:  o  aprendiz  começa  a  ter  consciência  do  processo  de  formar-se  professor;  o  aprendiz,  no
processo  de  formar-se  professor,  valoriza  a  parceria  estabelecida  com  o  professor  da  escola;  o  aprendiz  se  apercebe  que,  "saber  Física"
não  é  suficiente  para  "ensinar  Física".  As  aprendizagens,  em  relação  à  prática  pedagógica,  que  o  aprendiz  realiza  a  partir  do  exercício
profissional  na  escola,  não  podem  ser  consideradas  como  resultado,  no  sentido  de  algo  pronto  e  acabado,  mas  como  o  início  da
construção  do  processo  de  tornar-se  professor.
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Título: Professor-leitor: uma história de vida

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20022140004015014P3

Palavra Chave: Leitura; Leitor; Professor; História de vida.

Resumo:  Esta  pesquisa,  de  caráter  qualitativo,  procura  "dar  voz  ao  professor"  e,  ao  mesmo  tempo,  proporcionar  reflexões  sobre  os
universos  da  educação  e  leitura.  O  sujeito  analisado,  por  abordagem  autobiográfica,  é  um  professor  de  Português,  na  ativa  há  mais  de
dez  anos  e  que,  atualmente,  leciona  Literatura  e  Redação  para  o  ensino  médio  e  cursinhos.  Fundamentam  teoricamente  este  estudo
considerações  sobre  leitura,  como  um  direito  político  e  como  formadora  de  cidadania;  sobre  leitura  de  literatura,  aquela  que  além  de
desautomatizar  a  linguagem,  ser  polissêmica,  humaniza  mais  o  homem;  sobre  leitura  de  literatura  na  escola  -  o  problema  quanto
classificações  do  que  é  ou  não  literatura;  sobre  o  leitor  para  a  Estética  da  Recepção  e  do  Efeito,  estudos  importantes  para  a  leitura  de
literatura  e  para  seu  ensino  também;  sobre  História  de  Vida  de  Professores,  uma  linha  de  pesquisa  que  possibilita  ao  pensamento
pedagógico,  através  das  abordagens  (auto)biográficas,  voltar  sua  atenção  às  práticas  de  ensino  complementadas  por  um  olhar  sobre  a
vida  e  a  pessoa  do  professor.  O  resultado  da  análise  dos  dados  demonstra  que,  segundo  metáfora  de  Rubem  Alves  (1989)  que  norteia
esta  pesquisa,  quanto  ao  aspecto  pessoal  de  amante  e  incentivador  da  leitura,  pela  qual  desde  criança  sentira  atração  e  interesse,  o
professor  analisado  pode  ser  considerado  como  um  jequitibá,  metaforizando  o  educador,  mas  enquanto  profissional,  este
professor-leitor  não  se  mostra  preocupado  com  uma  formação  contínua,  tão  necessária  para  que  o  profissional  esteja  em  constante
aperfeiçoamento  em  sua  profissão,  assim  sendo,  ele  personifica  o  professor  eucalipto  -  um  funcionário  de  uma  empresa  qualquer.  Pela
análise  de  uma  história  de  vida,  muito  podemos  aprender  sobre  a  formação  de  professores  e  também  refletir  sobre  o  quanto  de
eucaliptos  e  jequitibás  existem  na  floresta  da  educação,  árvores  de  um  mesmo  habitat,  cada  qual  com  seu  valor.  Ainda,  pelas  histórias
de  vida,  tantos  outros  problemas  pelos  quais  passam  os  profissionais  da  educação,  seja  em  sala-de-aula  ou  fora  dela,  podem  ser
refletidos  e,  quem  sabe,  solucionados.  Esta  pesquisa  almeja  contribuir  para  que  novas  "vozes  de  professores"  sejam  ouvidas  para  serem
refletidas  e  que  possam  iluminar  outras  histórias  de  vida.
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Título: A interação verbal em sala de aula:relações sociointeracionais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200210933002010107P9

Palavra Chave: professor/aluno; leitura; interação, textualidade

Resumo:  Resumo  em  português:  Esta  pesquisa  pretende  verificar  como  flui  a  interação  entre  professor/alunos  em  sala  de  aula.  A
proposta  é  apresentar  dados  que  possibilitem  uma  "leitura"  sobre  o  texto  falado  construído  conjuntamente  por  professor  e  alunos  em
aula.  Para  tanto,  dispomos  de  cinco  aulas  de  ensino  fundamental,  médio  e  normal,  gravadas  em  audio.  Primeiramente,  optamos  por
tecer  comentários  sobre  a  própria  relação  que  se  estabelece  entre  quatro  paredes,  dando  espaço,  em  alguns  casos,  para  "brincadeiras",
momentos  de  descontração,  etc.,  entre  professor/alunos.  Também  vemos  quais  os  mecanismos  que  o  professor  utiliza  para  buscar  a
atenção  dos  alunos.  Posteriormente,  fazemos  alguns  comentários  sobre  a  preservação  das  faces.  E  também  observamos  os  turnos,  nossa
preocupação  está  centrada  na  alternância  deles,  com  a  finalidade  de  verificar  quem  detém  os  turnos  por  mais  tempo  e  se  a  relação
ensino/aprendizagem  está  presente  com  a  mudança  de  locutores.  Finalmente,  enfocamos  o  fenômeno  da  repetição  como  recurso
didático-pedagógico,  pois  constatamos  que  a  utilização  desse  recurso  em  sala  de  aula  é  bastante  positiva.  Resumo  em  inglês:  The  aim
of  this  research  is  to  verify  how  the  interaction  between  teacher  and  students  flows  in  classroom.  A  proposal  to  present  data  which
enables  a  reading  between  the  lines  about  the  spoken  text  perfomed  by  both  the  teacher  and  students  in  classroom.  In  order  to  do  it,  we
have  disposed  of  five  classes  of  secondary  and  high  school,  all  of  them  tape  recorded.  At  first,  we  have  chosen  to  make  comments  on
the  relation  set  between  four  walls,  providing  room  for,  in  some  cases,  plays,  relaxing  moments,  etc,  between  the  teacher  and  students.
We  also  consider  the  tools  used  by  the  teacher  to  call  the  students  attention.  At  a  latter  stage,  we  have  made  some  comments  on
principle  of  face-saving.  We  have  also  observed  the  turn  of  talk,  our  concern  is  focused  on  their  turn,  in  order  to  verify  who  holds  the
turn  of  talk  the  longest  and  if  the  relation  teaching-learning  is  present  with  the  change  of  speakers.  At  last,  we  have  focused  on  the
speech  repetition  as  a  learning  tool,  since  we  have  stated  that  the  use  of  such  tool  in  classroom  is  quite  successful.
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Título: Qualificação de docentes no ensino médio em Manaus: ações que a secretaria de Estado da educação 
operacionaliza frente às políticas de valorização do magistério

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20027712001015001P0

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO, FORMAÇÃO E PRÁTICA DO PROFESSOR.

Resumo:  Este  estudo  problematiza  a  questão  da  qualificação  dos  profissionais  da  educação  que  atuam  no  Ensino  Médio  em  Manaus  e,
analisa  as  ações  que  a  SEDUC  realiza  em  relação  às  políticas  de  valorização  do  magistério  público.Contextualiza  o  ensino  médio  no
Brasil  e  a  educação  brasileira  desde  os  primórdios  até  a  atualidade,  visando  a  compreensão  do  tema  em  estudo.  Enfatiza  a  formação
docente  nas  Leis  nº  4024/61,  9394/96  e  na  Reforma  5692/71,  destacando  a  formação  inicial  e  continuada  e.  os  desafios  e  exigências
atuais  da  profissão  docente.Aborda  os  pontos  principais  das  políticas  de  valorização  do  magistério  público  no  Estado  do  Amazonas,
contemplados  no  Plano  Estadual  de  Educação  e  Plano  de  Investimento  para  o  ensino  médio  no  Estado,  analisando  as  ações  políticas
referentes  a  essa  modalidade  de  ensino  e  sua  implementação.  Apresenta  os  resultados  da  investigação  e  algumas  sugestões  que  poderão
contribuir  para  a  melhoria  das  ações  que  a  SEDUC  operacionaliza  em  relação  a  valorização  dos  profissionais  dessa  modalidade  de
ensino.  
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Título: Escutando vozes silenciadas: Trabalho, subjetividade e gênero na vida de professoras

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200255942005019001P0

Palavra Chave: TRABALHO, SUBJTIVIDADE; GÊNERO; EDUCAÇÃO; PROFESSOR

Resumo:  A  presente  investigação  buscou  compreender  o  significado  do  trabalho  na  trajetória  de  vida  das  professoras  do  ensino
público  bem  como  suas  implicações  nos  modos  de  trabalhar  e  de  existir  sob  a  perspectiva  da  construção  subjetiva  que  se  estabelece  na
relação  ensino/aprendizagem.  As  participantes  deste  estudo  são  oito  trabalhadoras  docentes  em  exercício  no  Ensino  Médio  com  as
seguintes  características:  possuíam,  no  mínimo,  um  ano  na  atividade,  formação  superior  e  idade  entre  vinte  quatro  e  cinqüenta  e  dois
anos.  Foram  entrevistadas  numa  relação  dialógica,  tendo  como  ponto  de  partida  a  pergunta:  "Como  se  apresenta  o  trabalho  em  sua
trajetória  de  vida?"  Nesse  procedimento,  estiveram  sempre  presentes  os  objetivos  da  pesquisa  e  as  questões  norteadoras,  visando  a
manter  em  foco  o  tema  pesquisado.  Trata-se  de  uma  pesquisa  de  abordagem  qualitativa,  cujas  informações  foram  analisadas  numa
perspectiva  da  análise  textual  qualitativa.  A  abordagem  utilizada  na  compreensão  das  informações  teve  a  sustentação,  principalmente,
dos  pressupostos  teóricos  da  psicologia  do  trabalho,  da  psicologia  social  e  da  pedagogia.  Evidenciam-se,  neste  processo,  as
contradições  presentes  no  trabalho  docente,  tendo  por  um  lado  o  sentimento  de  desvalorização  crescente  que  vem  sofrendo  a  classe  de
trabalhadoras  da  rede  de  ensino  estadual,  e  por  outro  lado  o  prazer  encontrado  em  contribuir  para  o  crescimento  do  outro.
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Título: Concepção e Prática de Avaliação: Um Confronto Necessário no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20026740002012015P7

Palavra Chave: prática educativa; processo avaliativo; contexto educacional

Resumo:  A  preocupação  central  deste  estudo  é  desvelar  alguns  pressupostos,  implicações  e  desdobramentos  da  realidade  do  Ensino
Médio,  focalizando  principalmente  as  contradições  e  os  conflitos  que  se  manifestam  tanto  no  discurso,  quanto  na  prática  de  professores
que  atuam  numa  escola  pública,  permeada  por  diferentes  interferências,  convicções  e  percepções.  A  análise  procura  evidenciar  e
compreender  mais  profundamente  os  paradoxos  presentes  na  avaliação  da  aprendizagem,  considerados  a  partir  de  uma  análise  mais
global  do  contexto  educacional  brasileiro,  das  concepções  que  sustentam  o  cotidiano  escolar,  das  diretrizes  e  políticas  educacionais  que
orientam  o  Ensino  Médio  e  das  readequações  da  Proposta  Pedagógica  da  escola  encaminhadas  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação
do  Paraná.  As  propostas,  ora  implementadas,  não  se  traduzem  em  horizontes  promissores  para  amenizar  a  seletividade  a  que  ainda  está
submetida  a  população  de  adolescentes  e  jovens  que  freqüentam  a  etapa  final  da  educação  básica.  A  avaliação  concebida  como
mecanismo  de  controle  do  aluno,  apresenta  características  que  desqualificam  qualquer  potencial  transformador  da  escola,  efetivando-se
enquanto  prática  classificatória,  realizada  com  a  finalidade  de  verificação  de  conteúdos  transmitidos  pelo  professor  e  utilizando-se  de
técnicas  e  instrumentos  que  não  asseguram  o  acompanhamento  do  desenvolvimento  dos  alunos.  A  prática  avaliativa  desvinculada  do
processo  educativo  não  cumpre  sua  função  transformadora  e,  nem  tampouco,  contribui  para  redimensionar  o  pensar  e  o  fazer
pedagógico  com  um  novo  significado.  A  falta  de  consistência  teórica  dos  professores,  aliada  às  políticas  educacionais  equivocadas  e  à
falta  de  condições  estruturais  das  escolas  têm  contribuído  para  a  manutenção  desta  realidade.  Compreender  mais  profundamente  a
natureza  do  ensinar,  do  aprender  e  do  avaliar  constitui-se  processo  fundamental  para  o  reencaminhamento  de  uma  escola  promotora  do
conhecimento  e  da  aprendizagem  de  todos.  Assim,  a  pesquisa,  estudo  de  caso,  procura  enunciar  algumas  sugestões  no  sentido  de
contribuir  para  o  desencadeamento  de  posturas  educativas  mais  compatíveis  com  as  necessidades  dos  alunos  e,  portanto,  mais
próximas  de  uma  educação  com  compromisso  social.
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Título: Ações pedagógico-didáticas e formação de conceitos químicos em alunos da 1ª série do ensino médio 
da rede pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20022852002012004P9

Palavra Chave: sócio-construtivismo, conceitos químicos, linguagem.

Resumo:  O  presente  estudo  investiga  a  formação  de  conceitos  químicos  por  alunos  da  1a.  série  do  ensino  médio,  considerando-se  o
efeito,  na  consolidação  de  aprendizagens  significativas,  de  um  conjunto  das  ações  pedagógico-didáticas  desenvolvidas  na  sala  de  aula
na  orientação  sócio-construtivista.  Na  realização  da  pesquisa  foi  utilizado  o  estudo  de  caso,  através  de  observação  participante,  tendo
sido  feito  o  acompanhamento  das  atividades  de  planejamento,  desenvolvimento  e  avaliação  das  aulas  junto  com  a  professora  da  classe,
durante  dois  meses.  Partiu-se  da  suposição  de  que  a  aprendizagem  seria  mais  efetiva  se  ações  pedagógico-didáticas
sócio-construtivistas  fossem  propiciadas,  tendo  em  vista  a  internalização  de  conceitos  e  o  manejo  e  a  utilização  da  linguagem  química
pelos  alunos.  A  escolha  do  tema  decorreu  da  constatação,  a  partir  da  experiência  da  pesquisadora  e  de  pesquisas  sobre  ensino  de
Química,  de  dificuldades  de  alunos  relacionadas  com  a  internalização  de  conceitos  químicos,  compreensão  e  assimilação  da  linguagem
química,  aplicação  de  conceitos  químicos  em  situações  práticas.  Os  resultados  da  pesquisa  reforçam  a  importância  da  intervenção  do
professor  na  mediação  dos  conteúdos  químicos  para  os  alunos  na  perspectiva  sócio-construtivista,  e  alerta  para  a  necessidade  de
domínio  do  conhecimento  científico  da  disciplina  pelo  professor  como  condição  para  levar  em  frente  ações  didáticas
sócio-construtivistas.  A  análise  dos  dados  de  observação  permitiu  verificar  que  a  internalização  de  conceitos  deu-se  de  forma
incompleta,  sem  apreensão  de  seu  nível  científico,  predominando  a  linguagem  cotidiana  e  a  simplificação  dos  conceitos.  As
conclusões,  portanto,  levam  a  confirmar  resultados  de  estudos  existentes  pelos  quais  a  melhoria  da  qualidade  das  aprendizagens
depende  de  investimentos  na  formação  de  professores,  especialmente  no  que  se  refere  à  articulação  entre  ações  metodológicas  e
conhecimento  do  conteúdo  específico  da  disciplina  ensinada.  Palavras-chave:  sócio-construtivismo,  conceitos  químicos,  linguagem.
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Título: Erros Gramaticais em produções e escritas de concluintes  do ensino médio:uma análise

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211640002012012P8

Palavra Chave: erros gramaticais, produção de texto, ensino médio, espanhol

Resumo:  Este  estudo  toma  como  referência  os  modelos  de  Análise  Contrastiva  e,  principalmente,  o  de  Análise  de  Erros  e  pretende
analisar  os  erros  gramaticais  encontrados  nas  produções  escritas  em  língua  espanhola  de  alunos  brasileiros  concluintes  do  ensino
médio.  O  objetivo  principal  da  pesquisa  é  verificar  quais  podem  ser  as  causas  para  que  tais  desvios  ocorram  para  deste  modo  tentar
sugerir  alternativas  visando  reduzir  suas  ocorrências.  Acredita-se  que  a  motivação  para  os  exames  vestibulares  possa  afetar  a  produção
lingüística  dos  aprendizes,  levando-os  a  produzir  textos  nos  quais  a  incidência  de  erros  gramaticais  é  reduzida  ou  inexistente.
Pretende-se  que,  após  o  levantamento  dos  erros  mais  comuns,  seja  possível  rever  os  materiais  didáticos  que  estão  sendo  utilizados,  bem
como  redimensionar  a  prática  docente  com  o  intUito  de  minimizar  as  transferências  que  a  proximidade  entre  o  português  e  o  espanhol
pode  gerar.  O  material  que  compõe  o  cor  pus  deste  trabalho  foi  coletado  a  partir  das  produções  escritas  de  57  sujeitos  em  situação  de
avaliação  formal  Após  o  levantamento  do  material  destacaram-se  para  análise  os  erros  referentes  aos  aspectos  ortográficos.  Num  total
de  5.052  palavras,  encontraram-se  322  ocorrências  que  foram  subdivididas  em  três  categorias:  as  duas  primeiras  relacionadas  à
acentuação,  quais  sejam  ausência  e  presença  indevida  de  acento  gráfico,  sendo  a  terceira  categoria  dedicada  a  outros  tipos  de  erros
ortográficos.  Tais  categorias  foram  agrupadas  segundo  a  natureza  de  seus  erros:  interferência  da  língua  materna;  da  língua  estrangeira;
de  ambas;  de  outras  línguas  e  outras  justificativas.  Como  resultado  deste  estudo  percebe-se  que  aspectos  relacionados  a  influências
diversas,  desde  a  interferência  da  língua  materna  até  a  oralidade  do  próprio  sistema  lingüístico  estudado,  podem  ser  apontados  como
fatores  causadores  dos  desvios  produzidos.  Embora  de  forma  não  conclusiva  pôde-se  observar  uma  tendência  à  menor  recorrência  de
erros  nas  produções  de  alunos  optantes  pela  língua  espanhola  nos  exames  vestibulares.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200210533006016005P7

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO; TRABALHO E JUVENTUDE

Resumo:  Este  estudo,  que  se  insere  na  linha  de  pesquisa  "Universidade  e  Formação  de  Professores  para  o  Ensino  Fundamental  e
Médio",  investiga  a  situação  e  as  expectativas  educacionais  e  ocupacionais  de  alunos  concluintes  do  Ensino  Médio  público,  no
contexto  das  transformações  do  capitalismo  no  final  do  século  XX.  Pesquisa  constituída  de  duas  fases:  uma  bibliográfica,  sobre  os
conceitos  de  reestruturação  produtiva,  globalização  econômica  e  financeira,  mundo  do  trabalho,  políticas  neoliberais,  Ensino  Médio  e
Juventude;  e  a  outra,  empírica,  feita  através  de  um  questionário  aplicado  aos  alunos  concluintes  do  Ensino  Médio  de  uma  escola
pública  de  Campinas-SP.  Enfoca  este  nível  de  ensino  por  considerar  que  os  jovens  alunos  são  os  mais  vulneráveis  às  dificuldades
decorrentes  da  fase  atual  de  ajustes  do  capitalismo.  Busca-se  compreender  os  determinantes  do  contexto  econômico,  político  e  social
atual  e  os  desdobramentos  para  a  educação  brasileira.  Os  movimentos  econômicos,  políticos  e  sociais  que  configuraram  a  história  do
Brasil  no  século  XX  foram  abordados  para  uma  melhor  compreensão  do  desenvolvimento  histórico  do  Ensino  Médio  e  das  políticas
atuais  para  este  nível  de  ensino.  O  tema  "juventude"  foi  abordado  como  uma  categoria  social,  com  suas  dificuldades  próprias  de
participação  na  sociedade.  Constatamos  que  os  alunos  têm  poucas  perspectivas  de  realizar  suas  expectativas  devido  à  fraca  formação
escolar  recebida,  por  não  estarem  preparados  adequadamente  para  disputar  vagas  no  ensino  superior  público  e  por  participarem  da
acirrada  disputa  por  um  lugar  no  mundo  do  trabalho,  em  conseqüência  da  redução  dos  postos  de  trabalho  e  das  exigências  de  mais
formação  escolar  do  trabalhador.
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Palavra Chave: formação de prof.; conhecimento matemático;sig.matemáticos

Resumo:  A  dissertação  trata  da  natureza  do  conhecimento  matemático  dos  professores  de  matemática  do  ensino  fundamental  e  médio.
De  início,  um  exame  de  estudos  acadêmicos  sugere  que  esse  conhecimento  contradiz  as  idéias  atuais  da  Educação  Matemática.  Ele  tem
falhas  que  dependem  mais  de  concepções  sobre  a  Matemática  e/ou  seu  ensino  do  que  da  aquisição  de  mais  conteúdos  matemáticos.
Para  buscar  um  melhor  conhecimento  matemático  do  professor  usou-se  como  referencial  teórico  a  noção  de  que  o  conhecimento  como
um  todo  pode  ser  visto  como  uma  rede  de  significados  -  uma  noção  já  explorada  em  pesquisas  brasileiras  sobre  educação.  Trata-se  de
uma  forma  de  conhecer  que  inclui  em  larga  medida  o  conhecimento  sobre  matemática.  No  final,  considerou-se  como  essa  maneira  de
conhecer  pode  ser  implementada  nos  cursos  de  formação  de  professores.
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Palavra Chave: FORMAÇÃO DE PROFESSORES; ENSINO LÍNGUA MATERNA

Resumo:  O  foco  desta  dissertação,  inserida  na  linha  de  pesquisa  "Universidade  e  Formação  de  Professores  para  o  Ensino  Fundamental
e  Médio",  são  as  relações  entre  a  formação  de  professores  de  Língua  Portuguesa  e  as  concepções  de  linguagem  presentes  em
documentos  oficiais.  O  ensino  dessa  disciplina  está  submetido  a  um  sistema  educativo  que  determina  sua  finalidade  de  acordo  com
interesses  ideológicos.  O  principal  objetivo  é  tecer  considerações  acerca  da  importância  da  formação  do  professor  ante  tal  fato.  A
análise  assenta-se  em  dois  pressupostos:  1)  O  deslocamento  de  uma  posição  normativa  para  uma  acepção  mais  dinâmica  da  linguagem
é  conseqüência  muito  mais  das  relações  econômicas  que  do  desenvolvimento  das  ciências.  2)  Domínio  de  conteúdo  e  uso  de
metodologias  de  ensino  sofisticadas  são  insuficientes:  o  professor  deve  reconhecer  as  ideologias  subjacentes  nos  documentos  públicos
e  nas  concepções  de  linguagem.  São  apresentadas  considerações  acerca  da  trajetória  do  ensino  de  língua  materna  e  é  feita  uma  análise
do  discurso  oficial  a  partir  de  fragmentos  das  leis  4.024/61,  5.692/71  e  9.394/96  e  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  referentes  a
esse  ensino.  A  aplicação  de  questionário  e  a  realização  de  entrevistas  com  professores  da  disciplina  mostraram-se  técnicas  eficientes
para  se  entenderem  os  caminhos  da  prática  pedagógica.  Discute-se  a  formação  de  professores  de  língua  materna,  constatando  que  esta
deve  ser  um  processo  ininterrupto.  A  formação  ativo-reflexiva  é  apontada  como  necessária  para  uma  prática  pedagógica
transformadora,  que  rompa  com  a  circularidade  do  discurso  oficial.
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Título: Diferença e eqüidade de gênero em matemática no contexto do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2002931005012003P2

Palavra Chave: Gênero, Avaliação Educacional, Modelagem Multinível

Resumo:  
  Atualmente,  a  desigualdade  de  gênero  torna-se  evidente  no  mercado  de  trabalho,  no  contexto  das  relações  sociais  e  também  n  contexto
educacional  brasileiro.  Em  particular,  no  ambiente  da  sala  de  aula,  com  suas  práticas  pedagógicas  e  curriculares,  refletindo  no  ensino  e
aprendizagem  da  Matemática.  Este  estudo  pioneiro,  além  de  investigar  a  existência  da  diferença  de  desempenho  matemático  entre
meninas  e  meninos  nas  escolas  brasileiras  do  Ensino  Médio,  vem  apontar  uma  medida  de  eqüidade  de  gênero  em  Matemática  oriunda
da  sala  de  aula.  Este  trabalho  utiliza  dados  do  SAEB  99  para  a  3a.  série  do  Ensino  Médio.  A  metodologia  analítica  é  a  modelagem
hierárquica  linear.  No  nível  1,  a  variável  dependente  é  a  proficiência  em  Matemática,  e  o  efeito  de  nível  2  em  estudo  -  a  diferença  de
gênero  -  operacionalizada  como  variável  dicotômica  (masculino,  feminino).  A  existência  desta  diferença  entre  as  escolas  foi  testada  via
inclusão  das  variáveis  (controles  estatísticos):  raça  (negro  e  outros),  nível  socioeconômico,  trabalho  e  repetência,  mediante  a
modelagem  dos  coeficientes  aleatórios.  Em  seguida,  o  efeito  de  Gênero  na  promoção  da  eqüidade  controlado  pelo  nível
socioeconômico  médio  da  clientela  das  escolas.  Independente  da  característica  socioecoônica  da  escola,  a  variável  Dever  de  Casa
emerge  como  uma  das  medidas  capazes  de  promover  a  minimização  da  diferença  de  desempenho  matemático  entre  meninos  e  meninas
nas  escolas  secundárias  brasileiras.  Concluímos  que  é  o  meio  pelo  qual  o  professor  cosegue  aproveitar  as  características  femininas
(dedicação,  persistência)  para  se  aproximar  e  transmitir  as  meninas  apoio,  autoconfiança  e  estímulo  para  o  sucesso  escolar.  
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Título: Equação do 1º grau: métodos de resolução e análise de erros no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20028033005010005P4

Palavra Chave: equações; procediementos de resolução;erros

Resumo:  
  Esta  pesquisa  estuda  aspectos  relativos  aos  procedimentos  de  resolução  de  equações  do  1º  grau  utilizados  por  alunos  do  primeiro  ano
do  ensino  médio  de  uma  escola  particular  de  São  Paulo.  De  modo  mais  específico,  refere-se  aos  erros  relacionados  aos  aspectos
conceituais  e  aos  métodos  de  resolução  destas  equações.  A  pesquisa  consistiu  da  aplicação  de  um  instrumento  investigativo  contendo
24  equações  do  primeiro  grau,  com  coeficiente  inteiros,  e  entrevistas  com  esses  alunos.  A  análise  dos  procedimentos  corretos  e
incorretos  de  resolução  revelou  uma  forte  influência  da  mecanização  de  técnicas  associadas  à  utilização  de  frases  como:  “isolar  o  x”,
“passar  e  mudar  o  sinal”.Ao  analisar  os  erros  dos  alunos,  este  estudo  procura  apontar  caminhos  para  novas  abordagens  sobre  os
métodos  de  resolução  de  equações  no  ensino  fundamental  e  médio.  
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Título: Argumentação em sala de aula: leitura e produção textual apartir de textos jornalísticos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200220641001010014P0

Palavra Chave: argumentação, produção de texto

Resumo:  Esta  pesquisa  parte  da  premissa  de  que  é  possível  desenvolver  um  trabalho  em  sala  de  aula  com  leitura  de  textos
argumentativos  centrada  na  observação  sistemática  de  esquemas  de  construção  de  argumentação  e  de  produção  textual,  em  que  sejam
criadas  situações  que  levem  o  aluno  a  assumir  uma  postura  persuasiva  frente  a  seu  interlocutor.  Por  isso,  efetuamos  este  estudo  com  o
objetivo  de  pesquisar  uma  metodologia  para  o  processo  de  ensino/aprendizagem  de  produção  de  textos  argumentativos  escritos.
Participaram  da  pesquisa  18  alunos  do  Ensino  Médio  da  rede  pública  de  educação  do  Estado  de  Santa  Catarina,  cujas  produções
textuais  foram  analisadas.  O  ponto  de  partida  para  a  realização  dos  trabalhos  foi  a  leitura  e  a  análise  argumentativa  (bem  como  a
discussão  dos  temas  abordados)  de  textos  jornalísticos  opinativos,  como  artigos  e  editoriais,  culminando  com  a  produção,  por  parte  dos
alunos,  de  textos  argumentativos  cujo  intuito,  como  sabemos,  é  o  de  convencer  o  interlocutor  a  aderir  à  opinião  defendida.
Pretendemos,  neste  trabalho,  apresentar  algumas  destas  produções  e  as  análises  que  procedemos  sob  dois  aspectos:  por  um  lado,  a
investigação  da  presença  da  argumentatividade  em  um  sentido  amplo,  no  que  se  refere  à  instauração  de  interlocução  (Bakhtin,  1997),
e,  por  outro  lado,  a  investigação  de  esquemas  argumentativos  (Perelman,  1996)  e  outras  marcas  da  argumentatividade  em  stritu  sensu
(Koch,  1984;  1992a)  que  caracterizam  o  texto  cujo  macro-ato  seja  persuadir  ou  convencer.
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Título: Ensinar a partir da realidade do(a) aluno(a): uma investigação sobre a abordagem do cotidiano no 
ensino de Biologia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200246033001014001P0

Palavra Chave: ensino de biologia; cotidiano; currículo

Resumo:  
  Esta  pesquisa  procurou  entender  como  os(as)  professores(as)  de  Biologia  abordam  situações  do  cotidiano  em  sala  de  aula  e  as
relacionam  com  o  conhecimento  científico,  através  da  identificação  dos  conteúdos  e  das  estratégias  metodológicas  trabalhadas  na
prática  pedagógica  desses(as)  educadores(as).  A  investigação  foi  desenvolvida  em  4  escolas  estaduais  de  ensino  médio  de  Ribeirão
Preto  em  que,  inicialmente,  foram  realizadas  entrevistas  semi-estruturadas  com  6  professoras  e  2  professores  de  Biologia  procurando
compreender  as  concepções  sobre  a  educação  e  o  cotidiano.  Posteriormente,  realizou-se  observações  sistemáticas  de  aulas  de  4
desses(as)  professores(as)  com  o  intuito  de  analisar  o  conteúdo  das  situações  cotidianas  trazidas  para  a  sala  de  aula.  Pelos  depoimentos,
verificou-se  que  os(as)  professores(as)  enfatizam  a  importância  do  trabalho  com  a  vida  cotidiana  do(a)  aluno(a),  embora,  reconheçam
algumas  dificuldades  para  realizá-lo.  Analisando  a  prática  educativa  desses(as)  educadores(as),  notou-se  que  o  cotidiano,  aparece,
predominantemente,  permeando  a  exposição  do  conhecimento  científico,  embora  em  alguns  momentos,  seja  utilizado  como  ponto  de
partida  para  trabalhar  determinado  conteúdo,  ou  mesmo  como  tema  gerador.  Os(as)  professores(as)  buscam  flexibilizar  a  estratégia
metodológica  utilizada  em  sala  de  aula,  porém,  a  aula  expositiva  ainda  é  a  mais  adotada.  As  estratégias  diferenciadas,  por  sua  vez,
embora  indiquem  movimentos  em  busca  da  abordagem  do  cotidiano,  nem  sempre  foram  conduzidas  de  maneira  a  permitir  o
questionamento  mais  efetivo  dos  fatos  do  dia-a-dia,  com  exceção  dos  seminários,  em  que  se  trabalhou  através  de  um  tema  gerador.
Constatou-se  também,  a  existência  de  diferentes  formas  de  conceber  e  abordar  o  cotidiano  em  sala  de  aula,  podendo  ser  agrupadas  em
duas  dimensões.  Na  primeira,  o  cotidiano  é  utilizado  como  um  meio  para  que  os(as)  alunos(as)  compreendam  o  conhecimento
científico  e  na  segunda,  o  cotidiano  é  um  fim  em  si  mesmo,  ou  seja,  ele  é  compreendido  e  desvelado,  buscando  seus  conflitos  e
contradições.  Esta  segunda  dimensão  viabiliza  ao(à)  aluno(a)  uma  leitura  crítica  de  sua  realidade,  contribuindo  para  repensar  no  seu
papel  de  cidadão(ã).  
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Palavra Chave: sem palavras

Resumo:  sem  palavras
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Palavra Chave: Educação Matemática; Formação; Mudança.

Resumo:  
  A  pesquisa  que  se  apresenta  é  o  resultado  de  um  trabalho  proveniente  de  inquietações  da  mestranda  que,  enquanto  pedagoga,  procura
contribuir  com  reflexões  acerca  da  complexidade  da  comunicação  que  se  estabelece  entre  os  sujeitos  da  ação  pedagógica  -  professores
e  alunos.  A  atenção  voltou-se  para  a  identificação  das  formas  de  manifestação  dos  acordos  semânticos,  procurando  descrever  e  discutir
suas  implicações  na  ação  pedagógica,  nas  relações  de  interação  entre  os  sujeitos  deste  processo.  Para  a  realização  da  pesquisa  foram
feitas  observações  de  atividades  da  ação  pedagógica,  com  registro  em  fitas  de  áudio  e  vídeo  e  transcrições  de  06  (seis)  aulas  de  03
(três)  professores,  atuantes  no  primeiro  ano  do  ensino  médio  de  uma  Escola  Agrotécnica  Federal.  A  observação  participante  indireta
foi  o  método  utilizado  para  a  pesquisa  qualitativa,  de  abordagem  fenomenológica  hermenêutica,  que  busca  a  compreensão  do  objeto  de
estudo  através  da  sua  descrição.  Os  dados  foram  analisados  dentro  de  uma  percepção  lingüística  bakhtiniana  e  de  análise  de  discurso
como  proposto  por  Orlandi  e,  dentro  de  uma  teoria  de  aprendizagem  vygotskyana.  A  análise  mostra  professores  portadores  de  um
discurso  que,  mesmo  autoritário,  aponta  indícios  de  negociação;  emprego  de  uma  linguagem  hermética;  uso  de  paráfrases;
interferências  e  assalto  de  turno  nas  participações  dos  alunos;  perguntas  confirmatórias;  conceitos  históricos  e  respostas  evidentes.  Por
outro  lado,  os  dados  também  revelam  professores  com  um  discurso  dialógico,  em  que  os  entrecruzamentos  de  acordos  sinalizam
negociações;  mostram  palavras  acompanhadas  de  outras  linguagens,  além  de  ações  concretas,  que  facilitam  a  compreensão  pelos
alunos.  Esta  compreensão  pode  ser  depreendida  das  atitudes  dos  alunos.  O  que  se  pode  inferir  com  a  análise  dos  dados  é  que,  os
acordos  semânticos,  de  uma  forma  ou  de  outra  estão  presentes  no  fazer  pedagógico  dos  professores;  mas  poderiam  ser  trabalhados  de
uma  forma  mais  dialógica.  
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Palavra Chave: Língua Estrangeira (Inglês); Ensino; Avaliação.

Resumo:  
  Apesar  de  o  conceito  de  efeito  retroativo  ser  bastante  corrente  na  área  de  avaliação  na  Linguística  Aplicada  em  geral,  poucos  são  os
estudos  disponíveis  até  o  momento  sobre  a  influência  que  a  avaliação  exerce  nas  percepções,  atitudes  e  motivações  de  alunos.  O
objetivo  deste  estudo  é  investigar  o  efeito  retroativo  das  provas  de  inglês  dos  vestibulares  (UNICAMP,  Fuvest  e  Vunesp)  nas
percepções,  atitudes  e  motivações  dos  alunos  do  3  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular,  preenchendo  essa  lacuna  nas
pesquisas.  Os  dados  foram  coletados  através  de  um  questionário  respondido  por  73  alunos,  complementado,  através  de  entrevistas  com
um  grupo  de  dez  alunos  que  nos  ajudaram  a  aprofundar  os  dados  obtidos  até  então  e  observações  em  sala  de  aula  cuja  finalidade  foi
coletar  dados  sobre  a  abordagem  de  ensino  do  professor  e  do  envolvimento  dos  alunos;  um  questionário  respondido  pelo  professor
também  foi  utilizado.  Além  de  confirmarmos  os  resultados  de  estudos  anteriores  de  que  o  efeito  das  provas  em  questão  não  é
determinista,  ficou  evidenciado  que  é  variável,  isto  é,  aparece  com  diferentes  intensidades,  dependendo  das  características  pessoais  de
cada  aluno.  Os  resultados  mostram  também  que  o  ensino  pode  potencializar  esse  efeito,  uma  vez  que  as  percepções,  as  atitudes  e  as
motivações  dos  alunos  são  fortemente  dependentes  do  professor  e  do  seu  ensino.  
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Palavra Chave: ensino médio, política educacional, política educação, enem

Resumo:  Esta  pesquisa  trata  do  sistema  nacional  de  avaliação  do  Ensino  Médio  -  o  Enen  -  verificando  sua  influência  na  prática
docente.  Parte  da  análise  das  políticas  públicas  que  orientam  a  reforma  do  ensino  Médio,  com  ênfase  na  política  de  avaliação.
Procedeu-se  as  entrevistas  e  observações  em  reuniões  de  planejamento  escolar  e  em  horários  de  trabalho  pedagógico  coletivo,  além  da
análise  dos  documentos  escolares  e  da  legilação.  A  análise  dos  dados  obtidos  possibilitou  a  constatação  da  existência  de  estratégias
utilizadas  pelos  órgãos  de  políticas  públicas  para  a  implantação  e  a  implementação  das  reformas  do  Ensino  Médio,  entre  elas,  o  próprio
Enem.  Constatou-se,  também,  como  os  professores  interpretam  as  propostas  de  reforma  e  avaliação  do  curso  em  que  lecionam  com
seus  próprios  sistemas  de  idéias  e  crenças  sobre  o  sistema  educacional.  Em  conseqüência,  alguns  expressam  uma  resistência  crítica  às
políticas  governamentistas  que  consideram  autoritárias,  antidemocráticas  e,  sobretudo,  responsáveis  pela  perda  da  qualidade  do  ensino;
outros  apresentam  resistência  acompanhada  de  desconfiança  e  outros  em  forma  de  imobilismo  e  acomodação.  Enfim,  observou-se
como  os  educadores  da  escola  pesquisada  reagiam  às  estratégias  governamentais  ora  "subvertendo-as  por  dentro",  ora  claramente
resistindo  a  elas.  Foram,  assim,  emergindo  algumas  categorias  de  análise  para  interpretação  dos  dados  obtidos:  as  estratégias
empregadas  pelo  sistema  oficial  e  as  táticas  de  resistência  dos  atores  escolares.

Data Pesquisa: 29/11/2008

Autor: Maria Amélia Ferreira Perazzo

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 7/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2002 Eixos Secundário:

Pagina 639 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 640

Título: Representações Sociais dos Adolescentes sobre a Violênicia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20024333024014009P3

Palavra Chave: Adolescentes-Violência

Resumo:  
  RESUMO  A  presente  pesquisa,  é  um  estudo  sobre  as  representações  sociais  da  violência  em  grupos  de  adolescentes  da  cidade  de  São
Paulo.  Ela  foi  realizada  com  três  grupos,  jovens  com  idades  entre  14  e  17  anos,  estudantes  do  ensino  médio,  na  zona  oeste.  O  estudo  é
baseado  nas  análises  de  dados  coletados  tanto  em  procedimentos  verbais  quanto  os  não  verbais  (colagem)  com  o  objetivo  de  ampliar  a
compreensão  do  fenômeno  sob  o  ponto  de  vista  dos  adolescentes.  Para  tanto,  foram  utilizados  recursos  teóricos  da  Psicanálise,  na
investigação  da  adolescência,  da  Sociologia  e  da  Psicologia  Social  em  especial  a  teoria  abordada  por  Serge  Moscovici  das
Representações  Sociais.  Foram  evidenciadas  as  relações  que  configuram  o  conhecimento  que  os  adolescentes  constroem  sobre  a
violência  diante  das  questões  sociais  emergentes  do  mundo  contemporâneo.  Assim  como  manifestam  estas  cognições,  de  acordo  com  o
seus  recursos  internos  e  a  realidade  social  que  lhes  é  apresentada.  ABSTRACT  The  current  research  is  a  study  about  the  Social
Representations  of  violence  in  adolescent  groups  from  São  Paulo  city.  This  research  was  done  within  three  groups,  with  people  betwen
the  ages  of  14  and  17,  high  school  students  from  the  west  zone.  This  study  is  based  on  data  analysis  picked  up  as  in  verbal  procedures
as  in  non  verbal  (collage)  in  order  to  enlarge  the  comprehension  of  the  phenomena  from  the  adolescentes  point  of  view.  Consequently,
some  theoretical  resources  from  the  psychoanalysis  in  the  adolescentes  investigation,  from  the  Sociology  and  the  Social  Psychology
were  used,  especially  from  the  theory  approached  by  Serge  Moscovici  about  the  Social  Representations.  The  relations  that  make  the
knowledge  configuration,  wich  the  adolescents  build  about  the  violence  up  against  the  social  questions  that  are  emerging  from  the
contemporary  world,  were  very  clear.  Like  this,  they  demonstrate  these  cognitions,  according  to  their  internal  resources  and  the  social
reality  that  is  shown  to  them.  Passwords:  adolescence  -  violence  -  social  representation  
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Título: Da História de uma Avaliação e de uma Avaliação da História
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Palavra Chave: história, avaliação

Resumo:  
  Esta  dissertação  trata  a  prática  discursiva  de  redação  do  aluno  no  momento  da  avaliação,  tendo  como  foco  de  estudo  aulas  de  História
em  uma  turma  de  3º  ano  do  ensino  médio.  A  reflexão  pretende  suscitar  uma  discussão  sobre  as  implicações  das  práticas  de
leitura/interpretação/escrita  na  constituição  da  identidade  do  aluno/escritor  em  formação  e  nas  relações  sociais  que  podem  ser
estabelecidas  por  meio  dessa  prática.  As  bases  teóricas  nas  quais  se  sustenta  esta  dissertação  são  a  Teoria  Social  do  Discurso,  conforme
os  estudos  de  Fairclough  (1989,  1992  e  1995)  e  Chouliaraki  &  Fairclough  (1999);  a  abordagem  de  identidade,  avinha  dos  estudos
culturais  de  identidade,  em  Kathryn  Woodward,  Stuart  Hall  e  Tomaz  Tadeu  da  Silva  (Silva,  2000);  as  concepções  de  escrita  em  Garcez
(1998)  e  as  relações  entre  escrita  e  identidade  em  Ivanic  (1997).  O  desenvolvimento  do  trabalho  de  campo  fundamenta-se  na  etnografia
crítica  de  Thomas  (1993),  observados  os  princípios  da  ética,  devesa  e  fortalecimento,  de  acordo  com  Cameron  et  al.  (1992).  A  análise
os  dados  foi  orientada  pelo  modelo  de  Análise  de  Discurso  Crítica,  proposto  por  Chouliaraki  &  Fairclough  (1999),  e  pelos  modos  de
operação  de  ideologia  em  Thompson  (1995).  
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Palavra Chave: Processo; Notícia; Leitura; Conhecimento; Compreensão

Resumo:  Neste  trabalho  optou-se  por  uma  abordagem  de  leitura  como  processo  de  interação,  através  do  qual  a  compreensão  acontece
durante  o  ato  de  leitura,  momento  em  que  há  correspondência  entre  o  conhecimento  prévio  do  leitor  e  os  dados  fornecidos  pelo  texto.
Este  estudo  teve  como  objetivo  analisar,  através  do  procedimento  "Cloze",  a  influência  dos  elmentos  lingüísticos  contextualizadores  na
compreensão  leitora  de  um  texto  jornalístico  (notícia),  por  sessenta  e  seis  estudantes  do  3º  ano  do  Ensino  Médio,  que  realizaram  três
intrumentos  de  testagem:  teste  de  avaliação  do  conhecimento  prévio  (do  aluno),teste  cloze  de  avaliação  da  compreensão  leitora  (do
aluno),  questionário  de  percepções  do  aluno  sobre  sua  atuação  como  sujeito  de  pesquisa.  Os  resultados  mostraram  que  os  alunos  não
invocam  os  elementos  lingüísticos  contextualizadores  como  elementos  que  corroboram  para  a  otimização  da  compreensão  leitora,
porque  desconhecem  a  relevância  desses  elementos  como  perspectivas  interpretativas.
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Resumo:  
  Buscando  apoio  na  teoria  semiótica  greimasiana,  ciência  que  ressalta  a  existência  de  três  níveis  de  análise  do  texto,  porém  nos  dá  a
liberdade  de  analisar  cada  um  desses  níveis  individualmente,  este  trabalho  procura  contribuir  para  a  atuação  pedagógica  através  da
análise  do  nível  discursivo,  pois  é  ele  o  primeiro  patamar  de  acesso  ao  sentido  de  um  texto.  Foi  utilizado  o  conto  "Amor",  de  Clarice
Lispector,  que  pertence  à  coletânea  "Laços  de  Família".  Ao  procedimento  de  análise  do  conto,  estão  associadas  algumas  reflexões
sobre  o  ensino  de  leitura  e  literatura,  e  a  elaboração  de  um  roteiro  de  atividades  baseado  na  metodologia  proposta  por  A.  J  .  Greimas  e
direcionado,  principalmente,  a  alunos  do  ensino  médio,  mas  que  poderá  servir  como  modelo  para  um  trabalho  com  outros  textos  da
literatura  brasileira  em  sala  de  aula.  
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Resumo:  
  Esta  pesquisa,  de  caráter  etnográfico,  tem  por  objetivo  investigar  as  concepções  de  linguagem  que  subjazem  à  prática  docente  dos
professores  de  Língua  Portuguesa  no  ensino  médio.  Para  isso,  verificam-se,  em  duas  turmas  de  uma  instituição  federal  de  ensino,  os
conceitos  de  primeira  língua  (L1),  e  de  ensino  de  L1,  o  ensino  de  gramática,  a  avaliação,  o  programa  e  o  currículo,  o  planejamento,  a
metodologia,  o  papel  do  professor  e  do  aluno,  além  das  expectativas  dos  professores  em  relação  à  reforma  do  ensino  médio.  O
referencial  teórico  toma  por  base  os  estudos  de  Austin  (  1990)  acerca  dos  atos  de  linguagem,  os  de  Maingueneau  (  1989)  e  Orlandi
(1999)  sobre  a  Análise  do  Discurso,  os  de  Saussure  (  1970)  e  Chomsky  (  1978)  a  respeito  da  natureza  e  da  origem  da  linguagem,  os  de
Hymes  (1974)  e  Widdowson  (  1991)  sobre  a  aquisição  da  linguagem  sob  o  prisma  da  competência,  os  de  Bakhtin  (  1997)  e  Vygotsky  (
1998l),  sobre  a  linguagem  em  sua  relação  dialógica,  os  de  Travaglia  (  1996)  e  Geraldi  (  1997,  1999)  sobre  as  concepções  de  linguagem
em  sua  realação  com  o  ensino  da  língua  e  com  os  objetivos  do  ensino  de  primeira  língua  e  os  de  Soares  (  1998)  sobre  a  trajetória
histórica  da  disciplina  Língua  Portuguesa  no  Brasil.  Os  resultados  mostram  que,  no  ambiente  escolar,  tende-se  a  impor  ao  aluno  a
norma  considerada  "culta",  priorizando-se  a  modalidade  escrita,  em  detrimento  da  oral.  A  escola  é  a  fonte  legítima  de  "conhecimento"
da  língua,  que  os  alunos  identificam  como  "falar  tudo  certinho".  Nas  aulas  observadas,  o  conteúdo  gramatical  foi  trabalhado,  pelo
mesmo  professor,  tanto  de  forma  contextualizada  como  descontextualizada,  indicando  uma  insegurança  em  relação  ao  aluno,  cujo
papel  é  absolutamente  passivo.  Quanto  às  expectativas  em  relação  à  reforma  do  ensino  médio,  elas  refletem,  sobretudo,  um
descompasso  entre  os  textos  da  Lei  e  o  cotidiano  das  escolas.  
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Palavra Chave: desenvolvimento;barreiras;facilitadores

Resumo:  
  O  estudo  busca  a  maior  compreensão  do  processo  de  desenvolvimento  de  carreira  e  teve  como  objetivos  identificar  e  analisar  a
natureza  das  barreiras  e  das  condições  facilitadoras  para  o  desenvolvimento  de  carreira  percebidas  por  estudantes  do  ensino  médio.  Os
dados  foram  coletados  através  de  entrevistas  realizadas  com  29  alunos  de  diferentes  séries  e  sexo  de  uma  escola  particular  da  cidade  de
São  Paulo.  Os  resultados  apontam  como  barreiras  mais  frequentes  as  associadas  às  habilidades  e  competências  específicas  do  estudante
e  às  características  da  ocupação  pretendida  e,  como  condições  facilitadoras  as  associadas  à  família,  amigos  e  outras  pessoas,  à
motivação  pessoal  e  aspectos  relacionados  às  instituições  educacionais.  Os  dois  momentos  de  desenvolvimento  de  carreira  mais
presentes  nos  relatos  relacionam-se  ao  ingresso  na  universidade  e  no  mercado  de  trabalho.  
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Palavra Chave: Indisciplina escola-proposta pedagógica-jovens classe média.

Resumo:  
  
  
Resumo  tese/dissertação:  
  Esta  pesquisa  investiga  as  manifestações  de  indisciplina  na  sala  de  aula,  a  partir  das  relações  entre  escola/professor/aluno,  em  duas
salas  de  aula  do  primeiro  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  particular,  em  Cuiabá,  Estado  de  Mato  Grosso.  Para  essa  abordagem
qualitativa,  os  procedimentos  metodológicos  de  revisão  bibliográfica  e  entrevistas  semi-estruturadas  com  os  professores  do  primeiro
ano  do  ensino  médio  e  o  diretor  do  colégio  foram  utilizados.  Com  os  alunos  desenvolveu-se  uma  dinâmica  de  grupo,  no  decurso  da
qual  foi  feita  a  coleta  dos  dados.  Todos  os  dados  foram  coletados  a  partir  de  depoimentos  dos  sujeitos  investigados.  Também  se
investigou  a  proposta  pedagógica  do  colégio,  as  práticas  pedagógicas  dos  professores,  conforme  manifestaram  os  sujeitos,  buscando-se
compreender  o  modelo  administrativo  da  Instituição,  e  como  se  dão  as  relações  travadas  no  seu  interior.  Nessa  complexa  teia  de
relações,  as  manifestações  de  indisciplina  dos  jovens,  materializam  as  contradições  vivenciadas  no  cotidiano  escolar,  na  medida  em
que  nas  relações  se  mostrou  ausente  uma  articulação  entre  direção,  professores  e  Proposta  Pedagógica  do  Colégio  estudado.
Percebeu-se  que  as  manifestações  dos  alunos  em  sala  de  aula,  mesmo  sendo  um  fenômeno  que  muito  incomoda  os  professores,  este
assunto  não  recebe  atenção  por  parte  dos  profissionais  investigados  no  sentido  de  compreendê-lo.  Os  sujeitos  estudados,  atribuem  as
causas  das  manifestações  de  Indisciplina,  a  motivos  extra  muros,  o  que  os  leva  a  não  se  sentirem  co-responsáveis  pelas  Manifestações
de  Indisciplina  de  seus  alunos  em  sala  de  aula.  
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Resumo:  
  No  atual  contexto  socioeconômico,  em  que  o  mundo  do  trabalho  vem  sendo  palco  de  grandes  transformações,  os  jovens  são  afetados
diretamente  e,  de  forma  profunda,  tanto  na  sua  inserção  no  mercado  de  trabalho,  quanto  na  maneira  de  elaborar  seus  valores  e  suas
expectativas  com  relação  a  ele.  Partindo  do  pressuposto  de  que  é  através  do  trabalho  que  os  jovens  se  inserem  na  sociedade  e  que  é
através  dele,  dentre  outras  instâncias  sociais  que  os  mesmos  constrõem  sua  identidade  social,  a  presente  pesquisa  visa  analisar  as
representações  sociais  sobre  o  trabalho  elaboradas  por  jovens  do  ensino  médio  público  de  uma  escola  na  cidade  de  Londrina.  
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200236633002010028P1

Palavra Chave: jovem; escola; sociabilidade; experiência

Resumo:  
  Visando  entender  a  contribuição  da  escola/ensino  médio  do  período  noturno  da  Escola  Pública  na  vida  do  educando,  realizamos  uma
pesquisa  numa  escola  da  periferia  de  Osasco,  Grande  São  Paulo.  Trabalhamos  com  uma  amostra  de  quinze  alunos,  divididos  em  três
grupos:  os  mais  freqüentes,  disciplinados,  interessados  no  conteúdo  programático.  Os  menos  freqüentes,  pouco  interessados  nos
conteúdos  programático,  indisciplinados  e  os  evadidos  no  ano  anterior  à  pesquisa.  Orientando-nos  pela  teoria  da  Experiência  de
François  Dubet  chegamos  as  seguintes  conclusões:  a  escola  representa,  sobretudo,  um  importante  espaço  de  sociabilidade,  no  qual  os
alunos  que  evadem  o  fazem,  principalmente,  porque  não  conseguem  torná-la  sociável.  Os  alunos  que  têm  facilidade  para  se  integrarem
ao  mundo  escolar  -  sociabilidade  e  conteúdos  programáticos  -  e  que  constroem  projetos  de  vida  ligados  à  escola  tendem  a  construir
experiências  positivas,  como  por  exemplo,  sentirem-se  capazes  de  lidar  com  a  norma  culta.  Aqueles  que  demonstram  dificuldades  com
os  conteúdos  e  não  possuem  projetos  de  vida  ligado  à  escola,  em  geral  "arranham"  a  auto-estima,  se  sentindo  aquém  dos  "bons  alunos".
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Título: O livro didático de língua inglesa: compreensão de textos no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200221625001019032P0

Palavra Chave: LINGUA INGLESA; LIVRO DIDATICO; TEXTOS CIENTIFICOS

Resumo:  Este  trabalho  de  pesquisa  descreve  a  maneira  como  as  atividades  de  compreensão  de  textos  são  apresentadas  nos  livors
didáticos  de  inglês,  destinados  ao  ensino  médio.  Tem-se  como  objetivo  geral  verificar  se  tais  atividades  proporcionam  ao  leitor/aluno
maior  reflexão  e  uso  do  racioncínio,  contribuindo  para  a  formação  de  leitores  mais  eficazes,  ou  se  exigem,  apenas  uma  transcrição,  ou
seja,  uma  copia  do  texto.  Investigamos,  também,  se  os  temas  dos  textos  estão  em  consonância  com  os  parâmetros  curriculares
nacionais  (PCNs).  Esses  objetivos  norteiam  o  estudo  aqui  relatado,  que  busca  analisar  a  natureza  dos  textos  e  as  tarefas  sugeridas  nos
livros  didáticos  de  língua  inglesa  para  o  ensino  médio  publicados  no  Brasil.  Nosso  corpus  constitui-se  de  um  questionário  aplicado  aos
professores,  e  de  um  levantamento  dos  livros  didáticos  de  inglês,  adotados  em  algumas  escolas  particulares  e  públicas  das  cidades  de
Recife  e  Olinda.  Os  resultados  sugerem  que  os  professores  façam  uma  análise  mais  crítica  antes  de  adotarem  um  livro  didático.
Esperamos  que  os  resultados  obtidos  sirvam  de  subsídios  ao  desenvolvimento  de  um  ensino  de  leitura  que  promova  a
interdisciplinaridade  e  a  transversalidade  de  temas  e  estimulem  o  uso  de  tarefas  que  contribuam  para  a  formação  do  aluno  como
cidadão  e  leitor  crítico.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211933002010003P9

Palavra Chave: química:ensino; ciência:ensino

Resumo:  A  presente  pesquisa  buscou  conhecer  se  e  como  os  temas  ambientais  são  abordados  na  disciplina  de  Química,  através  de
análise  dos  livros  didáticos  e  da  visão  de  professores  do  Ensino  Médio  e  de  licenciandos  em  Química.  Foram  realizadas  entrevistas
com  professores  de  química  do  Ensino  Médio  de  escolas  de  Porto  Alegre  (RS)  e  aluinos  dos  cursos  de  licenciatura  em  Química  de  duas
Universidades  com  sede  também  em  Porto  Alegre,  com  o  intuito  de  perceber  nos  entrevistados  qual  a  visão  que  têm  a  respeito  de
abordar  temas  ambientais  na  disciplina  de  Química  para  o  Ebsino  Médio,  quais  temas  ambientais  são  considerados  mais  importantes,
se  e  como  é  feita  essa  abordagem,  quais  os  materiais  utilizados  para  apoio  pedagógico,  entre  outras  questôes.  Além  disso,
considerou-se  importante  fazer  um  levantamento  dos  assuntos  ambientais  tratados  nos  livros  didáticos  de  Química  e  avaliar  como  eles
são  abordados.  Foram  selecionadas  as  três  coleções  didáticas  de  química  mais  utilizadas  recentemente  em  Porto  Alegre.  As  análises
das  entrevistas  e  dos  livros  didáticos  tiveram  como  um  dos  referenciais  as  visões  da  relação  homem-ambiente,  procurando  perceber
quais  as  concepções  apresentadas  tanto  por  professores  quanto  por  coleções  didáticas.  Os  resultados  princpais  mostraram  um  caráter
egôcentrico  nas  coleções  didáticas  analisadas,  além  da  ausência  de  propostas  que  desenvolvessem  atitudes  e  comportamento
proambientais  ou  visão  individual  da  relação  homem-ambiente.  Os  professores,  por  sua  vez,  relataram  abordagens  e  concepções
bastante  semelhantes  às  encontradas  nas  coleções  didáticas,  indicando  uma  forte  influência  do  livro  didático  na  prática  docente.  Ainda,
os  relatos  dos  alunos  dos  cursos  de  licenciatura  apresentaram  poucas  diferenças  em  relação  aos  professores,  atestando  a  dificuldade  de
abordar  temas  ambientais  na  disciplina  de  Química.  Além  desses  resultados,  a  pesquisa  sugere  que  haja  uma  modificação  conjunta  nos
materiais  didáticos  e  na  formação  inicial  e  continuada  dos  professores  a  fim  de  integrar  a  abordagem  da  temática  ambiental  na  Química
do  Ensino  Médio.
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Título: Desconstruindo e reconstruindo conhecimentos pedagogicos uma experiencia de 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200220433005010023P2

Palavra Chave: desconstrução, construção, paradigmas, formação

Resumo:  
  Este  trabalho  objetivou  refletir  sobre  a  dinamica  do  processo  de  construcao  de  conhecimentos  pedagogicos  no  contexto  da  formacao
continuada  de  educadores,  tendo  em  vista  contribuir  para  um  repensar  e  transformar  da  pratica  pedagogica  do  professor  de  lingua
estrangeira  em  escolas  do  ensino  fundamental  e  medio.  Trata-se  de  um  estudo  no  qual  o  pesquisador  reflete  sobre  o  processo  de
transformacao  de  sua  pratica  pedagogica  como  professor  de  ingles  no  ensino  medio,  tendo  como  pano  de  fundo  uma  analise  dos
paradigmas  teoricos  e  metodologicos  que  nortearam  essa  pratica,  e  a  descricao  dos  seus  efeitos  no  que  diz  respeito  a  organizacao  de
planos  e  programas  de  ensino  e  a  procedimentos  de  sala  de  aula.  
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Palavra Chave: Ensino, etnográfico, leitura

Resumo:  
  O  objetivo  principal  que  norteia  este  trabalho  é  a  reflexão  a  respeito  das  dificuldades  com  as  quais  se  defrontam  os  alunos  do  Ensino
Médio  na  leitura  dos  clássicos  nacionais.  Secundariamente,  e  como  embasamento  para  a  reflexão  central,  necessitou-se  da
contextualização  da  literatura  brasileira  para  a  identificação  do  cânone  nacional  e  do  esclarecimento  dos  conceitos  de  clássico,  leitura  e
leitor.  Para  tanto,  foi  realizada  uma  pesquisa  com  dupla  perspectiva.  A  primeira,  bibliográfica,  para  a  elaboração  da  parte  teórica,  e,  a
segunda,  etnográfica,  focalizando  um  estabelecimento  público  de  ensino  médio  do  Distrito  Federal  com  o  intuito  de  coletar  e  analisar
dados  que  explicitem  as  dificuldades  da  leitura  dos  livros  correspondentes  ao  cânone  brasileiro.  Participaram  da  pesquisa,  alunos,
professores  e  bibliotecários  e  as  conclusões  apontaram  para  três  principais  dificultadores  de  leitura,  provenientes  de  um  conjunto  de
impedimentos  que  se  interpenetram  e  que  problematizam  a  relação  do  leitor  com  as  obras:  os  contextuais  (como  inacessibilidade  ao
livro,  leitura  impositiva  e  deficiências  na  formação  da  história  de  leitura),  os  individuais  (falta  de  habilidades  metacognitivas  e
desconhecimento  de  procedimentos  e  estratégias  de  leitura)  e  os  intratextuais  (linguagem  figurada;  distância  cronológica:  vocabulário,
costumes  e  valores;  exigência  de  conhecimentos  prévios;  densidade  e  opacidade  do  discurso  literário;  e  falta  de  linearidade  de  alguns
textos).  Muitos  desses  problemas  se  iniciam  antes  mesmo  do  ingresso  do  aluno  nesse  nível  e  se  prolongam  para  além  dele.  
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Palavra Chave: bioética, ensino de Biologia, divulgação científica, relação

Resumo:  
  O  conhecimento  científico,  especificamente  o  da  Biologia,  traz  consigo  implicações  sociais,  políticas  e  éticas  que  devem  ter  lugar  no
ensino  desta  disciplina.  Este  trabalho  propõe  investigar  como  estudantes  do  ensino  médio  apreendem  a  dimensão  ética  dos  saberes
biológicos  à  luz  de  princípios  preconizados  pela  bioética,  bem  como  a  importância  da  contextualização  destes  saberes  a  partir  das
relações  entre  Ciência  e  Sociedade.  Neste  sentido,  o  percurso  metodológico  utilizado  passa  pela  análise  de  depoimentos  de  alunos  das
redes  pública  e  privada  de  ensino,  frente  a  situações  problemas  como  também,  por  depoimentos  dos  estudantes  em  relação  a  notícias
veiculadas  na  mídia  relacionadas  à  biologia.  Estes  posicionamentos  envolvem  juízo  de  valor  assim  como  conhecimento  sobre  o
assunto.  A  análise  das  percepções  indica  que  há  nos  estudantes  valores  "explícitos"  e  "implícitos"  que  são  utilizados  para  determinados
julgamentos  diante  de  situações  que  lhes  exijam  posicionamentos.  Dessa  forma,  é  importante  resgatar  uma  prática  pedagógica  não  só
voltada  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  cognitivas,  mas  para  o  desenvolvimento  de  valores  e  atitudes  que  o  ensino  de  biologia
pode  propiciar,  contribuindo  assim  para  o  exercício  da  cidadania.  
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Palavra Chave: ensino de física; informática educativa; ensino médio

Resumo:  
A  Informática  Educativa  cada  vez  mais  é  assunto  presente  entre  professores  e  pesquisadores,  pelo  potencial  que  ela  tem  para  provocar
transformações  no  ensino  e  na  aprendizagem.  No  ensino  de  Física,  por  suas  características  específicas,  existem  formas  de  utilizá-la  que
podem  ser  de  grande  valia  em  sala  de  aula.  Apesar  disso,  falta  compreensão  da  atual  realidade  do  uso  da  Informática  Educativa  no
ensino  de  Física  de  nível  médio.  Este  trabalho  apresenta,  após  uma  breve  revisão  da  literatura  sobre  o  tema,  a  descrição  de  uma
pesquisa  realizada,  junto  a  professores  de  Física  que  trabalham  no  ensino  médio  na  cidade  de  Pelotas,  Rio  Grande  do  Sul.  Por  meio  de
entrevistas,  procurou-se  obter  uma  maior  compreensão  a  respeito  da  prática,  das  concepções  e  das  expectativas  desses  profissionais
sobre  o  uso  da  informática  no  ensino  de  Física.  As  categorias  que  emergiram  das  falas  do  professores  referem-se  principalmente  à
centralização  do  poder  de  decisão  e  administração  dos  recursos  computacionais  por  parte  de  um  grupo  restrito  de  técnicos  e
professores,  à  necessidade  de  transformação  já  sentida  pelos  professores  em  contraposição  à  falta  de  tempo  disponível  para  pensar  e
executar  esta  transformação,  e  à  descrença  nas  políticas  públicas  de  implantação  da  informática  educativa.  Da  leitura  dos  teóricos,  da
análise  das  falas  dos  entrevistados  e  de  minha  prática  reflexiva  concluo  que  a  entrada  da  informática  no  ambiente  escolar  deve  ser
pensada  e  discutida  por  toda  a  comunidade  escolar,  para  que  não  se  resuma  à  automatização  das  práticas  tradicionais,  e  que  a
qualificação  dos  professores  não  deve  ser  negligenciada,  já  que  os  docentes,  hoje  em  dia,  são  atores  de  uma  inevitável  transformação
para  a  qual  não  têm  tempo  nem  condições  de  se  prepararem.  
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Resumo:  
  Com  este  trabalho,  pretendemos  analisar  a  perspectiva  curricular  e  pedagógica  do  ensino  da  Língua  Portuguesa  e  Literatura  no  Ensino
Médio  dos  estabelecimentos  públicos  estaduais  do  município  de  Ponta  Grossa  entre  os  anos  de  1999  a  2002.  Inicialmente,  faz-se  uma
incursão  no  contexto  da  política  pública  paranaense  e,  para  tanto,  é  realizado  um  registro  comentado  de  como  foram  estruturadas  as
matrizes  curriculares  do  Ensino  Médio  a  partir  dos  procedimentos  neoliberais  de  redução  de  carga  horária  geral  prevista  para  a  base
nacional  comum  e  parte  diversificada.  O  processo  de  contextualização  em  nível  local  explicita  as  práticas  de  criação  de  disciplinas
pertinentes  à  situação  pedagógica  dos  ambientes  escolares  que  se  viram  obrigados  a  se  sujeitar  às  determinações  legais
institucionalizadas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação.  Estas  são,  entre  outras,  as  expressões  dos  momentos  de  verdade  detectados
durante  esta  investigação,  que  se  planifica  mediante  a  reforma  educacional  preconizada  na  LDB  -  9394/96,  a  partir  de  uma  leitura
crítica  que,  ora  se  reflete  em  valorização  de  algumas  referências  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  ora  exprime  suas  contradições
epistemológicas,  econômicas,  culturais,  sociais  e  políticas.  Na  abrangência  desta  investigação,  está  delimitada  a  primeira  área  do
conhecimento,  que  aborda  "Linguagens,  Códigos  e  suas  Tecnologias"  e,  em  especial,  da  aproximação  desta  para  com  a  Língua
Portuguesa  e  Literatura,  através  da  observação,  do  levantamento  e  análise  das  percepções  dos  sujeitos  envolvidos  com  a  aplicação  das
matrizes  curriculares  do  Ensino  Médio  em  vigor  na  região  dos  Campos  Gerais,  tendo-se  em  vista,  exclusivamente,  os  doze
estabelecimentos  públicos  que  se  preocuparam  em  criar  uma  disciplina  voltada  para  a  Língua,  na  composição  da  parte  diversificada,
em  correspondência  à  perda  que  sofrera  junto  ao  número  de  aulas,  da  base  nacional  comum.  Para  constituir  o  aporte  teórico  deste
trabalho,  entre  outros  autores,  destacamos:  ASSMANN  (1998),  BAKHTIN  (1997),  BUENO  (2000),  COELHO  NETTO  (1996),  ECO
(1997),  FREIRE  (1967,  1971,  1978,  1992,  1996),  IANNI  (1997),  MELO  (1998),  MORAES  (1997),  NÖTH  (1995,  1996),  NUNES
(2002),  RODRIGUES  (2000),  SANTAELLA  (1990,  2000,  2001),  PEIRCE  (1995),  TRAVAGLIA  (2000).  A  metodologia  adotada
nesta  pesquisa  parte  da  abordagem  qualitativa,  numa  perspectiva  interpretativa,  utilizando-se  como  instrumentos  de  coleta  de  dados  a
entrevista  e  a  análise  documental  oportunizada  sobre  as  matrizes  curriculares  de  todos  os  estabelecimentos  de  Ensino  Médio  da
demanda  do  Núcleo  Regional  de  Ponta  Grossa,  além  de  constatar  as  dificuldades  que  contempla  a  reformulação  curricular,  sendo  que
foram  identificados  apenas  doze  estabelecimentos  que  primaram  pela  Língua  Portuguesa  e  Literatura.  Diante  dos  dados  coletados  e
analisados  a  partir  das  representações  sociais  de  cada  um  dos  trinta  e  nove  educadores  entrevistados,  surge  a  necessidade  urgente  de
uma  Pedagogia  da  Comunicação  na  realidade  educativa  do  Ensino  Médio.  Assim,  a  conseqüência  teórica  e  prática  do  ponto  central
desta  dissertação  revela  que  o  Ensino  Médio  é  o  nível  mais  nevrálgico  entre  os  demais  que  constituem  a  Educação  Básica  e,  portanto,
aponta  para  a  necessidade  urgente  de  buscarmos  o  processo  de  formação  permanente  de  uma  consciência  semiótica  que,  por  natureza,
exige,  preliminarmente,  uma  alfabetização  semiótica,  em  primeira  instância,  do  educador.  
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Título: A construção coletiva na escola como espaço de formação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20029242007011003P6

Palavra Chave: escola - espaço coletivo - formação de professores

Resumo:  A  construção  coletiva  na  escola  como  espaço  de  formação  é  o  tema  desse  estudo.  Ele  se  originou  das  inquietações  oriundas
da  prática  da  pesquisadora  com  processos  grupais  com  alunos  que  manifestavam  dificuldades  de  aprendizagem.  Os  resultados  desses
estudos  foram  socializados  com  os  professores,  através  da  organização  de  espaços  copletivos,  para  debate  e  reflexão.  Essa  foi  a
motivação  necessária  para  os  docentes  manifestarem  o  desejo  de  continuar  a  desenvolver  reuniões  que  contemplassem  discussões
sobre  planejamento,  troca  de  experiências,  reconhecimento  de  suas  especificidades  e  socialização  dos  saberes  construídos.  Atendendo
a  essa  demanda,  foi  organizada  uma  sistemática,  baseada  na  autogestão,  de  encontros  semanais,  com  a  participação  de  doze  professores
de  uma  Escola  Confessional  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  da  cidade  de  Novo  Hamburgo,  RS.  Essa  experiência  deu  base  à
investigação  que  ora  está  sendo  apresentada.  A  pesquisa  teve  uma  abordagem  qualitativa  de  cunho  fenomenológico  e  hermenêutico.
Foram  utilizadas  as  narrativas  dos  participantes,  coletadas  através  de  entrevistas  semi-estruturadas,  complementadas  pelo  diário  de
campo,  construído  a  partir  de  processos  de  observação  grupal.  Esses  dados  foram  mapeados,  usando  princípios  da  análise  de  conteúdo.
Os  estudos  de  Tardif,  Nóvoa,  Freire,  Cunha,  Arroyo,  André  e  Santos  deram  o  principal  suporte  para  a  compreensão  dos  processos  de
formação  vividos  pelos  docentes.  Os  resultados  obtidos  confirmaram  a  importância  das  ações  coletivas  na  Escola,  propiciadoras  de
condições  para  que  o  professor  se  perceba  como  autor  dos  seus  saberes  e  dos  seus  espaços  de  formação,  com  repercussões  positivas
para  a  sua  prática  pedagógica.
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Resumo:  
  Os  adolescentes  constituem  população  vulnerável  às  DST/Aids.  O  presente  trabalho  teve  como  principal  objetivo  investigar  o
conhecimento  de  adolescentes  sobre  DST/Aids  e  seu  comportamento  sexual,  identificando  possíveis  diferenças  entre  gênero  e  turno
cursado.  Realizou-se  um  "survey",  no  ano  de  2001,  a  partir  de  uma  amostra  aleatória  de  1642  alunos  de  15  a  19  anos,  em  13  escolas
públicas  do  ensino  médio,  na  cidade  de  Londrina.  Para  a  obtenção  dos  dados,  os  adolescentes  responderam  um  questionário
autoaplicável,  anônimo,  elaborado  a  partir  de  estudo  exploratório  com  grupos  focais.  A  amostra  constituiu-se  de  51,2%  de  adolescentes
do  sexo  feminino  e  48,8%  do  sexo  masculino,  a  maior  parte  solteira.  Dessa  população,  51%  cursavam  o  período  noturno  e  49%  o
matutino.  A  média  de  idade  foi  de  16,2  anos.  Entre  os  alunos,  50%  identificaram  pelo  menos  quatro  DST  (aids,  herpes  simples,
gonorréia,  e  sífilis),  sendo  a  aids  a  mais  referida  (97%).  A  infecção  por  clamídia  foi  a  DST  menos  citada,  12,9%  e  14,4%
respectivamente  para  o  sexo  masculino  e  feminino.  A  maioria  dos  adolescentes  identificou  os  principais  sinais  e  sintomas  das  DST.  A
relação  sexual  com  o  uso  de  preservativo  foi  citada  por  99%  da  amostra  como  forma  de  evitar  as  DST/Aids.  A  principal  fonte  de
informação  sobre  DST/Aids  referida  pelos  adolescentes  foi  revistas/jornais,  seguidos  de  TV/rádio  e  escola.  Em  relação  ao
comportamento  sexual  houve  diferenças  significativas.  Entre  os  adolescentes,  55,1%  dos  rapazes  e  36%  das  moças  relataram  iniciação
sexual.  A  média  de  idade  dessa  iniciação  foi  de  14,2  anos  para  os  alunos  e  de  15,1  anos  para  as  alunas.  O  sexo  masculino  apresentou
maior  número  de  parceiros  sexuais  e  a  primeira  relação  sexual  foi  com  amiga  ou  conhecida  em  61%  dos  casos.  Para  85,3%  das
adolescentes,  a  iniciação  sexual  foi  com  o  namorado.  O  uso  do  preservativo  foi  maior  entre  os  rapazes  (60,5%)  quando  comparados  às
moças  (44,3%).  Houve  diferença  significativa  em  relação  ao  uso  do  álcool  antes  das  relações  sexuais,  mais  referido  pelos  adolescentes
masculinos  e  por  alunos  do  período  noturno.  Em  relação  ao  uso  de  drogas  ilícitas,  94,6%  dos  adolescentes  declararam  nunca  ter
experimentado.  A  maioria  dos  que  admitiram  o  uso  constituiu-se  de  adolescentes  masculinos  e  de  alunos  do  período  noturno.  Entre  os
adolescentes,  1,7%  referiram  experiência  anterior  de  DST,  mais  citada  pelo  sexo  feminino  e  entre  os  estudantes  do  período   
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Resumo:  
  O  estudo  aborda,  na  temática  das  novas  tecnologias  aplicadas  à  Educação,  a  questão  da  utilização  do  filme  como  artefato
tecno-pedagógico  para  o  ensino  da  disciplina  de  História  na  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA..  Atualmente,  a  escola
está  incorporando  esses  novos  recursos  tecnológicos  da  comunicação,  experimentando  um  uso  crescente  de  computadores,  televisão  e
filmes  em  sala  de  aula.  O  argumento  é  utilizar  o  filme  como  meio  pedagógico  na  aula  de  História  para  os  alunos  da  modalidade
Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  a  aprendizagem  ocorrerá  através  de  uma  relação  dialógica  com  a  emoção  proveniente  da
narrativa  cinematográfica.  Ao  colocar  o  cinema  na  perspectiva  de  uma  tecnologia  cognitiva  pretende-se  abarcar  o  potencial  sensível
que  o  cinema  traz  em  seu  bojo  para  um  público  já  acostumado  com  a  linguagem  simbólica  das  imagens.  Para  isso,  toma-se  o  Centro
Educacional  Gisno  -  Plano  Piloto  do  Distrito  Federal  como  amostragem  de  uma  pesquisa  qualitativa  e  quantitativa.  Durante  um
semestre  foram  realizadas  observações  assistemáticas  da  prática  em  sala  de  aula  de  uma  professora  da  disciplina  de  História,  que  utiliza
como  estratégia  a  utilização  do  filme  como  apoio  ao  desenvolvimento  do  conteúdo  programático  na  disciplina  de  História  Com  base
nas  observações  realizadas,  o  trabalho  argumenta  que  o  filme,  quando  utilizado  como  elemento  de  sensibilização  para  o  aprendizado  da
disciplina  História,  na  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  é  fundamentalmente  mediado  pelo  professor,  pois  é  ele  que
faz  através  de  sua  intervenções  a  representação  das  representações  icônicas  do  filme  para  a  interpretação  crítica  da  História  em  sala  de
aula.  O  filme  ou  qualquer  artefato  que  venha  ser  aplicado,  visual  ou  virtual,  nos  ambientes  escolares  necessariamente  passa  pela
mediação  do  professor,  pois  é  ele  que  pode  despertar  o  sensível  das  imagens  e  narrativas  do  filme  que  é  incorporado  aos
conhecimentos  da  História.  
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Resumo:  
  A  presente  dissertação  analisa  os  efeitos  do  Programa  Educação  de  Jovens  e  Adultos  promovido  pelo  Serviço  Social  da  Indústria  -
SESI  -  por  meio  de  Cursos  Preparatórios  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  para  os  Exames  Supletivos  da  Secretaria  Estadual  de
Educação  do  Rio  Grande  do  Sul  (SEC/RS)  e  seus  efeitos  na  vida  dos  alunos.  Coordenados  pelo  SESI  em  parceria  com  as
Universidades  Católica  e  Federal  de  Pelotas,  os  Cursos  são  financiados  pelo  SESI/RS.  Diante  do  desafio  que  o  tempo  (mundo)  de  hoje
impõe  e  em  face  das  necessidades  básicas  de  desenvolvimento  e  aprendizagem  de  toda  a  população,  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos
precisa  (res)surgir  como  tópico  destacado  nas  agendas.  Fatores  como  as  necessidades  das  empresas  em  terem:  trabalhadores  com
escolaridade  mínima  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  o  desenvolvimento  científico-tecnológico,  que  moderniza  a  indústria  e,  por
conseguinte,  qualifica  os  produtos,  aumentando  assim  a  produtividade,  justificam  a  crença  em  que  o  conhecimento  será  o  gerador  da
justiça  social  e  da  qualidade  de  vida  neste  século.  A  concretização  da  missão  do  SESI,  no  que  tange  a  estimular  o  exercício  da
cidadania  e  a  convergência  de  interesses  produtivos,  bem  como  a  busca  da  qualidade  de  vida,  expressa  na  sua  diretriz,  levam  a
entidade,  em  parceria  com  outras  instituições  públicas  e/ou  privadas  a  intensificar  seus  projetos  e  atividades  na  área  da  educação.  A
partir  do  levantamento  de  dados,  evidenciado  no  registro  dos  encontros  com  os  (as)  alunos  (as)  dos  Cursos  selecionados  em  uma
amostra,  e  visitas  a  seus  locais  de  estudo,  bem  como  por  meio  de  um  questionário  aplicado  a  20  alunos  (as),  da  realização  de
entrevistas  estruturadas  com  os  coordenadores  (2),  e  das  entrevistas  semi-estruturadas  com  os  professores  estagiários  (4),  vislumbra-se,
numa  análise  qualitativa  da  realidade,  que  os  cursos  promovem  resultados  significativos  na  vida  dos  sujeitos,  que  vão  além  da
contradição  que  há  entre  o  ato  educativo  em  si  e  as  representações  sociais  construídas  pelos  indivíduos.  Os  jovens  e  adultos  buscam
nos  cursos  do  SESI,  além  da  capacitação  necessária  para  a  realização  dos  Exames  Supletivos,  o  seu  reconhecimento  pela  sociedade,  o
resgate  de  sua  auto-estima,  a  socialização,  em  conformidade  com  suas  experiências  e  sensações.  Este  estudo  trata,  no  entanto,  de
discutir  as  ações  de  escolarização  básica  que  o  SESI,  órgão  do  setor  privado  aliado  ao  público,  vem  desenvolvendo  na  cidade  de
Pelotas.  Uma  experiência  que  se  coloca  na  urgência  de  análises  sobre  o  público  e  o  privado  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  
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Resumo:  
  Esta  pesquisa  objetiva  inserir  a  metodologia  da  Lingüística  de  Corpus  e  manipulação  de  corpora  em  atividades  cotidianas  de  sala  de
aula.  Investiga-se  o  uso  de  operadores  argumentativos  e  a  metodologia  da  Lingüística  de  Corpus  foi  aplicada.  Participaram  do  estudo
de  caso  alunos  do  terceiro  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  particular  de  Florianópolis,  S.C.  O  programa  Wordsmith  foi  aplicado  e
usou-se  a  manipulação  de  corpora  para  verificar  a  intencionalidade  no  uso  dos  operadores  argumentativos,  focando  o  mas.  Como
resultado  final,  as  produções  textuais  foram  analisadas,  segundo  a  metodologia  da  Lingüística  de  Corpus,  e  comparadas  àquelas
produzidas  antes  do  estudo  com  o  corpus.  O  resultado  indica  que  o  caminho  da  manipulação  de  corpora  em  computadores  é  uma
alternativa  não  apenas  viável,  mas  promissora.  
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Resumo:  
  A  presente  pesquisa  realizou  um  estudo  exploratório  sobre  o  financiamento  do  ensino  médio,  em  nível  escolar,  tendo  como  pano  de
fundo  a  proposta  de  reformas  sugeridas  para  este  nível  de  ensino.  A  investigação  teve  como  ponto  de  partida  as  observações  sobre  a
falta  de  identidade  e  financiamento  próprio  do  ensino  médio,  que  cresceu  junto  ao  ensino  fundamental,  dependendo  basicamente  de
seus  recursos.  A  realidade  atua!,  porém  indica  que,  devido  ao  incremento  de  matrícula,  esse  nível  de  ensino  tende  a  emancipar-se  e
ganhar  autonomia,  sendo  necessário  obter  financiamento  próprio.  O  objetivo  gerai  da  pesquisa  foi  verificar  como  são  cobertos  os
custos  diretos  de  funcionamento  com  diferentes  fontes  de  recursos  ao  nível  escolar,  e  como  se  processam  as  decisões  pertinentes.  O
trabalho  teve  seu  foco  voltado  para  os  processas  decisórios  necessários  à  alocação  dos  diferentes  tipos  de  recursos  colocados  a
disposição,  no  quadro  jurídico  da  autonomia  da  escola  e  da  descentralização  do  seu  financiamento.  A  metodologia  utilizada  para  o
estudo,  foi  uma  pesquisa  exploratória  do  tipo  qualitativo,  realizada  em  quatro  escolas  de  ensino  médio,  localizadas  em  três  redes
escolares  públicas.  As  técnicas  utilizadas  para  coleta  de  dados,  abrangeram  a  analise  da  documentação  direta  (bibliografia),  da
legislação,  de  relatórios.  do  MEC,  das  Secretarias  de  Educação  e  planos  orçamentários.  Contou  também  com  observações  e  entrevistas
semi-estruturadas,  com  diretores  e  assistentes  das  escolas  selecionadas.  Os  resultados  demonstraram  que  as  escolas  pesquisadas
enfrentam  problemas  relacionados  com  o  funcionamento  e  a  geração  de  recursos.  Das  escolas  pesquisadas,  apenas  uma  possui
estrutura  física  específica  e  apropriada  para  atendimento  do  ensino  médio.  As  demais  funcionam  integradas  com  o  ensino  fundamental,
a  que,  sugere  que  a  rigor,  só  um  dos  estabelecimentos  assumiu  inteiramente  o  caráter  de  escola  média,  previsto  pela  reforma.  A
pesquisa  evidenciou  também  que  as  equipes  diretivas  recebem  aprovação  das  comunidades,  porém  são  exercídas  por  muitos
profissionais  que  não  possuem  habilitação,  o  que  não  demostrou  ser  empecilho  para  que  os  mesmos  busquem  soluções  alternativas
individuais  ou  de  forma  participativa  na  resolução  de  problemas.  Ficou  também  evidenciado  que  todas  as  escolas  utilizam  recursos
financeiros  indiretos  para  complementar  os  recursos  oficiais  recebidos,  embora  exista  uma  lacuna  em  relação  ao  controle  de
financiamento.  Estas  cónstatações,  ao  mesmo  tempo  em  que  revelam  o  esforço  das  equipes  diretivas  em  complementar  os  recursos
oficiais,  de  maneira,  ao  mesmo  tempo  improvisada  e  velada,  ainda  evidenciam  que  o  que  é  preconizado  pela  lei  em  relação  à
manutenção  integral  da  escola  pública  pelo  poder  pública,  ocorre  apenas  de  forma  parcial.  Na  realidade,  o  ensino  médio  divide  a  sua
falta  de  recursos  com  a  escassez  do  ensino  fundamental.  
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Título: O Professor de Matemática: a influência das concepções sobre o conhecimetno matemático na sua 
prática escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20023532008015006P3

Palavra Chave: Conhecimento Matemático; Prática do Professor de Matemática

Resumo:  
  No  presente  trabalho  pesquisamos  e  analisamos  as  influências  que  as  concepções  sobre  o  conhecimento  matemático  e  sobre  o  seu
ensino  exercem  na  prática  docente  do  professor  de  matemática.  Como  metodologia  foi  desenvolvido  um  estudo  de  caso  com  dois
professores  de  uma  instituição  pública  de  ensino  médio  foram  com  o  objetivo  de  investigar  como  tais  influências  se  faziam  presentes.
Assistimos  às  aulas  dos  dois  professores,  realizamos  entrevistas  e  fizemos  uma  análise  documental  de  livros  textos,  planos  de  aula  e
documentos  sobre  a  escola  e  o  sistema  de  ensino.  Definimos  nosso  objeto  de  pesquisa  a  partir  de  leituras  de  algumas  modalidades  do
conhecimento  matemático;  de  abordagens  piagetianas  a  respeito  das  estruturas  naturais  da  inteligência  humana  e  do  pensamento
lógico-dedutivo;  de  novas  propostas  curriculares  que  têm  despontado  no  cenário  da  Educação  em  geral  e  da  Educação  Matemática  em
particular  e  ainda  de  estudos  que  versam  sobre  as  concepções  a  respeito  do  conhecimento  matemático  e  sua  influência  na  prática  do
professor.  No  presente  estudo  conseguimos,  por  meio  de  uma  observação  detalhada  das  práticas  pedagógicas  dos  professores
investigados,  desvelar  como  suas  concepções  a  respeito  do  que  significa  conhecer  matemática  interferem  na  sua  prática  docente.  Essas
influências  se  dão,  às  vezes,  de  modo  sutil,  e  em  outras  de  forma  contundente.  Percebemos  também  que  há  outras  interferências
presentes  na  prática  do  professor  que  não  apenas  as  suas  crenças  a  respeito  do  conhecimento  matemático.  Constatamos,  finalmente,
que  a  formação  do  professor,  tanto  no  seu  curso  de  graduação  quanto  no  exercício  de  sua  prática  escolar,  é  decisiva  para  a
determinação  das  relações  que  se  dão  entre  o  conhecimento  e  a  prática  docente.  
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Título: A Universidade e formação de professores para o ensino fundamental e médio: um olhar para a 
progresão  continuada

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200212633006016005P7

Palavra Chave: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROGRESSÃO CONTINUADA

Resumo:  
  Este  trabalho  está  inserido  na  Linha  de  Pesquisa  A  Universidade  e  a  Formação  de  Professores  para  o  Ensino  Fundamental  e  Médio.
Aborda  o  Regime  de  Progressão  Continuada  instituído  nas  escolas  da  rede  pública  estadual  paulista,  a  partir  de  1998,  no  âmbito  da
trajetória  histórica  da  escola  brasileira,  caracterizada  como  uma  escola  seletiva  e  que  foi  lentamente  se  abrindo  às  camadas  populares.
Busca  contextualizá-lo  no  quadro  das  atuais  políticas  educacionais.  Interpreta-o  sob  a  ótica  de  estudantes  dos  últimos  anos  dos  cursos
de  Licenciatura  da  Faculdade  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  de  São  José  do  Rio  Pardo  a  respeito  dos  seus  efeitos  e  impactos.  A
metodologia  constou  além  de  estudo  bibliográfico,  de  um  questionário  respondido  por  aqueles  estudantes.  Tem  como  objetivo  obter
dados  que  permitem  conhecer  as  diferentes  interpretações  dos  sujeitos,  considerados  como  futuros  professores  e  refletir  a  respeito  de
possíveis  orientações  que,  a  partir  dos  dados  obtidos  poderão  contribuir  na  formação  de  docentes  para  o  ensino  fundamental  e  médio.
Os  resultados  desta  pesquisa  estão  centrados  na  necessidade  de  se  repensar  a  ação  docente  diante  das  mudanças  que  vêm  ocorrendo  na
sociedade,  de  modo  geral,  e  na  educação  escolar,  principalmente  no  que  se  refere  à  implantação  do  sistema  de  ciclos  com  Regime  de
Progressão  Continuada.  
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Título: Teatralização do espaço escolar: Práticas teatrais com jogos no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200224533002010114P5

Palavra Chave: jogo dramático; jogo teatral; espaço escolar; ensino médio

Resumo:  
  Esse  trabalho  propõe  um  olhar  sobre  o  espaço  da  escola  através  da  abordagem  do  jeu  dramatique,  proposto  por  autores  franceses,
considerando,  ainda,  modalidades  de  jogos  teatrais  a  partir  de  Viola  Spolin  (1979).  A  proposta  de  ressignificação  do  espaço  escolar  foi
desenvolvida  em  duas  escolas  do  interior  de  Minas  Gerais,  com  estudantes  do  ensino  médio.  Orientamos  a  apropriação  dos
significados  de  fragmentos  de  narrativa  fantástica  a  partir  de  jogos,  o  que  também  fizemos  com  textos  produzidos  pelos  alunos.  O
objetivo  desse  trabalho  foi  aprimorar  a  percepção  dos  espaços  do  cotidiano,  aqui  representados  pelo  espaço  escolar,  e  provocar  a
sensibilização  dos  jovens  para  a  ocupação  consciente  desses  lugares.  Acreditamos  que,  ao  se  apropriarem  simbolicamente  de  um  dado
espaço,  as  pessoas  se  conscientizam  de  sua  capacidade  de  realizarem  apropriações  e  transformações  em  seus  espaços  cotidianos.  A
análise  dos  depoimentos  dos  alunos  nos  levou  a  concluir  que  o  trabalho  teatral  através  de  jogos  pode  ajudar  as  pessoas  a  adquirir
auto-confiança  para  seguirem  seus  propósitos.  
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Título: A relação entre aritimética e álgebra na matemática  escolar: um estudo sobre a influência  da 
compreensão das propriedades da igualdade e  do conceito de operações inversas com números racionais na 
resolução de equações poligonais do 1º grau

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200214625001019001P7

Palavra Chave: Álgebra e Aritmética, Equações Polinomiais do 1º Grau

Resumo:  
  O  propósito  desta  pesquisa  é  o  de  analisar  a  interferência  da  compreensão  das  propriedades  da  igualdade  e  do  conceito  de  operações
inversas  na  aritmética,  na  apropriação  da  álgebra  e,  mais  especificamente,  na  resolução  de  equações  polinomiais  de  1o  grau,  nos
ensinos  fundamental  e  médio.  Além  disso,  procurou-se  observar  a  possível  influência  de  escolhas  subjacentes  à  maneira  de  abordar
esse  tema  em  livros  didáticos  atuais.  Para  tanto,  procedeu-se  a  um  estudo  diagnóstico,  em  quatro  etapas.  Na  primeira  delas  foram
identificadas  escolhas  de  transposição  didática,  referentes  aos  usos  das  letras,  em  duas  coleções  de  livros  didáticos  de  matemática  para
o  ensino  fundamental  (5a  a  8a  série).  A  segunda  etapa  foi  dedicada  ao  mapeamento,  sob  o  ponto  de  vista  da  Teoria  dos  Campos
Conceituais,  de  estratégias,  tipos  de  problemas,  procedimentos  e  representações  simbólicas,  utilizadas  na  introdução  do  conceito  de
equação,  em  7  livros  didáticos  de  6a  série,  recomendados  pelo  PNLD  -  Programa  Nacional  de  Livros  Didáticos  -  de  1999.  Essa  etapa
subsidiou  a  escolha  dos  tipos  de  equações  focados  na  parte  empírica  da  pesquisa.  Na  terceira  etapa  foi  aplicado  um  teste  escrito,
individual,  relativo  à  resolução  de  equações  polinomiais  de  1o  grau,  com  coeficientes  racionais.  Procedeu-se  às  análises  quantitativa  e
qualitativa  dos  erros  cometidos  por  62  alunos  (de  ensinos  fundamental  e  médio),  tomando  o  referencial  da  Teoria  dos  Campos
Conceituais.  A  quarta  etapa  consistiu  na  realização  de  entrevistas  semi-diretivas,  com  5  alunos,  articulando  problemas  aritméticos
(máquinas  de  fazer  operações  especiais)  e  resolução  de  equações,  nas  quais  foram  focalizadas  as  justificativas  dadas  pelos  alunos  às
suas  soluções.  O  cruzamento  dos  dados  das  quatro  etapas  aponta  para  a  insuficiência  do  artifício  da  balança  em  equilíbrio,  amplamente
utilizado  nos  livros  didáticos,  para  favorecer  a  compreensão  das  operações  inversas  e  das  propriedades  da  igualdade,  na  resolução  de
equações  polinomiais  de  1o  grau.  Observou-se,  também,  que  o  uso  de  coeficientes  inteiros  negativos  e  racionais  fracionários  é  pouco
explorado  nos  livros  didáticos  de  6a  série  e,  ao  mesmo  tempo,  que  as  equações  desses  tipos  são  aquelas  com  maiores  índices  de  erro.
Além  disso,  apesar  da  linguagem  simbólica  ser  introduzida  desde  a  5a  série,  as  dificuldades  na  sua  manipulação  persistem  fortemente
até  o  fim  do  ensino  médio.  Coerentes  com  pesquisas  anteriores  sobre  o  tema,  os  resultados  desta  investigação  mostram  que  os  erros,
cometidos  pelos  alunos  na  resolução  de  equações  polinomiais  do  1o  grau,  são,  parcialmente,  herdados  da  aritmética,  uma  vez  que  o
domínio  das  operações  inversas  com  números  inteiros  e  racionais  é  instável  nos  alunos  de  ensinos  fundamental  e  médio.  Por  outro
lado,  alguns  erros  parecem  ser  fruto  da  ruptura  entre  aritmética  e  álgebra  e,  mais  especificamente,  dos  diferentes  sentidos  assumidos
pelos  símbolos  e  da  manipulação  de  uma  linguagem  simbólica,  centrada  no  referencial  sintático.  
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Título: Um estudo sobre obstáculos  em adição e subtração de números relativos:Explorando a reta numérica 
dinâmica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200214725001019001P7

Palavra Chave: Número Natural, Núm. Inteiro Relativo, Teoria Obstáculos

Resumo:  
  A  presente  pesquisa  objetivou  analisar  e  comparar  a  evolução  e  obstáculos  apresentados  por  alunos  da  7a  série  do  Ensino
Fundamental  e  da  1a  série  do  Ensino  Médio,  quanto  às  operações  com  Inteiros  Relativos,  quando  eles  interagem  com  uma  seqüência
de  atividades  para  adição  e  subtração,  utilizando  a  reta  numérica,  com  dinamismo,  em  um  ambiente  computacional.  A  investigação
iniciou  com  pré-teste,  constando  de  operações  no  papel,  respondido  por  alunos  da  7a  série  do  ensino  fundamental  e  da  1a  série  do
Ensino  Médio,  de  uma  Asocial  pública  do  Recife.  Tomando  como  base  um  mapeamento  das  dificuldades  e  dos  obstáculos
apresentados  no  teste,  4  estudantes  (sendo  2  da  7a  série  e  2  da  1a  série),  que  apresentavam  os  obstáculos  mencionados  na  literatura,
foram  selecionados  como  sujeitos.  Cada  um  participou  de  1  encontro  de  ambientação  e  dois  encontros,  trabalhando,  paralelamente,
com  as  operações  no  papel  e  no  computador.  O  trabalho  paralelo  visou  a  propiciar  conexões  entre  as  duas  representações.  Por  fim,  os  4
sujeitos  realizaram  um  pós-teste,  equivalente  ao  pré-teste.  Além  da  análise  das  dificuldades  apresentadas  no  pré-teste,  a  evolução  de
cada  aluno  foi  analisada  longitudinalmente.  A  partir  daí,  elaborou-se  uma  discussão  que  cruza  as  evoluções  dos  sujeitos,  segundo  cada
obstáculo  e  dificuldade.  Os  resultados  permitiram-nos  discutir  a  evolução  dos  sujeitos,  segundo  três  obstáculos  já  vistos  na  literatura:
"Não  admissão  do  número  negativo  isolado";  "Não  se  pode  subtrair  o  maior  do  menor"  e  "O  sinal  de  menos  da  operação  como
inversão".  E,  ainda,  na  representação  computacional,  uma  dificuldade  semelhante  ao  obstáculo  da  inversão  foi  observada.  Os  alunos
apresentavam  resistência  ao  interpretarem  o  sinal  do  número  negativo  quando  ele  inverte  o  sentido  da  transformação  na  representação
da  reta  numérica  dinâmica.  Observou-se  que  essa  dificuldade  advém  do  obstáculo  de  diferentes  significados  para  o  sinal  de  menos.  
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200221331001017001P4

Palavra Chave: INTEGRAÇAO CURRICULA;

Resumo:  
  Esta  dissertação  focaliza  o  processo  de  integração  na  proposta  curricular  dos  parâmetros  curriculares  nacionais  para  o  ensino  médio
(PCNEM),  especificamente  na  área  de  Ciências  da  Natureza,  Matemática  e  suas  Tecnologias.  Como  objetivos  centrais  de  análise
definimos  as  concepções  de  disciplina,  de  currículo  integrado,  de  tecnologias  e  de  competências.  O  estudo  foi  desenvolvido  a  partir  das
teorias  curriculares  críticas,  especialmente  por  intermédio  de  Basil  Bernstein  e  Ivor  Goodson.  A  partir  dessa  análise,  defendemos  que  a
nova  organização  curricular  proposta  pelos  documentos  oficiais  dos  parâmetros  curriculares  nacionais  para  o  ensino  médio  não
favorece  mudanças  efetivas  na  promoção  de  um  currículo  mais  integrado,  na  medida  em  que  os  seus  pressupostos  estão  associados  às
relações  sociais  da  sociedade  contemporânea,  principalmente  ao  mercado  de  trabalho  e  ao  mundo  produtivo.  
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Palavra Chave: Gêneros textuais - Discurso - Texto novo Paradigma de ensino

Resumo:  
  Este  trabalho,  de  natureza  etnográfica,  é  fruto  de  um  estudo,  realizado  em  aulas  de  Língua  Portuguesa,  de  quatro  salas  de  2ª  ano  do
Ensino  Médio  regular  em  três  escolas  públicas  e  centrais  de  Barra  do  Garças,  estado  de  Mato  Grosso.  Por  meio  de  observação
participante  em  contexto  natural,  do  registro  de  aulas  em  áudio  e  de  entrevistas,  buscou-se  perscrutar,  tendo  como  pano  de  fundo  o
discurso  da  nova  crítica  ao  ensino  de  língua  materna  e  dos  PCNs,  as  seguintes  questões:  como  se  caracterizam  os  cenários  das  aulas
investigadas  do  ponto  de  vista  da  circulação  dos  gêneros  textuais?  Qual  é  o  estatuto  do  texto  no  cotidiano  das  aulas?  Qual  é  a
concepção  de  texto  que  vigora  nas  aulas?  A  interpretação  dos  dados  revelou  um  profundo  descompasso  entre  o  novo  paradigma  de
ensino  de  língua  materna  e  a  prática  cotidiana  de  três  dos  quatro  professores  observados:  na  sala  deles,  o  texto  não  é  o  fulcro  do
ensino-aprendizagem  da  língua  e,  mesmo  nos  eventos  em  que  ele  foi  oferecido  aos  alunos,  teve  como  propósito  nuclear  visualizar  o
domínio  de  conceitos  e  regras  lingüísticas.  Em  apenas  uma  das  aulas  das  salas,  onde  pareceu  ocorrer  maior  preocupação  em  tornar  o
texto  o  ponto  de  partida  e  de  chegada  para  o  estudo  da  língua,  o  texto  é  concebido  como  unidade  discursiva.  Nas  demais,  a  concepção
de  texto  é  a  de  uma  estrutura  que  possibilita  a  descrição  e  a  classificação  gramatical.  
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Código: 669

Título: A Disciplina de Biologia no Ensino Médio Face os Parâmetros Curriculares Nacionais: Um Estudo 
Comparativo dos Conteúdos Curriculares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021140020010002P3

Palavra Chave: ensino médio, disciplina de biologia, proposta curricular

Resumo:  A  pesquisa  analisa  os  conteúdos  curriculares  da  disciplina  de  Biologia  propostos  pelos  PCNs:  Ensino  Médio  em  comparação
com  as  propostas  vigentes  na  escola  pública  paranaense  até  o  momento  da  promulgação  deste  novo  documento  legal.  São  objetivos  da
pesquisa,  analisar:  a)  a  importância  conferida  pelos  PCNs  ao  ensino  da  disciplina;  b)  se  as  competências  e  habilidades  propostas
incorporam  os  conhecimentos  mais  avançados  da  Biologia;  c)  a  possibilidade  de  superação  da  fragmentação  dos  conteúdos,  conforme
a  crítica  atual.  A  metodologia  utilizada  foi  a  análise  documental,  estabelecendo-se  um  estudo  comparativo  entre  documentos  oficiais
propostos  nas  esferas  do  MEC  e  da  SEED/Pr,  bem  como  documentação  pertinente  à  escola  pública  estadual  de  Ensino  Médio  e  a  seus
professores.  A  reflexão  desenvolvida  aponta  para  os  sérios  limites  impostos  pelo  novo  documento  legal  ao  ensino  verdadeiramente
científico  da  disciplina  de  Biologia,  nesse  grau  de  ensino,  a  despeito  de  sua  intenção  de  superação  dos  entraves  pedagógicos  imputados
ao  ensino  dito  "tradicional".  Palavras-chave:  ensino  médio,  disciplina  de  biologia,  proposta  curricular
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Código: 670

Título: Adolescentes do ensino médio & uso do alcool:compreendendo essa relação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200216552001016007P1

Palavra Chave: USO DO ÁLCOOL - ENSINO MÉDIO - ADOLESCENTES

Resumo:  
  Face  à  gravidade  do  fenômeno  da  drogadição  na  atualidade  e  da  necessidade  de  medidas  preventivas  efetivas,  realizou-se  o  presente
estudo  objetivando:  1)  identificar  os  fatores  que  incidem  no  uso  de  álcool  por  adolescentes  do  Ensino  Médio  e,  se  entre  esses  fatores,  o
vestibular  se  sobressai;  2)  identificar  como  ocorre  este  uso.  O  estudo  foi  realizado  com  40  alunos  do  Ensino  Médio,  sendo  20  do
primeiro  ano  e  20  do  terceiro  ano,  através  de  Grupo  Focal,  em  escolas  da  rede  particular  e  pública  de  ensino.  Os  dados  obtidos
revelaram  a  ampla  inserção  do  consumo  de  bebidas  alcoólicas  entre  os  estudantes,  sem  diferenças  quanto  ao  tipo  de  escola  e  um
aumento  de  uso  de  álcool  dos  adolescentes  do  primeiro  para  o  terceiro  ano.  Os  principais  fatores  a  incidir  no  uso  de  álcool  foram:  as
características  da  adolescência  que  provocam  tensões  e  ansiedades;  as  exigências  da  sociedade  com  destaque  à  perspectiva
profissional;  a  influência  da  família  no  início  do  uso  e  a  influência  dos  amigos  no  padrão  do  uso  do  álcool.  O  vestibular,  neste  estudo,
não  se  caracterizou  como  um  fator  de  risco  ao  uso  de  álcool,  bem  como  a  escola,  de  modo  em  geral,  não  pode  ser  confirmada  como
fator  de  proteção  a  este  uso.  
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Título: Poemas, sermões e cartas de amor -uma proposta para o estudo de literatura no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200273433002010001P6

Palavra Chave: Leitura, literatura, educação, ensino médio. Literatura bras

Resumo:  Esta  pesquisa  tem,  como  objetivo  principal,  propor  uma  mudança  de  atitude  educativa  frente  ao  ensino  de  literatura  no  nível
médio.  Por  meio  da  indicação  de  um  trajeto  de  leitura  em  quatro  etapas  (leitura,  produção,  baseada  nessa  leitura,  releitura  e
aprofundamento)  estabelece-se  a  intenção  texto-leitor,  elemento  desencadeador  do  prazer  estético.  Visa-se,  com  isso,  à  possibilidade  de
proporcionar  aos  alunos  a  construção  real  de  um  gosto  e  de  um  saber  literário.  Partindo  de  uma  avaliação  crítica  atual  do  ensino  de
literatura,  que  se  dá  para  observação  de  dois  dos  principais  parâmetros  que  têm  norteado  esse  ensino  -  vestibular  e  livris  didáticos  -  e
tendo  como  base  teórica  sobretudo  os  estudos  relacionados  à  Esttica  da  Recepção,  concebida  na  Universidade  de  Constança
(Alemanha)  por  Hans  Robert  Jauss  a  partir  da  década  de  60,  o  trajeto  aqui  proposto  foi  aplicado  em  dois  momentos:  como
projeto-piloto  em  escola  particular  de  São  Paulo  e  como  Oficina  de  Literatura  em  escola  pública  estadual  da  mesma  cidade.  Pôde-se
verificar,  com  a  experiência  empírica,  que  promover  a  interação  real  entre  alunos  e  obras  literárias  em  um  ambiente  que  privilegie  a
liberdade,  a  sensibilidade  e  o  aspecto  lúdico  mostrou  ser  um  modo  fértil  e  produtivo  de  aproximar  jovens  e  livros  e,  reconhecendo  a
legitimidade  da  leitura  do  aluno,  ensinar-aprender  literatura.
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Título: Crenças e práticas em ensinode espanhol como lígua estrangeira-professoras em formação inicial, em 
exercício no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211642024013002P4

Palavra Chave: Formação de professores, crenças de ensinar, lingüística

Resumo:  
  O  presente  trabalho  de  investigação  tem  como  objetivo  explicitar  as  crenças  de  professoras  em  formação  que  atuam  na  docência  de
espanhol  como  língua  estrangeira  (E/LE)  para  falantes  de  português;  busca  também  entender  as  possíveis  origens  dessas  crenças,
investigando  as  relações  das  mesmas  com  a  prática  docente  das  professoras.  Trata-se  de  um  estudo  que  congrega  conceitos  da
Lingüística  Aplicada  -  cultura/crenças  de  ensinar,  com  a  abordagem  histórico-cultural.  O  contexto  de  pesquisa  se  constitui  de  escolas
do  Ensino  Médio  nas  quais  atuam  duas  professoras  em  formação,  alunas  do  curso  de  graduação  em  Letras-Espanhol,  da  UNIJUÍ;  essas
professoras  constituem  os  sujeitos  de  pesquisa.  As  análises  foram  realizadas  com  base  nos  dados  coletados  por  meio  de  uma  entrevista
semi-estruturada  e  observações  em  sala  de  aula.  As  contribuições  que  esta  investigação  pretende  trazer  estão  relacionadas  à  formação
de  professores  de  E/LE  para  falantes  de  português,  visto  que  o  E/LE  é  um  componente  curricular  relativamente  novo  nos  currículos
escolares  e  demanda  estudos  pertinentes  não  só  aos  aspectos  lingüísticos  como  também  à  formação  de  professores  nessa  área  de
atuação.  
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Título: Relações da Linguagem Verbal e da Não-Verbal nas Tecnologias Educacionais do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20021340020010003P0

Palavra Chave: tecnol.de inform.e comunic. verbal e não verb.; parâm.educ.

Resumo:  
  Este  trabalho  apresenta  uma  análise  de  tecnologias  de  informação  e  de  comunicação  utilizadas  no  Ensino  Médio,  enfatizando  as
relações  das  linguagens  verbal  e  não-verbal.  Seu  objetivo  é  investigar  as  influências  de  diferentes  tecnologias  (apostila,  livro  e
software  em  CD-ROM),  sua  eficiência  e  sua  eficácia  na  prática  pedagógica  desenvolvida  nas  escolas  de  Ensino  Médio.  Fundamenta-se
nos  pressupostos  de  que  o  Ensino  Médio  no  Brasil  mudou  devido  à  consolidação  do  Estado  democrático,  às  tecnologias  de  informação
e  de  comunicação  e  às  transformações  na  produção  de  bens  e  serviços  e  conhecimentos,  que  exigiram  da  escola  a  integração  entre
alunos  e  o  mundo  contemporâneo  nas  dimensões  da  cidadania  e  do  trabalho.  Nesse  sentido,  o  uso  de  tecnologias  de  informação  e  de
comunicação  tem  sido  amplamente  discutido  e  representa  uma  evolução  quando  se  faz  a  relação  entre  tecnologias  tradicionais  e
tecnologias  contemporâneas.  Assim,  foi  avaliada  a  compatibilidade  dos  recursos  utilizados  com  as  prescrições  da  Leis  de  Diretrizes  e
Bases  da  Educação  (LDB)  de  1996,  a  fim  de  verificar  até  onde  as  alterações  decorrentes  das  adaptações  pela  escolha  das  novas
tecnologias  favorecem  a  adoção  dos  atuais  parâmetros  educacionais  
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Título: Textos de divulgação científica no ensino  de física moderna na escola média

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200217542002010001P5

Palavra Chave: ENSINO FÍSICA, LEITURA, ENSINO 2º GRAU

Resumo:  
  Este  trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  as  possibilidades  e  perspectivas  para  a  introdução  de  física  moderna  e  contemporânea  na
Escola  Média  tendo  como  recurso  didático  textos  de  divulgação  científica.  Os  autores  citados  defendem  a  possibilidade  de  desenvolver
em  sala  de  aula  uma  física  presente  apenas  no  contexto  extra-escolar,  seja  através  dos  aparatos  ou  inventos  tecnológicos  ou  através  dos
Meios  de  Comunicação  Social,  entre  os  quais  Jornais  e  Revistas.  As  informações  foram  coletadas  a  partir  do  trabalho  conjunto  com  um
grupo  de  professores,  em  formação  continuada,  atuantes  na  disciplina  de  Física  do  Ensino  Médio.  Foram  usados  vários  instrumentos  de
coleta  de  informações,  entre  eles  os  Diários  da  Prática  Pedagógica  dos  professores,  a  áudio-gravação  de  relatos  espontâneos  dos
professores,  além  da  video-gravação  das  aulas.  A  análise  das  informações  coletadas  em  relação  a  estruturação,  implementação  e
avaliação  das  atividades  realizadas,  revelou  algumas  limitações  por  parte  dos  professores  no  sentido  de  dominar  os  conceitos  de  física
moderna  e  contemporânea  abordados,  introduzir  estratégias  diferenciadas  para  o  uso  dos  textos  de  divulgação  e  por  fim,  na  elaboração
escrita  dos  Diários  da  Prática  Pedagógica.  Buscando  encontrar  e  superar  os  motivos  de  tais  limitações,  realizamos  uma  entrevista
semi-estruturada  com  os  professores  para  investigar  as  possíveis  relações  entre  a  história  de  leitura  destes  e  a  compreensão  e  uso  que
os  mesmos  fazem  dos  textos  de  divulgação  científica.  A  análise  destas  entrevistas  permitiu-nos  conhecer  um  pouco  mais  da  realidade
ou  história  de  leitura  dos  professores.  Neste  sentido,  pudemos  perceber  que  os  professores  são  leitores  eventuais  de  todo  tipo  de
material  e  de  assuntos  diversificados,  mas  centram  suas  atenções  em  assuntos  relacionados  a  Ciência  e  tecnologia  e  a  física  que  estão
ensinando  na  escola.  Além  disso,  a  maior  frequência  de  leitura  é  nos  Jornais  e  nos  Livros  Didáticos.  As  Revistas  de  Divulgação
Científica  são  geralmente  consultadas  e  lidas  conforme  sua  periodicidade  e  interesse  por  algum  assunto  específico,  ou  a  ser  introduzido
nos  planejamentos  didáticos  pedagógicos  elaborados  no  âmbito  do  GTPF.  Estes  resultados  permitiram-nos  concluir  que  as  limitações
encontradas  pelos  professores  podem  estar  relacionadas  a  sua  pouca  prática  de  leitura.  Estas  limitações  são  oriundas  especialmente  da
formação  inicial  em  Física  onde  as  práticas  de  leitura  não  são  uma  constante  e  tem  sua  continuidade  durante  o  exercício  da  profissão
especialmente  pelas  condições  de  trabalho  a  que  os  professores  estão  expostos.  
  

Data Pesquisa: 29/11/2008

Autor: Taniamara Vizzotto Chaves

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 8/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2002 Eixos Secundário:

Pagina 674 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 675

Título: A formação da identidade em adolescentes um estudo exploratorio com estudantes do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200225533009015019P7

Palavra Chave: Identidade/adolescentes

Resumo:  
  O  presente  trabalho  comparou  empiricamente  informações  fornecidas  pela  GIDS  (escala  de  desenvolvimento  de  identidade)  e  pelo
YSR  (escala  de  rastreamento  de  problemas  mentais).  Envolveu  a  análise  da  importância  de  cada  área  –  ideológica  ou  interpessoal  -  na
vida  do  adolescente,  além  de  correlacionar  os  dados  obtidos  sobre  a  formação  da  identidade  pessoal  com  a  presença  de  problemas  de
comportamento.  Foram  sujeitos  deste  estudo  25  estudantes  de  ambos  os  sexos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular  na  cidade  de
São  Paulo  –  SP,  com  idades  variando  de  15  a  17  anos.  Os  resultados  de  nosso  estudo  evidenciaram  que  a  maioria  dos  adolescentes
encontravam-se  em  difusão  de  identidade  e  execução  de  identidade,  os  dois  estados  considerados  iniciais  por  Marcia  (1966).  Houve
uma  significante  relação  entre  baixo  comprometimento  e  a  presença  de  problemas  de  comportamento.  Os  adolescentes  apresentaram
compromissos  positivos  em  relação  aos  domínios  escola,  pais  e  amizade  
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Título: Argumentação e escrita. um estudo com alunos do  ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200211040002012012P8

Palavra Chave: argumentação, produção textual, estratégias

Resumo:  
  Este  trabalho  é  direcionado  para  o  discurso  argumentativo  escrito,  com  a  preocupação  de  se  proceder  à  análise  e  discussão  desse  tipo
de  produção  textual,  elaborada  por  alunos  do  ensino  médio.  Para  tal,  pretende-se  destacar  o  aluno  sujeito  no  processo  de  interação
lingüística,  privilegiando  situações  discursivas  reais,  por  meio  das  quais  ele  teve  a  oportunidade  de  participar,  organizar-se,  agir  e
reagir.  Nesse  sentido,  Perelman  (1996)  foi  tomado  como  autor  nuclear,  com  outros  aportes  teóricos.  Os  dados  -  39  produções  textuais  -
foram  selecionados  dentre  os  360  textos  escritos,  co1etados  pela  pesquisadora,  em  12  diferentes  colégios  da  rede  pública  da  cidade  de
Cascavel,  na  região  oeste  do  Paraná,  Nos  textos,  foram  abordados  os  recursos  1ingüístico-expressivos  mobilizados  pelo  enunciador,  ao
argumentar:  as  marcas  do  sujeito  na  interlocução;  os  elementos  que  servem  de  sustentação  ao  discurso  argumentativo  e  as  estratégias
empregadas  para  sustentação  dos  argumentos.  
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Título: O jovem aluno e suas falas: ecos da escola noturna em tempos de novas propostas educacionais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200248133001014001P0

Palavra Chave: nível médio; escola noturna; aluno trabalhador

Resumo:  Tomando  como  ponto  de  partida  os  trabalhos  sobre  o  tema  "Juventude"  de  Ianni  (1968),  Foracchi  (1972),  Ariès  (1978),
Sandoval  (1986),  Dubet  (1987),  Abramo  (1997),  Spósito  (1997),  Marques  (1997)  entre  outros,  este  trabalho  buscou  compreender  a
crescente  crise  da  escola  noturna  por  meio  das  falas  dos  jovens  alunos  trabalhadores,  cursando  o  nível  médio  de  escolarização.  Esses
mesmos  jovens  estão  vivendo  as  modificações  introduzidas  pela  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educacão  Nacional  (  lei  nº  9394/96)  tal
como  estão  sendo  implantados  nas  escolas  públicas  pela  Secretaria  da  Educação  do  Estado  de  São  Paulo  e  consubstanciadas  pelos
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio.  Discute-se  a  hipótese  das  novas  propostas  educacionais  oficiais,  ao  invés  de
melhorarem  a  educação  das  classes  populares,  estarem  contribuindo  para  gerar  um  maior  desinteresse  dos  jovens  pelos  estudos  e  se
constituindo  em  elemento  desestruturador  do  trabalho  dos  professores.  Busca-se  também  compreender,  por  meio  de  suas  falas,  quais
são  as  interpretações  que  os  jovens  alunos  trabalhadores  fazem  da  escola  noturna,  sua  relevância  em  suas  vidas,  os  problemas  que
vivenciam  nela  e  as  soluções  que  propõem  para  resolver  tais  problemas.  Os  dados  obtidos  por  meio  de  entrevistas  semi-estruturadas
foram  analisados  segundo  o  referencial  teórico  de  Michel  Foucault,  especialmente  na  parte  em  que  rediscute  a  questão  da
representação,  afirmando  que  as  pessoas  devem  falar  em  nome  próprio  e  que  possam  fazê-lo,  e  que  tais  falas  sejam  tomadas  sem  as
desqualificações  das  ordens  discursivas,  especialmente  as  hegemônicas.  Ouvir  e  analisar  o  que  dizem  essas  vozes  é  uma  prática  no
sentido  de  entendê-las  como  capazes  de  ação  propositiva  para  os  problemas  enfrentados  pela  escola  noturna,  no  nível  médio.  
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Palavra Chave: MEIO AMBIENTE, REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Resumo:  
  O  estudo  das  representações  sociais  em  muito  tem  contribuído  para  o  desenvolvimento  de  trabalhos  relacionados  com  o  meio
ambiente.  É  de  grande  relevância  discutir  a  importância  delas  dentro  de  uma  sociedade  e  como  elas  influem  nas  decisões  que  os  seres
humanos  tomam  individual  e  coletivamente.  Em  uma  análise  da  Educação  Ambiental  o  estudo  das  representações  é  fundamental,  pois
as  diretrizes  pedagógicas  visam  a  uma  mudança  do  conteúdo  das  representações  sobre  meio  ambiente  para,  a  partir  daí,  propor  uma
modificação  no  comportamento  e  no  estilo  de  vida  das  pessoas.  Este  estudo  utilizou-se  do  conceito  de  representações  sociais  e  da
forma  como  este  conceito  perpassa  por  diversos  campos  de  conhecimento  como  a  Antropologia,  a  História,  a  Sociologia,  a  Psicologia  e
a  Lingüística.  A  abordagem  sobre  a  Educação  Ambiental  enfoca  principalmente  as  contradições  nela  existentes:  de  um  lado  a  proposta
de  educação  ambiental  que  busca  desenvolver  uma  consciência  ética  e  uma  transformação  social  e  de  outro  lado  a  prática,  que  reforça
o  paradigma  positivista.  Essa  abordagem  crítica  da  Educação  Ambiental  serviu  como  base  para  se  compreender  como  são  construídas
essas  representações  sobre  meio  ambiente.  A  pesquisa  foi  realizada  com  jovens  do  útlimo  ano  do  ensino  fundamental  e  do  último  ano
do  ensino  médio  da  educação  formal  de  uma  escola  da  rede  pública  do  município  de  Formiga-MG.  Para  a  coleta  de  dados  foram
realizadas  entrevistas  junto  aos  alunos  para  que  eles  avaliassem  as  formas  diferentes  de  Educação  Ambiental,  identificando  os
conteúdos  que  mais  marcaram  a  construção  de  suas  representações  sobre  meio  ambiente.  Além  disso,  trabalhou-se  com  redações
elaboradas  por  eles  a  partir  da  indicação  do  tema  "meio  ambiente".  Os  dados  obtidos  nas  redações  e  nas  entrevistas  foram  analisados
pela  teoria  da  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa,  que  permitiu  compreender  a  forma  de  construção  e  o  conteúdo  dos  textos.  Pôde
constatar,  através  deste  estudo,  a  presença  marcante  de  versões  "naturalistas"  de  meio  ambiente  em  detrimento  de  idéias  relacionadas
com  o  contexto,  preocupações  e  dimensão  político-social  que  acompanham  a  visão  ambientalista.  os  resultados  apresentados  neste
trabalho  reafirmam  o  descompasso  entre  a  teoria  e  a  prática  da  Educação  Ambiental,  sendo  este  o  maior  problema  a  ser  enfrentado,
haja  vista  que  as  medidas  a  serem  adotadas  para  o  enfrentamento  da  problemática  ambiental  dependem  essencialmente  de  como  o  meio
ambiente  é  compreendido.  
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Palavra Chave: matéria-mole, novos materiais, macromoléculas

Resumo:  
  Este  trabalho  apresenta  uma  proposta  de  ensino  da  nova  Física  da  Estrutura  da  Matéria  dos  novos  materiais  para  alunos  do  Ensino
Médio.  Estes  materiais  são  formados  basicamente  por  macromoléculas,  que  apresentam  características  muito  próprias,  chamados  "soft
matter",  em  inglês,  traduzido  como  "matéria  mole"  ou  "objetos  frágeis"  e  constituem  a  grande  maioria  dos  materiais  utilizados  na  vida
moderna.  Foi  desenvolvido  um  projeto  em  duas  escolas  de  Ensino  Médio,  na  cidade  de  Santos  (SP),  em  anos  distintos  (1999  e  2001)  e
em  condições  distintas  (alunos  em  diferentes  séries),  que  forneceram  dados  para  análise  e  posterior  avaliação  das  possibilidades  de  se
incluírem,  nos  currículos  escolares,  tópicos  de  Física  da  estrutura  da  Matéria.  O  objetivo  da  inclusão  é  ampliar  os  horizontes  de
conhecimento  do  aluno,  introduzir  conceitos  afins  com  a  modernidade  tecnológica  que  o  cerca,  fruto  de  pesquisas  recentes  nos  mais
variados  campos  da  ciência  e  da  tecnologia.  è  apresentada,  também,  uma  fundamentação  teórica  onde  são  expostos  os  principais
conceitos  envolvidos.  Os  resultados  foram  satisfatórios,  evidenciando  a  possibilidade  da  inclusão  do  assunto  nas  três  séries  do  Ensino
Médio.  Coloca-se  como  perspectiva  de  continuidade  do  trabalho  um  aprofundamento  na  metodologia  de  ensino  e  formação  de  pessoal
capacitado  na  trasmissão  desses  novos  conhecimentos.  
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Resumo:  
  Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  analisar  os  limites  e  as  contradições  da  "reforma"  do  ensino  médio  no  contexto  da  revolução
tecnológica  e  das  políticas  neoliberais.  A  análise  foi  desenvolvida  através  da  compreensão  das  contradições  do  ensino  médio
tecnológico  e  de  formação  geral  proposto  pela  LDB  9394/96,  que  estabelece  como  finalidades  a  preparação  básica  para  o  trabalho  e  a
cidadania,  bem  como  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos  produtivos.  Trata-se  de  um  estudo
qualitativo  exploratório,  cujas  análises  estão  fundamentadas  no  materialismo  histórico  dialético,  tendo  Kosik  e  Kuenzer  como  base
para  a  construção  do  referencial  teórico,  mas  buscando-se  a  compreensão  dos  limites  e  do  verdadeiro  significado  da  "reforma"  deste
nível  de  ensino.  A  pesquisa  empírica,  através  de  entrevistas  semi-estruturadas,  que  serviu  de  apoio  para  estas  análises,  foi  realizada
com  professores  e  alunos  de  escolas  públicas  e  privadas  de  ensino  médio  da  cidade  de  Goiânia.  Foram  privilegiadas  as  discussões
sobre  a  permanência  da  dualidade  deste  nível  de  ensino,  a  necessidade  de  formar  jovens  para  o  mercado  de  trabalho  no  contexto  da
reestruturação  produtiva  e  a  organização  de  um  tipo  de  ensino  que  não  vise  somente  ao  desenvolvimento  de  conhecimentos  e
competências  para  atender  os  interesses  do  capital.  Verificou-se  que  há  um  discurso  que  propõe  fornecer  aos  educandos  os
fundamentos  científico-tecnológicos  com  o  objetivo  de  preparar  cidadãos  para  viver  na  suposta  "sociedade  do  conhecimento".
Entretanto,  a  "reforma"  do  ensino  médio,  que  tem  como  principal  objetivo  ofertar  um  ensino  tecnológico  (teoria,  ciência  e  técnicas  da
produção),  fornece  aos  jovens  trabalhadores  apenas  os  conhecimentos  básicos  propedêuticos,  disciplinando  suas  atitudes  para  atender
os  interesses  do  capital,  que  se  apropria  da  subjetividade  do  trabalhador,  intensificando,  assim,  a  precarização  do  trabalho.
Palavras-chave:  ensino  médio,  reforma,  fundamentos  científico-tecnológicos,  trabalho,  reestruturação  produtiva,  políticas  neoliberais.  
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Palavra Chave: História; Livro Didático; Ensino Médio

Resumo:  
  Do  uno  ao  múltiplo  estuda  o  transcurso  da  teoria  desde  a  sua  formulação  até  a  sua  difusão  nos  meios  escolares;  tomando  o  livro
didático  como  um  instrumento  responsável  pela  inculcação  de  valores  vigentes  e  um  elemento  através  do  qual  a  ação  pedagógica  se
concretiza,  realiza  uma  extensa  análise  do  livro  didático  de  História,  partindo  de  três  eixos:  o  processo  de  apropriação  dos  pressupostos
centrais  de  cada  teoria;  o  contexto  de  elaboração  e  difusão  do  livro  didático  de  História  e  a  reprodução  feita  por  cada  autor  destes
pressupostos.  Adota-se,  para  a  realização  deste  estudo  o  método  da  análise  de  discurso;  partindo  da  concepção  de  prática  de  leitura  e
tomando  o  texto  didático  como  um  espaço  de  produção  e  subversão  dos  sentidos  teóricos.  A  observação  da  multiplicação  e  da
subversão  destes  sentidos  é  feita  em  cada  tendência  do  livro  didático  de  História,  sendo  que,  dentro  de  cada  tendência  é  observado
como  cada  livro  é  formulado  e  quais  pressupostos  são  elencados  na  formulação  do  seu  texto.  
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Resumo:  
  Esta  pesquisa  tem  como  objeto  a  indagação  de  como  se  dá  a  formação  do  leitor  no  ensino  médio.  É  um  estudo  de
discursos.Acredita-se  que  a  compreensão  das  condições  da  leitura  na  escola  pode  ser  útil  para  a  melhoria  dos  trabalhos  pedagógicos
que  nela  se  realizam.  De  modo  específico,  poderá  auxiliar  na  formação  de  profissionais  do  ensino  que  se  envolvem  com  a  atividade  de
leitura  no  ensino  médio.  Foram  utilizados  procedimentos  próprios  da  Análise  do  Discurso:  ouvir,  em  entrevistas  gravadas,  os  sujeitos
envolvidos  com  essas  práticas,  alunos  e  professores;  por  agrupamento  de  regularidades  de  sentido  (direção  e  significação),  procurar
uma  configuração  das  condições  de  leitura  como  eram  vistas  pelos  participantes  do  corpus;  construir  quadros  de  referência  às
identidades,  ou  à  mobilidade  das  identidades  dos  sujeitos,  na  procura  de  uma  síntese  na  vasta  dispersão  dos  discursos.Talvez,  tenha
conseguido  um  esboço  dos  imaginários  sociais  que  tecem  a  rede  de  relações  que  o  modo  escolar  propicia.  Dois  capítulos  constituem  o
diálogo  da  ciência  na  qual  se  insere  o  tema:  as  indagações  sobre  a  natureza  da  linguagem  e  do  seu  funcionamento  realizadas  nos
últimos  vinte  e  cinco  anos,  no  âmbito  das  universidades  brasileiras,  foi  o  primeiro  percurso.  Percebe-se  um  distanciamento  de
concepções  formais  e  imanentes,  em  direção  a  concepções  mais  apropriadas  à  vida  social  interativa  e  à  prática  da  linguagem  como
processo  de  significação.  Na  seqüência,  na  linha  das  experiências  de  outros  pesquisadores  que  buscaram  teorias  renovadoras  e  as
levaram  à  prática,  as  indagações  voltaram-se  para  as  complexas  concepções  de  leitura  que  têm  provocado  polêmicas,  como  a  leitura
funcional  e  a  leitura  revolucionária.  Enlaçando  os  dois  capítulos  teóricos,  a  pesquisa  opta  por  um  conceito  de  linguagem  como
atividade  discursiva  e  nela  insere  as  concepções  e  práticas  de  leitura.  As  bases  teóricas  sobre  linguagem  e  leitura  somaram-se  às
proposições  de  Análise  do  Discurso  para  analisar  no  capítulo  quarto  a  situação  dos  alunos  como  leitores.  Seus  pontos  de  vista  indicam
dificuldades  em  acompanhar  a  leitura  obrigatória,  especialmente  quando  estão  ausentes  práticas  que  dinamizem  os  dizeres  das  leituras
feitas.  Os  discursos  explicitam  de  forma  enfática  as  más  condições  sociais  de  origem  e  da  própria  escola  para  a  realização  de  projetos
de  leitura.  No  quinto  capítulo,  os  professores,  com  freqüência  tomados  de  comoção,  ora  lamentam  a  impossibilidade  de  envolver  os
alunos  em  leituras  proveitosas,  ora,  de  certa  forma  gloriosos,  narram  experiências  de  sucesso  com  trabalhos  realizados.  Um  tanto
presos  à  tradição  da  leitura  literária  de  romances  do  século  XIX,  sentem-se  isolados  na  instituição  no  que  se  refere  a  práticas  culturais
que  movimentem  o  interesse  pela  leitura.  O  trabalho  deixou  um  sentimento  de  que  a  apropriação  dos  procedimentos  da  Análise  do
Discurso  permitiu  uma  reflexão  crítica  mais  atenta  à  pluralidade  de  sentidos.  Dessa  forma,  a  heterogeneidade  discursiva  torna-se  um
reflexo  da  outra  heterogeneidade:  a  dos  sujeitos.  Isso  indica  que  o  meio  escolar  pode  ganhar  novos  rumos,  desde  que  dê  mais  chance
aos  movimentos  de  interação,  de  aprendizagem  relacional  e  dialógica,  alterando  o  modo  escolar  das  práticas  leitoras.  
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Resumo:  
  O  presente  estudo  investiga  como  a  experiência  escolar  determina  a  formação  dos  alunos  adolescentes.  Obtendo  informações  sobre  a
expressão  de  alunos  do  Ensino  Médio  a  respeito  de  suas  necessidades,  aspirações  e  expectativas,  procurou-se  compreender  os
significados  da  educação  escolar  para  a  vida  de  quem  freqüenta  a  escola.  A  hipótese  desta  pesquisa  pode  ser  assim  apresentada:  a
educação  oferecida  pelas  instituições  escolares  visa,  predominantemente,  a  adaptação  do  aluno  à  sociedade,  entendida  como  a  sua
adequação  aos  padrões  culturais  ou  às  tendências  modernizantes  da  sociedade  de  base  tecnológica  ou,  ainda,  às  exigências  do  mundo
do  trabalho.  A  educação  escolar  está  baseada  apenas  na  integração  e  na  adesão  dos  indivíduos  à  ordem  estabelecida.  Em  decorrência,  a
escola  constitui  mais  um  obstáculo  no  caminho  dos  alunos  rumo  à  autonomia,  já  que,  a  formação  propriamente  dita,  é  relegada  a  um
segundo  plano  ou  é  reduzidamente  encarada  como  a  adaptação  às  necessidades  sociais.  Pretendeu-se,  também,  verificar  em  que  medida
há  uma  tensão  no  interior  da  escola,  ou  seja,  se  a  instituição  escolar  e  a  sociedade  limitam  as  possibilidades  dos  indivíduos,  isto  não
quer  dizer  que  não  aconteçam  resistências  por  parte  daqueles  que  sofrem  essas  imposições.  Noções  formuladas  por  autores  que
elaboraram  a  Teoria  Crítica  da  Sociedade,  tais  como:  paralisia  da  crítica  e  ditadura  educacional  (Marcuse),  formação  e  experiência
(Adorno),  necessidade  e  liberdade  (Marcuse  e  Horkheimer),  orientam  a  coleta  e  a  análise  dos  dados,  de  modo  a  verificar  em  que
medida  a  sociedade  industrial  de  base  tecnológica  e  uma  de  suas  instituições,  a  escola,  impedem  o  florescimento  das  possibilidades  de
superação  da  ordem  estabelecida,  quando  militam  contra  a  formação  de  indivíduos  autônomos  e  limitam  o  campo  para  a  atuação
consciente  na  história.  
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Resumo:  
  Neste  trabalho,  discutimos  a  formação  e  a  prática  pedagógica  de  professores  que  lecionam  a  disciplina  de  Filosofia  nas  escolas  de
ensino  médio  pertencentes  à  1ª  Coordenadoria  Regional  de  Ensino  (CRE),  situadas  no  município  de  Florianópolis.  Considerando  o
atual  debate  em  torno  da  reintrodução  da  Filosofia  no  ensino  médio  como  disciplina  obrigatória,  nos  propomos  a  investigar  como
foram  formados  e  como  esses  professores  concebem  as  próprias  práticas  pedagógicas.  Dessa  forma,  procuramos  compreender  as
relações  entre  os  conhecimentos  especializados  da  formação  inicial  e  os  saberes  da  prática.  Assim,  esta  temática  perpassa  as  relações
de  sala  de  aula  e  agrega  sentido  à  medida  que  mostra  quem  são  estes  professores,  quais  são  suas  motivações  para  a  profissão,  se
dialogam  e  partilham  com  os  colegas  as  experiências  e  práticas  de  ensino,  o  que  lêem  e  quais  objetivos  e  finalidades  projetam  para  a
disciplina.  Em  decorrência  disto,  analisamos  os  sentidos  e  os  desafios  que  os  professores  atribuem  à  Filosofia  durante  a  formação
inicial  e  continuada,  uma  vez  que,  diante  da  dinâmica  de  especialização  dos  conhecimentos,  muitos  destes  mostram-se  inadequados  à
realidade  da  prática  profissional.  
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Resumo:  A  diversidade  do  contexto  escolar,  a  meta  brasileira  de  educação  para  todos  e  os  modelos  de  formação  inspirados  na
epistemologia  da  prática  e  na  educação  intercultural  trouxeram  um  novo  panorama  para  a  área  da  Educação  Física.  Diante  dele,  35  (1a.
fase)  e  27  (2a.  fase)  professores  de  Educação  Física,  atuantes  no  3º  e  no  4º  ciclos  do  ensino  fundamental  e  no  ensino  médio  da  rede
pública  (municipal  e  estadual)  de  São  Carlos  -  SP,  respectivamente  responderam  a  um  questionário  e  deram  uma  entrevista,  com  o
objetivo  de  identificar  as  formas  de  enfrentamento  diante  de  situações  hipotéticas  envolvendo  alunos  (racial;  religiosa;  gênero;
diferença  física;  deficiência;  problemas  de  saúde:  respiratório,  cardíaco,  diabetes;  liderança  e  orientação  sexual).  Os  resultados
apontam  uma  formação  inicial  problemática  para  atuar  com  a  clientela  diversa,  entretanto  a  maioria  considerou-a  importante.  As
condições  de  trabalho  (material,  local,  grupo  de  estudos,  organização),  os  cursos  realizados  e  as  políticas  públicas  foram  considerados
inadequados  para  atuar  com  a  diversidade.  Apesar  das  aulas  continuarem  sendo  essencialmente  desenvolvidas  no  rigor  das  regras  das
modalidades  esportivas,  talvez  pelas  mudanças  de  clientela  e  a  precariedade  das  condições  de  trabalho,  os  objetivos  passaram  a  ser
socialização  e  recreação.  As  formas  de  enfrentamento  dos  professores  dependiam  do  que  "contornaria"  ou  evitaria  os  conflitos  em  aula,
podendo  variar  da  permissividade  dos  alunos  nada  fazerem  até  a  obrigatoriedade  de  envolvimento  em  todas  as  atividades.  O
esquecimento,  a  retificação  e  o  incentivo  às  diferenças  eram  padrões  adotados  nas  decisões  pedagógicas.  As  diferentes  formas  de
atuação  relatadas  apontam  a  reunião  de  conhecimentos/saberes  obtidos  na  formação  inicial  e  continuada,  nas  experiências  ao  longo  da
vida  e  também  em  crenças  e  valores,  etc.;  entretanto,  parece  que  os  professores  decidiam  qual  atitude  tomar  considerando  mais  crenças
e  valores,  do  que  conhecimentos  acadêmicos.  Consideradas  as  especificidades  identificadas  quanto  à  área  e  o  perfil  profissional,
sugere-se  que  cursos  de  formação  continuada  e  inicial  sejam  revistos  e  re-encaminhados  à  preparação  do  professor  para  incluir  todos
os  alunos  no  contexto  complexo,  diverso  e  multifacetado  da  escola.
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Resumo:  Este  trabalho  se  insere  em  um  contexto  de  problematização  acerca  do  ensino-aprendizagem  de  filosofia  no  nível  médio  na
atualidade,  buscando  apreender  as  dificuldades  que  constituem  o  ato  de  ensinar/aprender  filosofia  para  adolescentes  e,  a  partir  disso,
pensar  um  ensino-aprendizagem  de  filosofia  em  que  o  ato  de  pensar  se  constitua  pelos  processos  de  singularidade  e  diferença,  sendo
este  estabelecido  como  um  processo  que  diz  do  ato  educativo.  Para  tanto,  em  um  primeiro  momento,  realizou-se  uma  pesquisa  nos
livros  de  iniciação  à  filosofia,  os  de  maior  inserção  pelos  professores  nas  escolas,  levantando  as  metas  educacionais  que  compõem
iniciação  filosófica  proposta  nestes  livros.  Em  um  segundo  momento,  realizou-se  uma  pesquisa  com  os  alunos  de  três  escolas  de  nível
médio,  os  quais  escreveram  acerca  das  dificuldades  e  coisas  "legais"  que  vivenciaram  ao  ter  contato  com  a  filosofia.  Os  livros  de
iniciação  a  filosofia  apresentaram  suas  metas  calcadas  em  dois  pressupostos  básicos  que  problematizo  neste  trabalho.  O  primeiro,  diz
respeito  à  idéia  de  que  há  uma  espontaneidade,  uma  predisposição  interna  ao  sujeito  para  aprender  a  pensar,  para  se  tornar  um  ser
crítico,  consciente  de  seus  atos,  autônomo  e  livre;  para  tanto,  basta  ensiná-lo  a  pensar  filosoficamente.  O  segundo,  que  deriva  do
primeiro,  se  refere  à  concepção  de  sujeito  da  aprendizagem  que  fundamenta  os  objetivos  a  serem  alcançados  com  o  ensino  de  filosofia,
a  saber,  um  sujeito  consciente,  com  ações  unificadas  em  torno  de  um  objetivo,  portador  de  um  eu  passível  de  medida  e  previsão.  Os
escritos  dos  alunos,  apresentaram  uma  relação  subjetiva  paradoxal  no  contato  com  a  filosofia  mostrando-se  ao  mesmo  tempo
resistentes  e  atraídos  pelo  trabalho  filosófico  e,  apresentando  também  dificuldades  frente  à  falta  de  sentido  dos  conteúdos  trabalhados.
Tais  dificuldades  apresentadas  pelos  alunos,  nos  permitiram  colocar  em  questão  os  pressupostos  que  norteiam  o  ensino  de  filosofia
aplicado  nas  escolas  na  atualidade  e,  a  partir  disso,  pensar  o  ensino-aprendizagem  que  se  constitua  como  um  espaço  de  potência  da
singularidade  e  diferença.  Para  compor  o  quadro  de  análise  teórica,  utilizei  em  uma  parte  da  problemática,  o  referencial  teórico  de
Lacan  e,  em  outra  parte,  utilizei  o  referencial  teórico  de  Deleuze,  com  o  objetivo  de  realizar  uma  construção  teórica  que  melhor
signifique  a  realidade  do  objeto  de  estudo,  que  é  o  ensino  aprendizagem  de  filosofia  no  nível  médio.  Para  tanto,  trabalhei  na  psicanálise
com  conceitos  que  permitiram  problematizar  a  relação  subjetiva  gerada  no  contato  com  a  filosofia,  e  com  isso,  apontar  para  os
excessos  presentes  no  ato  de  educar,  quando  se  parte  do  pressuposto  da  existência  de  um  ser  totalizado,  homogêneo,  unificado  na
consciência,  através  do  qual,  se  pressupõem  poder  ensinar  tudo  a  todos  e,  por  vezes,  os  fixando  em  prescrições.  Na  filosofia  de
Deleuze,  trabalhei  o  conceito  de  pensamento  e  acontecimento,  sendo  que  o  desenvolvimento  dos  mesmos  permitiu  clarear  acerca  dos
pressupostos  que  constituem  o  ensino  de  filosofia  nas  escolas,  e  com  isso,  compreender  como  tais  objetivos  são  fixados  em  uma  visão
de  filosofia  que  não  permite  o  espaço  para  o  envolvimento  dos  afetos  e  da  diferença  na  constituição  e  no  exercício  do  pensamento
filosófico.  Entretanto,  o  trabalho  com  as  diferenças  teóricas  entre  os  autores  Jacques  Lacan  e  Gilles  Deleuze,  exigiu  que  se  pensasse
acerca  de  uma  construção  teórica  que  respeitasse  o  heterogêneo  de  seus  conceitos,  apresentando  para  tanto,  quais  as  principais
divergências  entre  as  teorias  e  a  potência  de  ambas  no  contexto  educacional.  Nesse  sentido,  o  ato  educativo  é  a  construção  de  um
processo  em  que  ensinar/aprender  a  filosofar  e,  por  conseqüência,  a  pensar,  não  ocorre  desvinculado  do  processo  de  constituição  da
singularidade  e  diferença.
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Resumo:  
  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  buscar  compreender  como  ocorre  a  participação  dos  alunos,  e  quais  elementos  sociais  e  pedagógicos
tornam-se  presentes  ao  se  abordar  questões  ambientais,  na  perspectiva  do  ensino-aprendizagem  da  Modelagem  Matemática.  A  pesquisa
foi  desenvolvida  numa  abordagem  qualitativa  com  alunos  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  ambas  escolas  públicas  do  município  de
Rio  Claro,  SP.  A  ação  pedagógica,  desenvolvida  na  perspectiva  de  Modelagem  Matemática,  envolveu  os  temas  Água,  Lixo,  Energia
Elétrica  e  Desmatamento,  com  a  confecção  de  alguns  modelos,  dentre  os  quais,  previsão  do  crescimento  da  população,  do  consumo  de
água,  da  produção  de  lixo  e  da  energia  elétrica  do  município  de  Rio  Claro.  As  questões  ambientais  vislumbraram  um  campo  rico  de
aplicações,  permitindo  integrar  a  experiência  dos  alunos  com  a  Matemática  e  possibilitando  aos  mesmos  levantarem  dados  e
informações,  formularem,  resolverem  e  decidirem  questões  de  interesse,  ao  mesmo  tempo  que  passavam  a  ter  consciência  em  relação
aos  problemas  ambientais.  No  Ensino  Fundamental,  além  da  Matemática  e  de  outras  ciências  do  contexto  escolar,  os  alunos
trabalharam  com  tecnologia  informática.  As  discussões  geradas  e  o  contato  com  os  vários  órgãos  responsáveis  por  dados  e  informações
contribuíram  para  que  os  alunos  compreendessem  a  necessidade  da  conservação  dos  recursos  naturais  com  os  quais  interagem,
introduzindo  novos  hábitos  e  atitudes  em  relação  a  eles,  visualizando  a  Matemática  como  um  instrumento  de  análise  e  interpretação  da
realidade.  Os  dados  desta  pesquisa  revelam  que  é  possível  a  escola  desenvolver  atividades  matemáticas  relacionadas  com  a  temática
ambiental,  proporcionando  um  ensino  da  Matemática  mais  envolvente  e  significativo  para  os  alunos.  
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Resumo:  
  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  de  estudo  o  ensino  da  literatura  no  nível  médio  e  sua  relação  com  a  formação  do  leitor.  Ampliar  a
problematização  que  envolve  a  leitura  e  sua  prática  visa  a  um  objetivo  final  que  consiste  em  recuperar,  no  espaço  escolar  e,  mais
precisamente,  nas  aulas  de  literatura,  o  contato  perdido  entre  o  aluno  e  o  texto,  principalmente  o  texto  literário.  Em  outras  palavras:  de
que  forma  a  literatura,  como  disciplina  presente  no  currículo  do  ensino  médio,  pode  auxiliar  a  formação  do  leitor,  tendo  em  vista  que
literatura  e  leitura  se  inter-relacionam  numa  mesma  perspectiva:  do  leitor  e  sua  formação;  do  sujeito  e  sua  construção.  Tal  abordagem
foi  pensada  à  luz  de  duas  vertentes  teóricas:  a  Estética  da  recepção  e  a  Sociologia  da  Leitura.  O  diálogo  com  as  idéias  que
fundamentam  estas  teorias  tem  como  objetivo  a  busca  de  novas  perspectivas  para  o  ensino  da  literatura,  uma  vez  que  esta  não  apenas
precisa  ser  otimizada  e  redefinida  como  disciplina  escolar,  mas  também  reforçada  como  instrumento  fundamental  na  formação  e
construção  do  sujeito-leitor.  Além  da  perspectiva  teórica,  a  pesquisa  foi  baseada  em  dados  empíricos  coletados  através  de  observações
das  aulas  de  literatura,  em  todas  as  séries  do  ensino  médio  do  período  matutino,  de  sete  escolas  públicas  da  rede  estadual  de  ensino  da
cidade  de  São  Paulo.  Realizou-se  ainda,  uma  análise  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio,  com  destaque  para  a
estética  da  sensibilidade,  cujos  princípios  podem  ser  vistos  como  verdadeiras  diretrizes  para  o  ensino  da  literatura.  Os  resultados
obtidos  mostraram  que,  mesmo  com  problemas,  a  literatura  ainda  existe  e  persiste  nas  salas  de  aula.  Portanto,  é  preciso  mudar  a  sua
direção  perseguindo  um  ensino  da  literatura  mais  dinâmico:  consistente  e  consequente.  Para  tal,  cabe  ao  professor  não  apenas  a  tarefa
de  levar  efetivamente  o  texto  literário  para  a  sala  de  aula,  mas  também  a  responsabilidade  de  formar  leitores  sendo  ele  mesmo  um  leitor
em  constante  formação.  
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Resumo:  
  O  Ensino  Médio,  hoje,  é  uma  das  prioridades  das  políticas  governamentais  nas  reformas  da  educação  escolar.  Discutir  a  função  desse
nível  de  escolaridade  significa  rever  um  dos  eixos  essenciais  que  percorre  o  ensino:  a  seleção  de  conteúdos.  Essa  tarefa  envolve
respostas  às  necessidades  que  emergem  do  novo  milênio.  Ancorados  em  uma  função  propedêutica  para  o  Ensino  Superior,  os  critérios
disciplinares  vêm  definindo  os  conteúdos  que  a  escola  média  deve  trabalhar.  Mas,  atualmente,  na  dinâmica  das  novas  formas  de
produção  e  circulação  do  conhecimento  a  seleção  de  conteúdos  assume  uma  posição  de  destaque.  Não  há  mais  lugar  para  uma  escola
cujo  ensino,  pautado  em  uma  lógica  apenas  disciplinar,  selecione  uma  listagem  de  conteúdos,  marginalizando  critérios  que  levam  a
outras  aprendizagens.  Nesse  sentido  o  trabalho  procurou  discutir  os  critérios  de  seleção  de  conteúdos  face  às  novas  exigências  para  o
Ensino  Médio.  A  pesquisa  foi  desenvolvida,  na  cidade  de  Natal,  capital  do  RN:  a  1ª  etapa,  em  cinco  escolas  públicas  (estaduais)  com
23  professores(as)  e  da  2ª  etapa  participaram  três  professoras  de  uma  escola  pública  (federal).  Um  plano  elaborado  em  função  das
questões  de  estudo  orientou  a  coleta  de  dados  por  meio  de  um  questionário  com  perguntas  abertas  e  fechadas,  aplicado  nas  duas  etapas.
Com  o  objetivo  de  aprofundar  o  sentido  dos  dados  coletados  na  2ª  etapa  da  pesquisa,  recorremos,  também,  a  entrevistas  e  documentos.
Os  dados  da  1ª  etapa  -  sintetizados  em  tabelas  e  gráficos  -  foram  categorizados  a  partir  do  sentido  que  emergiu  das  respostas  dos(as)
participantes.  A  quase  totalidade  de  professores(as)  utiliza,  preponderantemente,  critérios  disciplinares  para  selecionar  os  conteúdos.  O
programa  do  vestibular  e  o  livro  didático  encontram-se,  de  forma  expressiva,  dentre  os  critérios.  Resultados  empíricos  da  pesquisa  e
referendados  por  uma  base  teórica  justificam  a  necessidade  de  uma  ruptura  com  critérios  tradicionais  hegemônicos  na  seleção  dos
conteúdos,  sinalizando  com  novos  saberes  para  professores(as):  são  conclusões  que  estão  na  2ª  etapa  da  pesquisa.  Constatamos,  por
fim,  que  nos  dias  atuais,  o  processo  de  seleção  de  conteúdos  no  Ensino  Médio  é  um  dos  grandes  desafios  no  exercício  profissional  de
professores(as).  Especialmente,  se  se  considera  o  fato  de  que  esse  processo  extrapola  os  muros  da  instituição  escolar,  pois  saber  que
cidadão  a  escola  de  Ensino  Médio  deve  formar  é,  antes  de  tudo,  definir  qual  a  essência  dos  conteúdos  de  seu  ensino.  E  essa  é  uma
questão  de  responsabilidade  social.  
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Palavra Chave: biodiversidade; desenvolv. sustentável; ensino de biologia

Resumo:  
O  objetivo  deste  estudo  foi  verificar  se  os  conhecimentos  sobre  biodiversidade  e  desenvolvimento  sustentável  estão  sendo  socializados
nas  escolas  da  principal  cidade  da  Amazônia  brasileira  e  alcançam  papel  de  destaque  na  formação  escolar  básica,  de  modo  a  auxiliar  na
formulação  de  uma  consciência  pública  de  valorização  dos  bens  biológicos  da  região,  levando-se  em  conta  que  nessa  região  a
biodiversidade  é  uma  das  suas  maiores  riquezas  e  o  desenvolvimento  sustentável  o  maior  alvo  das  políticas  públicas.  O  trabalho  foi
realizado  no  ensino  médio  e  analisou  10  livros  didáticos  e  8  propostas  curriculares  referentes  à  disciplina  Biologia;  ouviu  ainda  24
professores  e  719  alunos  do  3º  ano  de  escola  públicas  e  particulares  do  município  de  Belém,  Pará,  Brasil.  Os  resultados  mostraram  que
os  conteúdos  apresentados  nos  livros  didáticos  e  recomendados  nas  propostas  curriculares  possuem  características  universais,
desvinculadas  das  questões  regionais,  e  que  os  conhecimentos  de  estudantes  e  professores  sobre  biodiversidade  geral,  amazônica  e
desenvolvimento  sustentável  carecem  de  fundamentação  cientifica  atualizada;  portanto,  não  alcançam  significação  na  formulação  de
uma  postura  voltada  à  conservação  ambiental.  Como  propostas,  são  sugeridas:  a)  aproximação  mais  significativa  da  escola  com  os
conhecimentos  científicos  produzidos  sobre  questões  ambientais  regionais;  b)  o  estabelecimento  de  políticas  públicas  em  nível
educacional  na  região  que  priorizem  essas  discussões  na  formação  dos  professores.
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Título: AIDS na escola: Os contextos e as representações sociais  de estudantes de ensinomédio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200369533006016002P8

Palavra Chave: AIDS, PREVENÇÃO, AIDS NA ADOLESCÊNCIA

Resumo:  
  Este  estudo  objetivou  explorar  as  contextualizações  e  Representações  Sociais  de  adolescentes  do  Ensino  Médio  sobre  a  AIDS  e
Programas  de  Prevenção  à  AIDS  nas  Escolas.  Foram  sujeitos  440  alunos  de  1a  e  3a  séries  do  Ensino  Médio  de  10  Municípios  do
Estado  de  São  Paulo.  Utilizou-se  de  questionário  com  questões  abertas  e  fechadas  com  dimensões  do  contexto  familiar  e  social,
situação  de  risco  e  Representações  Sociais  sobre  a  AIDS  e  Programas  de  Prevenção  à  AIDS  nas  Escolas.  As  respostas  foram  analisadas
pela  técnica  de  Análise  de  Conteúdo.  Nos  resultados  das  percepções  dos  adolescentes,  alunos  desfrutam  maiores  liberdades  no  lazer,
rotina  de  trabalho  e  estudos,  relações  com  amigos,  disponibilidade  de  dinheiro,  consumo  de  álcool  e  experiências  sexuais  que  alunas.
Todos  apresentaram  poucas  preocupações  com  a  AIDS,  admitem  ter  relações  sexuais  sem  compromissos,  31%  indicaram  ter  tido
relações  sexuais,  alunas  apresentaram  mais  atividade  sexual  que  os  alunos,  58%  indicaram  ter  usado  camisinha  com  maiores  rejeições
entre  as  alunas.  Alunas  da  1a  indicaram  maior  precocidade  no  início  da  vida  sexual  e  consumo  álcool.  Nas  Representações  Sociais
sobre  AIDS,  destacam-se  aspectos  biológicos-medicalizados  com  baixas  referências  à  prevenção,  distorções  nos  conhecimentos  sobre
transmissão  e  prevenção.  A  3a  série  manifestou  maiores  insatisfações  e  falta  de  interatividade  nos  Programas  de  Prevenção.  Os
adolescentes  reproduzem  as  Representações  Sociais  de  Professores  sobre  AIDS  via  atividades  de  prevenção  nas  escolas.  
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200336733005010001P9

Palavra Chave: Currículo; Reforma educacional; Competências

Resumo:  
  A  Tese  Competências:  a  pedagogia  do  "novo  ensino  médio"  ocupa-se  do  estudo  da  reforma  curricular  do  Ensino  Médio  no  Brasil,
empreendida  a  partir  do  início  dos  anos  90.  Esse  estudo  se  justifica  pela  necessidade  de  se  encontrar  as  razões  das  mudanças  propostas,
bem  como  analisar  o  modo  como  se  processou  a  composição  do  discurso  oficial  orientador  da  reforma  e  refletir  sobre  os  prováveis
impactos  que  as  proposições  podem  causar  sobre  a  escola  e  sobre  a  formação  humana  que  se  processa  nesse  nível  de  ensino.  As
propostas  em  torno  da  organização  curricular  prescrevem  que  as  escolas  se  orientem  pela  noção  de  competências  e,  desse  modo,  esta  é
tomada  como  elemento  nuclear  da  análise.  O  objetivo  desta  Tese  é,  portanto,  o  de  investigar  o  significado  que  adquire  a  noção  de
competências  no  âmbito  das  prescrições  normativas.  São  tomadas  como  objeto  de  análise  as  "Teorias  da  Competência",  em  suas
explicitações  no  campo  da  psicologia  da  aprendizagem,  nas  vertentes  piagetiana  e  condutista,  e  na  lingüística  de  Noam  Chomsky.  São
analisadas  as  apropriações  recentes  dessas  teorias  pela  Sociologia  do  Trabalho  e  pelo  campo  do  Currículo.  Procede-se  à  análise  dos
documentos  oficiais  produzidos  com  o  fim  de  implementar  a  reforma  curricular  e  discute-se  a  hipótese  de  que  a  noção  de
competências,  no  interior  dos  dispositivos  normativos,  comporta  um  caráter  instrumental  e  operacional  que  pode  sedimentar  práticas
educativas  geradoras  de  uma  formação  voltada  exclusivamente  para  a  adaptação,  em  detrimento  de  uma  formação  crítica  e  reflexiva;
esse  caráter  instrumental  viabiliza  ainda  a  sujeição  da  escola  ao  controle  externo,  seja  no  que  diz  respeito  à  sua  subordinação  às
prescrições  da  política  local  e  internacional,  seja  com  relação  à  sua  adaptação  a  propaladas  mudanças  no  mercado  de  trabalho.  Parte-se
do  pressuposto  de  que  há  um  duplo  movimento  presente  na  reforma  educacional:  a  produção  de  um  conjunto  de  prescrições
sustentadas  em  conceitos  definidores  da  formação  que  se  pretende  e  os  modos  como  essas  prescrições  são  interpretadas  e  apropriadas
pelas  escolas  são  movimentos  distintos  que  fazem  com  que  as  proposições  da  reforma  curricular,  quando  lidas  e  interpretadas  pelas
escolas,  adquiram  significados  diversos  em  relação  às  suas  formulações  originais.  Isso  leva  a  concluir  que  a  reforma  curricular  possui
alcance  limitado,  pois  ao  mesmo  tempo  em  que  produz  alterações  nas  práticas  desencadeadas  pelas  escolas,  seus  dispositivos
normativos  são  re-configurados  por  estas,  produzindo  significados  distintos  dos  inicialmente  aventados.  
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Palavra Chave: Ensino de Ciências, ensino médio

Resumo:  
  O  objetivo  desta  tese  é  analisar  como  professores  do  Ensino  Médio  se  apropriam  do  discurso  de  inovação  curricular  de  Química.  O
estudo  baseia-se  em  entrevistas  realizadas  com  doze  professores  participantes  do  PRÓ-MÉDIO  e  do  PRÓ-CIÊNCIAS,  programas  de
formação  continuada  e  inovação  curricular  ocorridos  em  Minas  Gerais  de  1997  a  1999.  A  análise  dos  discursos  dos  professores
fundamenta-se,  dentre  outros  referenciais,  na  complexa  constituição  do  saber  docente,  conforme  concebido  por  Maurice  Tardif  e
colaboradores.  Este  estudo  discute  também  as  condições  de  produção  e  proposição  de  um  discurso  de  inovação  curricular  com  base,
fundamentalmente,  na  "economia  das  trocas  lingüísticas",  de  Pierre  Bourdieu.  Tal  discussão  é  realizada  dentro  do  contexto  constituído
pelas  políticas  públicas  e  legislações  educacionais  editadas  na  segunda  metade  dos  anos  90  no  Brasil.  Finalmente,  tratamos  da
apropriação  do  discurso  de  inovação  pelos  professores,  com  base  na  "metalingüística"  de  Mikhail  Bakhtin,  utilizando  especialmente  os
conceitos  de  apropriação  do  discurso  do  outro  e  polifonia.  Assim,  pudemos  ouvir  as  diversas  vozes  que  se  fazem  presentes  no  discurso
de  cada  professor,  num  processo  complexo  de  justificação,  acordo,  competição  e  dissimulação,  dentre  outras  dinâmicas,  criando  e
recriando  sentidos  de  inovação,  cada  um  povoando  o  discurso  de  inovação  curricular  com  seus  acentos  e  intenções.  A  experiência  do
professor  ora  é  aliada  da  cultura  escolar,  na  crítica  aos  discursos  idealizados  da  academia,  ora  se  contrapõe  a  certas  práticas  escolares
tradicionais  já  desgastadas  e  faz-se  aliada  da  inovação.  A  voz  dos  alunos  aparece  como  árbitro  principal  do  ideário  inovador:  de  um
lado,  ela  aparece  apoiando  a  contextualização  e  a  experimentação,  de  outro,  ela  se  mostra  preocupada  com  a  preparação  para  exames.  
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200318033004030017P7

Palavra Chave: violência, juventude, escola, drogas, gangues, armas

Resumo:  
  presente  trabalho  tem  como  objetivo  de  estudo  as  representações  juvenis  sobre  violência,  especificamente  as  violências  ocorridas  no
universo  escolar.  Para  tanto,  foram  analisados  dados  coletados  em  pesquisa  qualitativa,  junto  a  jovens  integrantes  do  alunado  de  duas
escolas  públicas  de  Ensino  Médio  de  uma  cidade  do  interior  paulista.  Assim,  buscamos  responder:  quais  seriam  as  representações  e
práticas  sobre  a  violência?  Em  que  medida  atitudes  por  nós  concebidas  enquanto  violentas,  para  esses  jovens  não  passariam  de
transgressões  inconseqüentes?  Até  que  ponto  a  sociabilidade  quotidiana  destes  jovens  incorporaria  práticas  perigosas,  arriscadas  e
violentas,  nos  quais  tanto  podem  ter  sido  atores,  quanto  vítimas?  E  como  eles  costumavam  proceder  para  conviverem  com  elementos
de  violência  na  escola  em  suas  múltiplas  formas:  verticais  e  horizontais,  físicas  e  simbólicas?  Quais  seriam  as  estratégias  de  proteção?
Seriam  os  pactos  (muitas  vezes,  do  silêncio)  e/ou  ingresso  em  gangues?  
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Palavra Chave: adolescência, comportamentos de risco, enfrentamento violent

Resumo:  
  O  presente  estudo  parte  de  um  mapeamento  acerca  dos  comportamentos  de  risco  nos  jovens  da  cidade  de  Porto  Alegre  utilizando  a
Psicologia  da  Saúde  como  marco  teórico.  Participaram  da  pesquisa  389  jovens,  estudantes  de  terceiro  ano  do  ensino  médio  de  escolas
públicas  e  privadas  das  diferentes  regiões  da  cidade.  São  abordados  os  comportamentos  de  risco  de  enfrentamento  violento,  conduta
sexual  de  risco  e  consumo  de  drogas  ilegais  como  prioritários,  embora  se  investigue  também  o  consumo  de  álcool  e  cigarros  e  a
condução  de  veículos  automotores.  Neste  mapeamento  inicial  são  investigadas,  ainda,  variáveis  referentes  a  apoio  familiar  e  de
amigos,  bem-estar  psicológico  e  estratégias  de  afrontamento.  Em  seguida,  realizamos  um  estudo  acerca  dos  preditores  para  cada  um
dos  comportamentos  e  a  possível  associação  entre  os  comportamentos  de  risco.  Os  resultados  demonstram  baixos  índices  dos
comportamentos  de  risco  estudados  nesta  população,  sendo  que  as  condutas  sexuais  de  risco  são  as  que  se  apresentam  em  maior
proporção.  De  maneira  geral,  pudemos  identificar  uma  associação  significativa  entre  os  diversos  comportamentos  de  risco  estudados,  o
que  nos  permitiu  identificar  a  presença  da  "síndrome  da  conduta  problema"  de  Jessor  e  Jessor  (1977).  Quanto  aos  preditores  dos  três
comportamentos  estudados,  encontramos  que  enfrentamento  violento  e  conduta  sexual  de  risco  têm  maior  poder  preditivo  para  os
indivíduos  de  sexo  masculino  e,  possivelmente,  dizem  respeito  a  um  padrão  de  respostas  socialmente  condicionadas.  Já  o  consumo  de
drogas  ilegais  não  apresenta  diferenças  quanto  ao  poder  preditivo  entre  os  sexos,  revelando  o  envolvimento  dos  jovens  como  uma
alternativa  de  alívio  da  tensão.  De  maneira  geral,  os  jovens  que  participaram  desta  pesquisa  apresentam  bons  índices  de
saúde/bem-estar  psicológico  e  se  utilizam  de  um  amplo  repertório  de  estratégias  de  afrontamento.  Aspectos  que  compreendemos  como
positivos,  posto  que  representam  potenciais  fatores  protetores  para  condutas  de  risco.  No  entanto,  embora  não  tenhamos  encontrado
uma  alta  incidência  dos  comportamentos  de  risco  nos  jovens  de  nossa  amostra,  os  resultados  requerem  atenção,  ainda  mais  se
consideramos  que  as  condutas  de  risco  vão  associando-se  progressivamente  em  termos  de  gravidade.  Nesse  sentido,  salientamos  a
necessidade  de  assumirmos  um  compromisso  social  com  o  tema,  posto  que  os  comportamentos  de  risco  entre  jovens  não  representam
um  problema  isolado,  mas  um  indicador  de  enfermidade  da  sociedade  na  qual  vivemos.  
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Título: O discurso do adolescente e o rito de passagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200338033002010103P3

Palavra Chave: adolescentes, ritos de passgem, semiótica

Resumo:  
  O  presente  trabalho  foi  realizado  visando  examinar  o  discurso  do  adolescente,  aluno  da  escola  pública,  no  cumprimento  de  uma  das
primeiras  tarefas  importantes  que  realiza  rumo  à  vida  adulta:  escolher,  ao  término  do  Ensino  Médio,  a  continuidade  de  seus  estudos
e/ou  trabalho.  O  exame  da  conclusão  do  Ensino  Médio  com  a  passagem  para  o  mercado  de  trabalho  e/ou  continuidade  dos  estudos,
ritual  iniciático  da  vida  moderna,  apoiou-se  nos  modelos  teóricos  da  Semiótica  de  Greimas  e  de  seus  discípulos  Courtês  e  Pais,  entre
outros  que  desenvolvem  essa  teoria  bem  como  nos  modelos  teóricos  da  Sociossemiótica  e  Semiótica  das  Culturas.  Foi  de  interesse  o
percurso  gerativo  da  enunciação,  sobretudo  na  reelaboração  de  Pais  (1993)  que  relacionou  o  percurso  frástico  de  Pottier  ao  percurso
transfrástico  de  Greimas  e  fez  evidência  à  combinação  da  enunciação  de  codificação  com  a  enunciação  de  decodificação.  Importante
contribuição  teórica  ofereceu,  ainda  a  Psicologia  Social  nos  estudos  de  Kaës,  Fernandes,  Correa,  entre  outros,  a  Psicanálise  e  a
Antropologia.  O  corpus  é  constituído  pelo  discurso  dos  adolescentes,  manifestado  em  redações  cujo  tema  remete-se  à  escolha
profissional.  Buscou-se  verificar  de  que  forma  e  com  que  recurso  (externo  e  interno)  o  jovem  da  escola  pública  realiza  sua  travessia.
Procura-se  refletir  a  contribuição  da  instituição  escolar  nesse  percurso.  Para  tanto,  foram  estudadas  as  estruturas  semânticas-sintáxicas
que  atualizam  os  discursos  e  as  relações  com  processo  sócio-cultural  que  determina  uma  "visão  de  mundo".  O  tema  investigado  parece
ser  relevante  na  medida  em  que  detecta  as  ocorrências  sócio-econômicas,  culturais  sustentando  o  desejo  de  realização  do  universo  de
discurso  do  adolescente.  Constatar  os  fatores  intervenientes  à  escolha  dos  jovens  pode-se  verificar  valioso  instrumento  aos  que
diretamente  têm  a  tarefa  de  educar.  
  

Data Pesquisa: 30/11/2008

Autor: Sueli Rugno

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 9/1/2009 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 696 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 697

Título: A internalização de conceitos de Biologia por alunos de Ensino Médio: um estudo microgenético

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200381533002010001P6

Palavra Chave: microgênese, Vygotsky, interação social, internalização, Ens

Resumo:  Tomando-se  como  pressuposto  teórico  a  obra  sócio-interacionista  de  Vygotsky,  o  objetivo  deste  estudo  consistiu  em  uma
investigação  microgenética  para  avaliar  a  internalização  do  conceito  de  DNA  por  alunos  da  terceira  série  do  Ensino  Médio.  Como
segmento  final  da  educação  básica,  espera-se  que  os  alunos  ao  terminarem  este  segmento  de  escolaridade  tenham  internalizado  um
conjunto  de  conhecimentos  que  lhes  possibilite  diferenciar,  definir,  relacionar  e  aplicar  conceitos  de  Biologia  construídos  no  decorrer
das  diferentes  séries.  Para  tanto,  foram  entrevistados  seis  alunos  de  uma  escola  particular  de  São  Paulo  considerados  pela  professora  de
Biologia  como  os  que  mais  se  destacavam  nas  aulas  pelo  interesse,  empenho  e  participação.  Inicialmente  foi-lhes  explicado  como  seria
o  desenvolvimento  do  trabalho  e  quais  eram  os  objetivos  pretendidos  com  a  pesquisa  da  qual  iriam  participar.  Antes  de  realizarmos  as
gravações  individuais  das  entrevistas  em  áudio,  cada  aluno  respondeu  a  um  questionário  (pré-entrevista)  para  que  pudéssemos  avaliar
qual  a  definição,  as  conexões  e  as  aplicações  do  conceito  de  DNA  que  já  tinham  internalizado,  antes  que  ocorressem  as  interações
dialógicas  com  o  pesquisador.  Após  a  entrevista,  o  mesmo  questionário  foi  proposto  novamente  para  avaliar  as  mudanças  conceituais
ocorridas  (pós-entrevista  1)  em  relação  à  pré-entrevista.  Cada  entrevista  foi  analisada  com  base  na  atividade  discursiva  para  avaliação
das  mudanças  cognitivas  ocorridas  com  os  alunos  durante  o  processo  interativo  com  o  pesquisador.  A  análise  das  entrevistas  e  o
questionário  da  pós-entrevista  1  permitiram  constatar  as  diferenças  das  respostas  em  relação  a  pré-entrevista,  demonstrando
reorganizações  e  inter-relações  conceituais  que  se  estabeleceram  à  medida  que  os  alunos  forma  conduzidos  pelo  pesquisador  a  uma
atividade  metacognitiva.  Após  três  meses  do  término  da  pesquisa,  cada  aluno  foi  novamente  convocado  para  responder  o  mesmo
questionário  proposto  antes  do  início  das  entrevistas  (pós-entrevista  2)  para  avaliação  da  internalização  dos  conceitos  trabalhados.
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Título: Representações midiáticas: um estudo sobre o Exame Nacional do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200336433005010002P5

Palavra Chave: EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO, REPR.SOCIAL

Resumo:  Frente  ao  crescente  número  de  participantes  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  -  ENEM  -  e  da  grande  discussão  que  ele
tem  suscitado  desde  sua  criação,  decidiu-se  investigar,  com  base  na  Teoria  das  Representações  Sociais,  como  a  mídia  impressa  estaria
construindo  uma  imagem  sobre  o  mesmo  e  como  os  alunos  concluintes  do  ensino  médio  estariam  se  apropriando  desta  imagem.  Para
tanto  foi  utilizada  a  seguinte  metodologia:  sobre  o  material  selecionado  da  imprensa  escrita  de  grande  circulação  foi  realizada  uma
análise  de  conteúdo  através  do  software  ALCESTE  (Analyse  Lexical  par  Contexte  dun  Ensemble  de  Segments  de  Texte).  Para  os
alunos  futuros  participantes  do  ENEM  foram  coletadas  informações  a  partir  de  um  questionário  sobre  o  qual  aplicou-se  o  software
ALCESTE  na  análise  de  duas  questões  abertas  e  o  sotfware  EVOC  (Ensemble  de  Programmes  Permettant  lAnalyse  des  Evocations)
sobre  algumas  palavras  para  as  quais  se  pedia  quatro  evocações.  Os  dados  obtidos  foram  analisados  segundo  a  Teoria  das
Representações  Sociais  de  Serge  Moscovici  (1976)  e  do  conceito  de  Representações  Midiáticas  de  Sary  Calonge  Cole  (2001).  Os
resultados  mostram  que  as  matérias  divulgadas  pela  mídia  impressa  permitem  afirmar  que  a  construção  de  uma  representação  midiática
realizada  sobre  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  envolve  a  objetivação  do  exame  em  relação  ao  exame  vestibular  e  a  ancoragem  em
função  da  colocação  de  uma  possibilidade  de  êxito  no  mesmo  vestibular.  Em  relação  aos  alunos  pode-se  afirmar  que,  absorvendo  o
veicu-lado  pela  mídia,  representam  o  ENEM  objetivando-o  no  exame  vestibular  e  ancorando-o  na  vitória  sobre  um  obstáculo
aborrecido,  difícil,  mas  necessário  para  suas  vidas  futuras.
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Título: Trabalho de Campo : importante recurso Didático-Pedagógico para o Ensino Médio da Educação 
Báscia - Minhas Experiências

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20037732006012010P8

Palavra Chave: trabalho de campo ; teoria/prática -;educação ; evasão escolar.

Resumo:  O  presente  trabalho  apresenta  as  pesquisas  de  campo,  ou  melhor  dizendo,  os  trabalhos  de  campo  como  importante  recurso
didático-pedagógico  para  a  educação  básica,  ensino  médio.  Norteado  pela  análise  histórico-epistemológico  da  conhecimento  rumo  a
transdisciplinariedade  e  do  pensamento  geográfico,  tem  a  pretensão  de  demosntrar  o  interesse  de  alunos  e  professores  do  ensino  médio
por  sua  práxis,  a  qual  contribui  de  maneira  unívoca  para  a  queda  dos  índices  de  evasão  escolar,  não  obstante,  possibilita  nos  alunos  e
alunas  -  pela  simbiose  teoria/prática  a  construção  de  pesquisadores  cidadãos  críticos,  comprometidos  com  valores  e  atitudes  universais,
dentre  tantos:  a  ética,  o  cooperativismo,  a  solidariedade,  e  a  fraternidade;  e,  como  feedback  à  sociedade,  norteado  por  minhas
experiências,  apresenta,  em  seu  último  capítulo  uma  disussão  filosófico-metológica  a  cerca  de  como  realizar  trabalho  de  campo.  
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Título: A CONSTRUÇÃO DOS SABERES DOCENTES NO ENSINO MÉDIO: influência da cultura escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200315725001019001P7

Palavra Chave: Vestibular; Ensino médio; Cultura escolar; Saberes docentes.

Resumo:  
O  estudo  investiga  a  construção  dos  saberes  docentes  no  Ensino  Médio  e  as  influências  da  cultura  escolar.  Procuramos  analisar  os
saber  construídos  pelos  professores/professoras  para  lidar  com  as  exigências  dos  vestibulares  e  processos  seletivos,  o  Ensino  Médio  e
suas  funções  formais  e  informais  vivenciadas  pelas  escolas,  e  o  processo  de  seleção  dos  conteúdos  de  ensino  para  este  nível  de
escolaridade.  Assim,  ao  estudar  a  categorial  central  -  o  saber  docente  -  trabalhamos  com  os  aportes  teórico  de  Zeichner  (1993),  Freire
(1999),  Charlot  (2000)  e  Tardif  (2002),  compreendendo  este  saber  como  profissional,  plural,  social,  não-analítico  e  temporal.  E,
incursionamos  no  conceito  de  cultura  escolar,  como  um  espaço  aberto  e  flexível  e  resultado  das  variadas  influências  sofridas  e
exercidas  pela  escola.  Para  tanto,  trabalhamos  com  os/as  docentes  das  turmas  de  3os  anos  de  duas  escolas  públicas  estaduais  e  uma
escola  da  rede  privada  de  ensino,  no  qual  o  percurso  de  investigação  foi  mediatizado  pela  abordagem  teórico-epistemológica  da
pesquisa  qualitativa  com  enfoque  crítico-dialético,  a  partir  dos  quais  a  metodologia  se  integrou  e  o  tratamento  dos  dados  aconteceu  na
perspectiva  da  análise  de  conteúdo.  Na  realidade  pesquisada  revelou-se  que  os  saberes  são,  principalmente,  originados  na  prática  e  na
experiência,  nas  quais  os/as  docentes  deparam-se  com  situações  diversas  no  espaço  escolar,  sendo  chamados/chamadas  a  lidar  com  a
gestão  da  sala  de  aula,  a  mediatização  dos  conteúdos  de  ensino  e  as  pressões  internas  e  externas  para  o  cumprimento  dos  programas
desses  conteúdos,  que  cerceam  sua  autonomia  e  processo  identitário.  
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Título: O processo de formação do leitor de literatura no ensino médio: uma análise doumental do tratamento 
metodológico dado aos textos literários, no livro didático

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20035033054010002P4

Palavra Chave: Livro-didático; texto; literatura; leitura estética.

Resumo:  
Esta  dissertação  apresenta  uma  análise  documental  a  respeito  do  tratameto  metodológico  dado  aos  textos  literários,  no  livro  didático
Português  -  Novo  Ensino  Médio  de  José  Domingues  Maia  e  sua  influência  no  processo  de  formação  do  leitor  de  Literatura,  mo  Ensino
Médio.  Analisou-se,  neste  pesquisa,  o  roteiro  de  trabalho  proposto  pelo  autor  na  exploração  do  texto  literário  e  no  estudo  de  Literatura,
verificando-se  os  pressupostos  teóricos  subjacentes  à  sua  proposta  de  trabalho.  Foram  tomados  como  sujeitos  da  pesquisa  docentes  e
discentes  do  Ensino  Médio,  objetivando-se  avaliar  a  condição  de  leitores  de  textos  literários,  enquanto  participantes  do  processo
ensino-aprendizagem,  cuja  ferramenta  básica  é  o  Livro  Didático  em  análise.  Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  foi  utuilizada  uma
metodologia  centrada,  primordialmente,  nos  estudos  de  Baktin  (Crítica  sociológica),  E.P.  Orlandi  (Análise  do  Discurso)  e  Regina
Zilberman  (Leitura  Emancipatória)  pretendendo-se  destacar  a  importância  da  dimensão  histórico-social  da  linguagem,  privilegiando  os
diálogos  entre:  autor  /  leitor,  texto  /  contexto.  O  estudo  mostra  que  o  Livro  Didático  em  análise,  na  metodologia  utilizada  para  a
exploração  do  texto  literário,  utiliza-se  de  concepções  redutoras  de  texto  e  de  leitura  e  abordagens  superficiais,  não  contribuindo,
assim,  de  forma  adequada,  para  a  formação  de  uma  leitor  crítico  e  capaz  de  adentrar  as  especificidades  artísticas  e  humanizadoras  do
texto  literário.  
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Título: O desempenho dos estudantes do ensino médio em relação ao conceito de herança biológica a partir 
das provas vestibulares da FUVEST. 01/12/2003

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200391633002010001P6

Palavra Chave: currículo,;ensino de Biologia; ensino-aprendizagem de herança.

Resumo:  
O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  verificar  a  aprendizagem  do  conceito  de  herança  biológica  dos  alunos  egressos  do  ensino
médio,  a  fim  de  obter  um  perfil  do  currículo  real  avaliado.  Para  isso,  como  fonte  documental,  foram  tomados  os  relatórios  e  as  provas
vestibulares  de  Biologia  da  FUVEST  (Fundação  Universitária  para  o  Vestibular),  dos  anos  de  1996  a  2000,  uma  vez  que,  esse  processo
seletivo  revela  informações  importantes  sobre  um  contingente  significativo  de  estudantes  (cerca  de  140.000  candidatos/ano).  Dentre  as
100  questões  que  compunham  os  cinco  anos  de  provas  estudadas,  foram  selecionadas  31  questões  relativas  à  herança  biológica.  Foi
utilizado  o  Índice  Efetivo  de  Acerto  dos  candidatos  como  indicador  do  desempenho  em  relação  aos  conteúdos  encontrados  nas  provas.
As  questões  referentes  à  herança  apresentaram-se  com  os  menores  Índices  Efetivos  de  Acerto  em  relação  às  demais  questões.  Esse  fato
levou  ao  desenvolvimento  de  etapas  metodológicas  que  permitissem  análises  detalhadas  dos  conteúdos  específicos  presentes  nas
questões  e  relacioná-los  com  os  desempenhos  dos  estudantes.  As  análises  da  relação  conteúdo/desempenho  mostraram  os  mesmos
resultados  encontrados  na  literatura  desde  1985,  ou  seja,  foram  encontradas  as  mesmas  dificuldades,  por  parte  dos  estudantes,  em
relação  aos  conteúdos  de  Genética,  tais  como  meiose  e  sua  relação  com  a  transmissão  de  características  (gametogênese),  a  localização
gênica,  os  processos  celulares  e  a  informação  hereditária,  dentre  outros.  São  discutidas  as  dificuldades  na  aprendizagem  e  no  ensino
desses  conteúdos  no  currículo  de  Biologia.  
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Título: A prática de leitura e escrita de alunos do ensino médio sobre física moderna e contemporânea

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200326532001010001P7

Palavra Chave: Linguagem; Divulgação Científica; Ensino Médio.

Resumo:  Nesta  pesquisa  analisamos  a  prática  de  leitura  e  escrita  de  alunos  em  aulas  de  Física  do  -  ensino  médio.  Para  isso  foi
construída  uma  seqüência  de  ensino,  cujo  tema  é  a  Física  Modema  e  Contemporânea  (FMC).  A  seqüência  de  ensino  foi  trabalhada  com
alunos  de  -  uma  turma  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  federal  escolhida  como  representante  exemplar  para  nosso  objeto  de
estudo.  Procuramos  investigar,  a  partir  das  atividades  realizadas  com  textos  de  divulgação  científica  (DC)  e  didáticos,  filmes  didáticos
e  de  longa  metragem  de  ficção  científica,  transparências  e  resolução  de  problemas  os  indicadores  de  uma  apropriação  progressiva  da
linguagem  científica.  Questionamos  também  a  influência  ..  de  textos  de  DC  e  a  presença  de  linguagens  diferentes  nas  respostas  escritas
dos  alunos  no  decorrer  da  seqüência.  Esta  pesquisa  considera  a  aprendizagem  um  processo  essencialmente  sócio-cultural  mediada  pela
linguagem  (Vygotsky,  1999)  e  nos  conceitos  de  gêneros  de  discurso,  tema  e  intertextualidade  de  Bakhtin  (2002).  Esse  referencial  é
operacionalizado  a  partir  de  categorias  por  nós  construídas  e  adaptadas  de  Braga  (2003)  e  Zamboni  (1997).  Os  dados  da  pesquisa,
resultantes  da  análise  das  respostas  escritas  dos  alunos,  foram  sistematizados  e  permitiram  reconhecer  as  mudanças  e  permanências
expressas  na  escrita  dos  alunos.  Concluímos  que  a  intertextualidade  evidenciada  nas  respostas  escritas  dos  alunos  indica  uma
apropriação  de  indicadores  dos  diferentes  gêneros  trabalhados  na  seqüência.  A  descrição  de  entidades  físicas  migra  para  a  descrição  de
fenômenos  físicos  que  supomos  representar  uma  evolução  do  perfil  de  resposta  escrita  dos  alunos.  Observamos  que  o  interlocutor  dos
alunos  continua  restrito  à  sala  de  aula  sendo  uma  escrita  especializada  do  discurso  didático.  Nossos  resultados  apontam  que  os  textos
de  DC  podem  ser  utilizados  como  estratégia  de  ensino  de  conteúdos  de  Física.  Assim,  a  sala  de  aula  oportuniza  a  discussão  dos  meios  e
métodos  de  produção  da  ciência,  situação  que  contribui  para  uma  aproximação  com  o  fazer  científico.
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Título: Atividades de Educação Ambiental no Ensino Médio: em busca de um novo olhar
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Palavra Chave: Educação Ambiental; Sensibilização; Metodologia; Ensino Médio.

Resumo:  Este  é  um  trabalho  de  pesquisa  em  Educação  Ambiental  que  foi  desenvolvido  com  alunos  do  ensino  médio  de  uma  classe
regular  da  Escola  Técnica  Estadual,  onde  a  pesquisadora  é  também  a  professora.  O  objetivo  principal  desta  pesquisa  foi  analisar  o
processo  de  aplicação  das  atividades  procurando  detectar  as  concepções  sobre  meio  ambiente  dos  alunos  e  identificar  as  posturas  dos
mesmos  em  relação  à  temática  ambiental.  A  maioria  das  atividades  foram  desenvolvidas  em  sala  de  aula  utilizando  recursos  simples  e
de  fácil  acesso.  Essas  atividades  se  dividem  em  três  blocos  temáticos:  diagnóstico,  reflexão  e  ação.  A  metodologia  utilizada  é  a
qualitativa,  sendo  usados  a  observação  participante,  gravações,  fotografias,  diário  de  campo  e  entrevista.  Os  dados  foram  analisados
através  da  análise  do  conteúdo,  sendo  separados  em  categorias.  Após  a  análise  e  interpretação  dos  dados  resultantes  da  pesquisa  as
atividades  foram  agrupadas  em  dois  momentos,  o  primeiro  momento  foi  o  da  caracterização  geral  dos  sujeitos  ,  que  possibilitou  o
reconhecimento  das  suas  concepções  sobre  a  temática  ambiental,  o  segundo  momento  foi  bloco  da  sensibilização,  ou  seja,  os  dados  das
atividades  foram  separados  e  agrupados  por  meio  da  maior  relevância  em  relação  ao  processo  de  sensibilização.  De  uma  maneira  geral
foi  detectado  a  falta  de  conhecimento  pela  maioria  dos  alunos  sobre  Educação  Ambiental.  Houve  em  certos  momentos  uma
sensibilização  para  os  problemas  do  meio  ambiente,  porém,  para  que  esses  sujeitos  realmente  se  conscientizem  é  necessário  a
continuidade  das  ações  em  Educação  Ambiental.  É  importante  destacar  o  uso  da  linguagem  visual  com  veículo  de  sensibilização,  pois
este  tipo  de  atividade  proporcionou  momentos  enriquecedores  tanto  do  ponto  de  vista  de  produção  de  conhecimentos  como  de
sensibilização  dos  sujeitos  envolvidos.  A  visão  antropocêntrica  é  predominante  e  existe  a  necessidade  do  efetivo  aumento  de  ações
nesta  área  para  realmente  consolidar  a  busca  de  um  novo  olhar  sobre  o  ambiente  
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Palavra Chave: interdisciplinaridade; construção de conhecimento; alteridade.

Resumo:  
  
  
Resumo  tese/dissertação:  
  A  presente  dissertação  é  resultado  de  uma  pesquisa  qualitativa  sobre  as  representações  de  professores  dos  Campos  Gerais  sobre
interdisciplinaridade.  Para  coleta  de  dados  utilizou-se  de  entrevistas  semi-estruturadas,  realizadas  com  seis  professores  que  atuam  no
Ensino  Fundamental  e  Médio,  em  seis  diferentes  Escolas  das  redes  Municipal  e  Estadual  de  Ensino.  A  análise  das  informações  obtidas
através  das  entrevistas  foi  realizada  segundo  os  enfoques  sobre  interdisciplinaridade  propostos  por  Lenoir  e  Larose:  enfoque  eclético,
holístico,  pseudo-interdisciplinar,  hegemônico  e  segundo  os  processos  que  compõem  a  Teoria  das  Representações  Sociais  elaborada
por  Moscovici:  ancoragem  e  objetivação.  Aponta  como  principais  resultados  a  importância  de  possuir  uma  postura  interdisciplinar,  o
comprometimento  e  o  envolvimento  com  quem  e  o  que  ensinam,  a  necessidade  de  desenvolver  projetos  interdisciplinares  para  que  se
possa  construir  conhecimento,  evitando  assim  a  fragmentação.  Mostra  a  presença  da  alteridade,  o  estranhamento  frente  à  realidade
educacional  onde  atuam  e  a  postura  ambígua  desses  profissionais  diante  do  tema  tratado.  A  hipótese  de  que  os  professores  acreditam
que  interdisciplinaridade  é  trabalhar  relacionando  duas  ou  mais  disciplinas  e/ou  por  temas  foi  comprovada  em  parte,  pois,  pôde-se
perceber  que  cada  um  possui  um  tipo  de  representação  sobre  interdisciplinaridade,  de  acordo  com  os  enfoques  propostos  para  análise
ou  não  se  encaixam  em  nenhum  dos  enfoques,  refutando-se  a  hipótese  inicial.  Nos  seus  discursos  foi  verificado  o  desejo  de
proporcionar  um  ensino  de  qualidade  aos  alunos,  o  questionamento  freqüente  às  práticas  que  desenvolvem  em  sala  de  aula,  a
necessidade  da  execução  de  práticas  interdisciplinares  resgatando  a  inteireza  do  saber  com  o  objetivo  de  que  o  conhecimento  seja
construído  em  parceria  com  os  alunos  para  ser  utilizado  não  apenas  na  realidade  escolar,  mas  que  se  prolongue  por  toda  a  vida  dos
sujeitos.  
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Palavra Chave: EC/Ecologia e Biologia; visões de mundo; polissemia.

Resumo:  O  presente  trabalho  com  educadores  e  educadoras  de  Biologia  procurou  identificar  as  suas  representações  de  "Ecologia"  com
base  na  interpretação  das  relações  estabelecidas  com  esse  tema  no  decorrer  da  investigação.  Nas  últimas  décadas  o  termo  "Ecologia"
encontra-se  amplamente  difundido  pelos  mais  variados  contextos,  transcendendo  sua  dimensão  originalmente  científica.  Diante  dessa
polissemia  do  termo  "Ecologia",  uma  investigação  com  educadores  e  educadoras  de  Biologia  do  Ensino  Médio  de  escolas  estaduais  de
Florianópolis  procurou  observar  como  os  mesmos  estão  organizando  essa  pluralidade  de  significados,  e  quais  as  possíveis  implicações
das  suas  representações  de  "Ecologia"  na  prática  pedagógica.  Duas  tendências  de  se  representar  a  "Ecologia"  foram  reconhecidas:
Ecologia  como  Conhecimento  e  Ecologia  como  Atitude-Ação.  A  pesquisa  demonstrou  que  poucos  educadores  expressaram  uma
clareza  conceitual  com  relação  a  essas  duas  tendências,  e  tal  clareza,  ou  organização  conceitual  foi  relacionada  com  educadores  que
partiam  de  uma  compreensão  sobre  o  desenvolvimento  histórico  da  "Ecologia".  Todos  os  educadores  reconheceram  a  "Ecologia"  em
princípio  como  conhecimento,  mas  não  somente  como  conhecimento  científico,  e  sim  como  uma  gama  de  saberes  que  envolvem  uma
relação  não-predadora  sobre  o  meio  ambiente,  no  sentido  de  uma  ciência  comprometida  com  a  problemática  ambiental.  A  origem
dessas  representações  de  "Ecologia",  incluindo  a  predominante  confusão  conceitual,  articulada  à  escassez  de  uma  abordagem  histórica
das  ciências,  é  articulada  com  uma  visão  de  mundo  excessivamente  fragmentada  e  dominante  nas  sociedades,  que  se  contrapõe  à  uma
visão  de  mundo  integrada  e  escassa,  onde  são  reconhecidas  e  valorizadas  as  relações  espaço-temporais  dos  componentes  do  mundo.
Portanto,  esse  trabalho  propõe  em  princípio  uma  auto-reflexão  sobre  as  visões  de  mundo  de  cada  sujeito,  na  relação  entre  educadores  e
educandos,  e  sobre  as  conseqüências  dessas  visões  de  mundo  nas  tomadas  de  decisão  e  na  abordagem  dos  conhecimentos,  não  somente
na  Biologia,  rumo  à  construção  de  uma  abordagem  relacional  e  ao  fortalecimento  de  uma  concepção  integrada.  
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Palavra Chave: saúde mental; ansiedade; ansiedade traço - ansiedade estado.

Resumo:  Desajuste  mental  desencadeado  por  problemas  de  ansiedade  significativos,  dificulta  o  desempenho  profissional.  O  objetivo
deste  trabalho  é  questionar  uma  das  implicações  do  problema  Saúde  Mental  -  tema  bastante  amplo.  Conhecendo  alguns  problemas
enfrentados  pelos  professores,  surgiu  a  questão  dando  origem  a  esta  pesquisa  da  Ansiedade  -  "traço"  -  Ansiedade  -  "Estado".  A
Pesquisa  está  fundamentada  e  precedida  de  reflexões  sobre  a  personalidade.  A  Estrutura  da  personalidade  é  a  base  que  organiza  e  une
entre  si  as  diferentes  condutas  e  disposições  do  indivíduo,  é  a  organização  global  que  dá  consistência  e  unidade  à  conduta.  Os
conteúdos  desta  estrutura  estão  relacionados  com  as  vivências  concretas  do  indivíduo  no  seu  meio  social,  cultural  e  religioso.  A
dinâmica  da  personalidade  fornece  o  caminho  para  compreender  seu  desenvolvimento  e  as  mudanças  radicais  que  poder  sofrer.  Traço:
é  qualquer  aspecto  estável  de  comportamento  ou  experiência  de  uma  pessoa  que  auxiliam  a  distinguir  os  indivíduos  uns  dos  outros.
Ansiedade  como  estado:  refere-se  às  reações  emocionais  desagradáveis  a  uma  tensão  específica.  Ansiedade:  é  um  estado  psíquicos
afetivos,  caracterizados  por  sentimentos  de  apreensão  inquietude  e  mal-estar  difuso,  muito  semelhante  ao  medo.  Os  instrumentos
utilizados  para  a  pesquisa  foram:  OMS  para  rastreamento,  e  IDAT-CEPA  para  verificar  o  grau  de  ansiedade.  Para  o  teste  da  OMS
(SRQ-20)  fosse  relevantes,  350  professores,  sendo  175  professores  das  escolas  centrais  e  175  professores  das  escolas  periféricas.  Para
IDATE  foram  50  professores.  Foi  buscado  ainda  auxílio  de  programas  como  EXCEL,  SPSS  e  Boxplot  para  estudos  psicométricos.  Os
resultados  obtidos  foram:  no  cruzamento  feminino  para  Traço  de  ansiedade  x  Estado  de  ansiedade,  tivemos:  Grupo  2  -  um  pouco:  11
pessoas;  Gurpo  3  -  bastante:  19  pessoas;  Grupo  4  -  muitíssimo:  10  pessoas.  No  cruzamento  Traço  de  ansiedade  X  Estado  de  ansiedade
masculino  obtivemos  as  10  pessoas  pesquisas  no  Grupo  4  -  muitíssimo.  Torna-se  necessário,  que  o  professor  compreenda  que  sua
saúde  mental  é  uma  medida  imprescindível,  que  o  levará  a  analisar  as  causas  de  suas  dificuldades  de  ajustamento  e  a  buscar  possíveis
soluções,  partindo  do  princípio  de  que  assim  procedendo,  estará  garantido  e  protegendo  sua  própria  saúde  mental  e  a  de  seus  alunos.
Os  estados  ansiosos  intensos  podem,  pois  prejudicar  a  dinâmica  de  uma  classe,  porque  além  de  perturbar  o  próprio  professor
ocasionando-lhe  distúrbios  emocionais,  contaminam  os  alunos  que  também  têm  desorganizado  seus  comportamentos.  Sugestões:
Orientação  e  promoção  da  Saúde  Mental  aos  professores  do  Ensino  Fundamental  e  Médio  da  Rede  Estadual  de  Campo  Grande  -  MS.
Poder-se-ia  propor  um  trabalho  de  parceria  da  Secretaria  da  Saúde  -  MS,  aproveitado  os  psicólogos  credenciados  pelo  Previsul
(Instituto  de  Previdência  de  Mato  Grosso  do  Sul).  Celebrando  um  convênio  de  cedência  desses  profissionais  especializados  para  as
escolas  pólo.  Propostas  com  princípios  básicos,  sob  o  ponto  de  vista  técnico-político:  1)  Prestação  de  serviços  à  comunidade
envolvente;  2)  Intervenção  na  sociedade  local;  3)  Rompimento  com  as  barreiras  burocráticas-administrativas  que  impedem  a
implantação  da  proposta  de  intervenção.  Se  houver  vontade  política  por  parte  dos  órgãos  governamentais,  sua  aplicação  seria  bem
aceita.
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Palavra Chave: Direito Ambiental; Educação Ambiental; Ensino Médio.

Resumo:  O  presente  trabalho  apresenta  perspectivas  educativas  para  a  inserção  do  Direito  Ambiental  no  Ensino  Médio,  através  de
uma  abordagem  que  enfatiza  a  vivência  e  o  envolvimento  de  alunos(as)  com  conflitos  socioambientais  reais.  A  pesquisa  consistiu  no
estudo  de  um  caso  judicial  relativo  aos  impactos  ambientais  decorrentes  da  formação  do  reservatório  da  Usina  Hidrelétrica  Três  Irmãos
(rio  Tietê,  SP).  O  processo  judicial  estudado  encontra-se  concluído  desde  1998  e  tramitou  no  Poder  Judiciário  do  Estado  de  São  Paulo,
na  Comarca  de  Pereira  Barreto,  cujo  município  foi  o  mais  atingido  pela  construção  da  referida  barragem.  O  objetivo  geral  da  pesquisa
foi  analisar  as  potencialidades  desse  caso  judicial  para  subsidiar  atividades  de  Educação  Ambiental.  A  metodologia  do  estudo  de  caso
baseou-se  na  interpretação  da  argumentação  por  revelar  as  formas  e  conteúdos  dos  discursos  jurídicos.  O  caso  judicial  foi  transformado
em  um  material  educativo  com  vistas  a  transpor  para  o  espaço  escolar,  através  do  método  de  caso,  as  peculiaridades  desse  conflito
judicial.  As  atividades  educativas  aconteceram  através  de  um  mini-curso  para  alunos(as)  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  do
interior  do  Estado  de  São  Paulo,  com  a  colaboração  de  uma  professora  da  própria  escola.  Os  encontros  do  mini-curso  incluíram
diálogos,  trabalhos  em  grupo  e  dramatizações,  com  o  objetivo  de  proporcionar  uma  vivência  do  debate  jurídico-ambiental.  Os
significados  atribuídos  pelos(as)  alunos(as)  ao  evento  educativo  foram  submetidos  à  análise  fenomenológica,  da  qual  resultaram
perspectivas  educativas  para  o  tratamento  desse  tema  no  âmbito  escolar.  
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200312233005010005P4

Palavra Chave: Estatística; Média; Concepções de alunos Documentos oficiai.

Resumo:  O  objetivo  do  trabalho  foi  identificar  as  interpretações  do  conceito  de  média,  de  alunos  do  Ensino  Médio,  que  seguem  o
currículo  brasileiro.  Para  alcançar  este  objetivo  foram  pesquisadas  as  características  do  conceito  de  média  enfatizadas  no  currículo  de
Matemática  do  Ensino  Médio  e  em  pesquisas  que  visam  compreender  a  aprendizagem  de  tal  conceito.  A  pesquisa  foi  iniciada  com
algumas  considerações  do  conceito  de  média,  sob  o  ponto  de  vista  histórico  e  epistemológico.  Em  seguida,  procurou-se  identificar  os
aspectos  do  conceito  de  média  enfatizados  em  instrumentos  de  ensino  como:  documentos  oficiais  (PCNs),  livros  didáticos  do  Ensino
Médio,  os  sistemas  de  avaliação  ENEM  e  SAEB.  Também  foram  levadas  em  conta  as  abordagens  relacionadas  ao  ensino  do  conceito
propostas  em  pesquisas  de  Educação  Matemática.  Foi  escolhido,  como  base  para  as  análises,  o  modelo  teórico  proposto  por  Batanero
(2000).  Foram  selecionadas  algumas  questões  para  as  entrevistas  com  alunos  da  3ª  série  do  Ensino  Médio,  de  tal  forma  que
contemplassem  os  diferentes  elementos  do  conceito  e  as  diferentes  abordagens  enfatizadas  nos  instrumentos  de  ensino  e  em  pesquisas.
Os  resultados  obtidos  indicam  que  os  alunos  apresentaram  um  bom  desempenho,  com  problemas  que  envolvem  média  aritmética
ponderada  e  em  problemas  de  construção  (problemas  em  que  o  aluno  constrói  a  distribuição  dos  dados).  Em  contrapartida,  a  maioria
dos  alunos  pesquisados  têm  uma  interpretação  algorítmica  do  conceito  de  média  e  apresentam  dificuldade  para  resolver  problemas  que
envolvem  o  cálculo  de  média  quando  os  dados  são  apresentados  na  forma  gráfica.  Tais  resultados  sugerem  problemas  no  aprendizado
de  média  que  vão  além  do  aluno,  mas  têm  a  ver  com  uma  questão  estrutural  que  começa  nos  documentos  oficiais,  percorre  os  livros
didáticos,  as  formas  de  avaliação  até  chegar  ao  aluno.  
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Título: Avaliação do conhecimento, atitudes e hábitos em relação a exposição solar e a proteção solar em 
adolescentes do ensino médio da cidade de Porto Alegre

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200312142001013050P6

Palavra Chave: Raios ultravioleta-;Protetoresde raios solares; Adolescentes.

Resumo:  
  Adolescentes  são  alvos  importantes  para  programas  educacionais  na  área  da  fotoproteção,  pois  a  exposição  precoce  ao  Sol  e  os  hábitos
solares  adquiridos  nessa  fase  da  vida  têm  impacto  crucial  na  incidência  do  câncer  da  pele.  Este  estudo  avaliou  724  adolescentes  de
escolas  de  ensino  médio  de  Porto  Alegre,  sul  do  Brasil.  Foi  utilizado  um  questionário  abordando  o  conhecimento  sobre  efeitos  da
radiação  ultravioleta  (RUV),  a  opinião  sobre  bronzeado,  tempo  de  exposição  solar,  fotoproteção  e  atividades  ao  Sol.  Os  adolescentes
parecem  superestimar  sua  sensibilidade  ao  Sol,  com  42%  deles  se  encaixando  nos  fototipos  I  e  II.  Cerca  de  90%  já  ouviu  falar  sobre  a
relação  entre  o  Sol  e  cânceres  da  pele,  sendo  a  mídia  a  principal  fonte  das  informações.  As  meninas,  apesar  de  estarem  mais  cientes
sobre  os  riscos  da  exposição  solar,  acham  significativamente  mais  que  o  bronzeado  lhes  confere  uma  melhor  aparência  e  aparecem
como  80%  dos  usuários  de  cabines  de  bronzeamento.  Os  esportes  são  as  atividades  em  ambiente  descoberto  mais  prevalentes  entre  os
meninos,  com  passeios  e  banhos  de  Sol  sendo  mais  populares  entre  as  meninas.  O  tempo  de  exposição  solar  aumenta  no  verão,  época
em  que  90%  dos  entrevistados  vai  à  praia.  O  uso  de  protetores  solares  no  verão  é  de  47.5%  e  3%  no  inverno,  com  até  27%  dos  usuários
escolhendo  filtros  solares  com  FPS  menor  do  que  15.  Esses  resultados  demonstram  a  necessidade  de  educação  sobre  prevenção  do
câncer  da  pele,  podendo  ser  útil  na  elaboração  de  futuras  campanhas.  Os  médicos  e  as  escolas  devem  se  envolver  mais  na  promoção  da
fotoproteção  para  que  sejam  alcançados  resultados  eficazes  e  duradouros.  PALAVRAS-CHAVE:  Radiação  ultravioleta;
sol;fotoproteção;  adolescentes;  atitudes;  estudantes;  pele;  neoplasias  cutâneas.  
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Título: Competências Docentes para a Prática Pedagógico-Musical no ensino fundamental e Médio: visão dos 
professores de música

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034242001013044P6

Palavra Chave: prática-pedagógico-musical; ensino médio.

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  investigar  as  competências  docentes  que,  na  visão  dos  professores  de  música  atuantes  no
ensino  fundamental  e  médio,  são  necessárias  para  o  exercício  da  prática  pedagógico-musical  no  contexto  escolar.  Para  a  análise  dos
dados  tomei  como  fundamentação  teórica  a  noção  de  competências  de  Philippe  Perrenoud.  Neste  estudo  empreguei  o  método  de  survey
com  desenho  interseccional.  Através  dele  foram  selecionados  doze  professores  de  música  atuantes  no  ensino  fundamental  e  médio  de
Santa  Maria  (RS),  que  participaram  da  pesquisa.  As  informações  dos  docentes  foram  coletadas  por  meio  de  entrevistas
semi-estruturadas.  Entre  os  resultados  desta  investigação,  saliento  que  todos  os  professores  de  música  entrevistados  acreditam  ter
desenvolvido  grande  parte  de  suas  competências  docentes  no  decorrer  de  suas  atuações  práticas  profissionais.  Não  obstante,  tendo
como  foco  de  análise  os  depoimentos  dos  entrevistados,  identifiquei  sete  competências  docentes,  as  quais  são:  1)  elaborar  e
desenvolver  propostas  de  ensino  musical  no  contexto  escolar;  2)  organizar  e  dirigir  situações  de  aprendizagem  musical  "interessantes"
aos  alunos;  3)  administrar  a  progressão  de  aprendizagens  musicais  dos  alunos;  4)  administrar  os  recursos  que  a  escola  dispõe  para  a
realização  do  ensino  de  música;  5)  conquistar  a  valorização  do  ensino  musical  no  contexto  escolar;  6)  relacionar-se  afetivamente  com
os  alunos,  estipulando  e  mantendo  limites  e  7)  manter-se  em  continuado  processo  de  formação  profissional.  
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Título: Políticas Públicas em Educação: Homogeneização X Singularidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200312742024013002P4

Palavra Chave: políticas públicas, modernidade, educação, homogeneização

Resumo:  As  construções  feitas  neste  trabalho  trazem  à  discussão  o  caráter  das  políticas  públicas  em  educação.  Procuram  analisar  o
processo  de  homogeneização  que  essas  políticas,  oficializadas,  produzem  e  acena  também  para  a  necessidade  de  repensá-las  a  partir  do
espaço  singular,  que  é  a  escola  e  seu  processo  pedagógico.  Busca  explicitar  o  modelo  de  racionalidade  presente  nas  formulações  dos
organismos  oficiais,  que  elaboram  as  políticas  para  a  educação,  ao  mesmo  tempo  em  que  revela  ações  de  caráter  homogeneizante  sobre
o  território  educacional.  Analisa,  também,  como  estas  políticas  foram  implantadas  no  Brasil  na  última  década  e  a  conseqüente  perda  do
espaço  singular,  democrático  e  criativo  de  construção  de  alternativas  para  a  educação.  Traz  também,  a  experiência  da  construção  de
políticas  públicas,  a  partir  da  participação  popular,  desenvolvida  pelo  Governo  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  no  período  de  1999  a
2002.  Relata  o  processo  denominado  Constituinte  Escolar  que  a  Secretaria  da  Educação  desenvolveu,  a  partir  de  uma  ampla
mobilização  e  participação  popular,  que  discutiu,  repensou  e  reelaborou  a  estrutura  da  Escola  Pública  neste  Estado.  O  resultado  deste
processo  foi  a  definição,  de  forma  democrática  e  participativa,  dos  Princípios  e  Diretrizes  da  Educação  pública  do  Estado  que,  na
contramão  do  que  vinha  sendo  imposto  pelas  políticas  homogeneizantes  do  Governo  Federal,  afirmou  a  autonomia  do  espaço  singular
que  é  a  escola,  desafiando  a  sociedade  a  participar  da  construção  de  novas  relações  no  cotidiano  escolar.  Para  analisar  o
desenvolvimento  desse  processo  no  espaço  da  escola,  este  trabalho  apresenta,  de  forma  reflexiva,  a  experiência  da  Escola  Estadual  de
Ensino  Médio  Paulo  Freire,  inserida  no  processo  da  Constituinte  Escolar,  procurando  perceber  no  cotidiano,  as  dificuldades  e  os
desafios  por  que  passa  uma  comunidade  escolar  para  construir  novas  práticas  de  democracia;  novas  formas  de  significar  os
conhecimentos  historicamente  produzidos  e  de  criar  um  processo  de  formação  e  qualificação  permanente  dos  trabalhadores  em
educação
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Título: Da organização tópica no processo de retextualização de redações escolares de cunho dissertativo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200319532008015001P1

Palavra Chave: Redação escolar dissertativa; progressão temática.

Resumo:  No  presente  trabalho,  procede-se  a  uma  análise  comparativa  de  redações  escolares  de  cunho  dissertativo,  escritas  e
retextualizadas  por  três  grupos  de  estudantes  de  3º  ano  do  Ensino  Médio,  de  instituições  escolares  localizadas  em  três  diferentes
cidades  do  interior  de  Minas  Gerais.  Alicerçada,  fundamentalmente,  em  princípios  e  pressupostos  da  Lingüística  Textual,  linha  teórica
que  enfoca  a  língua  em  seu  processamento,  essa  análise  procura  considerar  o  modo  de  efetivação  das  retextualizações  e,  especialmente,
a  condução  do  seu  fluxo  temático  pelos  escolares-informantes,  apontando  variações  lingüísticas  decorrentes  de  seu  maior  ou  menor
grau  de  treinamento  em  produção  textual.  Com  isso,  sela-se  o  seu  duplo  compromisso  de  oferecer  alguma  contribuição  para  estudos
lingüísticos  e  para  o  processo  de  ensino-aprendizagem  da  língua  materna.
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Título: Tabagismo entre adolescentes em Salvador - Bahia
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Palavra Chave: Tabagismo; prevalência; adolescentes;cigarros.

Resumo:  TABAGISMO  ENTRE  ADOLESCENTES  EM  SALVADOR  (BAHIA).  Introdução:  Sabe-se  que  a  maioria  das  pessoas  que
fumam  iniciaram  este  hábito  antes  dos  17  anos  de  idade,  quando  são  mais  vulneráveis  às  influências  do  meio  em  que  vivem.  No  Brasil
e  no  mundo,  a  prevalência  do  tabagismo  entre  jovens  varia  de  1%  até  35%.  Objetivo:  Determinar  a  prevalência  do  tabagismo  entre
adolescentes  de  13  a  20  anos  de  idade  em  Salvador  (BA).  Desenho  de  estudo:  Estudo  de  corte  transversal.  Materiais  e  métodos:  Foram
aplicados  3.500  questionários  a  alunos  matriculados  entre  a  oitava  série  do  ensino  fundamental  e  a  terceira  série  do  ensino  médio,  em
cinco  escolas  da  região  metropolitana  de  Salvador  (BA).  Para  análise  estatística  foram  utilizadas  medidas  descritivas  e  de  associação
(Razão  de  Prevalência)  e  o  teste  t  de  Student  e  o  Qui-quadrado.  Resultados:  A  prevalência  do  tabagismo  entre  adolescentes  de
Salvador  (BA)  foi  de  9,6%  considerando-se  os  3.180  questionários  válidos,  sendo  maior  no  sexo  masculino  (14,4%)  que  no  feminino
(6,2%).  À  medida  que  aumenta  a  idade,  aumenta  a  prevalência  desse  hábito.  A  idade  média  de  início  do  tabagismo  foi  de  14,1  ±  1,7
anos.  Dos  adolescentes  que  experimentaram  o  cigarro  (46%),  20,4%  continuaram  fumando.  A  prevalência  do  hábito  de  fumar  foi
maior  entre  filhos  de  pais  fumantes,  principalmente  os  pertencentes  ao  sexo  feminino.  O  número  médio  de  cigarros/dia  consumidos
pelos  adolescentes  que  fumavam  diariamente  (n  =  132)  foi  de  7,4  ±  6,4,  e  os  rapazes  fumavam  mais  que  as  jovens.  Conclusão:  A
prevalência  do  tabagismo  entre  adolescentes  de  Salvador  (BA)  foi  de  9,6%,  sendo  maior  entre  os  indivíduos  do  sexo  masculino.
Também,  a  intensidade  des  tabagismo  foi  maior  nos  jovens  do  sexo  masculino  A  experimentação  do  cigarro  e  a  influência  dos  pais
estavam  associados  ao  tabagismo  nessa  faixa  etária.
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Título: Da Representação do Sujeito no português do Brasil: a Perda do Princípio Evite pronome e a Escrita 
Escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200324132001010057P2

Palavra Chave: ensino fundamental; língua portuguesa.

Resumo:  Nesta  dissertação,  analisamos  a  representação  do  sujeito  na  escrita  escolar  de  Belo  Horizonte,  partindo  da  hipótese  de  que  a
perda  do  Principio  Evite  Pronome  (PEP)  no  português  do  Brasil  (PB),  defendida  por  DUARTE  (2000)  já  atinge  a  produção  escrita
(normalmente,  mais  conservadora  do  que  a  fala),  o  que  nos  possibilitaria  encontrar,  na  escrita  escolar,  elevados  indicies  de  sujeito
pronominal  lexical.  Utilizamos  um  corpus  constituído  de  1970  dados  obtidos  através  de  160  textos  produzidos  por  160  alunos
pertencentes  a  uma  única  classe  social  (classe  trabalhadora)  e  matriculados  em  escolas  públicas  (uma  de  Ensino  Fundamental  e  uma  de
Ensino  Médio)  de  Belo  Horizonte,  incluindo  alunos  de  ambos  os  sexos  e  de  diferentes  faixas  etárias.  Os  dados  foram  submetidos  a
duas  análises  complementares  -  uma  quantitativa  e  outra  qualitativa.  De  acordo  com  os  resultados  encontrados,  a  representação  do
sujeito  inclui  elementos  lexicais  e,  também,  elementos  nulos,  de  modo  que  não  se  confirma  o  fim  da  atuação  do  PEP.  A  opção  pelo  uso
do  sujeito  pronominal  lexical  mostra-se  sensível  aos  seguintes  grupos  de  fatores:  Tipo  de  forma  verbal,  Pessoa  do  verbo,  Tipo  de
oração,  Idade  e  Série.  O  percentual  bastante  elevado  de  sujeito  lexical  é  registrado  somente  na  2.a  série  do  Ensino  Fundamental;  nas
demais  séries  (5.ª  e  8.ª  séries  do  Ensino  Fundamental  e  3.ª  série  do  Ensino  Médio),  há  redução  nos  percentuais  de  uso  do  sujeito
lexical,  embora  essa  forma  de  representação  do  sujeito  continue  sendo  a  preferida,  quando  comparada  à  representação  do  sujeito  por
elemento  nulo.  Quando  observadas  as  relações  entre  os  fatores  dos  grupos  Idade  e  Série,  o  sujeito  lexical  (que  constitui  a  variante
inovadora  analisada)  é  predominantemente  usado  pelos  alunos  mais  jovens  (os  adolescentes  usam  mais  do  que  os  adultos),  o  que
parece  ser  evidência  de  uma  mudança  em  progresso;  os  índices  de  uso  do  sujeito  lexical  pelos  adolescentes  distribuídos  por  diferentes
séries,  no  entanto,  descartam  a  possibilidade  de  tal  mudança  e  deixam  evidente  que  o  comportamento  da  variável  analisada  é
fortemente  influenciado  pelo  grupo  Série  (os  alunos  das  séries  mais  baixas  usam  mais  o  sujeito  lexical).  A  acentuada  predominância  do
sujeito  lexical  na  2.a  série  do  Ensino  Fundamental  sugere  influência  da  orientação  da  escola  que,  nas  séries  iniciais,  exige  dos  alunos  a
construção  de  "frases  completas".  Enfim,  os  dados  analisados  -  de  escrita  escolar,  de  alunos  pertencentes  à  classe  trabalhadora  e
matriculados  em  escolas  públicas  (de  Ensino  Fundamental  e  de  Ensino  Médio)  de  Belo  Horizonte  -  não  corroboram  a  conclusão  de
DUARTE  (2000),  segundo  a  qual,  no  PB,  não  se  verifica  mais  a  atuação  do  Principio  Evite  Pronome.
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Título: Poder público e a política de expansão do ensino médio  em Alagoas: Projeto Escola Jovem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2003726001012011P5

Palavra Chave: ensino médio; política de expansão; poder público.

Resumo:   O  presente  trabalho  tem  como  objeto  de  análise  a  participação  do  Poder  Público,  frente  à  Política  de  Expansão  do  Ensino
Médio,  em  Alagoas,  a  partir  do  Programa  de  Exapnsão  e  Melhoria  do  Ensino  Médio  -  Projeto  Escola  Jovem.  Para  tanto,  o  percurso
metodológico  utilizado  para  a  realização  das  constatações  e  contradições  foi  o  da  pesquisa  documental  e  bibliográfica,  utilizando-se,
também,  da  pesquisa  de  campo,  através  do  instrumento  da  entrevista  aberta.  Neste  sentido,  a  contextualização  histórica  da  participação
do  Estado  brasileiro,  assim  como  a  do  Estado  de  Alagoas,  na  oferta  deste  segmento  de  ensino,  permitiu  o  estabelecimento  da  relação
presente  entre  o  local  e  o  universal  como  fator  determinante  na  explicação  do  fenômeno  estudado.  O  estudo  recorre  às  categorias  de
História,  Estado  e  de  Políticas  Públicas,  como  subsídios  teóricos  necessários  ao  entendimento  da  particularidade  do  objeto  trabalhado.
A  investigação  possibilitou  entender  que  a  participação  do  Estado  de  Alagoas  nas  políticas  públicas  nacionais  retrata  singularidades
quanto  às  condições  social,  histórica,  políticas  e  econômicas  do  Estado,  representando  um  agravante  a  mais  no  enfrentamento  da
implantação  da  Política  de  Expansão  e  Melhoria  do  Ensino  Médio,  como  também  a  constatação  de  que,  apesar  das  limitações  do
Estado,  o  Projeto  Escola  Jovem  possibilitou,  na  prática,  um  avanço  da  rede  estadual  no  atendimento  a  um  maior  número  de  alunos  e
alunas  oriundos  do  Ensino  Fundamental.  Conclui-se  que  há  necessidade  de  uma  definição  política  do  Poder  Público  local  quanto  à
implementação  de  políticas  educacionais  voltadas  para  o  Ensino  Médio.
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Título: O papel da oferta de trabalho no comportamento dos retornos à educação no Brasil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200341533002010036P4

Palavra Chave: EDUCAÇÃO; TRABALHO;SALÁRIO.

Resumo:  A  proporção  de  trabalhadores  com  ensino  médio  cresceu  bastante  nas  duas  últimas  décadas.  Já  a  proporção  de  trabalhadores
com  ensino  superior  está  estagnada  desde  o  início  da  década  de  80.  Simultaneamente,  os  prêmios  salariais  pelo  ensino  superior  vêm
aumentando  para  trabalhadores  de  todas  as  idades.  No  presente  estudo,  busca-se  uma  relação  causual  entre  os  prêmios  salariais  e  a
evolução  das  ofertas  de  trabalho.  Utiliza-se  um  modelo  teórico  em  que  a  função  de  produção  depende  apenas  do  fator  trabalho.  A
estimação  compreende  dois  estágios,  em  que  no  primeiro  encontra-se  uma  estimativa  para  a  elasticidade  de  substituição  entre  grupos
de  idade.  No  segundo  estágio,  recupera-se  novamente  a  elasticidade  de  substituição  entre  grupos  de  idade,  mas  encontra-se  também  um
valor  para  a  elastidade  de  substituição  entre  grupos  de  qualificação.  Os  valores  para  a  elasticidade  de  substituição  entre  grupos  etários
encontrados  no  primeiro  estágio  foram  muito  altos,  podendo-se  considerá-los  infinitos.  Mesmo  controlando  as  ofertas  de  trabalho  por
efeitos  de  idade,  as  estimativas  encontradas  continuaram  sendo  infinitas.  Realizando  um  procedimento  parecido  com  o  de  Katz  e
Murphy  (1992),  encontrou-se  uma  elasticidade  de  substituição  entre  grupos  de  qualificação  de  aproximadamente  1,5.
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Título: Informações dos adolescentes sobre métodos antiococepcionais.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20031227001016009P3

Palavra Chave: ADOLESCENTES; MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS.

Resumo:   Realizou-se  um  estudo  descritivo  de  corte  transversal,  com  o  objetivo  de  identificar  em  adolescentes  escolares  do  ensino
médio  informações  no  tocante  aos  métodos  anticoncepcionais.  Com  os  dados  obtidos  na  pesquisa,  pode-se  concluir  que  a  escola,  como
responsável  pela  educação  e  pelo  desenvolvimento  do  indíviduo,  não  pode  ficar  omissa  para  tratar  da  educação  sexual  juntamente  com
a  família.  Esta  última  deve  ser  incorporada  também  ao  processo  de  formação  do  adolescente  devendo  a  escola  encontrar  formas  de
atraí-la.  Os  educadores  devem  trabalhar  este  tema  baseados  em  uma  filosofia  da  educação  sexual  com  alicerces  sólidos  na  realidade,
livre  de  preconceitos,  mitos,  falsos  moralismos,  crendices  e  com  muito  senso  crítico.
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Título: A Matemática como instrumental no currículo de cursos técnicos :um estudo de caso no CEFET-MG

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200311532020015001P4

Palavra Chave: Educação Matemática; Cursos Técnicos.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  proposta  o  estudo  da  matemática  como  instrumental  no  nível  médio  da  Educação  Profissional.
Para  tanto  se  fez  um  levantamento  bibliográfico  em  termos  da  educação  matemática,  baseando-se  nos  três  pilares:  etnomatemática,
resolução  de  problemas  e  modelagem;  fez-se,  ainda,  um  estudo  dos  cursos  técnicos  antes  e  depois  do  Decreto  2208/97,  visando
perceber  a  integração  da  matemática  no  currículo  desses  cursos.  Na  pesquisa  empírica,  realizou-se  um  estudo  de  caso  nos  cursos
técnicos  de  eletrônica,  informática  e  química  do  CEFET-MG.  Num  primeiro  momento,  foram  feitas  entrevistas  com  professores  desses
cursos  técnicos  e  com  professores  de  matemática  dentro  dos  mesmos  cursos.  Num  segundo  momento,  procurou-se  conhecer  os
conteúdos  de  matemática  do  ensino  médio  relevantes  às  disciplinas  desses  cursos,  através  do  uso  de  um  formulário.  Identificou-se  que
a  matemática  é  instrumental  necessário  para  as  disciplinas  técnico-científicas  sendo  imprescindível  para  a  construção  dos  seus
conteúdos.  A  prática  de  integração  se  faz  por  parte  dos  professores  que  acreditam  que  essa  prática  conduz  o  aluno  a  um
aproveitamento  matemático  efetivo.
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Título: As reformas do ensino médio no estado do Paraná (1998-2002): Relações entreo PROEM e os projetos 
de protagonismo juvenil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200326740001016001P0

Palavra Chave: Ensino Médio; Políticas Públicas; Protagonismo Juvenil.

Resumo:  O  objetivo  central  desta  dissertação  é  a  análise  da  direção  política  e  pedagógica  da  reforma  do  ensino  médio  no  estado  do
Paraná  e  de  sua  relação  com  os  projetos  que  incentivam  o  protagonismo  juvenil,  que  estimulam  a  participação  de  adolescentes  e  jovens
no  enfrentamento  de  problemas  encontrados  na  escola  e  na  comunidade,  em  situações  reais  da  vida  na  sociedade,  a  fim  de  encontrar
possíveis  soluções  e  intervir  diretamente  sobre  a  realidade,  assumindo  certo  grau  de  responsabilidade  social.  Este  trabalho  procurou
analisar  as  relações  macro-estruturais  que  interferiram  na  definição  dos  princípios  e  ações  que  compõem  a  Reforma  de  Ensino  Médio,
assim  como  as  relações  que  se  estabeleceram  no  âmbito  da  secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Paraná,  de  1998  a  2002,  para  garantir
a  efetivação  dos  projetos  de  protagonismo.  O  estudo  parte  da  compreensão  sobre  as  relações  entre  as  mudanças  no  mundo  do  trabalho
e  as  novas  exigências  impostas  aos  processos  educativos  escolares,  para  demonstrar  as  relações  entre  as  reformas  de  ensino  no  Brasil
que  marcaram  a  década  de  90  e  as  indicações  dos  organismos  de  financiamento  internacional,  por  meio  da  análise  documental.  A
reflexão  sobre  a  reforma  exigiu  a  análise  de  seus  impactos  nas  matrículas  e  no  investimento  público  nesta  etapa  da  Educação  Básica,
considerando  a  realização  dos  projetos  de  protagonismo  juvenil  como  um  instrumento  de  efetivação  dos  princípios  propostos  pelo
PROEM.  A  análise  centra-se  sobre  a  direção  política,  pedagógica  e  financeira  conferida  às  ações  de  incentivo  aos  projetos
desenvolvidos  pelos  alunos  da  rede  pública  estadual  de  ensino.
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Título: O Conceito de Moral e o Nível de Julgamento Moral, Manifesto nas enunciações de adolescentes de 
diferentes níveis sócio-econômicos, diante de um dilema moral.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032853003012002P5

Palavra Chave: Moral e Conceito de Moral

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  foi  verificar  a  relação  entre  julgamento  moral,  conceito  de  moral  e  nível  sócio-econômico  em  166
adolescentes,  de  ambos  os  sexos  com  faixa  etária  compreendida  entre  11  e  21  anos,  estudantes  de  duas  escolas  públicas  do  Distrito
Federal,  que  atendem  a  alunos  de  vários  níveis  sócio-econômicos.  Foram  utilizados  três  instrumentos  no  levantamento  dos  dados:  um
questionário  para  levantamento  de  dados  sócio-econômicos,  validado  por  Mattar;  uma  pergunta  aberta  a  ser  respondida  por  escrito
sobre  o  conceito  de  moral;  e  o  Questionário  de  Reflexão  Social  (Sociomoral  Reflection  Objective  Measure  -  SROM),  para
levantamento  do  nível  de  julgamento  moral.  Os  alunos  das  escolas  escolhidas  para  coleta  de  dados,  responderam  aos  instrumentos  em
sala  de  aula,  coletivamente,  após  as  devidas  instruções.  Os  dados  obtidos  foram  analisados  quantitativa  e  qualitativamente  e  os
resultados  indicaram  que  os  adolescentes  se  encontravam  em  sua  maioria  nos  níveis  sócio-econômicos  B  e  C,  cursavam  entre  a  6ª  e  a
8ª  séries  do  ensino  fundamental  e  os  2º  e  3º  anos  do  ensino  médio.  O  conceito  de  moral  evidenciado  pelos  adolescentes  foi  organizado
em  5  categorias:  relação  de  poder,  caráter,  respeito,  ordem  e  outros  aspectos,  sendo  predominante  a  categoria  respeito.  Os  sujeitos
apresentaram,  em  sua  grande  maioria,  julgamento  moral  correspondente  aos  estágios  2  (hedonismo  instrumental  relativista),  3
(moralidade  do  bom  garoto)  e  4  (orientação  para  a  lei  e  ordem),  com  predominância  do  estágio  3,  de  acordo  com  a  Teoria  do
Desenvolvimento  do  Julgamento  Moral  de  Lawrence  Kohlberg,.  O  cruzamento  dos  dados  relativos  ao  estágio  de  desenvolvimento  do
julgamento  moral  com  o  nível  sócio-econômico  revelou  que  o  nível  sócio-econômico  não  determina  e  nem  influencia  o
desenvolvimento  do  nível  de  julgamento  moral  e  nem  o  conceito  de  moral..  Verificou-se  também  que  há  variação  das  categorias  de
conceitos  de  moral  apresentadas  por  ambos  os  sexos,  sendo  que.o  sexo  feminino  apresenta  uma  tendência  a  um  nível  de  julgamento
moral  mais  avançado  do  que  o  sexo  masculino.  O  julgamento  moral  e  conceito  de  moral  varia  ainda  de  acordo  com  a  faixa  etária  e  o
nível  de  escolaridade  dos  sujeitos.  A  interação  do  sujeito  em  seu  contexto  social  e  motivação  proveniente  das  exigências  e  expectativas
deste  contexto  em  relação  às  atitudes,  decisões  e  escolhas  de  vida  apareceram  como  aspectos  de  fundamental  importância  neste
processo  de  desenvolvimento  moral.
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Título: "Tanta Coisa Guardada"

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200319041001010013P4

Palavra Chave: Memória; leitura; práticas de leitura na escola.

Resumo:  Esta  pesquisa  se  propõe  a  falar  de  leitura,  na  perspectiva  daquilo  que  entende  Roger  Chartier:  como  uma  prática.  Nessa
direção,  me  proponho  a  investigar  práticas  de  leituras  de  alunos  de  2º  ano  do  Ensino  Médio  de  três  escolas  de  Florianópolis,  com  o
objetivo  de  colher  elementos  que  possibilitem  situar  em  que  momento  a  escola  intervém  de  modo  mais  incisivo  no  processo  de
formação  do  leitor.  Procuro  demonstrar  também  outros  agentes  que  atuam  nesse  processo  e  em  que  medida  o  livro  é  um  bem  cultural
para  o  aluno.  As  práticas  de  leituras  são  rastreadas  por  meio  da  aplicação  de  um  questionário  e  de  entrevista  oral,  ambos  com  questões
retrospectivas  a  respeito  das  histórias  de  leituras  dos  alunos.  A  memória,  portanto,  é  o  canal  através  do  qual  essas  práticas  de  leituras
serão  trazidas  à  luz,  e  é  abordada  na  perspectiva  da  psicologia  social,  apoiando-me  entre  outros  autores,  em  Ecléa  Bosi  e  Michel
Pollak.
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Título: A busca de sentidos noi texto-estudo aplicado sobre a produção de inferências em textos escritos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200315833005010022P6

Palavra Chave: LEITURA; COMPREENSSÃO DE LETRAS.

Resumo:  Investigação  sobre  a  compreensão  de  textos  escritos  por  leitores  alunos  do  ensino  médio,  tendo  o  processo  inferencial  como
um  dos  elementos  para  a  produção  de  sentidos  na  leitura.  Os  objetivos  da  pesquisa  foram:  -  investigar  as  bases  textuais  e  contextuais
que  os  leitores-alunos  do  Ensino  Médio  utilizam  para  produzir  suas  inferências  e  como  eles  as  processam;  e  examinar  as  dificuldades
de  alunos  de  Ensino  Médio  para  uma  leitura  com  proficiência  com  relação  à  produção  de  inferências  e  a  construção  de  sentido  para  o
texto.  As  inferências  são  um  processo  que  faz  parte  da  atividade  de  compreensão  e  envolvem  o  conhecimento  prévio  do  leitor,  estando
diretamente  vinculadas  ao  estabelecimento  da  coerência  textual  e,  portanto,  à  produção  de  sentidos.  O  conceito  de  inferência  adotado  é
o  de  "  uma  operação  cognitiva  que  permite  ao  leitor  construir  novas  proposições  a  partir  de  outras  já  dadas"  (Marcuschi,  1985)  e  o  de
leitura  é  o  de  "prática  social  que  remete  a  outros  textos  e  a  outras  leituras"  (Kleiman,1998:10),  por  isso  um  ato  de  construção,  de
produção  de  sentidos,  que  não  estão  somente  no  texto  ou  no  leitor,  mas  sim  na  interação  leitor-texto.  Apesar  dos  inúmeros  estudos
realizados  relativos  à  pesquisa  lingüística,  notam-se  ainda  dificuldades  do  leitor/aluno  do  Ensino  Médio  na  compreensão  e
interpretação  de  textos  diversos,  em  razão  da  distância  entre  a  pesquisa  e  a  realidade  do  ensino  de  língua  materna.  A  coleta  de  dados
foi  feita  com  alunos  e  professores  da  Escola  de  Ensino  Médio  Prof.  Ascendino  Reis.  O  levantamento  dos  dados  baseou-se  na  leitura  do
poema  Retrato,  de  Cecília  Meireles.  O  texto  foi  entregue  ao  alunos  na  íntegra  para  que  lessem  e  escrevessem  o  que  compreenderam  e
em  que  informações  haviam  se  baseado  para  chegar  à  sua  compreensão.  Em  seguida,  os  alunos  fizeram  a  leitura  do  texto  Apelo  ,de
Dalton  Trevisan.  Esse  texto  foi  dividido  com  a  marcação  de  sete  pausas,  determinadas  pelas  inferências  que  esperávamos  serem  feitas
pelos  alunos.  Os  resultados  obtidos  mostraram  que  os  alunos  do  Ensino  Médio  são  capazes  de  produzir  sentidos  para  o  texto  que  lêem
e  têm  condições  de  processar  suas  inferências,  quando  a  situação  de  leitura  proposta  apresenta-lhes  estratégias  de  leitura  e  condições
para  ativar  seus  conhecimentos  prévios.  Isso  nos  fez  concluir  que  é  necessário,  e  urgente,  que  a  Escola  dê  mais  ênfase  às  situações  de
produção  de  leitura  disponibilizadas  em  todas  as  aulas  -  não  só  nas  aulas  de  língua  materna-  para  que  a  leitura  possa  ser  estimulada  e
bem  orientada,  levando  o  aluno  a  acreditar  em  sua  capacidade  cognitiva
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Título: Avaliação da Compreensão Leitora de Alunos de Ensino Médio: escores de teste cloze, representações 
do professor e boletim escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200351142005019009P1

Palavra Chave: Leitura; Representações dos professores; Compreensão leitora.

Resumo:  O  trabalho  tem  por  objetivo  verificar  se  o  nível  de  compreensão  leitora  de  alunos  de  2ª  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola
particular  de  Porto  Alegre  correlaciona-se  com  outras  duas  variáveis:  a  nota  do  Boletim  Escolar  e  as  Representações  do  Professor.  Para
alcançar  tais  objetivos  é  aplicado,  nos  alunos,  um  teste  cloze  de  compreensão  leitora,  é  realizada  uma  entrevista  com  o  professor  desses
alunos,  visando  obter  suas  representações  acerca  da  compreensão  leitora  dos  mesmos,  e  é  examinado  o  desempenho  alcançado  por
esses  alunos,  evidenciado  em  um  grau  atribuído  no  boletim  escolar.  Os  resultados  da  pesquisa  indicam  que  não  há  correlação
significativa  entre  compreensão  leitora  e  representações  do  professor  e  que  há  baixa  correlação  entre  compreensão  leitora  e  boletim
escolar.
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Título: Contribuições da disciplina psicologia da educação segundo professores do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200331653001010001P0

Palavra Chave: Psicologia da Educação; Modelos de Formação Docente.

Resumo:  Este  trabalho  foi  elaborado  com  o  objetivo  de  conhecer  a  contribuição  da  disciplina  Psicologia  da  Educação  na  formação  do
educador,  sob  a  ótica  de  um  grupo  de  professores  de  ensino  médio.  Partiu-se  de  uma  indagação  sobre  a  situação  da  disciplina
Psicologia  da  Educação  nos  cursos  de  preparação  de  educadores  e  de  um  questionamento  dos  modelos  de  formação  presentes  na
estruturação  de  tais  cursos,  buscando-se  compreender  a  importância  da  Psicologia  Educacional  como  área  de  conhecimento  e  analisar
como  tem  sido  o  seu  reflexo  no  ensino  de  psicologia  dos  cursos  de  formação  docente.  Foram  coletadas  informações,  através  de
entrevistas  semi-estruturadas,  junto  a  um  grupo  de  doze  professores  do  ensino  médio,  das  escolas  públicas,  da  cidade  de  Brasília,  no
Distrito  Federal.  A  análise  dos  dados  permitiu  alguma  percepção  acerca  das  evidências  quanto  à  contribuição  da  Psicologia  da
Educação  no  trabalho  do  educador.  Essas  foram  apontadas  nas  concepções  apresentadas  pelos  entrevistados,  em  torno  dos  assuntos
relacionados  ao  processo  ensino-aprendizagem,  e  nas  opiniões  sobre  a  aplicabilidade  dos  conteúdos  estudados  na  disciplina  Psicologia
da  Educação  dos  cursos  de  formação  docente.  Concluiu-se  que  a  disciplina  Psicologia  da  Educação  privilegia  os  conteúdos
distanciados  da  prática  escolar  e  o  estudo  do  sujeito  abstrato,  em  detrimento  do  sujeito  concreto,  contribuindo  para  perpetuar  uma
concepção  instrumentalizadora  de  formação  do  professor  e  dissociativa  do  processo  ensino  aprendizagem.  Considerou-se  que  este
trabalho  foi  revelador  dos  rumos  que  vem  tomando  a  Psicologia  da  Educação  na  formação  do  professor.  Pretendeu-se  com  este  estudo
oferecer  uma  contribuição  ao  debate  sobre  o  papel  do  ensino  de  Psicologia  Educacional  para  o  exercício  docente,  apontando  caminhos
para  um  avanço  na  compreensão  do  ensino  e  do  significado  social  da  psicologia  voltada  para  a  educação
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Título: Motivação e desempenho comunicativo em tarefas escritas em língua inglesa mediadas por computador

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200314552001016004P2

Palavra Chave:  ensino mediado por computador, aprendizagem escrita em L2

Resumo:  Este  estudo  é  o  resultado  de  uma  investigação  de  três  atividades  de  escrita  mediadas  por  computador  realizadas  por  18  alunos
adolescentes  de  inglês  como  língua  estrangeira  em  uma  escola  de  língua  inglesa  em  Goiânia.  Os  objetivos  deste  estudo  foram  o  de
verificar  os  tipos  de  motivação  que  orientaram  os  alunos  nessas  tarefas,e  o  de  analisar  o  desempenho  comunicativo  apresentado  nos
e-mails  produzidos  por  eles,  considerando-se  os  aspectos  gramatical,  sociolingüístico,  discursivo  e  estratégico.  Trata-se  de  uma
pesquisa  qualitativa  e  de  um  estudo  de  caso,  em  que  foram  utilizados  vários  instrumentos  de  coleta  de  dados,  como  questionários,
entrevistas  um  diário  e  os  próprios  textos  dos  alunos,  no  período  de  março  a  junho  de  2002.  Os  resultados  demonstraram  que  a  troca  de
e-mail  com  nativos  e  outros  estudantes  da  língua-alvo  foi  uma  experiência  positiva,  embora  tenham  surgido  problemas  de  ordem
técnica  e  a  ausência  de  respostas  a  algumas  mensagens  enviadas,  fatores  esses  mencionados  como  desmotivadores.  Os  textos
produzidos  levam-nos  à  conclusão  de  que  os  erros  gramaticais  cometidos  pelos  alunos  não  os  impediram  de  estabelecer  uma
comunicação  compreensível.  Também  detectou-se  a  necessidade  de  um  maior  desenvolvimento  das  competências  sociolingüística  e
estratégia,  especialmente  quando  os  alunos  são  colocados  em  situações  reais  de  uso  da  língua-alvo.
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Título: O desenvolvimento profissional de uma professora de Biologia de um grupo de pesquisa: um estudo de 
caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200349733001014001P0

Palavra Chave: Formação de professores; ensino de Biologia.

Resumo:   Esta  investigação  insere-se  no  contexto  de  um  processo  de  formação  continuada  de  professores  desenvolvido  no  grupo  de
pesquisa  do  Programa  de  Ensino  do  Projeto  Flora  Fanerogâmica  do  Estado  de  São  Paulo  e  objetivou  analisar  o  desenvolvimento
profissional  de  uma  das  professoras  integrantes  deste  grupo,  constituído  na  cidade  de  São  Carlos  -  a  professora  de  Biologia  -  a  partir  de
seus  relatos  verbais  sobre  o  desenvolvimento  de  seu  pensamento.  Mais  especificamente,  objetivou  analisar  possíveis  alterações  na
concepção  e  na  interpretação  de  sua  prática  pedagógica.  Essas  análises  foram  orientadas  pela  seguinte  questão  de  pesquisa:  Quais  as
transformações  na  concepção  e  na  interpretação  da  prática  pedagógica  de  uma  professora,  durante  sua  participação  em  um  grupo  de
pesquisa  que  visou  a  elaboração  e  implementação  de  uma  abordagem  de  conteúdo  integrada  no  Ensino  Médio?  A  pesquisa  constitui-se
em  um  estudo  de  caso,  tendo  como  instrumentos  de  investigação  do  pensamento  da  professora  os  seguintes  materiais  analisados:  dois
diários  construídos  pela  professora;  duas  entrevistas  realizadas  com  a  professora;  uma  seqüência  de  filmagens  das  reuniões  semanais
do  grupo  de  pesquisa;  um  relatório  de  atividades  elaborado  pela  professora.  Para  a  análise  dos  resultados  foi  possível  estabelecer
alguns  parâmetros  para  evidenciar  as  possíveis  transformações  do  seu  pensamento,  os  focos  de  análise:  (1)  o  papel  do  professor,  (2)  o
papel  do  aluno  na  aprendizagem,  (3)  o  conhecimento  escolar:  conteúdo  e  forma  e  (4)  a  contribuição  do  "outro-coletivo"  na  construção
profissional:  os  pares  e  os  especialistas
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Título: A formação do técnico por competências na indústria naval - a escola técnica do Arsenal da Marinha 
(ETAM)

Site: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - EDUCAÇÃO

Palavra Chave: educação politécnica;ensino profissional;indústria naval

Resumo:   O  ensino  profissional  no  Brasil  teve  um  caráter  assistencialista  de  amparar  órfãos  e  demais  desvalidos  pela  sorte 
praticamente  até  a  Revolução  de  1930.  A  escravidão  estabeleceu  a  dicotomia  entre  o  trabalho  intelectual  (das  elites)  e  o  trabalho
manual  (trabalho  braçal).  A  industrialização  do  país  exigiu  a  valorização  deste  trabalho  e,  com  isto,  o  ensino  profissional  passa  a  ter
maior  escolaridade  e  qualidade.  Nos  anos  40,  com  a  Lei  Orgânica  Industrial,  é  cri-ada  a  ocupação  profissional  de  Técnico  de  Nível
Médio.  Estes  Técnicos  vão  lutar,  desde  1946  até  1985,  pela  sua  regulamentação  quando,  então,  o  Decreto  Federal  nº  90.922  estabelece
o  exercício  da  profissão.  A  formação  profissional  dos  Técnicos  de  Nível  Médio  (ex-2ºgrau)  era  realizada  junto  com  o  Ensino  Médio
até  a  entrada  em  vigor  do  Decreto  nº  2208/97,  que  separa  a  Educação  Profissional  do  Ensino  Médio  e  estabelece  uma  nova  concepção
de  formação  de  Técnico  de  Nível  Médio.  Esta  concepção  é  baseada  em  competências,  com  o  perfil  profissio-nal  dos  Técnicos
estabelecido  pelo  mercado  de  trabalho  em  cursos  modulares.  O  trabalho  -  tomando  por  base  a  Indústria  Naval  e  a  Escola  Técnica  do
Arsenal  de  Marinha  (ETAM)  -  avalia  se  a  política  de  formação  do  Técnico  de  Nível  Médio,  implantada  pelo  Governo  Federal,  está
voltada  para  a  cidadania  ou  apenas  para  o  cidadão  produtivo,  reconstruindo  histori-camente  a  Indústria  Naval,  a  formação  do  Técnico
de  Nível  Médio  e  a  ETAM,  com  o  propósi-to  de  facilitar  a  análise  do  problema.  O  referencial  teórico  é  a  Educação  Politécnica.
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Título: A filosofia no ensino médio como questionamento histórico e existencial

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032006533003017001P2

Palavra Chave:  Educação; Filosofia; Ensino Médio.

Resumo:  Este  trabalho,  na  linha  de  pesquisa  ética,  filosofia  e  educação,  tem  por  objetivo  investigar  a  relação  entre  a  trajetória  da
educação  brasileira  e  a  presença/ausência  da  filosofia  como  disciplina  no  curriculum  oficial.  Apresenta  estudo  interpretativo  de  uma
experiência  de  ensino  de  filosofia  numa  escola  particular  de  nível  médio,  em  ribeirão  preto-SP.  Os  recursos  operacionais  para  a  coleta
de  informações  dos  alunos  sobre  a  representação  cultural  de  algumas  demandas  e  temas  da  realidade  foram  as  autobiografias,
produzidas  pelos  mesmos,  de  modo  a  constituir-se  no  universo  de  pesquisa  e  proporcionar  posterior  interpretação.  Nestas
autobiografias  os  alunos  registraram  suas  idéias  e  valores,  avaliadas  criticamente  pela  pesquisa.
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Título: O Ensino de Biologia e a Participação dos Alunos em "Atividades de Docência": uma proposta 
metodológica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20039433004056079P0

Palavra Chave: Atividades de docência; Ensino de biologia; Metodologia de ensino.

Resumo:  A  oportunidade  dos  alunos  exporem  suas  idéias,  na  busca  de  explicações  para  os  fenômenos  apresentados,  testando  seus
modelos  explicativos  e  espontâneos,  proporciona  aos  mesmos  a  organização  e  a  aplicação  dos  conhecimentos  adquiridos.  Além  disso,
são  motivados  e  valorizados  como  sujeitos  participativos  na  elaboração  dos  conteúdos  a  serem  estudados.  Dentro  dessas
considerações,  essa  investigação  foi  conduzida  com  o  objetivo  de  analisar  um  processo  de  participação  ativa  dos  alunos,  em
"atividades  de  docência",  no  ensino  de  Biologia,  visando  a  progressão  na  aprendizagem.  O  trabalho  foi  realizado  em  uma  Escola  da
Rede  Pública  de  Ensino  Médio  de  Botucatu  -  SP.  A  temática  estudada  -  Doenças  causadas  por  microrganismos  -  abrangeu  onze
doenças,  sendo:  Toxoplasmose,  Amebíase,  Doença  de  Chagas,  Malária,  Tuberculose,  Meningite,  Cólera,  Leptospirose,  Lepra,  Tétano  e
Coqueluche.  A  constituição  dos  dados  para  análise  qualitativa  se  deu  a  partir  de:  (a)  observação  sistemática  das  aulas  de  Biologia,  (b)
participação  sistemática  nas  aulas  de  Biologia,  (c)  atendimento  extraclasse  para  orientação  dos  alunos,  (d)  "atividades  de  docência"
desenvolvidas  pelos  alunos  do  segundo  ano  e  (e)  avaliação  da  experiência  pedagógica  realizada,  por  meio  de  um  questionário  aberto,
aplicado  aos  alunos  do  segundo  ano  e  de  uma  entrevista  gravada  com  a  professora  de  Biologia.  Segundo  nossa  ótica  podemos  admitir
que  a  experiência  pedagógica  em  muito  contribuiu  para  a  progressão  da  aprendizagem  dos  tópicos  estudados.  Os  sujeitos  dessa
pesquisa  entenderam  que,  um  bom  ensino  não  deve  ser  apenas  linear,  unidirecional,  percebendo,  portanto,  que  a  aprendizagem  pode
ser  alcançada  por  diferentes  formas  de  abordagem  de  um  conteúdo.
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Título: Auto-Estima e Afetividade de Adolescentes Participantes do Projeto Pescar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200327242005019006P2

Palavra Chave:  Auto-estima;adolescentes; resiliência; zulliger.

Resumo:  O  estímulo  motivacional  do  provérbio  chinês:  "Não  dê  o  peixe,  ensine  a  pescar"  é  a  meta  fundamental  da  Fundação  Geraldo
Link,  localizada  em  Porto  Alegre,  que  desenvolve  um  projeto  de  ensino  profissionalizante  para  adolescentes  em  situação  de
vulnerabilidade  social  -  O  Projeto  Pescar.  O  objetivo  desse  estudo  foi  o  de  analisar  a  auto-estima  e  a  afetividade  desses  adolescentes,
comparando  dois  grupos:  43  Iniciantes  e  22  Recém-formados  pelo  curso  técnico  de  mecânica,  administrado  na  sede  da  Fundação.  Os
participantes  situavam-se  na  faixa  etária  de  16  a  20  anos,  cursavam  o  ensino  médio  e  moravam  nas  proximidades  da  cidade  de  Porto
Alegre.  Foram  utilizados  como  instrumentos  a  técnica  de  Zulliger  (Z-Teste  forma  coletiva),  a  escala  de  Auto-estima  de  Rosemberg  e  a
escala  de  Vinculação  Afetiva  do  Adulto  (EVA)  de  Canavarro.  Os  resultados  indicaram  que:  a)  Recém-formados  apresentam
indicadores  de  sentimento  de  conforto  mais  intenso  na  aproximação  e  contato  humano,  assim  como  sentimento  mais  intenso  de  que
podem  contar  com  o  auxílio  de  outras  pessoas;  b)  Iniciantes  possuem  maior  intensidade  no  sentimento  de  auto-valia;  c)  Iniciantes  e
Recém-formados  se  assemelham  quanto  aos  indicadores  de  auto-estima,  sem  diferença  estatística  significativa,  indicando  maior
tendência  para  a  autoconfiança  para  42%  do  grupo  de  Iniciantes  e  50%  do  grupo  de  recém-formados;  d)  os  dois  grupos  se  assemelham
quanto  ao  relacionamento  afetivo  adequado,  tendendo  em  sua  maioria,  para  a  vinculação  segura;  e)  conflitos  morais  são  ausentes  para
a  maioria  dos  sujeitos  (somatório  m);  e  todos  apresentam  capacidade  de  adaptação  social  e  dificuldades  típicas  da  fase  da  adolescência;
f)  aparecem  no  Z-Teste  referências  de  aspirações  fantasiosas  (G>M)  e  maior  disciplina  mental  e  autocrítica  no  grupo  de
Recém-formados  (F%  e  F+%  acima  do  esperado);  g)  há  dificuldade  de  expressão  do  mundo  interior  (M  abaixo  do  esperado)  e  pequeno
prejuízo  na  capacidade  de  percepção  objetiva  da  realidade  (D%  relativamente  baixo)  nos  dois  grupos.  Conclui-se  que  o  Projeto  Pescar
auxilia  no  processo  de  aumento  da  auto-estima  e  no  aprimoramento  de  relações  sócio-afetivas.  A  capacidade  de  adaptação
sócio-afetiva,  percepção  da  realidade  e  autovaloração  adequadas,  constatada  para  a  maioria  dos  participantes,  revela  que  estes
encontram-se  resilientes.
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Código: 732

Título: De Demônios e aprendizes: infinitas reflexões pedagógica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2003133065012001P6

Palavra Chave: ENSINO; MATEMÁTICA; APRENDIZAGEM.

Resumo:  Para  compreender  o  modo  de  ser  professor,  de  matemática,  no  Ensino  Médio  do  ensino  público,  tendo  como  tema  o  infinito  e
caminhando  com  Escher,  dada  a  figuratividade  acasalada  em  razão/emoção  que  suas  obras  apresentam,  num  desafiar  infinito  de
infinitos,  vi-me  obrigada  a  partir  em  viagem  de  cabotagem.  Exploradora,  registrei  a  cada  porto  de  paragem,  o  arcabouço  dos
acontecimentos,  descobrindo  a  existência  de  inúmeros  infinitos.  Já  em  terra,  encontrei-me,  à  medida  que  me  tornava  professora
reflexiva,  com  Zeichner,  Schön  e  Alarcão,  agora  registrando  os  abalos  sísmicos  e  as  fendas  acontecidas  em  minhas  convicções
professorais.  Na  senda  da  empiria,  busquei  o  pensar  dos  alunos,  momento  no  qual  vi-me  a  entender  o  infinito  como  meus  alunos  -  1,2,3
...  .  Busquei,  então,  libertar-me  de  meus  demônios:  o  de  Laplace  e  o  Maxwell,  via  demônio  de  Prigogine.  No  caminho  estavam  "Oleg  e
os  clones",  pequena  estória  do  Prof.  Dr.  Godofredo  de  Oliveira  Neto,  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  para,  através  de
indícios  dizerem  que  ser  professor  vai  além  de  aprender  maneiras  para  ensinar  porque  ensino/aprendizagem  próprio  do  professor  não
se  separam,  se  entretecem  nos  fios,  enfiando-se  no  tecido  da  sala  de  aula.
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Código: 733

Título: Ensinar e aaprender Inglês com textos: Lendo-os, escrevendo-o e reescrevendo-os

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200331933004048019P1

Palavra Chave: leitura; escrita,;ensino-aprendizagem; língua inglesa.

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  proporcionar  aos  professores  de  língua  estrangeira  do  ensino  médio  e  aos  professores  de  língua
materna  do  ensino  fundamental,  por  intermédio  de  um  relato  de  experiência,  uma  reflexão:  a)-  sobre  as  atividades  de  leitura,  escrita  e
reescrita  no  ensino  de  língua  inglesa,  b)-  sobre  um  conjunto  de  procedimentos  embasados  na  pedagogia  de  projetos  que  propiciem  uma
eficaz  utilização  de  práticas  de  leitura  e  produção  de  textos  com  os  alunos,  visando  a  aquisição  da  língua  estrangeira.  Espera-se,  dessa
forma,  que  o  aprendiz  amplie  o  domínio  da  língua  com  vistas  à  sua  formação  como  eficientes  leitores  e  produtores  de  textos.  No  último
capítulo,  há  o  relato  do  trabalho  realizado  por  mim,  enquanto  professora-pesquisadora,  com  alunos  da  primeira  série  do  ensino  médio
da  Escola  Estadual  "Joaquim  Abarca"  de  Tupã,  durante  o  ano  de  2000,  que  enfoca  a  análise  das  atividades  de  leitura,  escrita  e  reescrita
e  seu  reflexo  no  processo  de  aquisição  da  língua  inglesa  em  uso.
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Código: 734

Título: Similitudes entre espaços e tempos: educação e trabalho na Baixa Idade Média e Pós-Modernidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20038840002012015P7

Palavra Chave: Educação,;Trabalho; Pós-Modernidade; Baixa Idade Média.

Resumo:   Esta  dissertação  é  resultado  de  um  estudo  bibliográfico  embasado  no  tema  Similitudes  entre  espaços  e  tempos  e  no  título
Educação  e  Trabalho  na  Baixa  Idade  Média  e  na  Pós-modernidade.  O  estudo  teve  como  objetivo  conhecer  a  importância  da  educação
no  contexto  das  relações  entre  educação  e  trabalho  na  sociedade  medieval  e  pós-moderna.  Recorrendo  aos  fundamentos  da  educação,
procurou-se  compreender  a  construção  educacional  e  a  formação  para  o  trabalho  do  aluno,  que  tem  nas  suas  raízes  a  mudança  social  e
a  construção  da  cidadania  democrática.  Entender  os  fatores  que  influem  na  abordagem  oficial  e  educativa  de  conceitos  como  o
progresso  social,  benefícios  e  destruições  da  pós-modernidade.  A  metodologia  qualitativa  favoreceu  a  operacionalização  do  referencial
teórico  e  a  estrutura  de  comparação  e  análise  crítica  de  pesquisa.  Os  problemas  que  permeiam  o  mundo  educacional  sugerem  que  a
educação  e  o  trabalho  precisam  ser  vistos  em  consonância  com  o  movimento  da  sociedade.  A  indústria  do  século  XIX  cedeu  lugar  aos
processos  de  produção  flexível  do  trabalho,  à  terceirização,  a  chamada  Revolução  Informacional,  que  alteram  não  só  as  formas
produtivas,  mas,  de  modo  contundente,  ao  processo  de  trabalho  e  também  a  educação  de  modo  geral.  Estes  processos  de  trabalho  e
educação  é  que  são  os  pressupostos  básicos  dessa  pesquisa.  A  questão  colocada  afirma  a  convicção  que  para  dar  conta  de  investigar  a
realidade  educacional,  com  as  características  de  complexidade  que  lhe  são  próprias  como  prática  social,  temos  que  buscar  na  história
uma  compreensão  articulada  de  suas  dimensões  políticas,  culturais,  econômicas  e  sociais.A  relevância  deste  estudo  situa-se  nas
questões  da  educação  e  do  trabalho  na  atualidade  onde  encontramos  a  competitividade,  o  não-emprego,  e  a  necessidade  de  tornar-se
um  indivíduo  empregável.  A  cultura  do  mercado  torna  cada  vez  mais  necessária  ao  ser  humano  o  desenvolvimento  de  competências  e
habilidades  que  devem  ser  adquiridas  na  escola.  Porém,  o  estudo  e  a  observação  das  políticas  públicas  que  regem  as  questões  da
educação  e  do  trabalho  situando-as  no  Ensino  Médio,  parecem  não  atender  às  reais  necessidades  daqueles  que  dele  precisam.  A
educação  e  o  trabalho  são  paradigmas  da  sociedade  pós-moderna  na  medida  em  que  as  transformações  da  globalização  e  das  novas
tecnologias  microeletrônicas  associadas  à  informática  provocam  crise  do  trabalho  assalariado,  caracterizada  pelo  aumento  exponencial
do  desemprego  estrutural,  gerando  a  exclusão  e  a  desigualdade,  qualificando  a  competência  como  elemento  primordial  para  o  sucesso
no  mercado  de  trabalho  globalizado.  Esses  fatos  apresentam-se  entre  os  problemas  políticos  e  psicossociais  atuais  e  mostram  as
contradições  que  envolvem  o  trabalho  e  a  educação  na  pós-modernidade.  Partindo-se  de  uma  retrospectiva  histórica,  percebemos  que  a
função  da  educação  está  calcada  no  fato  de  que  ela,  interagindo  com  outros  fatores,  pode  contribuir  para  a  diminuição  das  várias
desigualdades  e  para  o  crescimento  do  processo  participativo.  Essa  interação  da  escola  com  o  mundo  do  trabalho  é  primordial.  Isto
porque,  sem  uma  articulação  com  as  novas  tecnologias,  as  mudanças  na  produção  de  bens,  serviços  e  conhecimentos,  ela  pouco  poderá
fazer  para  que  os  estudantes  possam  integrar-se  ao  mundo  contemporâneo,  nas  dimensões  fundamentais  da  cidadania  e  do  trabalho.
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Título: A interdisciplinaridade e o trabalho coletivo: variáveis envolvidas no processo de construção do 
planejamento interdisciplinar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20039833004056079P0

Palavra Chave: Interdisciplinaridade.

Resumo:  Esta  dissertação  pretende  apresentar  uma  interpretação  dos  resultados  alcançados  durante  a  construção  de  um  processo  de
trabalho  coletivo  e  interdisciplinar  numa  parceria  entre  a  escola  de  ensino  médio  e  outras  instituições  de  ensino  e  de  pesquisa,  a  partir
de  referenciais  teóricos  da  interdisciplinaridade  e  da  psicanálise  de  grupo.  Como  resultado  principal  temos  a  constatação  de  que  e
possível  elaborar  um  planejamento  interdisciplinar  de  forma  criativa  e  única.  E  este  processo  constitui-se  em  uma  experiência  de
interação  bastante  completa,  de  conhecimentos  científicos,  didáticos  e  pessoais  na  busca  do  dialogo.  É  um  trabalho  que  requer  tempo,
paciência  e  diálogo  reflexivo.  Para  a  construção  de  projetos  desta  natureza  é  preciso,  acreditar  em  si,  acreditar  no  aluno,  como  a
parceria  entre  a  universidade  e  a  escola  da  rede  publica.  A  característica  principal  da  interdisciplinaridade  construída  pelo  grupo  Flora
foi  a  busca  pela  inclusão  social  e  cultural  de  seus  alunos  como  "fazedores  de  história".
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Código: 736

Título: Programa de aceleração de estudos em Minas Gerais: o que mudou na vida de seus egressos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20038431019013001P7

Palavra Chave: Aceleração de estudos; oportunidade de recuperação.

Resumo:  Quanto  maior  a  defasagem  idade/escolaridade,  pior  o  desempenho  do  aluno.  A  reprovação  não  é  a  medida  mais  adequada
para  corrigir  os  problemas  de  aprendizagem,  muito  menos  para  garantir  sua  não  ocorrência.  Reconhecer  a  necessidade  de  uma
intervenção  pedagógica  que  amenize  a  situação  dos  reprovados  e  evadidos  precocemente  significa  respeitar  pessoas  reais  que  contam
com  a  escola  para  organizar  suas  vidas,  mas  que  são  impossibilitadas  de  prosseguir  nos  estudos.  Para  tentar  diminuir  a  defasagem
idade/série  e  resgatar  a  auto-estima  desses  alunos,  o  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  elaborou  e  implementou  a  partir  de  1995  um
programa  de  aceleração  de  aprendizagem  compreendendo  três  projetos:  "Acelera  Brasil",  implementado  no  1º  ciclo  do  ensino
fundamental;  "Acertando  o  Passo",  no  segundo  ciclo  do  ensino  fundamental;  e  "A  Caminho  da  Cidadania",  no  ensino  médio.  Sua
implementação  originou  calorosos  debates  em  torno  da  eficácia  desse  instrumento  de  equalização  de  oportunidades  educacionais,
nosso  objeto  de  pesquisa.  Formulada  como  estudo  de  caso  e  centrada  em  alunos  egressos  de  duas  escolas  estaduais  que  oferecem  os
referidos  programas,  esta  dissertação  busca  levantar  a  relevância  da  aceleração  de  estudos  para  a  vida  dos  egressos.  Conclui-se  que  os
programas  atingiram  seu  objetivo  principal  -  criar  oportunidades  de  recuperação  da  defasagem  escolar.  Além  disso,  contribuíram  para
a  retomada  da  auto-estima  dos  alunos,  bem  como  para  a  reformulação  de  suas  trajetórias  acadêmicas  e  profissionais.
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Título: Abordagem para diagnóstico do ensino sobre empreendedorismo no ensino médio de Presidente 
Prudente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034533054010002P4

Palavra Chave: Ensino empreendedorismo;diagnóstico.

Resumo:   O  espírito  empreendedor  é  uma  característica  de  vida  que  deve  ser  disserminadana  cultura  de  um  povo,  para  que  se  abram
maiores  oportunidades  de  desenvolvimento  tecnológico,  econômico  e  social.  É  importante  que,  de  modo  consciente  ele  seja
desenvolvido  e  praticado.  Sociedades  antigas  como  a  judaia  e  a  árabe,  bem  como  as  sociedades  mais  modernas,  como  a  inglesa,  a
alemã,  a  norte-americana  e  a  japonesa,  têm  uma  cultura  empreendedora  bem  disserminada,  haja  vista  o  poder  político  e  econômico  que
detêm  no  contexto  mundial.  Considerando  que  o  espírito  empreendedor  requer  um  papel  consciente  e  disciplinado,  e  mais,  que  a  ação
empreendedora  não  representa  sucesso  perpetuo  -  ela  contém  riscos  e  se  define  dentro  de  uma  atmosfera  de  acertos  e  erros,  onde  estes
últimos  geralmente  predominam  -  então,  é  importante  destacar  que  isto  exige  um  papel  educacional  melhor  delineado,  ou  seja,  o
empreendedorismo  pertence,  também,  ao  universo  dos  desafios  a  serem  enfrentados  pela  escola.  Esta  pesquisa  busca  diagnosticar  o
nível  de  preocupação  com  o  desnvolvimento  do  espírito  empreendedor  dos  alunos  de  escolas  de  ensino  médio.  A  metodologia  de
pesquisa  empregada  recorreu  a  trabalho  de  campo,  com  entrevistas  junto  a  diretores  ou  coordenadores  pedagógicos  das  instituições,  e
junto  aos  alunos  do  ensino  médio  de  escolas  públicas  e  privadas  de  Presidente  Prudente,  SP.  Complementa  este  trabalho  uma  proposta
para  o  desenvolvimento  do  programa  de  treinamento  sobre  empreendedorismo  no  ensino  médio,  que  denominamos  "Oficina  de
Talentos".
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Título: Imagens e saberes sobre a docência na narrativa de professores o ensino médio itinerante

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034532008015006P3

Palavra Chave: magens e saberes; professores; ensino médio itinerante

Resumo:   Foram  analisadas,  nesta  pesquisa,  as  imagens,  percepções  e  saberes  de  professores,  construídos  sobre  a  atividade  docente
no  ensino  médio  regular  e  no  Projeto  Ensino  Médio  Itinerante,  desenvolvidos  no  Norte  de  Minas  Gerais  .  Pretendeu-se  identificar  que
saberes  e  imagens  os  professores  atribuem  à  cada  uma  das  experiências  e  se  estas  são  transferíveis.  Para  isto,  procurou  -se  conhecer  o
professor  a  partir  de  suas  posição  social,  formação  inicial  ,  percurso  escolar,  e  os  motivos  que  os  levaram  à  escolha  da  carreira  docente.
Os  saberes  e  imagens  dos  professores  sobre  a  docência  foram  relacionadas  as  suas  experiências  no  Ensino  Médio  regular  e  no  Projeto
Ensino  Médio  Itinerante  .  Para  a  obtenção  dos  dados  ,  foram  entrevistados  06  (seis  )  professores  e  aplicado  um  questionário.  Foram
coletados  e  analisados,  também,  documentos  sobre  a  criação,  organização  e  acompanhamento  do  Projeto  Ensino  Médio  Itinerante  .
Observou-se  que  o  professor  do  projeto  Ensino  Médio  Itinerante  pertence  a  uma  fração  das  camadas  da  população  ,  cujo  percurso
escolar  é  ascendente.  Realizou  cursos  de  graduação  e  especialização,  para  o  aprimoramento  profissional  .  Os  saberes  teóricos  e  práticos
têm  sido  considerados  pelos  professores  como  primordiais  à  atividade  docente  no  ensino  regular.  Reconhecem  a  desvalorização  do
magistério  e  atribuem  maior  parcela  de  responsabilidade  dos  problemas  encontrados  aos  alunos  do  ensino  médio  regular  .  Na
itinerância  ,os  professores  demonstram  ter  desenvolvido  a  capacidade  para  compreender  as  particularidades  de  seus  alunos  ,  utilizando
esses  conhecimentos  como  fonte  de  informação  para  o  seu  trabalho  .  Assim,  os  saberes  na  itinerância  são  construídos,  principalmente
no  conhecimento  do  aluno.  Demonstram,  também,  maior  preocupação  com  a  organização  e  desenvolvimento  do  planejamento  escolar,
além  de  desenvolverem  formas  alternativas  de  avaliação  da  atividade  docente  e  de  acompanhamento  dos  alunos  .
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Título: HIPERTEXTO: UM NOVO RESSIGNIFICADO DA PRÁTICA ESCOLAR.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200333233005010003P1

Palavra Chave: AUTONOMIA, COLABORAÇÃO, ERRO, INTEGRAÇÃO, COOPERAÇÃO

Resumo:  O  presente  estudo  tem  o  propósito  de  analisar  o  uso  das  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TIC)  na  prática  escolar,
especificamente  a  construção  de  hipertexto  como  parte  do  processo  de  aprendizagem  de  alunos  de  Ensino  Médio  e  suas  respectivas
conseqüências  no  desenvolvimento  cognitivo  dos  alunos.  Para  tanto,  investigo  a  utilização  da  tecnologia  durante  as  aulas  de  História,
nos  anos  2001  e  2002.  A  relevância  desta  dissertação  está  estreitamente  ligada  à  importância  do  uso  de  Novas  Tecnologias  de
Informação  e  Comunicação  na  Educação,  e  as  novas  possibilidades  pedagógicas  exigidas  na  sociedade  de  informação.  A  base  teórica
utilizada  para  a  investigação  está  ancorada  em  duas  linhas:  a  visão  complexa  da  educação  de  Edgar  Morin,  e  a  visão  pautada  na
ecologia  cognitiva  de  Pierry  Lévy.  A  partir  destes  dois  eixos,  passei  a  analisar  as  ações  e  produções  dos  alunos  para  identificar  as
características  hipertextuais  estudadas  por  Lévy  e  como  essas  características  estão  presentes  no  pensamento  de  Morin,  indicando  a
necessidade  de  religar  as  disciplinas  e  inovar  a  aprendizagem.  Os  resultados  da  análise  evidenciaram  as  especificidades  do  meio  digital
-  hipermidiático  e  hipertextual  -  na  construção  de  conhecimento,  potencializando  habilidades  e  competências  relevantes  para  a
sociedade  da  informação  e  conhecimento,  como  autonomia,  criatividade,  reflexão  e  colaboração.  Entretanto,  durante  a  investigação
ficou  constatado  que  todas  as  possibilidades  de  reforma,  na  perspectiva  de  Edgar  Morin,  na  prática  docente  não  dependem
exclusivamente  da  infraestrutura  oferecida  pela  escola,  mas  sim  de  profissionais  dispostos  a  mudar  sua  visão  de  educação,
contextualizando  suas  ações  e  redimensionando  o  papel  de  educador  como  transmissor  de  informação  para  mediador  na  construção  do
conhecimento  individual  e  coletivo  na  escola.
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Título: A difusão do conhecimento como atividade emancipatória - estudo sobre a prática docente em 
Sociologia na escola pública do estado do Rio de Janeiro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200351131004016006P5

Palavra Chave: Educação; sociologia; escola pública; formação do professor

Resumo:  Este  trabalho  é  a  análise  da  atuação  dos  professores  de  Sociologia  no  ensino  médio  da  rede  pública  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro,  bem  como  uma  discussão  sobre  a  contribuição  da  disciplina  como  matéria  pedagógica  e  relevante  para  a  formação  cultural  e
política  dos  jovens.  Pretende-se  um  trabalho  exploratório  e,  longe  de  querer  dar  conta  do  tema  e  esgotar  suas  possibilidades,  foi
realizada  uma  pesquisa  qualitativa.  Para  a  coleta  de  dados  utilizou-se  questionário  para  uma  amostra  de  professores  no  Estado  e
entrevistas  com  docentes  atuantes  há  mais  de  cinco  anos,  lecionando  Sociologia  na  rede  pública.  A  dissertação  se  estrutura  em  cinco
capítulos,  distribuídos  da  seguinte  forma:  o  primeiro  capítulo  presta  conta  da  metodologia  ao  mesmo  tempo  em  que  esclarece  aos
leitores  o  objeto  e  suas  características.  O  segundo  capítulo  faz  um  histórico  da  Sociologia  no  Brasil,  as  razões  da  sua  implantação  e  de
como  ela  foi  sendo  estruturada  ao  longo  dos  anos.  Esse  período  histórico  compreende  três  grandes  momentos:  o  final  do  século  XIX  e
as  quatro  primeiras  décadas  do  século  XX;  o  período  entre  as  décadas  de  40  e  70  e  ainda,  os  anos  80  até  a  época  atual.  O  terceiro
capítulo  se  propõe  a  analisar  a  Sociologia  em  vários  campos  de  atuação:  no  ensino  médio,  na  educação  e  como  instrumental  teórico.  O
quarto  capítulo  abre  espaço  para  enfocar  os  atores  sociais  desse  processo  educacional:  os  professores.  Por  fim,  as  considerações  finais,
de  caráter  conclusivo,  evidenciam  as  principais  questões  abordadas  na  pesquisa.
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Título: Conceito de funçã: uma abordagem do processo  ensino - aprendizagem utilizando-se o computador 
como recurso didático
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Resumo:  Esta  dissertação  originou-se  de  um  estudo,  na  área  de  educação  matemática,  com  a  preocupação  da  mudança  metodológica
do  professor  de  matemática,  quanto  ao  uso  do  computador  como  ferramental  ao  estudo  de  funções.  O  conteúdo  de  funções  é  básico
para  o  desenvolvimento  da  formalização  matemática.  O  estudante  apresenta  dificuldades  no  entendimento  deste  conceito  e  também  na
sua  utilização.  A  questão  levantada  então,  refere-se  à  utilização  de  softwares  para  complementação  das  aulas  expositivas,  no  intuito  de
proporcionar  uma  melhor  compreensão  para  o  aluno.  A  troca  de  ambiente,  bem  como  a  utilização  da  máquina,  traz  motivação.  Foi
realizado,  inicialmente,  um  estudo  bibliográfico  das  obras  referentes  ao  ensino  de  matemática,  através  da  produção  de  textos
originados  de  pesquisa.  Também  foi  realizada  uma  pesquisa  empírica  em  uma  instituição  de  ensino  médio  e  fundamental,  que  tem  nos
últimos  anos  trabalhado  com  inovações  metodológicas  no  ensino  da  matemática.  A  análise  das  informações  foi  desenvolvida  pelo
discurso  dos  professores  e  alunos,  bem  como  a  observação  no  laboratório  de  informática,  durante  as  aulas  práticas  e  nas  aulas
expositivas,  em  sala  de  aula.  A  conclusão  é  que  a  utilização  do  computador  já  é  uma  preocupação  por  parte  dos  professores,  que
aceitam  a  sua  presença  como  auxiliar  de  aprendizagem.  Especificamente,  quanto  à  função  há  relevantes  contribuições  para  o  auxílio  ao
aluno,  no  entendimento  do  conceito  de  função,  principalmente  pela  diversificação  da  sua  representação  (visual,  algébrica,  numérica),
especialmente  no  estudo  gráfico,  através  do  qual  podem-se  extrair  as  principais  propriedades  da  função.
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Título: A Educação Matemática & Ensino Médio: um panorama das pesquisas produzidas na PUC/SP

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200311133005010005P4

Palavra Chave: Estado da arte; Ensino médio; Educação Matemática.

Resumo:  O  objetivo  do  trabalho  é  descrever,  analisar  e  categorizar,  segundo  objetivo  e  metodologia  de  pesquisa,  as  dissertações  em
Educação  Matemática  no  Ensino  Médio,  produzidas  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  Matemática,  da  PUC/SP,  no
período  de  1994  a  2000;  baseando-se,  para  isso,  na  leitura  integral,  fichamento  e  análise  de  cada  documento.  A  análise  consistiu  em
localizar,  em  cada  dissertação,  evidências  da  execução  das  atividades  características  de  pesquisa.  Os  resultados  obtidos  levam  à
conclusão  de  que  a  maior  parte,  sete,  destas  pesquisas  tiveram  como  objetivo  favorecer  a  construção  do  conceito  de  função,  pelo  aluno
do  ensino  médio,  utilizando  para  isso  a  realização  de  seqüências  didáticas.  A  metodologia  de  pesquisa  privilegiada  por  sete  autores  foi
a  Engenharia  Didática,  e  por  outros  três  foi  a  análise  comparativa  que  mostraram-se  eficazes  para  o  desenvolvimento  das  pesquisas.
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Título: Estudo sobre deficiência auditiva em alunos surdos atendidos na rede de ensino público na cidade de 
Ribeirão Preto

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20035733002029028P7

Palavra Chave: deficiência auditiva; reabilitação.

Resumo:   Um  estudo  foi  realizado  em  escolas  públicas  da  rede  municipal  e  estadual  de  ensino  médio  e  fundamental  que  prestam
assistência  aos  deficientes  auditivos  na  cidade  de  Ribeirão  preto,  através  de  entrevista  com  os  responsáveis  pelo  aluno.  Foram
entrevistados  42  alunos.  Os  objetivos  deste  estudo  foram:  Avaliar  a  disitribuição  das  crianças  deficientes  auditivas  na  rede  de  ensino
pública  no  nível  médio  e  fundamental,  assim  como  avaliar  os  fatores  de  risco  para  a  deficiência  auditiva  e  a  época  da  suspeita  e
confirmação  do  diagnóstico;  verificar  a  época  do  início  da  reabilitação,  os  métodos  utilizados  e  outros  fatores  relacionados  ao
tratamento  da  deficiência  auditiva.  Analisar  a  situação  pedagógica  do  deficiente  auditivo  e  suas  dificuldades  no  aprendizado;  por  fim
verificar  a  situação  sócio  econômica  da  afamília  do  deficiente  auditivo  e  a  dele  próprio.  Observou-se  que  60%  da  população  da  rede
estdual  era  do  sexo  feminino,  contra  40%  do  mesmo  sexo  na  rede  municipal;  a  taxa  de  pré-maturidade  como  fator  de  risco  para  DA
atingem  índice  de  33%  nas  escolas  municipais;  a  maior  parte  dos  entrevistados,  até  52%,  não  souberam  informar  sobre  exposição  aos
fatores  de  risco  para  deficiência  auditiva.  a  época  da  suspeita  e  confirmação  da  deficiência  auditiva  giruou  em  torno  dos  2  anos  de
vida.  Os  exames  mais  utilizados  para  o  diagnóstico  foram  a  audiometria  e  BERA.  o  método  utilizado  para  reabilitação  mais  comum  foi
o  totalcom  início,  geralmente  aos  3  anos  de  idade,  e  a  maioria  já  usou  AASI  do  tipo  retro  auricular.  93%  dos  deficientes  auditivos
cursavam  o  nível  fundamental  e  tinham  dificuldade  na  língua  portuguesa,  e  80%  destes  alunos  sabem  ler  e  escrever.  A  família  do
deficiente  auditivo  apresentara  nível  sócio  econômico  baixo  tendo  sofrido  alterações  da  dinâmica  familiar  com  a  chegada  do  mesmo.
Em  relação  à  instrução  de  pai  e  mãe  nos  dois  grupos  foi  maior  a  incidência  de  nível  fundamenta
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Título: A desqualificação profissional na Educação: um estudo do trabalho dos professores do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20031440002012017P0

Palavra Chave: trabalho; desqualificação; assalariamento.

Resumo:  O  nosso  estudo  se  insere  na  investigação  das  relações  capitalistas  de  produção,  tendo  como  objeto  de  pesquisa  a  análise  do
processo  de  trabalho  dos  professores  do  Ensino  Médio  das  escolas  privadas;  não  é  nossa  intenção  descrever  os  passos  e  as  vicissitudes
do  ensino  brasileiro,  muito  menos  as  reformas  pedagógicas  realizadas  nos  últimos  anos,  mas  sim  estudar  o  processo  produtivo  desses
profissionais,  que  a  nosso  ver  são  assalariados  como  qualquer  outro  trabalhador  produtivo.  Com  o  intuito  de  valorizar-se,  o  capital  vai
adentrando  esferas  da  produção  as  mais  variadas,  em  âmbito  nacional  e  internacional;  amparado  pelas  transformações  da  base  técnica
nos  processos  produtivos,  o  capital  busca  extrair  a  maior  taxa  de  mais-valia  possível,  graças  ao  emprego  sistemático  de  tecnologia,
relegando  dessa  forma  o  trabalhador  a  um  segundo  plano  no  seio  da  produção.  É  neste  contexto  que  inserimos  a  escola  privada,  o
terreno  prático  de  nossa  empreitada;  constatamos  que,  pelo  menos  nos  últimos  vinte  anos  houve  um  acréscimo  significativo  de
instituições  dessa  categoria,  propiciando  aos  seus  alunos  os  mais  diversos  tipos  de  aprendizado,  e  fundamentalmente  engendrando  uma
organização  específica  de  trabalho  dos  professores.  A  nossa  preocupação  é  exatamente  captar  como  essa  dinâmica  capitalista  interfere
e  desqualifica  tal  trabalho.
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Palavra Chave:  gênero; sexualidade; homofobia; currículo.

Resumo:   Este  trabalho  objetiva  analisar  as  práticas  e  os  discursos  que,  entre  alunos  e  alunas  dos  Anos  Finais  do  Ensino 
Fundamental,  levam  à  normalização  das  condutas  de  gênero  e  sexualidade,  dando  especial  atenção  aos  traços  de  homofobia
decorrentes  de  tais  condutas,  bem  como  a  descoberta  de  quais  são  as  sanções,  se  existem,  às  manifestações  de  sexualidade  divergentes
da  heterossexualidade.  O  estudo  realizou-se  na  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  Silva  Gama,  no  Balneário  do  Cassino  (Rio  Grande  -
RS),  com  alunos  e  alunas  de  duas  turmas  de  sexta  série  e  duas  de  sétima  série,  no  ano  letivo  de  2002.  A  metodologia  aplicada  para  a
coleta  de  dados  foi  a  técnica  da  observação  participante,  complementada  por  oito  entrevistas  semi-estruturadas,  com  dez  estudantes
(meninos  e  meninas)  representantes  das  quatro  turmas,  e  por  uma  análise  de  documentos  que  consistiu  na  leitura  dos  cadernos  de
ocorrências  da  Escola.  A  partir  do  material  coletado,  foram  selecionadas  as  seguintes  categorias  de  análise  que  serviram  de  base
teórica:  gênero,  sexualidade,  homofobia  e  identidade.  Como  aporte  teórico  para  a  análise  empreendida  foram  utilizados  os  estudos  de
Foucault;  bem  como  de  teóricos  dos  estudos  feministas  e  do  gênero  como  Louro,  Britzman,  Scott,  Weeks  e  Parker;  além  dos  estudos
sobre  a  masculinidade  como  os  de  Sabo  e  os  estudos  sobre  a  homossexualidade  de  Trevisan,  Spencer,  Gafo  e  Picazio.  Os  principais
achados  foram  a  normalização  das  condutas  heterossexuais  através  de  estratégias  como  a  hierarquização  dos  gêneros  e  de  uma
vigilância  constante  sobre  os  corpos  e  suas  posturas,  além  de  um  perigoso  silêncio  que  se  dá  no  currículo  escolar  a  respeito  das  homo  e
bissexualidades.
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Título: Concepções dos alunos do ensino médio sobre o uso e conservação da água

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313224001015038P5

Palavra Chave: Água - Abastecimento - Economia; Uso Racional; Meio Ambiente.

Resumo:   A  escassez  de  recursos  hídricos  e  seus  diversos  usos  representam,  neste  século,  um  dos  maiores  desafios  sócio-ambientais
para  a  população  mundial,  sobretudo  no  que  diz  respeito  ao  abastecimento  urbano.  Estes  problemas,  relacionados  com  a  diminuição  da
disponibilidade  da  água  potável,  têm-se  revelado  com  bastante  evidência  na  cidade  de  Campina  Grande,  PB,  onde,  no  período  de  1998
a  2002,  foram  implementados  sucessivos  racionamentos  nesta  cidade,  em  função  da  expressiva  redução  do  nível  de  armazenamento  da
água  do  manancial  que  abastece  a  população  local.  O  fim  dos  racionamentos  não  significa  que  acabaram  os  problemas  relacionados
com  a  disponibilidade  e  com  o  abastecimento  dágua  em  Campina  Grande.  Em  função  dessa  problemática  sócio-ambiental,  é  consenso
que  faz-se  necessário,  por  parte  dos  governos,  adotar  medidas  e  políticas  de  gestão  dos  recursos  hídricos  e,  por  parte  da  população,
mudar  hábitos  e  atitudes  que  possam  resultar  no  uso  racional  e  em  uma  nova  relação  com  a  água.  Essa  nova  realidade,  vivenciada  no
espaço  urbano  local,  ofereceu  o  necessário  suporte  para  esta  pesquisa,  desenvolvida  com  alunos  do  ensino  médio  das  redes  pública  e
privada  da  cidade  de  Campina  Grande,  objetivando  identificar  hábitos  e  práticas  do  uso  da  água  e  sua  conservação  e  comparar  idéias
expressadas  pelos  estudantes  das  duas  redes.  Trata-se  de  um  trabalho  interdisciplinar  por  exigir  uma  inter-relação  com  a  ecologia,  a
política,  a  economia,  a  cultura,  a  estatística  e  a  geografia.  O  caminho  teórico  adotado  para  o  estudo  do  tema  foi  o  construtivismo
piagetiano.  A  pesquisa  foi  realizada  com  363  alunos  do  segundo  ano  do  ensino  médio  do  turno  da  manhã,  no  primeiro  semestre  do  ano
de  2002.  Para  tanto,  utilizou-se  como  instrumento  de  pesquisa  o  questionário,  composto  por  perguntas  abertas,  respondido  em
sala-de-aula.  Quanto  ao  tratamento  dos  dados,  procedeu-se  à  análise  qualitativa,  a  partir  da  obtenção  de  categorias  de  análise  e  das
citações  dos  alunos,  e  a  análise  quantitativa,  através  da  estatística  descritiva.  No  que  se  refere  aos  resultados  obtidos,  deve-se  destacar  a
significativa  preocupação  e  sensibilidade  dos  alunos,  observadas  a  partir  da  análise  de  suas  idéias,  para  a  adoção  de  atitudes  e  hábitos
que  conduzam  ao  uso  racional  da  água.  Essa  sensibilidade  também  foi  demonstrada  em  relação  à  necessidade  e  à  importância  dos
governos  e  de  suas  escolas  adotarem  políticas  e  práticas  pedagógicas,  que  contribuam  para  a  conscientização  no  tocante  ao  uso  racional
da  água.  Ressalte-se  que  as  idéias  expressas  pelos  alunos  refletem,  em  grande  parte,  a  realidade  ou  a  cotidianidade  vivenciadas  com  a
problemática  sócio-ambiental  dos  racionamentos  de  água  e  de  energia.  Quanto  às  responsabilidades  da  sociedade  e  do  Estado  na
preservação  da  água,  a  maioria  dos  alunos  atribuem  um  maior  grau  de  responsabilidade  à  sociedade  e  acreditam  -  sobretudo  os  alunos
da  rede  pública  -  que  a  diminuição  da  disponibilidade  desse  recurso,  afeta  sua  qualidade  de  vida.  Enfim,  pôde-se  concluir  também  que,
embora  as  respostas  dos  alunos  das  redes  pública  e  privada,  expressem  um  mesmo  ideário  em  torno  do  tema  uso  racional  da  água,  os
resultados  quantitativos,  revelaram-se  diversas  vezes,  expressivamente  diferentes  entre  as  duas  redes  de  ensino.

Data Pesquisa: 16/12/2008

Autor: Faustino Moura Neto

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 16/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2003

Organização do trabalho pedagógico
Eixos Secundário:

Pagina 746 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 747

Título: Gravidez na adolescência: prática pedagógica e competências profissionais.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20038042009014002P2

Palavra Chave: adolescência; formação continuada; competência profissional

Resumo:   A  constatação  empírica  da  existência  de  um  elevado  número  de  adolescentes  grávidas  nas  escolas  de  ensino  médio  da
cidade  de  Passo  Fundo  -  RS,  o  sofrimento  decorrente  dessa  situação  para  elas  mesmas,  para  os  familiares,  bem  como  para  os
professores  cuja  formação  profissional  parece  insuficiente  para  capacitá-los  a  lidar  com  o  "problema",  desafiam  a  investigar  o  tema  e  a
se  construir  alternativas  de  solução.  A  pesquisa,  realizada  com  quinze  adolescentes  grávidas  e  dez  docentes  de  cinco  escolas  públicas  e
uma  escola  particular  da  cidade  de  Passo  Fundo,  RS,  investigou  a  prática  pedagógica  dos  profissionais  e  suas  competências  para  lidar
com  as  questões  relacionadas  à  gravidez  na  adolescência.  Em  razão  de  essa  pesquisa  levar  em  consideração  a  subjetividade,  buscando
compreender  a  percepção,  as  ações  dos  sujeitos  envolvidos  e  as  falas  situadas  no  contexto  de  sua  produção,  os  dados  foram  coletados
por  meio  de  entrevistas,  gravações,  seguindo  o  método  "análise  temática"  anunciado  por  Minayo  (1994).  Realizou-se  uma  releitura  das
entrevistas  produzidas,  definindo  a  constituição  do  corpus  da  dissertação,  passando-se,  após,  à  fase  de  reexploração  do  material,  com  a
especificação  dos  temas  e  interpretação  dos  mesmos.  Identificou-se,  após  a  pesquisa,  que,  além  da  família,  o  docente  é  tido  como
principal  referência  de  orientação  das  adolescentes  gestantes.  Apesar  disso,  a  maioria  dos  docentes  revela  dificuldades  em  termos  de
competências,  para  orientá-las  em  determinadas  situações,  anunciando  a  necessidade  de  adquirir  e  desenvolver  maiores  competências
para  o  exercício  da  práxis  pedagógica.
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Título: Norma padrão e não padrão: as crenças do aluno de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200331733004048019P1

Palavra Chave: crenças; norma lingüística; conscientização crítica da lingua.

Resumo:   Este  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  as  crenças  do  aluno  de  Ensino  Médio  sobre  norma  padrão  e  não-padrão.  Com
base  na  Análise  de  Discurso  Crítica  (Fairclough,  1989,  1992a,  1992b,  2001),  procurei  descrever  e  analisar  essas  crenças  com  o
objetivo  de  detectar  como  é  vista  a  norma  de  prestígio  na  escola  bem  como  as  demais  variedades  da  língua  portuguesa.  A  proposta  de
Conscientização  Crítica  da  Linguagem  (Faircolugh,  1992a)  também  foi  útil  para  análise  das  crenças.  Participou  desta  pesquisa  um
grupo  de  cinco  alunos  que  cursava  o  último  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  do  interior  de  São  Paulo.  Os  resultados  da
pesquisa  mostram  que  os  alunos  possuem  consciência  da  linguagem  e  que  é  preciso  que  seja  realizado,  na  escola,  um  programa  de
conscientização  crítica  da  linguagem.  Por  meio  de  uma  tarefa  oral,  cujo  objetivo  era  levar  a  uma  reflexão  sobre  a  língua  portuguesa,  os
alunos  tiveram  seus  discursos  gravados  e  transcritos,  constituindo-se  o  corpus  da  pesquisa.  Ao  final  da  pesquisa,  preparei  algumas
atividades  que  podem  ser  realizadas  pelos  professores  interessados  em  trabalhar  dentro  de  uma  perspectiva  crítica  em  relação  à
linguagem.
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Título: Representações Sociais e conhecimento sobre a AIDS: estudo experimental da restituição de 
informações preventivas escritas por parte dos adolescentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200310841001010036P4

Palavra Chave: Representação Social; Comunicação Preventiva.

Resumo:  Este  estudo  partiu  de  duas  pesquisas  (Camargo,  2000;  Camargo,  &  Cols.  2001),  que  mostram  uma  mudança  na  compreensão
da  AIDS  de  "doença  mortal"  para  "prevenção  sexual";  a  importância  da  transmissão  sexual  do  HIV  no  entendimento  das  mulheres
sobre  a  epidemia;  falta  de  consenso  entre  os  homens,  da  importância  da  prevenção  pelo  uso  de  preservativo;  problemas  quanto  ao
conhecimento  das  formas  de  transmissão  da  AIDS;  amigos  são  a  principal  fonte  de  informação  sobre  a  doença;  e  a  necessidade  de
material  apropriado  ao  jovem  para  a  difusão  das  informações  sobre  AIDS.  A  partir  destes  dados,  nos  propusemos  a  compreender  o
papel  dos  meios  coletivos  de  informação  escrita  na  circulação  do  conhecimento  sobre  a  prevenção  da  AIDS:  A  mensagem  escrita
(panfletos)  com  ênfase  no  tipo  de  transmissão  do  vírus  da  AIDS  influencia  na  retenção  de  informações  por  parte  de  adolescentes?  Na
primeira  etapa  criou-se  três  panfletos  (experimentais)  com  diferentes  ênfases:  Panfleto  A  (controle);  Panfleto  B  (ênfase  na  transmissão
por  usuário  de  drogas  injetavéis);  Panfleto  C  (ênfase  na  transmissão  sexual).  Utilizou-se  o  método  experimental  através  da  técnica  de
restituição  de  mensagem  escrita  (Bartlett,  1932),  para  nos  indicar  sobre  a  ancoragem  das  informações.  Participaram  deste  estudo,  300
adolescentes  do  2o  ano  do  ensino  médio  público  e  particular  de  Florianópolis,  Itajaí  e  Balneário  Camboriú.  O  material  textual  foi
analisado  de  modo  categorial-estrutural  (Bardin,1977),  conforme  categorias  derivadas  das  partes  dos  panfletos.  Verificou-se  a  citação
destas  partes  segundo  o  sexo,  tipo  de  panfleto  e  o  tempo  da  restituição  (logo  após  a  leitura  e  10  dias  depois)  através  do  teste
Qui-quadrado.  Os  resultados  mostraram  uma  melhor  restituição  das  meninas  que  dos  meninos,  independente  do  panfleto.  As  partes
mais  restituídas  no  geral  foram:  meios  de  transmissão  e  não-transmissão  AIDS.  Houve  perda  de  conteúdo  entre  a  primeira  e  a  segunda
restituição.  Então,  optamos  por  elaborar  um  único  panfleto  destinado  aos  jovens  do  ensino  médio,  pois  a  diferença  na  representação
social  de  meninos  e  meninas  não  incide  na  ênfase  de  um  determinado  modo  de  transmissão  da  AIDS,  mas  sim  na  condição  destes
jovens  serem  soro  negativo  para  o  vírus  HIV
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Código: 750

Título: A referência na construção das personagens centrais do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200323233004030009P4

Palavra Chave:  literatura; referenciação; D. Casmurro.

Resumo:   A  referenciação  é  um  dos  processos  de  produção  textual  não  muito  discutido,  até  o  momento,  aqui  no  Brasil.  Entretanto
alguns  autores  como  Koch  e  Marcuschi  têm  se  preocupado  com  esse  campo  de  estudo.  O  presente  trabalho  limitou-se  à  referenciação,
dentre  tantas  áreas  também  carentes  de  um  estudo  mais  aprofundado,  pela  importância  que  a  escrita  desempenha  nas  sociedades  -
instrumento  de  coesão  nacional  e  consciência  individual.  Como  professora  de  Língua  Portuguesa  do  Ensino  Médio  e  preocupada  com
as  dificuldades  com  que  me  deparo  no  dia-a-dia  relativos  ao  ensino  de  redação,  foi  necessário  buscar  um  maior  aprofundamento  sobre
o  assunto.  O  aparato  teórico  em  que  nos  apoiamos  foi  a  Lingüística  Funcional,  com  enfoque  para  a  Semântica  Cognitiva.
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Título: Gestão democrática: um olhar sobre a participação dos professores e o desempenho dos alunos de 
ensino médio no norte do Tocantins

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313453003012001P9

Palavra Chave: gestão escolar; participação; ensino médio.

Resumo:   Este  trabalho  é  resultado  de  pesquisa  realizada  em  cinco  escolas  de  Ensino  Médio  pertencentes  à  Delegacia  Regional  de
Ensino  de  Tocantinópolis,  cidade  localizada  no  norte  do  Tocantins.  O  objetivo  principal  foi  verificar  a  participação  dos  professores  no
Plano  de  Desenvolvimento  da  Escola  -  PDE,  bem  como  o  desempenho  dos  alunos,  na  ótica  dos  diretores,  dos  professores  e
coordenadores,  antes  e  depois  da  implantação  do  processo  de  gestão  democrática  adotada  no  sistema  estadual  de  ensino  a  partir  de
1998.  Do  total  de  16  escolas  de  ensino  médio,  escolheram-se  cinco,  o  que  representa  um  percentuaI  de  31  %.  O  critério  de  escolha  foi
o  fato  de  atuarem  com  ensino  médio,  trabalharem  com  o  PDE  e  atenderem  aos  requisitos  formais  da  gestão  democrática.  Para  a
realização  do  trabalho,  foram  considerados  todos  os  professores,  coordenadores  e  os  diretores  das  cinco  escolas.  Quanto  aos  alunos,
foram  considerados  os  matriculados  em  1996  que  concluíram  em  1998  e  os  que  ingressaram  em  1998  e  concluíram  no  ano  de  2000.  A
fmalidade  foi  comparar  o  desempenho  destes  no  decorrer  do  período  mencionado  e  verificar  se  houve  melhoria,  considerando  o
processo  de  gestão  implementada,  o  qual  concedeu  abertura  aos  professores  para  participação  nos  processos  decisórios  das  escolas,
bem  como  nas  atividades  de  planejamento  incluídas  no  PDE.  Os  resultados  da  pesquisa  mostraram  que  a  participação  dos  professores
no  PDE  se  limita,  de  modo  geral,  à  presença  às  reuniões,  podendo  ser  considerada  pouco  significativa.  Quanto  ao  desempenho  dos
alunos,  não  foi  evidenciada  influência  significativa  da  gestão  democrática  implantada  nas  escolas  pesquisadas,  segundo  os  resultados
de  aprendizagem  nas  disciplinas  de  Língua  Portuguesa  e  Matemática.
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Título: O Metabolismo energético no Ensino Médio: diagnóstico e proposta de ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200324431001017087P6

Palavra Chave: Concepções alternati;metabolismo energéti;proposta de ensino.

Resumo:   Durante  a  década  de  1970,  descobriu-se  que  os  alunos  já  possuem  idéias  coerentes  sobre  os  fenômenos  científicos  antes
de  ingressar  nas  aulas  de  ciências.  Estas  idéias  são  denominadas  de  concepções  alternativas  e  muitas  vezes  são  incorretas  do  ponto  de
vista  científico.  Elas  interagem  com  novas  informações  que  são  fornecidas,  dificultando  o  processo  de  ensino,  e  podem  conviver  com
conceitos  cientificamente  corretos  no  mesmo  aluno.  Em  muitos  casos  pode  inclusive  ocorrer  um  retorno  destas  concepções  mesmo
quando  o  aluno  já  tenha  aprendido  cientificamente  o  fenômeno.  No  presente  trabalho  realizamos  inicialmente  um  diagnóstico  das
concepções  dos  alunos  dos  Ensinos  Médio  e  Fundamental  a  respeito  do  metabolismo  energético.  Através  de  questionários  respondidos
pelos  alunos  de  diversos  níveis  escolares,  descobrimos  que  existe  uma  concepção  errônea,  amplamente  difundida,  que  consiste  em
considerar  que  somente  a  glicose  pode  ser  utilizada  nos  processos  de  produção  de  ATP.  Investigamos  então  as  possíveis  contribuições
da  escola  para  a  sua  formação.  As  análises  de  livros  didáticos  dos  Ensinos  Fundamental  e  Médio  revelaram  que  há  uma  grande  ênfase
na  descrição  do  catabolismo  da  glicose,  em  detrimento  de  discussões  sobre  os  processos  de  integração  do  metabolismo,  contribuindo
fortemente  para  a  formação  precoce  da  concepção  em  alunos  da  sétima  série  do  Ensino  Fundamental,  bem  como  para  a  sua
manutenção  ao  longo  do  Ensino  Médio.  Observamos  também  que  esta  concepção  errônea  construída  na  escola  convive  em  um  mesmo
aluno  com  outras  concepções  contraditórias  adquiridas  provavelmente  no  cotidiano.  Identificado  este  problema,  propusemos  e
testamos  com  sucesso  uma  metodologia  de  ensino,  baseada  em  pressupostos  construtivistas,  que  teve  como  objetivo  evoluir  as
concepções  dos  alunos  para  concepções  mais  corretas  cientificamente,  e  que  contribuísse,  além  disso,  para  a  compreensão  do
organismo  de  forma  integrada.  A  partir  destes  resultados  discutimos  a  hipótese  da  concepção  encontrada  ser  uma  concepção
alternativa.
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Palavra Chave: escola;tarefa de desenvolvimento,;adolescentes; atos da fala

Resumo:   Foi  somente  a  partir  de  Erik  Erikson  que  Psicologia  do  Desenvolvimento  da  Adolescência  desfaz  o  binômio 
adolescência-conflitos.  Robert  Havighurst,  o  teórico  central  deste  estudo,  cunhou  as  chamadas  tarefas  de  desenvolvimento  da
adolescência  (TD)  a  partir  da  teoria  psicosocial  de  Erikson.  Segundo  Havighurst,  a  adolescência  constitui-se  de  oito  TD,  a  serem
cumpridas  com  sucesso  para  proporcionar  o  desenvolvimento  saudável  nas  etapas  futuras  da  vida.  Este  estudo  propõe-se  a  averiguar
se,  uma  escola  de  Ensino  Médio  da  Rede  Particular  do  DF,  atende  satisfatoriamente,  segundo  seus  alunos  adolescentes,  sujeitos  desse
estudo,  às  TD.  Por  tratar-se  de  situação  de  interação  verbal,  submetemos  as  trocas  verbais,  depois  de  sua  transcrição  na  íntegra,  à
análise  dos  atos  da  fala,  como  proposto  por  Chabrol  e  Bromberg,  e  defendido  por  Fávero  (2000)  para  situações  semelhantes.  Para  tanto
foram  desenvolvidas  duas  fases.  Na  primeira,  avaliamos  as  TD  com  um  painel  de  cinco  juízes  especialistas.  Na  segunda,  propusemos
uma  discussão  sobre  a  relação  entre  as  TD  e  a  Escola,  desenvolvendo  três  grupos  focais  com  os  adolescentes.  Cada  grupo  teve  entre
cinco  a  doze  sujeitos  de  ambos  os  gêneros,  totalizando  24  sujeitos.  No  final  do  trabalho  com  os  grupos,  solicitou-se  a  elaboração  de
uma  metáfora  que  descrevesse  a  situação  vivida
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200325750001019001P8

Palavra Chave:  Preconceito; Estudante Indígena; Discriminação; Educação.

Resumo:   Esta  pesquisa  buscou  verificar  a  percepção  da  comunidade  escolar  não-indígena  do  município  de  Campinápolis  –  MT,
sobre  os  alunos  indígenas  Xavante  e  seu  povo,  bem  como  a  percepção  destes  alunos  sobre  a  comunidade  escolar  não-índia.  Utilizou-se
os  seguintes  procedimentos  metodológicos:  entrevistas,  coleta  de  dados  em  fichas  de  alunos  indígenas  e  dinâmica  de  adjetivação.  Para
sustentar  as  análises  feitas  nessa  pesquisa  utilizou-se  entre  outros  autores,  ELIAS,  MARTINS  e  PERRENOUD.  O  povo  Xavante
evitou  o  contato  com  o  não-indígena  até  o  ano  de  1946.  Esse  povo  atualmente  se  distribui  em  seis  Terras  Indígenas,  entre  essas  a
Parabubure  localizada  no  município  onde  se  realizou  essa  pesquisa.  Atualmente  cerca  de  35%  da  população  do  município  é  composta
pelo  povo  Xavante.  A  relação  entre  indígena  e  não-indígena  no  município  é  de  interdependência  e  ainda  marcada  por  conflitos.  Os  dois
povos  apesar  de  próximos  se  mantêm  “distantes”.  As  escolas  das  aldeias  só  oferecem  a  primeira  fase  do  Ensino  Fundamental.  Parte
destes  alunos,  que  encontram  oportunidade,  mudam  para  cidade  para  dar  seqüência  na  segunda  fase  do  Ensino  Fundamental  na
expectativa  de  adquirir  conhecimentos  e  conhecer  a  cultura  do  não-indígena  na  esperança  de  conquistar  melhoria  de  vida,  exercer
profissões  e  defenderem  os  interesses  de  seu  povo.  Adentram  assim  num  “universo”  de  certa  forma  diferente  e  um  tanto  hostil  para
eles.  O  índice  de  evasão  e  repetência  entre  esses  alunos  é  muito  grande,  chegando  no  ano  de  2002  à  cerca  de  60%  na  sua  soma.  Esses
alunos  se  concentram  nas  5ª  e  6ª  séries  do  Ensino  Fundamental  e  não  conseguem  avançar  para  o  Ensino  Médio.  Esses  alunos  na  sua
grande  maioria  moram  em  casas  de  estudantes  e  não  possuem  apoio  pedagógico  diferenciado  por  parte  da  escola  e  do  setor  educacional
da  FUNAI  para  o  desenvolvimento  de  suas  atividades  escolares  cotidianas.  A  relação  entre  aluno  indígena  e  comunidade  escolar
não-indígena  é  de  distanciamento  em  função,  principalmente,  do  medo  e  receio  que  se  tem  do  indígena  Xavante.  Preconceito  criado
historicamente  contra  o  indígena  e  que  se  reforça  nos  conflitos  ocorridos  no  município  entre  os  dois  povos  nas  ultimas  décadas.
Verificou-se  que  a  escola  e  professores  não  estão  preparados  para  ensinar  o  aluno  indígena.  Além  das  dificuldades  oriundas  da
diferença  cultural  ainda  sofrem  atitudes  de  preconceito  e  de  discriminação  que  se  fazem  presentes  no  cotidiano  escolar  de  forma  sutil.
A  pesquisa  possibilitou  constatar  a  necessidade  de  preparação  da  escola  e  professores  para  trabalhar  com  a  diversidade  cultural  na
tentativa  de  abolir  e  combater  o  preconceito  e  a  discriminação  e,  conseqüentemente  a  exclusão  dos  alunos  “diferentes”,  rumo  a  uma
escola  verdadeiramente  democrática.
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Palavra Chave: EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, MUDANÇAS

Resumo:  A  questão  das  mudanças  no  processo  de  formação  de  professores  foi  determinante  para  a  definição  deste  estudo,  que  se
propõe  a  discutir  o  que  pensam  e  sentem  os  professores  envolvidos  em  um  processo  de  transição  e  reformulações  legais  da  educação
profissional  de  nível  médio.Este  estudo  foi  realizado  através  de  abordagem  qualitativa,  que  privilegiou  seu  caráter  exploratório,  tendo
como  objetivo  levantar  subsídios  para  a  formação  de  professores  e  contribuir  com  os  desafios  impostos  para  a  educação  neste  século.
Num  contexto  de  incertezas  que  assolam  o  mundo,  situam-se  as  práticas  docentes.  No  Brasil,  os  educadores  precisam  enfrentar  a
imensa  diversidade  e  falta  de  condições  e  dignidade  para  o  exercício  da  profissão.  Assim  resultam  inúmeras  mudanças  que  estão  de
forma  direta  atingindo  a  educação,  e  no  caso  específico  deste  estudo,  a  educação  profissional  de  ensino  médio.  Desejamos  discutir  e
refletir  como  as  mudanças  no  mundo  do  trabalho  e/ou  no  modo  de  produção  que,  potencializados  pelos  avanços  tecnológicos,  têm
exigido  novos  conhecimentos  e  um  novo  perfil  profissional,  provocando  mudanças  legais  na  educação,  na  ação  docente  e  em  sua
formação.
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Palavra Chave: ieC/Física; ensino médio; método científico

Resumo:   Os  parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (PCNEM,  1999)  propõem,  entre  outras  coisas,  que  a  área  de
Ciências  da  Natureza,  Matemática  e  suas  Tecnologias  desenvolva  no  aluno  competências  e  habilidades  que  lhe  permitam  obter  uma
visão  crítica  sobre  a  natureza  da  ciência  e  do  conhecimento  científico.  Considerando-se  que  esta  temática  quase  não  é  abordada  na
disciplina  de  Física,  em  particular,  devido  à  pouca  disponibilidade  de  material  didático  e,  muitas  vezes,  também  por  dificuldades
epistemológicas  dos  próprios  professores,  sugere-se  neste  estudo  uma  alternativa  para  levar  à  sala  de  aula  essa  discussão,  apresentando
um  módulo  didático  centrado  em  aspectos  históricos  e  filosóficos  da  Teoria  da  Relatividade  Restrita.  São  descritas,  inicialmente,  as
principais  características  da  corrente  empirista-indutivista  de  ciência.  Enfatiza-se  em  seguida  que,  como  forma  de  descrever  o  trabalho
científico,  esta  é  uma  visão  considerada  inadequada  pela  filosofia  da  ciência  contemporânea,  argumentando-se  sobre  as  suas
limitações.  Mostra-se  também  que  o  método  científico  encontra-se,  ainda,  difundindo  em  livros  de  Física,  Química  e  Biologia  do
Ensino  Médio  e  de  Ciências  do  Ensino  Fundamental,  sendo  que  a  concepção  empirista  da  ciência  faz  parte  inclusive  do  ideal  de  ciência
da  maioria  dos  professores  em  exercício  nestas  áreas,  é  disseminada  pelos  meios  de  comunicação  e  está  presente  nas  idéias
espontâneas  dos  estudantes  do  Ensino  Médio.  Nesta  direção,  visando  contribuir  com  estratégias  para  levar  à  sala  de  aula  reflexões
baseadas  na  filosofia  da  ciência  contemporânea,  estruturou-se  um  módulo  didático  composto  de  15  horas-aula,  de  acordo  com  os  três
momentos  pedagógicos  de  Angotti  e  Delizoicov  (1992):  problematização  inicial,  organização  do  conhecimento  e  aplicação  do
conhecimento.  Baseada  em  uma  abordagem  histórico-filosófica  da  Teoria  da  Relatividade,  esta  proposta  foi  testada  com  31  alunos  de
uma  4ª  fase  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  do  município  de  Xanxerê,  no  Estado  de  Santa  Catarina.  Os  resultados  mostram
uma  grande  receptividade  dos  alunos  em  relação  às  atividades  desenvolvidas  e  indicam  que  houve  mudança  em  certas  concepções  de
ciência  até  então  vigentes,  o  que  fica  evidente  pelo  aparecimento  de  uma  visão  mais  crítica  da  ciência.

Data Pesquisa: 17/12/2008

Autor: Janete Francisca Klein Köhlein

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 17/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 756 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 757

Título: A BIOÉTICA NO ENSINO MÉDIO: a opinião de professores do Plano Piloto - DF

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200323853001010047P0

Palavra Chave:  Bioética; Ensino Médio; Conteúdo Programático.

Resumo:   Esta  pesquisa  busca,  à  luz  da  Bioética  de  Intervenção,  da  teoria  da  complexidade  e  do  desenvolvimento,  sob  a  perspectiva
da  liberdade,  analisar  a  opinião  de  docentes  das  escolas  de  ensino  médio  regular  do  Plano  Piloto  do  DF  (Asa  Sul  e  Norte),  quanto  à
possibilidade  de  acrescentar,  no  currículo  ,  uma  nova  disciplina  que  contemplasse  o  espaço  de  discussão  proposto  pela  Bioética.  Para
isto,  foram  selecionadas  aleatoriamente  três  escolas  da  rede  pública  e  três  da  rede  particular  de  ensino  médio  regular,  com  no  mínimo
400  (quatrocentos)  alunos  matriculados  e  presentes  regularmente,  em  que,  de  um  universo  de  340  professores  regentes  das  respectivas
instituições  da  amostra,  150  (cento  e  cinqüenta)  docentes  aderiram  voluntariamente  à  pesquisa  tendo  respondido  a  dois  questionários.
No  primeiro,  procurou-se  levantar  informações  sobre:  1)  como  os  alunos  se  portam  quando  colocados  para  discutirem  a  respeito  de
temas  relacionados  com  dilemas  morais  que  exijam  deles  uma  reflexão  acerca  de  valores  éticos;  2)  as  características  do  currículo  em
relação  à  disponibilização  de  conteúdos  voltados  para  a  formação  de  valores  e  atitudes;  3)  o  papel  da  escola  diante  do  duplo  desafio  de
preparar  os  alunos  academicamente  e  moralmente  para  lidar  com  os  problemas  da  contemporaneidade;  4)  da  conveniência  de  se
acrescentar  no  currículo  de  estudos  mais  uma  disciplina  que  trabalhe  exclusivamente  com  estes  assuntos.  No  segundo,  os  professores
opinaram  sobre  a  conveniência  ou  não  de  se  introduzir  a  disciplina  Bioética  no  currículo,  para  que  venha  a  preencher  esta  lacuna.  A
análise  dos  dados  demonstrou  que  a  escola  não  tem  cumprido  adequadamente  com  a  função  de  se  colocar  como  um  instrumento  de
formação  de  uma  visão  mais  crítica,  na  construção  de  valores  humanos.  Na  opinião  dos  professores  entrevistados,  isto  ocorre  devido  à
lacuna  existente  no  currículo  de  uma  matéria  que  trate  especificamente  deste  assunto,  colocando-se  como  elemento  complementar  da
família  na  sua  missão  de  educar  os  jovens.  Uma  maioria  simples  de  docentes  que  participaram  da  pesquisa  julga  pertinente  e  necessária
a  inserção  da  disciplina  Bioética  no  currículo  do  ensino  médio  regular,  por  acreditar  que  a  Bioética  pode  contribuir  para  a  construção
de  valores  e  atitudes  mais  humanas  dos  estudantes.
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Palavra Chave: Não Consta

Resumo:   Levando-se  em  consideração  a  especialidade  do  psicólogo  Reuven  Feuerstein,  em  trabalhar  com  indivíduos  portadores  de
problemas  cognitivos  acentuados,  esta  pesquisa  visa  analisar  criticamente  a  sua  proposta  pedagógica  para  as  primeiras  e  segundas
séries  do  Ensino  Médio  das  escolas  públicas  e  gratuitas,  da  Bahia,  intitulada  programa  de  enriquecimento  instrumental  (PEI).
Utilizando-se  de  uma  abordagem  qualitativa,  busca-se  compreender  como  esse  programa,  que  foi  gestado  e  desenvolvido  a  partir  da
experiência  de  indivíduos  historicamente  marcados  pelo  horror  da  segunda  guerra  mundial  e/ou  por  apresentar  problemas  cognitivos
estruturais  graves,  pode  favorecer  e  contribuir  para  a  formação  de  seres  humanos  autônomos,  solidários  e  criativos,  que  não  passa(ra)m
por  tais  experiências.  A  primeira  parte  da  dissertação,  estabelecendo  um  diálogo  crítico  com  as  concepções  socioconstrutivistas,  analisa
e  interpreta  a  perspectiva  da  teoria  da  modificabilidade  cognitiva  estrutural,  ou  da  experiência  de  aprendizagem  mediada  (EAM),  do
autor  acima  mencionado,  apresentando  uma  síntese  crítico-interpretativa  dos  seus  elementos  praxiológicos  de  sustentação:  critérios  de
mediação,  instrumentos  ou  cadernos  didáticos  do  PEI  e  o  mapa  cognitivo;  também,  descreve,  em  perspectivas,  o  primeiro  curso  de
treinamento  de  professores-aplicadores  de  PEI  e  o  desencadeamento  da  sua  aplicação  em  sala  de  aula.  Já  a  segunda  parte,  finalmente,
configura  um  horizonte  tensivo  interpretativo  dos  "novos"  paradigmas  científicos,  filosóficos  e  educacionais,  apontados  por  alguns
princípios  norteadores  da  educação  do  século  XXI.  Dessa  maneira,  pretende-se  iluminar  a  cena  desse  caso  PEI  na  Bahia,  para  ampliar
a  nossa  compreensão  acerca  das  implicações  psicopedagógicas  no  processo  de  formação  de  professores  e  estudantes  (  Ensino  Médio  )
submetidos  a  essa  atividade,  tentando  demonstrar  uma  (  possível  )  inadequação  contextual  dessa  proposta  para  a  educação  formal  dos
estudantes  baianos.
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Título: Cursinhos pré-vestibulares alternativos no município de São Paulo (1991-2000): a luta pela igualdade 
no acesso ao Ensino Superior

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200390533002010001P6

Palavra Chave: cursinho; vestibular; Ensino Superior; igualdade; direito à.

Resumo:   Este  trabalho  aborda  os  cursinhos  pré-vestibulares  alternativos  existentes  no  Município  de  São  Paulo  na  década  de  1990.
Essas  organizações  surgiram  no  momento  em  que  o  Ensino  Médio  mais  que  dobrou  sua  matrícula,  incorporando  a  camada  social  mais
pobre  da  população.  Procurando  garantir  o  ingresso  desses  alunos  no  Ensino  Superior,  tais  pré-vestibulares,  além  de  oferecer  o  curso  a
preços  populares,  passaram  a  lutar  por  políticas  de  ação  afirmativa  que  garantissem  a  igualdade  no  acesso,  em  especial  para  os  alunos
da  rede  pública  e  estudantes  afrodescendentes.  A  pressão  exercida  já  produziu  alguns  resultados,  como  a  isenção  de  taxa  em  alguns
exames  seletivos  e  um  maior  debate  sobre  a  desigualdade  no  acesso  das  universidades  públicas.  Observou-se  em  especial  as  alterações
no  vestibular  da  USP,  já  que  esta  concentra  o  maior  número  de  vagas  públicas  daquele  Município.
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Título: As políticas educacionais para o ensino médio face a LDBEN e sua concretização no Estado do Paraná

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20039640005011005P0

Palavra Chave:  política educacional, política econômica, ensino superior, a

Resumo:  Por  meio  do  estudo  das  políticas  educacionais  implementadas  no  Brasil,  objetivou-se  realizar  neste  trabalho  uma  análise  das
principais  reformulações  ocorridas  na  educação  básica  brasileira  e  paranaense.  Para  tal,  efetivou-se  um  estudo  exploratório-descritivo
resgatando  as  políticas  educacionais  em  nível  nacional,  através  de  análise  documental  e  da  utilização  de  fontes  oficiais  (relatórios,
planos  de  governo,  projetos  de  reformulação  do  Ensino  Médio  no  Paraná),  visando  obter-se  elementos  necessários  para  uma  melhor
compreensão  das  políticas  educacionais  referentes  ao  Ensino  Médio,  adotadas  no  Estado  do  Paraná,  nas  décadas  de  80  e  90.
Pretendeu-se,  com  este  estudo,  avaliar  a  política  educacional  representada  pela  implantação  do  Programa  Expansão,  Melhoria  e
Inovação  no  Ensino  Médio  do  Paraná  -  PROEM,  na  gestão  1995  a  2002.  Constatou-se  que,  embora  tenha  apresentado  resultados
positivos  na  ótica  do  governo  do  Estado,  o  PROEM  não  cumpriu  com  o  que  se  propunha,  pois  não  houve  melhoria  na  qualidade  do
ensino  oferecido  pelos  cursos  de  Educação  Geral.  Por  outro  lado,  a  pretendida  qualificação  para  o  trabalho,  através  dos  cursos
pós-médios,  não  se  concretizou,  constatando-se  apenas  o  desmonte  da  escola  pública  e  a  incorporação,  por  parte  do  programa,  do
caráter  excludente  da  nova  forma  de  acumulação  do  capital.
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Título: Construção de Tabela de Horário Escolar na Web

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20033622002014002P1

Palavra Chave: tabela de horário; programação linear;otimização na internet.

Resumo:   O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  um  ambiente  de  apoio  a  construção  de  tabela  de  horário  escolar  utilizando  a  WEB.
Este  ambiente  caracteriza-se  pela  configuração,  geração  e  resolução  de  um  modelo  computacional  estruturado  em  um  problema  de
programação  linear  inteira  disponibilizado  na  WEB  para  as  escolas  de  ensino  médio.  A  arquitetura  implementada  oferece  flexibilidade
na  aplicação  em  outros  problemas  no  serviço  público  que  possam  ser  solucionados  através  de  variadas  técnicas  de  pesquisa
operacional.  Os  resultados  obtidos  desta  implementação  no  Estado  do  Ceará  permitirão  otimizar  o  processo  de  construção  das  tabelas
de  horários  nas  escolas  estaduais.
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Título: Habilitações em educação especial e formação de professores: a questão dos alunos com necessidades 
educacionais especiais incluídos nas classes comuns do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313653003012001P9

Palavra Chave: formação do professor; educação especial; educação inclusiva.

Resumo:  Este  trabalho,  teve  como  propósito  identificar,  sob  a  ótica  do  professor  e  do  graduando  do  Curso  de  Pedagogia  com
habilitação  em  educação  especial  nas  áreas,  da  deficiência  mental  e  da  áudiocomunicação,  suas  percepções  sobre  a  inclusão  de  crianças
com  necessidades  educacionais  especiais  nas  classes  comuns  do  sistema  regular  de  ensino.  É  uma  pesquisa  qualitativa  descritiva  que
fez  uso  da  técnica  do  survey  por  meio  de  questionários.  Participaram  da  pesquisa  30  graduandos  e  11  docentes  de  duas  Instituições  de
Ensino  Superior  do  Distrito  Federal,  sendo  uma  do  sistema  público  e  outra  do  sistema  privado.  Foram  aplicados  41  questionários,  onde
foi  feita  uma  análise  relativa  á  política  nacional  de  educação  especial,  formação  de  professores  e  documentos  que  abordavam  questões
sobre  a  educação  de  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais,  incluídos  nas  classes  comuns  do  sistema  educacional  brasileiro.
Os  resultados  obtidos,  indicaram  que  a  ansiedade  e  a  rejeição  que  muitos  professores  manifestam  diante  da  inclusão  de  alunos  com
necessidades  educacionais  especiais,  nas  salas  comuns  do  sistema  regular  de  ensino,  estão  estreitamente  relacionadas,  na  maioria  das
vezes,  com  a  falta  de  preparo  e  informação  gerada  pela  inexistência  de  experiências  práticas  sobre  o  assunto.  A  falta  de  material
didático  pedagógico  adequado  é  também  considerado  um  fator  relevante  no  sucesso  dos  alunos  com  necessidades  educacionais
especiais  incluídos  no  sistema  regular  de  ensino.  Diante  as  conclusões  e,  considerando  as  exigências  estabelecidas,  fica  evidente  que,  a
formação  do  professor  deve  desenvolver  competências  e  habilidades  necessárias  para  que,  sua  atuação  seja  desempenhada,  com
sucesso,  qualidade  e  eficiência  diante  a  plural  idade  demandada  pelos  sistemas  educacionais  brasileiro.
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Título: Um retrato da auto-estima na fam´lia: estudo sócio-epidemiológico sobre violência  em escolares de 
São Gonçalo, Rio de JaneiroI

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200316131010016005P5

Palavra Chave: Violância; Auto-imagem; auto-avaliação; adolescente.

Resumo:   RESUMO:  A  PRESENTE  DISSERTAÇÃO  INVESTIGA  A  ASSOCIAÇÃO  ENTRE  AUTO-ESTIMA  E  VIOLÊNCIA
INTRAFAMILIAR  (FÍSICA  E  PSICOLÓGICA)  OCORRIDA  EM  ESCOLARES  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  GONÇALO,  REGIÃO
METROPOLITANA  DO  RIO  DE  JANEIRO.  A  METODOLOGIA  ADOTADA  UNE  AS  ABORDAGENS  QUANTITATIVA  E
QUALITATIVA,  VISANDO  AMPLIAR  A  COMPREENSÃO  DA  ANÁLISE  DO  TEMA.  A  AMOSTRA  PARTICIPANTE
COMPREENDEU  749  ESTUDANTES  DAS  7ª  E  8ª  SÉRIES  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  E  1º  E  2º  ANO  DO  ENSINO  MÉDIO
DAS  ESCOLAS  PÚBLICAS  (ESTADUAIS  E  MUNICIPAIS)  DE  SÃO  GONÇALO.  EM  UMA  ABORDAGEM  QUANTITATIVA,
FOI  ESTRUTURADO  UM  QUESTIONÁRIO  FECHADO  CONTENDO  AS  SEGUINTES  ESCALAS  PSICOLÓGICAS:  A  DE
AUTO-ESTIMA  DE  ROSENBERG,  A  DE  AUTOCONCEITO,  ESCALA  DE  CONFLITOS,  DE  VIOLÊNCIA  PSICOLÓGICA,
ESCALA  DE  APOIO  SOCIAL,  ALÉM  DE  OUTRAS  QUESTÕES  RELATIVAS  AO  PERFIL  DO  ADOLESCENTE,  DA  SUA
FAMÍLIA  E  DA  RELAÇÃO  ENTRE  ELES.  EM  UMA  ABORDAGEM  QUALITATIVA,  REALIZOU-SE  9  ENTREVISTAS
SEMI-ESTRUTURADAS  COM  JOVENS  DE  ALTA  ,  MÉDIA  E  BAIXA  AUTO-ESTIMA,  TENDO  OU  NÃO  SOFRIDO
VIOLÊNCIA  DOS  PAIS.  ENCONTROU-SE  QUE  A  AUTO-ESTIMA  DECRESCE  À  MEDIDA  QUE  SE  ELEVA  OS  ÍNDICES  DE
TODOS  OS  TIPOS  DE  VIOLÊNCIA  INVESTIGADO  (FÍSICA  E  PSICOLÓGICA).QUINZE  POR  CENTO  DOS  JOVENS
SOSFREM  VIOLÊNCIA  SEVERA  DO  PAI  E  24%  DA  MÃE.  QUANTO  À  VIOLÊNCIA  PSICOLÓGICA,  70%  DOS  JOVENS
INDICAM  TER  SOFRIDO  ESSE  TIPO  DE  VIOLÊNCIA.  DIANTE  DOS  RESULTADOS,  REAFRIMA-SE  A  NECESSIDADE  DE
INTERVIR  INCISAMENTE  CONTRA  A  VIOLÊNCIA  CONTRA  A  CRIANÇA  E  O  ADOLESCENTE  NA  SOCIEDADE,
ADOTANDO  MEDIDAS  PREVENTIVAS  PARA  QUE  ESSE  TIPO  DE  AGRAVO  À  SAÚDE  NÃO  SE  PERPETUE.
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Título: O indivíduo e a função educativa  da escola- uma análise de  tendências subjetivas em  alunos do 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200315325001019001P7

Palavra Chave:  Individuo; Educação; Formação.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  finalidade  analisar  a  relação  entre  o  papel  formativo  da  educação  e  o  processo  de  individuação.  Para
isso,  considera-se  como  indivíduo  o  ser  que  é  capaz  de  se  posicionar  no  mundo  de  acordo  com  suas  próprias  concepções,  tornando-se
senhor  de  si,  além  de  se  auto-realizar  no  mundo  em  que  habita.  Para  se  verificar  a  relação  atualmente  existente  entre  educação  e
individuação,  analisaram-se  possíveis  tendências  subjetivas  quanto  ao  sentido  da  educação  e  de  ser  indivíduo,  entrevistando-se  com
esse  fim  alunos  do  ensino  médio  de  uma  escola  privada  da  cidade  do  Recife,  fazendo-se  aplicação  de  questionários  com  escalas  de
opinião  e  atitude  e  de  entrevistas  semi-estruturadas.  Conclui-se  que  a  concepção  de  educação  dos  alunos  reflete  uma  postura
pragmática,  que  valoriza  a  utilização  imediata  da  educação,  relacionando-a  como  uma  etapa  importante  para  um  melhor
posicionamento  social.
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Título: Desafios à formação docente interdisciplar: a trajetória de um professor de química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034633052018003P8

Palavra Chave:  formação docente; professor de química; nterdisciplinar.

Resumo:  Desenvolver  uma  investigação  acadêmica,  tentando  identificar  aspectos  da  própria  trajetória  docente  que  possam  ser  motivo
de  análise  e  reflexão,  é  tarefa  das  mais  desafiadoras  para  um  professor  tentar  empreender,  considerando-se  o  decurso  de  uma  carreira
que  se  iniciou  num  tempo  em  que  a  educação  devia  atender  a  apelos  tão  diferentes  dos  de  hoje,  e  que  a  própria  sociedade  brasileira  era
tão  singular.  É  justamente  este  caráter  desafiador,  nutrido  por  uma  visão  de  mundo  totalizante,  constituído  antes  mesmo  de  minha
incursão  no  magistério,  que  desde  sempre  orientou  meu  trabalho.  Encontrar  no  cotidiano  docente  aspectos  significativos  que
conduzissem  a  uma  pesquisa,  foi  o  caminho  percorrido  na  elaboração  deste  trabalho,  no  qual  se  tentou  descobrir  os  aspectos  que
imprimiram  às  aulas  ministradas  um  caráter  interdisciplinar;  o  que  se  constitui  num  desafio  ao  se  tentar  compreender  as  razões  que
levaram  alunos  a  mobilizarem-se,  transformarem-s  e  perseguirem  seus  interesses  e  necessidades.  O  objetivo  deste  trabalho  é  oferecer
subsídio  aos  professores  para  que,  ao  ensinarem  seus  alunos  não  só  despertem  neles  o  interesse  pela  ciência,  a  habilidade  de  relacionar
fatos  científicos  ao  cotidiano,  como  também  ofereçam-lhes  possibilidades  de  exercitar  a  cidadania.  Nesse  sentido,  a  investigação  parte,
pois,  das  dificuldades  vividas  por  um  professor  de  química  em  seu  itinerário  docente,  que  vão  desde  a  compreensão  do  universo
epistemológico  da  disciplina  até  sua  repercussão  na  sociedade.  Procedeu-se  à  descrição  e  análise  de  um  conjunto  de  aulas  de  química,  a
fim  de  se  compreender  o  sentido  interdisciplinar  nelas  contido.  Como  desafio  final  analisou-se  genericamente  a  literatura  de  química
para  o  ensino  médio  nas  últimas  décadas,  pois  dela  nos  alimentamos  nesses  anos  vividos.  Assim,  ao  recorre-se  à  memória  impressa  em
livros,  atos,  planejamentos  e  à  memória  seletiva  dos  fatos,  procura-se  recolher  da  vida  suas  peculiaridades.
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Título: Avaliando a competência de leitura de palavras em escolares surdos do ensino fundamental e médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200323733002010037P0

Palavra Chave:  Surdos; Competência de Leitura.

Resumo:  Viggiano,  K.  (2003).  Avaliando  a  competência  de  leitura  de  palavras  em  escolares  surdos  do  ensino  fundamental  e  médio
Resumo  O  Teste  de  Competência  de  Leitura  de  Palavras  (TCLP)  é  parte  de  bateria  de  11  testes  de  desenvolvimento  da  linguagem  de
sinais  e  de  competência  de  leitura  e  escrita  (F.  Capovilla  &  Viggiano,  2003),  desenvolvida  especialmente  para  a  população  escolar
surda  brasileira,  validada  e  normatizada  com  amostra  de  1.158  escolares  surdos.  Este  estudo  disponibiliza  integralmente  suas  duas
versões  (TCLP1.1  e  TCLP1.2),  bem  como  tabelas  de  dados  normativos  do  TCLP1.1,  e  dados  de  validade  por  comparação  com  todos
os  demais  10  testes.  O  TCLP  avalia  o  desenvolvimento  da  competência  de  leitura  de  itens  escritos  individuais  e  analisa  processos
ideovisuais,  lexicais  e  perilexicais  de  reconhecimento  e  decodificação,  típicos  dos  estágios  de  leitura  logográfico,  alfabético  e
ortográfico.  Contém  7  subtestes,  cada  qual  com  10  itens  distribuídos  em  posições  aleatorizadas.  Cada  item  é  composto  de  uma  figura  e
um  item  escrito.  A  tarefa  consiste  em  circundar  os  itens  corretos  e  cruzar  com  X  os  incorretos.  Há  2  subtestes  com  itens  corretos:
Palavras  corretas  regulares  (CR)  (e.g.,  FADA  sob  a  figura  de  uma  fada)  e  Palavras  corretas  irregulares  (CI)  (e.g.,  TÁXI  sob  a  figura  de
um  táxi).  Há  5  subtestes  compostos  de  itens  incorretos:  Palavras  semanticamente  incorretas,  que  diferem  das  figuras  às  quais  estão
associadas,  ou  seja,  vizinhas  semânticas  (VS)  (e.g.,  palavra  GATO  sob  a  figura  de  cão);  Pseudopalavras  estranhas  (PE)  (e.g.,
MELOCE  sob  figura  de  palhaço);  Pseudopalavras  homófonas  (PH)  (e.g.,  JÊNIU  sob  a  figura  de  gênio);  Pseudopalavras
pseudo-homófonas  com  trocas  fonológicas,  ou  vizinhas  fonológicas  (VF)  (e.g.,  MÁCHICO  sob  a  figura  de  mágico);  e  Pseudopalavras
pseudo-homógrafas  com  trocas  visuais,  ou  vizinhas  visuais  (VV)  (e.g.,  TEIEUISÃO  sob  a  figura  de  televisão).  Os  erros  (i.e.,  deixar  de
circundar  itens  corretos  ou  de  cruzar  itens  incorretos)  revelam  o  processamento  cognitivo.  A  distribuição  de  erros  entre  os  subtestes
revela  o  estágio  de  desenvolvimento  de  aquisição  de  leitura  (i.e.,  logográfico,  alfabético  ou  ortográfico)  e  as  estratégias  de  leitura
empregadas  pelo  leitor  (i.e.,  logográfica,  perilexical  ou  lexical).  A  versão  original  1.1  (TCLP1.1)  foi  aplicada  a  805  crianças,  jovens  e
adultos  surdos,  de  6  a  45  anos  idade,  estudantes  da  1a  série  do  ensino  fundamental  até  a  1a  série  do  ensino  médio,  provenientes  de  6
escolas,  sendo  4  escolas  municipais  de  educação  especial  (EMEE)  de  São  Paulo  (Anne  Sullivan,  Helen  Keller,  Madre  Lucie  Bray,  e
Professora  Neusa  Bassetto)  e  2  filantrópicas  do  interior  do  estado  de  São  Paulo  (Escola  Especial  para  Crianças  Surdas  da  Fundação
Rotarianos,  e  Associação  Terapêutica  de  Estimulação  Auditiva  e  Linguagem).  Essas  805  crianças  participavam  da  amostra  de  1.158
surdos  avaliados  na  série  de  11  estudos.  Desses  1.158  surdos,  862  tinham  perda  auditiva  profunda  (dos  quais  401  congênita  e  167
adquirida);  192,  perda  severa  (dos  quais  107  congênita  e  29  adquirida);  70,  perda  moderada  (dos  quais  40  congênita  e  13  adquirida);  e
4,  perda  leve  (todas  congênita).  Nos  1.158  surdos,  a  incidência  de  perda  auditiva  congênita  era  2,7  vezes  maior  que  a  de  perda
adquirida.  Quanto  ao  modo  de  comunicação  preferido  (i.e.,  oralização,  gesticulação,  e  sinalização),  foi  constatado  uso  crescente  da
sinalização  e  decrescente  da  oralização  e  da  gesticulação  à  medida  que  o  surdo  passa  da  família  para  a  escola,  e  desta  para  a
comunidade.  Dos  805  surdos  aqui  avaliados,  700  estudavam  em  escolas  especiais  para  surdos,  80  em  classes  regulares  de  escolas
regulares,  e  25  em  classes  especiais.  Esses  últimos  105  não  recebiam  ensino  em  Libras,  mas  apenas  em  Português,  e  seu  contato  com  a
Libras  restringia-se  ao  convívio  com  membros  da  comunidade  surda  em  clubes  e  associações.  Dos  805  surdos,  779  tinham  série  escolar
definida.  Dos  26  restantes,  25  pertenciam  a  classes  especiais  com  programas  e  regimes  diferentes,  e  1  tinha  problema  de  registro.  A
escolaridade  média  desses  779  escolares  era  da  4a  série  do  ensino  fundamental.  Dos  805,  774  tinham  idade  declarada  nos  prontuários,
que variou de 6 a 45 anos com média de 14a2m (i e 14 anos e 2 meses) O número de escolares surdos e idade média por série foi de
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Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  tema  o  ensino  da  Sociologia  no  ensino  médio  brasileiro  atual.  O  objetivo  é  compreender  o  lugar
do  conhecimento  sociológico  na  educação  escolar  de  jovens  do  ensino  médio  a  partir  de  perspectivas  de  professores  de  Sociologia  no
referido  nível  de  ensino,  desvendando,  ao  mesmo  tempo,  elementos  que  conformam  tais  expectativas.  Textos  legais  e  estudos  teóricos
sobre  a  área  constituíram-se  num  aporte  secundário  de  análise  a  respeito  daquele  lugar.  O  estudo  justifica-se  inicialmente  por
necessidades  investigativas  do  tema,  uma  vez  que  o  mesmo  pouco  tem  recebido  atenção  de  pesquisadores,  tanto  das  Ciências  Sociais
como  da  Educação.  Leituras  teóricas,  de  documentos  legais  e  entrevistas  a  professores  indicam  os  conhecimentos  sociológicos  como
componentes  fundamentais  na  formação  de  jovens  cidadãos  e  críticos.  A  problematização  de  entrevistas  e  leituras,  aliada  a  uma
concepção  ampliada  de  educação  e  de  formação,  ancorada  sobretudo  em  Paulo  Freire,  Miguel  Arroyo  e  Acácia  Kuenzer,  a  uma
concepção  igualmente  alargada  de  cidadania,  inspirada  em  Evelina  Dagnino  e  em  Pablo  Gentili,  sinaliza  que  o  trabalho  docente  na  área
está  pautado  no  pressuposto  da  escolarização,  bem  como  no  da  precarização  política  dos  jovens  brasileiros  para  o  desenvolvimento  da
cidadania  e  da  crítica.  Esses  pressupostos,  por  sua  vez,  localizam  e  sustentam  o  ensino  da  Sociologia  num  horizonte  exclusivamente
orientado  para  o  enfrentamento  radical  da  realidade  social,  idéia  que  é  relativizada  neste  trabalho,  a  partir  da  contextualização  histórica
dos  diferentes  lugares  que  assumiu  a  Sociologia  e  da  análise  de  concepções  e  práticas  pedagógicas  dos  entrevistados.  Essa
compreensão  dos  professores,  percebida  durante  a  realização  da  pesquisa,  aponta  para  a  uma  possível  justificação  da  exclusão  dos
jovens  do  real  exercício  da  cidadania  e  da  crítica.  A  Sociologia,  via  escola,  percebida  como  elemento  privilegiado  na  constituição  de
sujeitos  críticos  e  cidadãos,  acaba  por  sublinhar  um  pretenso  despreparo,  desinteresse  e  incapacidade  dos  jovens  para  tal  exercício.
Além  disso,  ignora  outras  práticas  e  espaços  sociais  que  conduzem  o  ser  humano  a  uma  formação  daquele  tipo.  As  reflexões
construídas  ao  longo  da  pesquisa  examinam  essas  noções  à  luz  de  interlocutores  teóricos  e  empíricos  que,  por  fim,  permitem  considerar
que  há  diferentes  expectativas  quanto  ao  lugar  da  Sociologia,  o  que  justifica,  portanto,  o  uso  da  expressão  os  lugares  da  Sociologia  na
formação  dos  jovens,  como  de  mediação  entre  espaços  educativos  escolares  e  não-escolares,  mas  não  a  única,  na  formação  crítica  e
cidadã  dos  jovens.
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Resumo:   A  formação  de  trabalhadores  e  cidadãos  no  Brasil,  inseridos  em  uma  sociedade  cujo  desenvolvimento  de  forças 
produtivas  delimita  evidentemente  a  divisão  entre  capital  e  trabalho,  traduzida  pelo  modelo  taylorista  -  fordista,  é  constituída
historicamente  a  partir  da  categoria  dualidade  estrutural,  quando  destina  uma  escola  aos  que  iriam  desempenhar  funções  intelectuais,
de  planejamento  e  surpevisão  e  outra  aos  que  desempenhariam  funções  instrumentais,  de  execução.  Enquanto  antigamente  havia  a
escola  técnica,  cuja  preocupação  era  a  formação  para  o  trabalho,  a  escola  atual  já  tem  alunos  trabalhadores  e  tem  que  dar  conta  de  sua
formação.  As  demandas  e  os  efeitos  da  globalização  da  economia  e  da  reestruturação  produtiva,  mesmo  que  contraditoriamente,
indicam  dimensões  positivas  como  a  constatação  de  que  não  há  possibilidade  de  participação  social,  política  e  produtiva  sem  pelo
menos  11  anos  de  educação  escolar,  sendo  assim,  o  Ensino  Médio  perde  o  caráter  de  intermediador  entre  a  educação  fundamental
(geral)  e  superior  (profissional),  passando  a  ser  a  última  etapa  da  educação  básica,  mesmo  que  isto  esteja  distante  de  ser  realidade  em
países  periféricos.  Desta  maneira,  já  não  se  pode  entender  a  formação  profissional  sem  uma  base  sólida  de  educação  geral.  É  mediante
esta  realidade  que  o  Ensino  Médio  deverá  trabalhar  e  tratar  a  sua  concepção.  É  com  a  compreensão  de  que  submeter  os  desiguais  à
igual  tratamento  só  fará  aumentar  a  desigualdade  que  a  LDB,  ao  apontar  o  caráter  básico  do  Ensino  Médio,  e  a  necessidade  de
assegurá-lo  para  todos,  permite  distintas  modalidades  de  organização,  inclusive  a  habilitação  profissional,  na  intenção  de  tratar
diferentemente  os  desiguais,  de  acordo  com  seus  interesses  e  necessidades,  para  que,  desta  forma,  possam  ser  iguais  (eqüidade).
Portanto,  será  necessário  formular  diretrizes  que  priorizem  a  formação  científico-tecnológica  e  sócio-histórica  para  todos,  com  o
objetivo  de  construir  uma  igualdade  não  dada  no  ponto  de  partida  e  que,  desta  forma,  exige  diferenciadas  mediações  no  Ensino  Médio,
para  que  possa  atender  às  demandas  de  uma  clientela  desigual  e  diferenciada.  A  química,  juntamente  com  a  matemática  e  a  física
integra  um  conjunto  de  disciplinas  que  apresentam,  historicamente,  um  alto  índice  de  repetência  que  por  si  justificaria  o  estudo  das
causas  desse  insucesso.  Além  disso,  considerando  a  importância  da  ciência  química  pela  sua  presença  ampla  no  cotidiano  e  no  meio
produtivo,  podendo  oferecer  uma  gama  variada  de  opções  atrativas  como  alternativas  para  propostas  educacionais  inovadoras.  Desta
forma,  torna-se  imprescindível  pesquisar  o  porquê  de  grande  parte  dos  alunos  do  ensino  médio  noturno  obterem  resultados
considerados  insatisfatórios  na  área  química  e/ou  em  outras  áreas,  ou  se  evadirem  da  escola  antes  mesmo  do  término  de  um  período
letivo,  impossibilitando  que  a  escola  exerça  o  seu  papel  mínimo  de  manter  incluídos  os  já  incluídos,  o  que  poderá  fornecer  elementos
que  permitam  contribuir  para  a  redução  desses  índices  de  exclusão.  Com  a  intenção  de  investigar  as  relações  entre  a  escola  e  a  inserção
dos  seus  alunos  no  mercado  de  trabalho,  foram  analisadas  as  representações  que  os  jovens  matriculados  no  período  noturno,  de  uma
escola  da  rede  pública,  situada  na  região  metropolitana  de  Curitiba,  têm  a  respeito  da  escola  e  do  trabalho.  Para  que  comparações
pudessem  ser  realizadas,  também  foram  analisadas  as  representações  que  os  jovens  matriculados  no  período  diurno,  desta  mesma
escola,  e  de  um  CEEBJA  têm  a  respeito  da  escola  e  do  trabalho.  No  que  se  refere  à  escola,  foram  estudadas  as  representações  relativas
à  possibilidade  de  o  conhecimento  adquirido  na  escola  responder  às  necessidades  do  mundo  do  trabalho,  quanto  às  dificuldades
encontradas  no  aprendizado  de  química/física/matemática  e  quanto  à  intenção  de  prosseguir  estudando.  No  que  se  refere  ao  trabalho,
foram  examinadas  as  representações  relacionadas  à  natureza  do  trabalho  que  realizam,  e  quantos  destes  alunos  são  trabalhadores.
Numa  perspectiva  de  pesquisa  qualitativa,  selecionaram-se  duas  escolas,  o  Colégio  Base,  localizado  no  centro  da  cidade  de  Campo
Largo (pois é a escola onde a pesquisadora atua) e outra um CEEBJA (pois é a escola para onde se transfere parte do alunos do ensino
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Resumo:  As  metáforas  e  analogias  são  vistas,  atualmente,  como  importantes  estratégias  didáticas  no  ensino  e  aprendizagem  de
conceitos  científicos  complexos,  devido  à  possibilidade  de  se  construir,  ilustrar  ou  mesmo  compreender  um  novo  conceito  a  partir  de
um  conceito  inicial  familiar,  explorando  as  suas  relações  comuns  e  não  comuns.  O  conhecimento  de  e  sobre  analogias  e  metáforas  é
essencial  para  os  professores  de  Ciências  e,  baseado  nos  estudos  feitos  através  de  levantamento  bibliográfico  surgiu  a  proposta  deste
trabalho  que  foi  realizado  com  alunos  do  ensino  médio.  No  mundo  de  hoje  muitos  são  os  desenvolvimentos  tecnológicos  em  várias
áreas  envolvendo  a  mecânica  quântica:  nas  áreas  de  comunicação,  informação,  na  química,  na  biologia,  nas  ciências  da  saúde,
engenharia,  etc.  Apesar  dos  alunos  entrarem  em  contato  diariamente  com  situações  em  que  estes  dispositivos  estão  presentes,  as
explicações  dos  fenômenos  não  são  triviais.  Acreditamos  que  é  desejável  que  os  alunos  encontrem  algumas  idéias  nesta  área  já  no
ensino  médio.  Para  tanto  foi  solicitado  a  seis  alunos  de  15  a  17  anos  do  ensino  médio  que  fizessem  a  leitura  do  livro  paradidático
"Alice  no  país  do  Quantum".  Para  a  coleta  de  dados  foram  realizadas  entrevistas,  e  composição  de  uma  redação,  que  foram  transcritas  e
analisadas.  Após  este  procedimento  verificou-se  que  o  livro  paradidático  com  a  linguagem  metafórica  nele  existente  foi  um  valioso
recurso  para  a  aprendizagem  de  alguns  conceitos  iniciais  em  mecânica  quântica.  As  considerações  finais  revelam  que  o  jovem  é  capaz
não  só  de  compreender  através  de  metáforas,  como  também  de  incorpora-las  ao  seu  discurso  cotidiano.
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Resumo:   Este  trabalho  teve  por  objetivo  investigar  e  analisar  as  representações  sociais  de  um  grupo  de  professores  do  Ensino 
Médio  da  Rede  Pública  Estadual  de  Palotina,  Paraná,  acerca  do  ser  professor.  O  referencial  teórico  utilizado  foi  a  Teoria  das
Representações  Sociais  na  perspectiva  de  Sérge  Moscovici  e  Denise  Jodelet,  que  possibilitou  a  apreensão  das  representações  vistas
como  uma  forma  de  conhecimento,  socialmente  elaborada  e  partilhada,  com  um  objetivo  prático  e  que  contribui  para  a  construção  de
uma  realidade  comum  a  um  conjunto  social.  Como  técnica  de  levantamento  de  dados  foi  utilizada  a  entrevista  não-diretiva,  sendo  que
os  dados  alcançados  por  meio  das  entrevistas  foram  submetidos  a  uma  forma  de  análise  de  conteúdo.  Desse  processo  resultaram  as
representações  do  ser  professor,  que  envolvem  o  ensinar  e  o  aprender,  a  participação  no  processo  de  construção  do  futuro  do  aluno  e  a
representação  da  satisfação  pelo  que  fazem,  sem  contudo  desconsiderar  as  dificuldades  presentes  na  profissão.  Ficou  evidenciado  que  o
núcleo  das  representações  sociais  do  ser  professor  está  no  ato  da  transmissão  de  conhecimentos,  quer  curriculares,  quer  morais,  e  que
existem  elementos  flexíveis  nessas  representações  que  podem  levar  a  uma  alteração  das  existentes  tornando-as  mais  adequadas  com  as
necessidades  educacionais  atuais.  Considerando  o  fato  que  as  representações  sociais  cumprem  certas  funções  na  manutenção  da
identidade  social  foi  possível  fazer  algumas  relações  entre  as  representações  encontradas  e  uma  possível  identidade  profissional
fortemente  ligada  à  figura  do  professor  enquanto  transmissor  de  conhecimentos.  PALAVRAS  CHAVE:  Representações  sociais  -
professor  -  educação
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Resumo:   Este  trabalho  está  inserido  na  linha  de  pesquisa  "Universidade,  Docência  e  Formação  de  Professores"  e  aborda  o  projeto
político-pedagógico  de  uma  escola  estadual  de  ensino  médio  da  cidade  de  Campinas/SP.  A  metodologia  utilizada  foi  estudo  de  caso.  A
pesquisa  foi  desenvolvida  por  meio  de  levantamento  e  pressupostos  de  análise  qualitativa,  realizando-se  descrições  detalhadas  de
situações,  observações  de  comportamentos,  questionários  e  análise  documental  relativa  ao  processo  de  construção  e  implementação  do
projeto  político-pedagógico  da  escola  em  questão.  A  coleta  desses  dados  foi  feita  por  esta  pesquisadora  que  vivenciou  a  situação  da
escola  durante  todo  o  período  de  seu  mestrado.  Essa  pesquisa  e  análise  levou  os  professores  da  escola  a  refletirem  sobre  o  atual  projeto
político-pedagógico  e  a  almejarem  a  construção  coletiva  de  um  outro  projeto  que  pudesse  incluir  toda  a  comunidade  escolar  e  que
fosse  mais  adequado  à  realidade  escolar.
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Título: A Física na Educação Ambiental: A Questão do Efeito Estufa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313533002010003P9

Palavra Chave: física-ensino; meio ambiente; efeito estufa.

Resumo:   A  questão  ambiental  é  hoje  parte  de  nosso  cotidiano.  No  entanto,  mesmo  quando  a  Educação  Ambiental  está  presente  no
espaço  escolar,  ela  é,  na  maioria  das  vezes,  tratada  de  forma  dissociada  do  conhecimento  físico,  químico  ou  biológico.  A  Física,  por
outro  lado,  pouco  se  ocupa  dos  aspectos  ambientais.  O  objetivo  desse  trabalho  é  investigar  de  que  maneira  a  Física  pode  contribuir
para  a  Educação  Ambiental,  dentro  de  uma  perpectiva  formativa.  O  ponto  de  partida  é  um  levantamento  dos  temas  que  vão  nessa
direção,  analisando  materiais  de  divulgação  científica,  e  passando-se,  em  seguida,  a  focar  um  tema  específico,  o  Efeito  Estufa.  Foi
analisada  a  forma  como  esse  tema  é  tratado  no  material  de  divulgação,  tomando  como  referência  o  conhecimento  científico  atual.
Foram  também  levantadas  as  representações  de  jovens  no  final  da  escolaridade  média  e  alunos  no  início  do  Curso  de  Licenciatura  em
Física  sobre  esse  tema,  constatando-se  a  ausência  de  uma  visão  sistêmica,  sendo  que  prevalecem  aspectos  fragmentados,  relacionados
ao  tipo  de  informação  presente,  em  geral,  na  mídia.  Por  outro  lado,  as  representações  de  meio  ambiente  que  predominam  em  jovens  do
Ensino  Médio  são  versões  "ambientalistas",  em  que  a  natureza  transformadora  da  presença  huumana  está  pouco  presente.  Esses
resultados  permitem  sinalizar  alguns  parâmetros  relevantes  para  a  contribuição  da  Física,  seja  na  discussão  conceitual  e  causal  dos
fenômenos,  indispensável  a  um  posicionamento  crítico,  seja  na  explicitação  dos  aspectos  relevantes  da  intervenção  humana  sobre  o
ambiente  ou,  ainda,  na  explicitação  do  caráter  aberto  e  polêmico  de  uma  conhecimento  científico  ainda  em  construção.
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Título: Querer é poder, querer e poder, querer sem poder: a motivação para o aprendizado de inglês na escola 
pública sob uma perspectiva semiótica social

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200321132001010057P2

Palavra Chave: abordagem comunicativa; língua estrangeira.

Resumo:   Este  trabalho  analisa  a  motivação  do  aluno  para  aprender  inglês  em  uma  escola  pública  brasileira.  O  estudo  proposto 
procura  incorporar  as  contribuições  trazidas  pelas  teorias  da  motivação,  onde  se  destacam  os  trabalhos  de  GARDNER  &  LAMBERT
(1972),  GARDNER  (1985)  e  DECI  &  RYAN  (1985).  Procura,  ainda,  argumentar  a  favor  da  existência  de  um  novo  tipo  de  motivação  -
a  motivação  interativa  -  que  surge  a  partir  da  nova  posição  do  inglês  como  língua  internacional.  Além  disso,  este  estudo  distingue-se
dos  demais  por  incluir  uma  perspectiva  temporal  e  social  à  análise  da  motivação.  O  estudo  do  aspecto  temporal  é  possibilitado  pela
adaptação  do  modelo  teórico  desenvolvido  por  DÖRNEY  &  OTTÓ  (1988)  o  qual  permite  a  análise  da  motivação  em  três  fases
distintas:  fase  pré-acional  (aquela  que  precede  a  ação),  fase  acional  (período  no  qual  a  ação  está  em  progresso)  e  fase  pós-acional  (que
sucede  o  desenvolvimento  da  ação).  Muitos  são  os  fatores  que  atuam  sobre  a  motivação  do  aprendiz  em  cada  fase,  entretanto,  este
estudo  focaliza  os  fatores  sociais  que  a  influenciam  por  se  acreditar  que  as  instituições  e  contextos  sociais  influem  na  formação  do
indivíduo,  atuam  sobre  seu  comportamento  e  logo,  sobre  sua  motivação.  A  análise  do  aspecto  social  é  feita  pelas  reflexões  advindas  da
Teoria  Semiótica-Social,  representada  pelos  trabalhos  de  HODGE  &  KRESS  (1988),  KRESS  &  VAN  LEEUWEN  (1996),  KRESS
(1989,  1991,  1995)  e  HALLIDAY  &  HASAN  (1989).  Essa  teoria  procura  analisar  as  relações  de  poder  e  solidariedade  que  permeiam
as  inter-relações  sociais  a  partir  do  estudo  dos  textos  verbais  e  não  verbais  construídos  no  ato  comunicativo.  As  reflexões  sobre  o
aspecto  pedagógico  do  ensino  de  inglês  na  prática  de  sala  de  aula  são  baseadas  nos  princípios  da  Abordagem  Comunicativa,
representada  pelos  trabalhos  de  HYMES  (1977)  e  LITTLEWOOD  (1995)  que  levou  as  considerações  teóricas  da  Abordagem
Comunicativa  para  a  prática  em  sala  de  aula.  A  coleta  de  dados  foi  feita  mediante  a  aplicação  de  questionários,  preenchimento  de
diários,  gravação  e  transcrição  de  aulas  e  filmagens  de  quatro  turmas  de  primeiro  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  de  São
João  del-Rei.  De  posse  dos  dados,  procedeu-se  à  classificação  e  análise  deles  à  luz  das  teorias  propostas.  Dentre  os  principais
resultados  obtidos,  constatou-se  o  caráter  dinâmico  da  motivação,  a  existência  da  motivação  interativa  e  a  magnitude  da  influência  dos
fatores  sociais  a  agir  sobre  a  motivação  do  aprendiz.
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Título: As razões da descontinuidade: centralização e descentralização do ensino no Estado do Rio de Janeiro - 
o exemplo de Paracambi

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200327831003010001P0

Palavra Chave: ensino médio;federalismo;centralização/descentralização.

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  o  de  identificar  as  razões  que  levaram  o  sistema  estadual  de  educação  no  Rio  de  Janeiro  a  uma
permanente  crise,  seja  no  (des)  controle  das  ações  de  governo,  seja  no  não  cumprimento  de  suas  responsabilidades  no  que  se  refere  à
oferta  do  ensino  médio  para  a  população  estudantil  fluminense.  O  estudo  da  formação  do  federalismo  no  país,  a  partir  da  inauguração
da  República,  demarcará  a  definição  do  cenário  histórico  e  político  concebendo  como  tal  processo  desenvolveu-se  nas  relações  entre  o
Estado  e  a  sociedade.  Caracterizar  o  federalismo  brasileiro  servirá  de  apoio  para  a  discussão  principal  deste  trabalho.  Buscando
historicamente  as  evidências  da  crise  sistêmica  da  educação  no  estado,  a  análise  deste  tema  parte  de  se  reconhecer  que  os  processos  de
centralização  -  descentralização  do  ensino  desencadearão  um  movimento  descontínuo  das  ações  governamentais,  no  isolamento  dos
planos  educacionais,  entre  os  anos  de  1975  (início  da  Fusão  entre  os  estados  da  Guanabara  e  o  Rio  de  Janeiro)  a  1998.  Partindo  das
articulações  de  centralização  -  descentralização  do  ensino  no  Brasil  e  no  estado  do  Rio  de  Janeiro,  o  exemplo  do  município  de
Paracambi  será  apresentado  como  possibilidade  de  se  observar  a  experiência  das  municipalizações  (prefeiturizações)  ocorridas  na
cidade  e  como  se  estabeleceram  as  relações  institucionais  entre  as  esferas  de  governo,  estadual  e  municipal.
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Título: O Clítico Enunciativo na Redação Escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200344142001013031P1

Palavra Chave: teoria da variação; clítico acusativo; redação.

Resumo:  Este  estudo,  na  perspectiva  variacionista,  visou  a  verificar  se  informantes  cursando  a  oitava  série  do  ensino  fundamental,  o
terceiro  ano  do  ensino  médio  e  o  quarto  semestre  da  licenciatura  em  letras  usam  o  clítico  acusativo  como  uma  variante  de  um  objeto
direto  pressuposto,  em  seus  textos  dissertativos  e  narrativos.  Além  disso,  pretendeu  determinar  quais  outras  formas  de  objeto  direto
aparecem  nesses  textos,  com  quais  delas  o  clítico  acusativo  rivaliza  e  que  os  fatores  condicionam  a  ocorrência  dessas  variantes.  Os
resultados  indicam  que,  em  relação  às  variáveis  extra  lingüísticas,  o  clíotico  é  mais  freqüente  no  texto  narrativo  e  menos  freqüente  nas
produções  dos  alunos  do  ensino  superior.  Indicam  também  que  o  clítico  é  favorecido  quando  seu  antecedente  é  sujeito  de  oração
anterior  e  que  o  verbo  triargumental  e  o  co-referente  com  traço  semântico  [+animado]  condiconam  o  aparecimento  do  clítico  na
redação  escolar.
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Código: 776

Título: Divulgação científica: a circulação de um gênero discursivo na escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2003840002012022P3

Palavra Chave: produção de texto; paráfrases; divulgação científica.

Resumo:   Este  trabalho  aborda  a  produção  de  paráfrases  criativas,  a  partir  da  leitura  de  textos  de  divulgação  científica,  em  processo
de  ensino-aprendizagem.  Nessa  perspectiva,  pretendemos  buscar  nas  produções  textuais  as  marcas  do  aluno  como  sujeito  de  seu
próprio  discurso,  bem  como  verificar  de  que  modo  o  ensino  público  está  abordando  esse  tipo  de  texto  e  se  realmente  o  faz.  A  pesquisa
foi  realizada  com  alunos  da  última  série  do  ensino  médio  em  duas  escolas  públicas  do  município  de  Cambé-PR.  Compreendendo  o
discurso  da  divulgação  científica  como  um  gênero  particular  de  discurso,  que  desloca  a  ciência  de  seu  campo  de  destinação  precípuo  e
a  difunde  para  a  sociedade,  procuramos  obter,  com  esse  trabalho,  a  possibilidade  de  circulação  de  tal  gênero  no  sistema  escolar.  Para
isso,  analisamos  as  paráfrases  criativas  dos  sujeitos,  após  a  leitura  de  textos  de  divulgação  científica,  e  buscamos  confirmar  se  o
trabalho  com  DDC  é  considerado  na  escola

.
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Título: Artistas Uberabenses na Escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20031132036019001P4

Palavra Chave: ensino de artes visuais; formação de professores; práticas.

Resumo:  O  objetivo  da  pesquisa  foi  elaborar,  implementar  e  avaliar  uma  proposta  de  educação  em  artes  visuais,  centrada  na  idéia  de
que  o  ensino  de  arte  na  escola  precisa  promover  experiências  que  sejam  significativas  para  os  alunos  e  valorizar  as  produções  artísticas
do  contexto  onde  se  insere  a  escola.  Pinturas  de  artistas  contemporâneos  residentes  em  Uberaba  (MG)  foram  o  tema  do  projeto
"Artistas  Uberabenses  na  Escola".  Este  projeto,  desenvolvido  em  duas  escolas  estaduais  da  cidade,  envolveu  uma  professora  de  arte  e
seus  280  alunos,  distribuídos  em  nove  turmas  e  matriculados  na  terceira  série  do  ensino  médio.  Tomando  como  referencial  teórico  a
"proposta  triangular"  de  Ana  Mae  Barbosa  (1991),  os  alunos  realizaram  atividades  de  produção  artística  e  de  apreciação  e
contextualização  das  obras  selecionadas.  Com  o  objetivo  de  mostrar  que  a  arte  está  presente  na  vida  cotidiana  e  que  ela  pode  fazer
parte  de  nossa  história  pessoal,  o  projeto  promoveu  visitas  dos  alunos  aos  ateliês  dos  artistas  estudados;  estes,  por  sua  vez,  foram  às
escolas  desenvolver  atividades  de  produção  artística  com  os  alunos.  As  avaliações  de  alunos  e  professora  indicam  que  o  projeto  atingiu
os  objetivos  propostos.
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Título: Construindo conceitos no ensino médio para sentir, pensar e atuar no ambiente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20036242004012002P0

Palavra Chave: educação ambiental; educação, filosofia; aprendizagem.

Resumo:  Esta  dissertação  apresente  uma  pesquisa  qualitativa,  com  enfoque  fenomenológico-hermenêutico,  sobre  a  pesquisa-ação  de
como  a  aplicação  da  metodologia  pedagógica  de  projetos  de  aprendizagem  nas  atividades  da  disciplina  de  Filosofia  do  terceiro  ano  do
Ensino  Médio  do  Colégio  Técnico  Industrial  Prof.  Mário  Alquati,  na  cidade  do  Rio  Grande,  RS,  preoporcionou  a  realização  da
Educação  Ambiental.  Esta  pesquisa  foi  desenvolvida  dentro  da  área  temática  "Educação  Ambiental:  Currículo  e  Formação  de
Professores",  em  torno  do  problema  da  ambientalização  das  atividades  pedagógicas  da  disciplina  de  Filosofia.  As  atividades
pedagógicas  da  Educação  Ambiental  devem  problematizar  as  visões  de  mundo  que  integram  o  processo  de  conhecimento  do  meio
(sentir),  a  atividade  do  pensamento  que  constrói  o  conhecimento  sobre  o  ambiente  (pensar)  e  as  ações  que  acompanham  esse
conhecimento  (autar).  Os  projetos  de  aprendizagem  desenvolvidos  como  atividade  da  disciplina  de  Filosofia  promoveram  esse  "sentir"
quando  proporcionaram  uma  ampliação  na  sensibilização  dos  discentes  sobre  seu  meio,  eles  conseguiram  promover  esse  "pensar"
quando  viabilizaram  a  construção  de  conceitos  sobre  o  ambiente  e  suas  interações  e  eles  realizaram  o  "atuar"  quando  ações  efetivas
emergiram  durante  e  a  partir  de  seu  desenvolvimento.
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Título: Criatividade: um estudo sobre as representações e crenças de professores do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200314733002029030P1

Palavra Chave: criatividade; professor; representações.

Resumo:   No  contexto  histórico  atual,  são  muitas  as  exigências  para  que  o  educador  auxilie  os  seus  educandos  a  desenvolverem
uma  postura  criativa  diante  dos  desafios  da  modernidade.  A  criatividade  torna-se  assim  um  tema  a  ser  explorado  através  da  busca  de
respostas  comportamentais  novas,  adaptadas  a  essa  realidade.  Nesse  sentido,  a  presente  pesquisa  teve  por  objetivo  investigar  as
representações  de  professores  de  ensino  médio  de  escola  pública  sobre  a  criatividade  e  a  criatividade  no  ensino,  e  os  aspectos  mais
importantes  que  caracterizam  tais  representações.  A  técnica  selecionada  para  a  realização  de  coleta  de  dados  foi  a  entrevista
semi-estruturada.  A  amostra  é  composta  de  doze  docentes  de  ensino  médio,  de  uma  escola  pública  no  interior  paulista,  que  atende  uma
clientela  de  nível  socioeconômico  médio,  localizada  em  um  bairro  próximo  ao  centro  da  cidade.  As  entrevistas  com  os  docentes  foram
gravadas  e  analisadas,  seguindo  a  metodologia  de  análise  qualitativa,  com  o  intuito  de  buscar  a  compreensão  das  representações  dos
professores  em  relação  aos  temas  criatividade  e  criatividade  no  ensino.  Foi  possível  analisar  as  associações  dos  professores  à  luz  de
diferentes  referenciais  teóricos  (psicanalítico,  rogeriano,  cognitivista)  e  pôde  ser  identificado  que  a  perspectiva  moreniana  mostrou-se
bastante  coerente  para  embasar  as  interpretações  dessas.  A  alusão  aos  conceitos  de  espontaneidade,  conservas  culturais  e  criatividade,
de  modo  integrado  e  dinâmico  mostrou-se  pertinente  nas  análises.  Os  resultados  da  análise  das  representações  de  criatividade  dos
professores  demonstram  a  valorização  do  conhecimento,  da  sensibilidade  e  do  esforço,  para  transformar  algo,  dar  novo  sentido,  recriar.
A  criatividade  no  ensino  é  mencionada  enquanto  um  processo  de  reflexão  e  de  sensibilidade  em  que  cabe  ao  professor  identificar  as
necessidades  do  aluno  e  buscar  no  cotidiano  desses  subsídios  para  trabalhar  o  conteúdo  da  disciplina,  provocando  o  aluno  para  que  ele
seja  um  agente  de  mudança  de  sua  realidade.  Ficou  evidente  que  os  professores  estão  buscando  caminhos  para  que  as  aulas  possam  ser
dinâmicas,  procurando  aproveitar  as  experiências  do  dia-a-dia  do  aluno  e  explorando  assuntos  da  atualidade  para  desenvolverem
propostas  de  ensino  criativo.  Reconheceram  a  necessidade  de  aprimoramento  profissional  para  que  possam  desenvolver  um  trabalho
criativo.  Verbalizaram  a  ausência  de  trabalhos  integrados  com  seus  pares  devido  ao  isolamento  e  dificuldades  de  relacionamento
interpessoal.  Os  resultados  indicam  que  o  professor  está  repensando,  recriando  sua  metodologia  por  intermédio  do  debate,  da  discussão
de  textos,  e  do  diálogo  com  seus  alunos.  Pode-se  dizer  que  os  resultados  encontrados  no  presente  estudo  são  promissores  no  sentido  de
propor  a  aproximação  de  um  estudo  de  representações  sociais  e  o  referencial  moreniano.  E,  ainda,  por  possibilitar  a  reflexão  sobre  a
utilização  desses  referenciais  no  contexto  educacional.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313933002010003P9

Palavra Chave: ensino; representações sociais;queima; combustão.

Resumo:  Com  as  alterações  ocorridas  ultimamente  no  sistema  educacional  brasileiro,  o  ensino  médio  passou  a  fazer  parte  da  educação
básica.  Desta  forma,  busca-se  agora  significado  ao  conhecimento  escolar  através  da  contextualização,  interdisciplinaridade  e  incentivo
ao  raciocínio  e  a  capacidade  de  aprender.  Neste  contexto,  o  ensino  de  química  é  um  instrumento  educativo  valioso  para  atingir  estes
objetivos.  No  entanto,  não  se  pode  esquecer  que  os  alunos  no  ambiente  escolar  podem  socializar  idéias,  opiniões  e  imagens,
tornando-as  estruturadas  em  um  saber  prático  que  está  em  contínua  elaboração  nessas  trocas  de  informação,  experiências  e  relações  do
cotidiano.  Este  saber  prático  é  denominado  representações  socíaís.  Este  tipo  de  saber  pode  ser  válido  dependendo  da  relação  que
estabelece  com  o  contexto  no  qual  foi  produzido.  Assim,  este  estudo  investigou  as  representações  sociais  de  queima  e  combustão  de
176  alunos  das  séries  finais  dos  ensinos  fundamental  e  médio  de  escolas  pública  e  particular,  além  de  analisar  se  o  ensino  de  química
foi  capaz  de  modificá-las.  Como  instrumentos  de  pesquisa  foram  utilizados  a  associação  livre  de  palavras,  a  desenho  e  a  questão
aberta,  feitos  a  partir  dos  termos  indutores  queima  e  combustão.  As  informações  obtidas,  após  a  pré-análise  flutuante,  foram
fragmentadas,  categorizadas  e  contabilizadas.  Através  da  análise  de  conteúdo  pode-se  sugerir  as  possíveis  representações  sociais  de
queima  e  combustão  dos  alunos  pesquisados.  Os  resultados  indicam  que  a  queima  está  intimamente  relacionada  à  destruição,  mas  em
decorrência  do  ensino  de  química  esta  relação  diminuiu.
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Título: A utilização da história da física como estratégia educacional no estudo do movimento retilíneo 
uniformemente variado
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Palavra Chave: física - história;física - estudo e ensino; educação.

Resumo:   Este  trabalho  parte  do  fato  de  que  o  ensino  das  ciências,  e  em  particular  o  da  física,  vem  sendo  alvo  de  críticas  por  parte
de  especialistas  em  ensino  das  ciências,  devido  à  ênfase  dada  à  matemática  na  resolução  de  problemas,  o  uso  de  equações,  que  muitas
vezes  não  fazem  sentido  algum  para  os  alunos,  e  a  não  contextualização  dos  seus  conteúdos.  A  utilização  da  história  da  física  como
estratégia  educacional,  auxiliando  o  professor  na  caminhada  da  construção  do  conhecimento,  não  é  nova.  Desde  as  décadas  passadas
que  programas  foram  desenvolvidos  nesse  sentido  nos  Estados  Unidos  e  na  Europa,  procurando  reformular  o  ensino  das-  ciências,
visando  torná-I  o  mais  agradável,  mais  leve,  proporcionando  através  da  história  uma  maior  sustentabilidade  e  significação  as  suas
teorias  e  equações  que  descrevem  os  fenômenos.  Como  os  livros  didáticos  são  as  fontes  mais  consultadas  pelos  professores  para  a
preparação  de  suas  aulas,  é  fato  que  etas.  irão  refletir  basicamente  as  idéias  constantes  nos  livros.  Dessa  forma  escolhemos  o  capítulo
referente  ao  estudo  do  Movimento  Retilíneo  Uniformemente  Variado  (MRUV)  para  pesquisarmos  se  os  livros  didáticos  de  física
adotados  no  ensino  médio  utilizam  a  história  da  ftsica  como  uma  forma  difet:ent~  de  abordar  o  estudo  do  MRUV.  Nesse  estudo,
pesquisamos  também  se  os  mesmos  livros  contemplam  os  Parâmetros-  Curricu1ares  Nacionais  (P~)  no  que  tange  mostrar  a  física  como
uma  ciência  contextualizada,  que  não  está  acabada,  que  a  cada  quebra  de  paradigma  surge  nova  teoria,  constr.uída  coletivamente.
Realizamos  também  uma  intervenção  didática  numa  turma  da  1  a  série  do  ensino  médio  utilizando  a  história  da  física  como  estratégia
no  reestudo  do  MRUV  na  tentativa  de  comprovar  ou  não  a  utilidade  dessa  nova  forma  de  abordagem  no  ensino  do  MRUV.
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Título: Utilização e compreensão do computadorum olhar no dia-a-dia do professor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200314033002010003P9

Palavra Chave: professores; computador;ensino,;física; formação.

Resumo:  A  presença  dos  microcomputadores  no  ensino  e  objetivos  e  propostas  para  o  seu  uso  têm  sido  objeto  de  diversas  discussões  e
encaminhamentos,  nos  mais  diferentes  níveis  de  intervenções,  como  o  Ministério  dee  Educação  e  Cultura  (MEC),  através  de  convênios
com  as  Secretarias  Estaduais  e  Municipais  de  Educação,  e  também  nas  instituições  formadoras  de  professores  como  as  universidades  e
centros  de  pesquisa.  Uma  breve  análise  sobre  trabalhos  publicados  nos  últimos  dez  anos  pela  comunidade  da  área  de  Ensino  de  Física
(Simpósios  Nacionais  de  Física,  Revista  Brasileira  de  Ensino  de  Física  e  Caderno  Catarinense  de  Ensino  de  Física)  identifica  as
diferentes  contribuições  que  a  tecnologia  da  informação  aplicada  à  Educação  pode  proporcionar  ao  ensino  da  Física  e  aponta  a
existência  de  uma  grande  preocupação  em  produção  e  utilização  de  softwares/simuladores.  Percebe-se  a  raridade  em  trabalhos
relacionados  diretamente  com  o  professor  diante  da  utilização  do  computador.  O  conhecimento  das  relações  que  os  professores
estabelecem  com  esse  equipamento  seria  o  ponto  de  partida  para  o  desenvolvimento  de  estratégias  para  sua  utilização  na  educação.
Assim,  esse  trabalho  procura  investigar  as  idéias  dos  professores  de  Física  com  relação  à  presença  e  ao  uso  de  microcomputadores  em
seu  cotidiano,  incluindo  seu  cotidiano  escolar.  A  pesquisa  foi  feita  por  meio  de  questionários,  com  professores  do  ensino  médio  da  rede
pública.  Os  resultados  indicam  que  os  professores  reconhecem  o  espaço  dos  microcomputadores  no  ensino,  mas,  mesmo  reconhecendo
sua  importância  e  potencialidade,  como  a  de  facilitar  e  agilizar  o  trabalho  de  preparação  das  aulas,  de  motivá-las  ou  de  possibilitar  a
realização  de  simulações  experimentais,  ainda  não  utilizam  efetivamente  esse  instrumento  em  suas  atividades  pedagógicas.  Também
deixam  de  compreender  que,  a  partir  do  computador,  novas  formas  de  transformar  a  prática  pedagógica  devem  ser  concebidas,  o  que
indica  a  necessidade  de  uma  atenção  maior  às  possíveis  relações  que  se  deseja  promover  no  processo  educacional.
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Título: Estratégias de Avaliação em Língua Portuguesa: um estudo comparativo entre os professores do ensino 
médio do Instituto de Educação do Amazonas e os professores do Colégio da Polícia Militar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20035612001015014P5

Palavra Chave: Avaliação - linguagem; avaliação classificatória; avaliacão.

Resumo:  Tratar  o  tema  AVALIAÇÃO  DA  APRENDIZAGEM  EM  LÍNGUA  PORTUGUESA  representada,  sobretudo,  avaliar  as
concepções  que  fazem  os  docentes  acerca  do  processo  educacional  no  qual  se  inserem.  Por  outro  lado,  a  discussão  desse  tema  remete  à
possibilidade  de  reflexão  sobre  determinadas  posturas  pedagógicas  ainda  dissociadas  da  proposta  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  que  visa
à  inserção  da  Língua  Portuguesa,  no  eixo  interdisciplinar,  com  o  papel  de  promover  a  construção  do  processo  discursivo  do  falante,  a
aprtir  da  interatividade  entre  língua  e  linguagem.  O  propósito  deste  trabalho  é  verificar  as  estratégias  de  avaliação  que  estão  sendo
utilizadas  pelos  professores  da  Língua  Portuguesa  do  ensino  médio,  nas  duas  escolas  públicas  estaduais,  I.E.A  e  C.P.M.,  visando
confrontar  com  experiências  pessoais  vividas  como  discentes  e  docentes  da  língua  materna,  além  de  verificar  se  estão  contribuindo
para  a  formação  do  falante,  sujeito  de  seu  discurso.  A  discussão  do  tema  se  baseia,  principalmente,  nas  abordagens  lukesianas  para
quem  a  avaliação  não  deve  ter  caráter  classificatório,  mas  servir  como  instrumento  diagnosticador  de  falhas,  com  vistas  a  redirecionar
o  estudo  frente  aos  objetivos  traçados  pelos  docentes.  Dentro  dessa  proposta,  ao  professor  da  língua  materna  cabe  tão-somente  o  papel
de  formar  sujeitos  capazes  de  refletir  acerca  do  mundo  em  que  vivem  e  possam,  enquanto  falantes  da  língua,  navegar  por  todos  os
níveis  da  linguagem.  Para  isso,  a  avaliação  feita  contínua  e  naturalmente,  sem  o  tônus  punitivo,  pode  identificar  o  desenvolvimento  do
falante  que  se  refletirá  a  partir  da  intimidade  que  este  tem  com  a  língua  e  não  apenas  sob  o  signo  quantitativo  de  que  se  reveste  a
NOTA.
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Título: Avaliação do desepenho docente e a qualidade no ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200333032001010001P7

Palavra Chave:  Avaliação; ensino;qualidade de ensino.

Resumo:   Estudou-se  a  relação  do  professor  com  a  organização  escolar  de  seu  trabalho  docente,  no  ensino  médio  público  e  privado
em  Belo  Horizonte.  Essa  relação  foi  considerada  numa  dimensão  subjetiva  concernente  ao  modo  particular  como  o  professor  percebe  a
organização  em  sua  interação  com  a  mesma.  O  objetivo  foi  verificar  se  o  lugar  que  o  professor  ocupa  na  organização  escolar  é
dinamicamente  construído  ou  se  é  integralmente  o  resultado  comum  de  um  efeito  burocrático  ou  estruturalista  da  organização  sobre  a
função  docente.  Para  tanto,  analisou-se  a  percepção  de  professores  a  respeito  da  relação  estabelecida  entre  as  características
operacionais  da  organização  escolar  e  o  trabalho  docente  efetuado  sob  supervisão  e  controle  da  mesma.  Foram  entrevistados  dezesseis
professores  de  oito  escolas  diferentes,  sendo  quatro  escolas  da  rede  particular  e  quatro  escolas  da  rede  pública,  tendo  dois  professores
entrevistados  em  cada  escola.  O  resultado  final  mostrou  que  o  modo  como  o  professor  interpreta  a  organização  escolar  e  ao  mesmo
tempo  o  sentido  que  empresta  à  relação  com  a  mesma,  são  elementos  mais  relevantes  do  que  os  mecanismos  burocráticos,
evidenciando  que  o  professor  constrói  seu  lugar  na  organização  escolar  de  forma  interativa  e  criadora,  e  não  simplesmente  repetindo
ou  obedecendo  à  estrutura  burocrática.
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Título: Auto-percepção de alunos  e percepção professor signinifitivo no ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200372033006016002P8

Palavra Chave: MOTIVAÇÃO; INTERAÇÃO,;PROFESSOR-ALUNO.

Resumo:   Considerando  que  as  características  do  bom  professor  têm  relevância  para  a  relação  interpessoal  no  ambiente  de  sala  de
aula  e  no  sucesso  do  rendimento  acadêmico,  este  trabalho  de  pesquisa,  cujo  objetivo  foi  conhecer  o  perfil  do  professor  significativo
segundo  a  percepção  de  estudantes  de  ensino  médio  e  investigar  suas  próprias  percepções  enquanto  aprendizes.  Foram  aplicadas  duas
escalas  tipo  "Likert"  (uma  delas  contendo  18  afirmativas  sobre  o  perfil  do  professor  significativo  e  outra  com  94  itens  sobre  a
auto-percepção  do  aluno  em  classe)  para  58  alunos  com  faixa  etária  de  17  anos  (28  meninos  e  30  meninas)  da  3ª  série  do  Ensino  Médio
de  uma  escola  particular  da  região  central  de  uma  cidade  do  interior  de  São  Paulo.  Os  resultados  foram  analisados  pela  média
ponderada  e  apontaram  (  com  correlação  positiva  e  forte  entre  ambos  os  sexos)  que  o  professor  mais  significativo,  que  promove  o
aprendizado  e  o  relacionamento,  é  aquele  que  ensina  bem  (m  =  4,14),  seguido  de  capacitador  com  perfil  de  competência  didática  (m  =
3,94);  já  o  que  obstrui  o  desenvolvimento  pessoal  e  o  relacionamento  é  considerado  amedrontador  (m  =  1,53).  Os  estudantes
demonstraram  possuir  crença  na  auto-eficácia  podendo  resolver  as  tarefas  mais  difíceis  (m  =  4,14)  e  acreditam  ter  objetivos  comuns:
aprender  maior  quantidade  possível  de  conteúdo  acadêmico  (m  =  4,69),  sem  necessidade  de  demonstrarem  competência  acadêmica  e
evitando  parecerem  idiotas,  lerdos  ou  estúpidos  diante  dos  colegas.
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Título: Avaliação educacional no Brasil: Crítica do exame nacional do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200335233005010001P9

Palavra Chave: Política Pública e Avaliação; Avaliação Educacional; ENEM.

Resumo:  A  dissertação  visa  a  identificar  algumas  das  determinações  que  tornam  possível  no  Brasil  contemporâneo  a  formulação  e  a
execução  de  uma  política  pública  de  avaliação  do  sistema  de  ensino.  Centrado  na  análise  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio
(ENEM),  entendido  como  uma  peça-chave  do  Sistema  Nacional  de  Avaliação,  o  trabalho  discute  a  organização  técnica  do  exame,  a
sua  expressão  teórica  (a  matriz  que  lhe  dá  origem),  as  principais  características  da  política  pública  de  avaliação  de  sistemas
educacionais  e  a  cultura  de  avaliação  fomentada  pelos  atores  que  idealizam  e  operacionalizam  os  exames  em  larga  escala.  As  fontes  da
pesquisa  são:  a  matriz  de  competências  e  habilidades  do  ENEM;  as  provas  realizadas  em  1998,  1999  e  2000  e  parte  da  documentação
oficial  acerca  do  exame  -  relatórios  produzidos  pelo  Ministério  da  Educação,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação,  as  Diretrizes  e
os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  e  as  Matrizes  de  Referência  para  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da
Educação  Básica.  O  referencial  que  orienta  as  análises  realizadas  está  baseado  em  estudos  desenvolvidos  por  alguns  pensadores  da
Teoria  Crítica  da  Sociedade,  entre  eles  Theodor  W.  Adorno,  Max  Horkheimer  e  Herbert  Marcuse,  especialmente  os  que  tratam  da
ideologia  da  racionalidade  tecnológica  e  da  educação.  Constatou-se  que  a  ênfase  do  exame  na  aferição  de  competências  e  habilidades
dos  examinados,  bem  como  o  compromisso  declarado  com  a  interdisciplinaridade  e  a  contextualização  de  situações-problema,
aparecem  como  elementos  que  assimilam  parte  das  críticas  dirigidas  por  inúmeros  especialistas  à  chamada  avaliação  tradicional,
porém,  verificou-se  que  esses  elementos  inovadores,  expressos  na  matriz  do  exame,  acabam  não  se  concretizando  em  uma  nova  práxis
educacional  efetivamente  capaz  de  formar  indivíduos  autônomos,  críticos  e  criativos  -  objetivo  pretendido  pelos  seus  formuladores  -,
tendo  em  vista  o  modo  concreto  de  operação  do  sistema  educacional  na  sociedade  contemporânea.  A  crescente  ausência  de  tensão
entre  as  práticas  pedagógicas  e  as  demandas  da  racionalidade  tecnológica  acaba  fazendo  com  que  a  dimensão  reflexiva  da  educação,  a
interdisciplinaridade  e  a  contextualização  operem  de  modo  deformado,  contrariando  as  expectativas  subjacentes  ao  exame.
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Título: Avaliação do Ensino da Língua Inglesa em Escolas Públicas de Nível Médio da Cidade de Aracaju

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200311627001016003P5

Palavra Chave: Ensino de Inglês; Métodos;Técnicas/Recursos didáticos.

Resumo:   O  mundo  contemporâneo  privilegia  a  língua  inglesa  como  ferramenta  de  acesso  a  bens  sociais  e  culturais.  Por  isso,  faz-se
necessário  analisar  o  cotidiano  da  escola  e  verificar  como  o  ensino  do  inglês  vem-se  processando.  Este  é  o  objetivo  do  presente
trabalho,  que  tomou  como  amostra  três  instituições  de  Ensino  Médio  da  rede  pública  estadual  de  Sergipe.  Por  meio  de  entrevistas  e
questionários,  alunos  e  professores  manifestaram-se  a  respeito  de  métodos,  técnicas,  recursos  didáticos  e  outros  elementos
indispensáveis  ao  conhecimento  da  realidade  escolar.  Os  resultados  mostraram  carência  de  material  didático,  de  infra-estrutura,  de
cursos  de  atualização  de  docentes  etc.  O  Método  da  Gramática  e  da  Tradução  são  os  únicos  utilizados  nas  escolas.  Privilegiam-se  as
habilidades  do  ler  e  do  escrever,  com  resultados  insatisfatórios.  O  apoio  do  poder  público  favoreceria  a  almejada  construção  da  escola
comprometida  com  a  qualidade  do  ensino  e  a  formação  integral  do  aprendiz.
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Título: Aprova de inglês no vestibular de três Universidades públicas  Paulista.S: A CARCTERIZAÇÃO DE 
UMA SITUAÇÃO ALVO

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200323933005010023P2

Palavra Chave: VESTIBULAR; LÍNGUA INGLESA; AVALIAÇÃO; SITUAÇÃO-ALVO.

Resumo:   O  objetivo  desse  trabalho  é  identificar  as  características  e  o  foco  avaliativo  da  situação-alvo  de  alunos  que  finalizam  o
Ensino  Médio:  o  vestibular.  Por  atuar  na  área  de  língua  inglesa,  concentrei  meu  estudo  nas  provas  de  inglês  do  vestibular.  Como
ocorrem  vários  vestibulares  a  cada  ano,  pois  são  inúmeras  as  instituições  de  ensino  superior  no  Brasil,  este  trabalho  está  voltado  ao
estudo  das  provas  de  inglês  de  vestibular  de  3  instituições  públicas  de  ensino  superior  do  Estado  de  São  Paulo:  FUVEST,  UNESP  e
UNICAMP.  A  escolha  por  essas  instituições  se  deu  pelo  fato  de  terem  um  alto  número  de  candidatos  e  pela  sua  excelência  de  ensino.
O  estudo  realizado  baseou-se  nas  provas  de  inglês  que  ocorreram  no  período  de  1997  a  2002.  As  características  foram  levantadas  a
partir  das  descrições  da  estrutura  e  conteúdo  das  provas  ,  além  da  análise  e  discussão  do  foco  avaliativo  de  cada  uma.  Por  serem
instrumentos  de  avaliação,  houve  uma  preocupação  em  identificar  o  que  a  prova  pretendia  avaliar  em  seus  candidatos  e  de  que
maneira.  Concluiu-se  que  duas  das  instituições  estudadas  nesse  trabalho:  FUVEST  e  UNICAMP  tendem  a  avaliar  a  leitura  e
compreensão  de  textos  mais  pontualmente,  enquanto  UNESP,  além  de  avaliar  a  compreensão  de  texto,  também  especifica  a  gramática
como  foco  avaliativo.  Pelo  vestibular  não  ser  mencionado  pelas  leis  que  normatizam  o  sistema  educacional  brasileiro,  cada  instituição
apresenta  o  seu  formato  de  prova.  Desta  forma,  para  obter  bons  resultados,  tanto  o  aluno  quanto  o  professor  precisam  ter  conhecimento
de  como  sua  situação-alvo  ocorrerá.  Por  esse  motivo,  a  prova  de  inglês  representa  uma  situação  específica  que  deve  ser  tratada  sob
uma  perspectiva  fundamentada  na  Abordagem  Instrumental.
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Título: Perfil Conceitual: Trabalhando a Concepção de Matéria e Estados Físicos dos Materiais com Alunos e 
Alunas do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2003228001010040P4

Palavra Chave: Não Consta

Resumo:   Este  trabalho  de  dissertação  é  o  resultado  da  pesquisa  qualitativa,  acerca  de  conceitos  relacionados  à  constituição  da 
matéria,  isto  é,  de  sua  natureza  descontínua,  e  seus  estados  físicos,  desenvolvida  com  alunos  e  alunas  da  1ª  série  do  Ensino  Médio  do
Colégio  Estadual  Luiz  Viana,  em  Salvador-BA,  durante  o  ano  letivo  de  2002.  Na  metodologia  empregada,  foram  utilizadas,  para  o
levantamento  de  dados,  atividades  em  sala  de  aula  e  em  laboratório,  trabalhando-se  as  propriedades  físicas  dos  materiais,  consideradas
como  pré-testes  e  pós-testes,  em  que  alunos  e  alunas  responderam  a  questões  abertas  e  fizeram  desenhos  representativos  relacionados
aos  temas  abordados,  os  quais  foram  analisados  de  acordo  com  as  categorias  indicadas  por  Mortimer  (2000),  para  observar  a  evolução
do  perfil  conceitual  da  matéria  e  seus  estados  físicos.  Os  resultados  mostraram  um  avanço  significativo  nas  concepções  apresentadas
por  alunos  e  alunas,  indicando  que  o  começo  das  atividades  na  disciplina  Química,  para  o  ensino  médio,  pode  ser  feito  a  partir  do
entendimento  das  propriedades  dos  materiais,  observadas  à  nível  macroscópico,  para  se  chegar  à  constituição  dos  mesmos  à  nível  de
partículas,  utilizando-se  modelos  explicativos.  A  evolução  das  idéias  de  alunos  e  alunas  pode  ser  acompanhada  através  do  perfil
conceitual.
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Título: Leitura: uma proposta de avaliação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200322941001010014P0

Palavra Chave: Avaliação; leitura; validação.

Resumo:   Esta  pesquisa  teve  por  objetivo  inicial  formular  um  modelo  de  avaliação  em  leitura  que  não  fugisse  dos  padrões 
estruturais  tradicionais,  mas  que  realmente  trouxesse  para  as  mãos  do  aluno  textos  com  os  quais  ele  se  encontra  no  dia-a-dia  e  tarefas
que  ele  precisa  resolver  no  seu  cotidiano.  O  modelo  de  testagem  de  leitura  proposto,  para  este  estudo,  é  baseado  no  teste  de  leitura
proposto  pelo  Pisa  (Programe  for  International  Student  Assessment,  2000)  e  foi  elaborado  considerando-se  o  processo  de  leitura  como
um  processo  interativo,  o  qual  valoriza  as  condições  afetivas  e  cognitivas  do  leitor,  no  sentido  de  que,  assim  como  afirmam  Ruddell  e
Unrau  (1994),  os  indivíduos,  para  ler  devem  basear-se  em  seus  conhecimentos  e  experiências  prévias.  Uma  outra  meta  a  ser  alcançada
na  pesquisa  era  validar  o  teste  proposto,  a  fim  de  que  ele  pudesse  tornar-se  um  instrumento  aplicável  e  útil  para  o  âmbito  educacional.
O  teste  foi  submetido  a  vários  processos  de  validação,  desde  sua  elaboração  até  sua  aplicação,  pois  era  necessário  detectar  no  teste
algumas  características  como:  "validade  de  construto",  "validade  de  conteúdo",  "validade  de  critério"  e  "face  validity"  ou  validade  de
aparência.  De  acordo  com  Jafarpur  (1987),  estas  validações  permitiriam  observar  se  o  teste  poderia  ou  não  ser  considerado  instrumento
válido  e  eficiente  para  avaliar  as  capacidades  as  quais  ele  se  propõe  verificar.  A  busca  de  correlação  entre  os  escores  foi  o
procedimento  de  validação  mais  importante,  portanto  o  enfoque  primordial  deste  estudo.  O  teste  foi  aplicado  a  um  grupo  de  89  sujeitos
matriculados  no  3°  ano  do  Ensino  Médio.  Em  seguida,  os  resultados,  representados  por  escores,  foram  correlacionados  aos  resultados
de  outras  medidas  de  avaliação  coletada  a  partir  da  análise  dos  históricos  escolares  dos  alunos.  Os  resultados  quantitativos
demonstraram  que  houve  correlação  entre  os  escores  do  Teste  de  Leitura  (TL)  e  as  médias  (do  1º  e  2º  ano  do  Ensino  Médio)  de  todas
as  áreas  observadas  (português,  matemática,  história,  geografia  e  biologia).  Observou-se,  porém,  uma  maior  correlação  com  as  médias
parciais  de  português  do  3º  ano  do  Ensino  Médio.  Os  resultados  do  estudo  sugerem  a  validade  do  teste  proposto  para  avaliar  a
capacidade  de  leitura  dos  alunos  do  Ensino  Médio.
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Código: 791

Título: As práticas educativas e a infoirmatização na aprendizagem : Resistências, desencontros, divergências

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20031233065012001P6

Palavra Chave: INFORMATIZAÇÃO,;APRENDIZAGEM; EDUCAÇÃO.

Resumo:   Este  estudo  tem  como  objetivo  investigar  as  manifestações  de  resistência  e  acomodação  de  professores,  diante  das  novas
tecnologias  aplicadas  à  educação,  especificando,  na  informática,  o  uso  de  computadores  nas  práticas  educativas.  A  autora  justifica  a
escolha  deste  tema  por  ser  professora  de  informática  educativa  há  nove  anos,  tempo  no  qual  tem  se  deparado  com  atitudes
contraditórias  dos  profissionais  em  educação,  diante  de  recursos  tecnológicos.  Buscando  desvelar  os  reais  motivos  de  tais  atitudes,  esta
pesquisa  volta-se  para  a  atuação  de  professores  dos  ensinos  fundamental  e  médio  das  redes  estadual  e  particular  de  Sorocaba,
verificando  experiências  que  justifiquem,  ou  não,  resistência,  desencontro  de  informações  e  divergências  destes  para  com  o  uso  de
computadores  nas  práticas  educativas.  Foram  escolhidas,  como  objeto  de  investigação,  duas  escolas  nas  redes  de  ensino  particular  e
pública.  Na  particular,  a  possibilidade  de  ser  investigado  o  tema  proposto,  foi  possível  nas  séries  iniciais  (1ª  a  4ª  séries)  do  ensino
fundamental.  Na  escola  pública,  a  pesquisa  foi  realizada  nas  séries  finais  do  ensino  fundamental  e  no  ensino  médio,  com  uma
amostragem  caracterizada  pelo  suposto  envolvimento  dos  professores  com  a  informática,  não  significando  um  estudo  comparativo.
Diante  dos  objetivos  propostos,  foram  analisadas  falas  tanto  de  professores  quanto  de  alunos  observando-se  "in  loco"  as  práticas
realizadas  em  sala  de  aula.  Concluiu-se,  pelas  análises  dos  dados  selecionados  e  pelos  eixos  encontrados  dentre  as  variáveis  da
pesquisa  de  campo,  que  realmente  existem  "resistências"  por  parte  dos  professores  com  relação  à  utilização  do  computador  nas  práticas
educativas,  pois  eles  não  sabem  como  manuseá-lo  e,  quando  sabem,  recusam-se,  por  acomodação.  Foi  constatado,  também,  nos
"desencontros"  de  informações  que  professores  têm  dificuldades  em  enxergar  a  importância  do  significado  das  tecnologias  que,  neste
novo  século,  tornaram-se  recursos  indispensáveis  às  práticas  educativas.  As  "divergências"  foram  surgindo  a  partir  da  verificação  do
perfil  dos  profissionais  que  não  conseguem  disponibilizar  naturalmente  aos  alunos,  a  importância  e  a  necessidade  de  se  ter  acesso  a
todos  os  tipos  de  conhecimentos  utilizados  em  nossos  dias  e  num  futuro  próximo.  Finalizando  esta  investigação,  constatou-se  que  os
professores  apresentaram  um  perfil  tímido  quanto  à  utilização  dos  computadores  como  ferramenta  auxiliar  junto  às  práticas  educativas;
quando  se  mostravam  um  pouco  mais  arrojados  a  essa  utilização,  era  por  necessidade  de  preservarem  o  emprego,  adequando-se  às
exigências  da  instituição.  Verificou-se,  também,  que  poucos  foram  aqueles  que  se  valiam  desses  recursos  com  a  consciência  de  que
hoje  se  torna  indispensável  trilhar  caminhos  que  estejam  iluminados  pelo  desenvolvimento  comunicacional  presente  neste  novo
milênio.  Espera-se  que  no  movimento  das  transformações  tecnológicas  do  momento  atual,  os  profissionais  da  educação  tenham
incorporado  que  no  século  XXI  não  serão  mais  aceitas  pela  sociedade  atitudes  que  não  se  encaixem  à  era  cibernética.  Ousar  e  atrever
fazem  parte  da  renovação  de  práticas  educativas.  Essas  farão,  dos  alunos,  profissionais  mais  qualificados  por  compreenderem  que  no
espelhar  das  ousadias  de  seus  educadores,  poderão  buscar  a  utilização  adequada  dos  computadores,  agora  presente,  nas  mais  diversas
áreas  profissionais  e  pessoais.

Data Pesquisa: 23/12/2008

Autor: Maria Cecília da Rocha Oliveira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 23/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 791 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 792

Título: Ensino médio e eqüidade: uma contribuição ao estudo do ensino médio no Brasil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032833092010002P2

Palavra Chave: Ensino; Eqüidade; Educação.

Resumo:   Este  trabalho  objetivou  examinar  o  tema  do  Ensino  Médio  e  Eqüidade  na  atual  educação  brasileira  com  ênfase  na  de  São
Paulo.Teve  como  pressuposto  que  uma  sociedade  democrática  deve  oferecer  aos  seus  integrantes  igualdade  de  oportunidades,  de  modo
especial  no  que  se  refere  à  Educação  Básica.Examinou  a  história  do  Ensino  Médio  no  Brasil,  o  discurso  oficial  dos  dirigentes
governamentais  e  as  propostas  de  efetivação  existentes.Nessa  pesquisa  constatou-se  que  há  um  discurso  amplamente  favorável  à
extensão  do  Ensino  Médio  a  um  maior  número  de  alunos.  As  propostas  carecem,  contudo,  de  um  maior  esforço  para  concretização.
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Título: Ações pedagógicas e desenvolvimento da auto-estima dos alunos: educação em saúde no espaço 
escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20033022002014004P4

Palavra Chave: Educação de adolescentes; Psicologia educacional; Auto-estima.

Resumo:  A  escola  como  espaço  educativo  está  sendo  instigada  a  ultrapassar  duma  prática  educacional  tradicional,  instrumental,
preocupada  somente  com  a  aquisição  de  conceitos  e  obtenção  de  resultados,  para  uma  educação  mais  global  e  cuidadosa  no  que  se
relaciona  com  a  formação  do  ser  humano  consciente,  crítico,  reflexivo,  feliz  e  saudável.  Esse  estudo  tem  como  objetivo  investigar  as
ações  pedagógicas  que  interferem  no  desenvolvimento  da  auto-estima  dos  alunos  da  primeira  série  do  ensino  médio,  identificando  na
prática  docente  os  elementos  que  favorecem  e  os  que  dificultam  tal  desenvolvimento,  para  posteriormente,  construir  propostas  de  ações
educativas  que  subsidiem  programas  de  educação  em  saúde  na  escola.  O  caminho  metodológico  foi  o  da  pesquisa  qualitativa,  tendo
como  técnica  o  estudo  de  caso.  A  pesquisa  foi  realizada  numa  escola  particular  de  Fortaleza,  e  a  unidade  estudada  foi  uma  turma  de
sessenta  e  quatro  alunos.  Foram  selecionados  para  a  entrevista  dez  alunos  e  quatro  professores.  Os  dados  coletados  foram  analisados  e
refletidos  à  luz  da  pedagogia  dialógica  de  Freire  (1996),  originando  as  categorias  que  possibilitaram  a  compreensão  das  ações  que
interferem  no  desenvolvimento  da  auto-estima,  seja  elevando  ou  baixando.  Nesse  estudo,  levou-se  em  conta  a  auto-estima  como  um
elemento  a  contribuir  na  formação  da  autonomia  dos  sujeitos.  A  educação  em  saúde  foi  se  tornando  realidade  na  medida  em  que  o
estudo  do  desenvolvimento  humano  subsidiou  teoricamente  a  elaboração  de  projetos  que  pudessem  fortalecer  e  instrumentalizar  alunos
e  professores  na  construção  de  ações  e  relações  pedagógicas  mais  prazerosas,  eficazes  e  propiciadoras  de  melhores  condições  de  vida.
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Título: Estudo das representações sociais de alunos do ensino médio sobre clonagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200330853001010001P0

Palavra Chave: Representações sociais; clonagem; ensino da biologia.

Resumo:   Este  trabalho  visa  identificar  e  caracterizar  as  Representações  Sociais  de  alunos  e  professores  do  ensino  médio  das 
escolas  públicas  do  Distrito  Federal  sobre  clonagem  e,  na  medida  do  possível,  identificar  suas  principais  fontes  de  informação.  No
primeiro  momento,  foi  aplicado  um  questionário  a  61  alunos  da  terceira  série  do  ensino  médio  do  matutino  e  noturno  de  uma  escola
pública.  O  segundo  momento  consistiu  na  aplicação  de  um  questionário  a  um  grupo  de  20  professores  de  várias  escolas  públicas,  etapa
que  tinha  como  objetivo  conhecer  uma  das  prováveis  origens  das  Representações  Sociais  dos  alunos.  Para  análise  das  respostas,
inicialmente  os  dados  resultantes  do  questionário  foram  organizados  em  quadros  comparativos  e  criados  códigos  para  os  sujeitos
pesquisados.  Em  seguida,  as  respostas  foram  categorizadas  e  organizadas  em  quadros,  considerando-se  a  especificidade  de  cada
questão.  Os  resultados  encontrados  indicaram  que  as  Representações  Sociais  dos  alunos  e  professores  acerca  da  clonagem  apresentam,
sob  diversos  aspectos,  elaborações  conceituais  semelhantes,  o  que  pode  ser  considerado  normal  dada  a  constatação  de  que  a  escola  foi
uma  das  fontes  de  informação  citadas  pelos  alunos.  Observa-se  também  que,  apesar  de  já  terem  estudado  genética,  os  alunos  não
apresentam  modificações  significativas  em  suas  representações  relacionadas  à  clonagem,  pois  eles  ainda  guardam  na  estrutura  do
conceito  de  clonagem  alguns  elementos  do  senso  comum  divulgados  e  reforçados  pela  mídia,  por  exemplo,  o  fato  de  admitir  que  só
existe  DNA  no  sangue.
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Título: Percepção de valores e violências nas escolas pelos docentes do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313853003012001P9

Palavra Chave: professores; ensino médio; valores; violências.

Resumo:   Esta  pesquisa,  de  caráter  descritivo  e  exploratório,  objetivou  identificar  e  analisar  as  percepções  de  valores  de  referência  e
de  violências  escolares  no  ensino  médio  do  Distrito  Federal.  A  literatura  destaca  como  problemas  a  preocupação  informativa  do  nosso
ensino,  em  contraste  com  a  necessidade  de  cultivo  e  transmissão  de  valores  sociais,  em  face  dos  chamados  déficit  de  socialização  e
hiato  entre  gerações.  O  trabalho  focalizou  uma  escola  pública,  uma  particular  leiga  e  uma  particular  confessional,  aplicando  aos
docentes  um  questionário  adaptado  de  pesquisas  realizadas  pela  UNESCO  em  vários  países.  Além  disso,  foram  realizadas  observações,
análise  de  documentos  pedagógicos  e  entrevistas  semiestruturadas  com  diretores  e  coordenadores.  Os  resultados  indicam  que,  em
gênero,  o  número  de  educadores  do  sexo  masculino  supera  o  do  sexo  feminino,  na  faixa  etária  predominam  as  idades  entre  3  1  e  40
anos,  e  quanto  ao  estado  civil,  a  maioria  é  casada.  Quanto  ao  tempo  de  exercício  profissional  a  maioria  exerce  o  magistério  na  faixa  de
11  a  20  anos  de  trabalho  e  a  ampla  maioria  dos  docentes  supera  o  nível  de  instrução  dos  pais.  Além  disso,  quanto  à  formação
acadêmica  dos  docentes  são  os  da  escola  particular  confessional  que  apresentam  a  melhor  qualificação.  A  grande  maioria  dos
professores  das  escolas  particular  leiga  e  particular  confessional  se  diz  pertencer  à  classe  média,  enquanto  a  maioria  dos  docentes  da
escola  pública,  se  diz  ser  da  classe  média  baixa.  Com  relação  aos  padrões  de  comportamento  admissíveis  e  inadmissíveis  por  parte  dos
professores,  os  resultados  não  apresentam  grandes  discrepâncias.  Pode-se  afirmar  que  os  docentes  da  escola  confessional  são  os  mais
severos  e  os  da  escola  particular  leiga  os  mais  "liberais".  E  quanto  a  atitudes  em  relação  a  supostos  grupos  em  sua  vizinhança,  os
docentes  demonstraram  sentimentos  preconceituosos  em  relação,  especialmente,  a  pessoas  que  foram  presas,  viciados  em  drogas  e
prostitutas.  Quanto  ao  sentimento  da  brasilidade  os  docentes  da  escola  pública  e  da  escola  confessional  demonstraram-se  muito
orgulhosos,  enquanto  na  escola  particular  leiga  manifestaram  apenas  orgulhosos.  Em  relação  ao  trabalho  com  os  temas  transversais
contidos  e  recomendados  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  os  temas  eleitos  e  trabalhados  em  sala  de  aula,  com  maior  relevância
foram  a  ética,  a  pluralidade  cultura  e  trabalho  e  consumo  e  o  meio  ambiente.  A  maioria  dos  professores  pesquisados  concordou  que  a
formação  de  valores  é  a  maior  tarefa  da  escola  e  quase  a  totalidade  deles  admitiu  que  as  violências  ocorrem  nos  diversos  tipos  de
escola  e  envolvem  pessoas  de  variadas  classes  sociais.  Os  professores  foram  unânimes  em  afirmar  que  as  violências  nas  escolas,  em
geral,  estão  aumentando  nos  últimos  anos.  As  características  dos  professores  em  parte  considerável  dependem  da  escola  pesquisada,
indicando  a  relevância  do  palco  institucional  para  a  ação  docente.
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Título: Leitores e imprecisão nas definições de literatura: um estudo comparativo.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20036031001017085P3

Palavra Chave: Definições de Litera;Imprecisão;Leitores;

Resumo:   O  ensino  de  literatura  está  vinculado  ao  modo  como  a  leitura  do  texto  literário  é  concebida  não  só  pelos  professores  e
alunos,  mas  também  pelo  livro  didático.  Deste  modo,  acreditando-se  na  importância  do  processo  de  ensino/aprendizagem  da  leitura  da
literatura,  este  estudo  buscou  investigar  as  concepções  de  leitura  e  as  definições  de  literatura  fornecidas  por  90  alunos  universitários
(de  três  diferentes  Unidades)  em  resposta  a  um  questionário.  Procurou-se,  através  de  uma  abordagem  quantitativa  e  qualitativa,
fundamentada  na  Ciência  Empírica  da  Literatura,  organizar  os  dados  em  grupos  específicos  que  facilitassem  a  análise.  Foram
enfocados,  desse  modo,  os  hábitos  de  leitura,  a  experiência  prévia  no  esnsio  médio,  conceitos  e  (in)definições  de  literatura  e  as
projeções  e  expectativas  de  leitura.  Procurou-se  também  detectar  os  elementos  lingüísticos  caracterizadores  de  imprecisão  presentes
(ou  não)  nas  definições  dos  alunos  e  a  maneira  como  estes  refletiam  a  educação  literária  obtida  pelos  sujeitos  participantes  da  pesquisa.
Os  resultados  mostram  a  necessidade  de  se  repensar  as  práticas  pedagógicas  do  ensino  médio.
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Título: Prática Docente e Cultura juvenil: na sinfonia do ensino médio confessional

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200317025001019001P7

Palavra Chave: Prática docente; Cultura juvenil; Ensino médio.

Resumo:   Este  estudo  investiga  a  prática  docente  no  ensino  médio  no  seu  encontro  /  desencontro  com  a  cultura  juvenil  e  situa-se  no
interior  do  debate  sobre  a  diversidade  cultural  e  suas  implicações  sociais,  econômicas  e  pedagógicas  na  pós-modernidade.  Busca-se
interpretar  e  compreender  representações  e  saberes  vividos  em  espaços  socioculturais  diferentes,  que  incidem  na  sala  de  aula  do  ensino
médio.  Insere-se  numa  concepção  crítica  progressista  da  educação  e  da  prática  pedagógica  escolar  que  se  realiza  pela  inter-relação
entre  a  instituição  escolar,  a  prática  docente,  a  cultura  juvenil  e  os  conhecimentos  trabalhados.  Ressalta  a  importância  de  ampliar  a
compreensão  da  cultura  para  um  melhor  conhecimento  e  discernimento  da  escola  como  espaço  de  cruzamento  de  culturas  diferentes,
que  convivem  com  tensões,  contrastes  e  conflitos  na  construção  de  significados,  refletindo  uma  justaposição  de  culturas,  a  dominação
de  uma  cultura  sobre  outra  ou  um  diálogo  entre  culturas.  Nessa  busca,  visou  a  identificar  os  encontros  /  desencontros  entre  a  prática
docente  e  a  cultura  juvenil  na  sala  de  aula  do  ensino  médio,  configurando  as  relações  que  se  estabelecem  ou  podem  ser  construídas
entre  a  vida  escolar  e  a  vida  cotidiana  dos  adolescentes.  No  contexto  da  pedagogia  crítica,  dos  estudos  culturais  e  do  multiculturalismo,
exige-se  que  a  prática  docente  materialize  uma  rede  de  sentidos  e  significados  que  implica  uma  subjetividade  expansiva  em  relação  à
qual  a  formação  e  o  exercício  profissionais  dos  atuais  professores  parecem  não  ter  sido  contemplados.  Nessa  pedagogia,  há  uma
valorização  do  conhecimento  científico  similar  ao  conhecimento  do  senso  comum,  propiciando  uma  superação  da  consciência  ingênua
para  alcançar  uma  consciência  epistemológica  através  do  diálogo  e  da  problematização,  nos  quais  pode,  pela  construção  de  sentidos,
ocorrer  a  aprendizagem.  Constata-se,  do  que  já  desconfiávamos,  uma  distância  entre  a  prática  docente  e  a  cultura  juvenil.  A  escola  para
adolescentes  e  jovens  necessita  de  outra  configuração,  com  uma  maior  valorização  dos  docentes  e  um  processo  de  capacitação
contínua,  em  que  a  discussão  da  pedagogia  crítica,  envolvendo  os  estudos  culturais  e  o  multiculturalismo,  venha  à  tona,  mostrando  a
importância  da  articulação  do  saber  científico  com  o  saber  da  cotidianidade,  como  possível  caminho  para  a  construção  e  a  vivência  do
exercício  da  consciência  crítica  dos  novos  sujeitos  e  protagonistas  de  uma  nova  sociedade.
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Título: Políticas Públicas para os Ensinos Médio e Profissional: uma interlocução possível?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20035032008015006P3

Palavra Chave:  Reforma do Ensino Médio; Reforma da Educação Profissional.

Resumo:   Este  trabalho  objetiva  a  análise  dos  desdobramentos  das  Reformas  do  Ensino  Médio  e,  principalmente  da  Educação 
Profissional,  e  a  forma  na  qual  tais  Reformas  estão  impactando  administrativa,  funcional  e  pedagogicamente,  o  CEFET/MG.  E,  de
modo  mais  específico,  o  objeto  desta  pesquisa  está  centrado  no  Artigo  13  da  Resolução  nº  03/98  da  Câmara  de  Educação  Básica,  do
Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE),  que  faculta  o  aproveitamento  de  estudos  realizados  no  ensino  médio  no  âmbito  do  ensino
profissional;  assim,  procurou-se  investigar  se,  no  curso  de  Mecânica  da  referida  instituição,  esse  dispositivo  legal,  estava  sendo
examinado.  A  metodologia  utilizada  para  viabilizar  o  alcance  dos  objetivos  propostos  foi  a  qualitativa,  tendo  sido  feito  um  Estudo  de
Caso,  com  a  utilização  dos  seguintes  instrumentos  de  pesquisa:  observação,  análise  documental,  entrevistas  semi-estruturadas  e  grupo
focal.  Aproveitou-se,  também,  do  questionário,  que  apesar  de  ser  um  instrumento  da  pesquisa  quantitativa,  ajudou  no  entendimento  dos
dados  qualitativos  coletados.  Na  análise  dos  dados  coletados  optou-se  pela  Análise  Dialética  do  Discurso  que  viabilizou  o  estudo  do
"fenômeno"  estudado  de  uma  forma  aberta,  em  movimento,  não  acabada,  que  possibilitou  o  uso  das  dimensões  da  reciprocidade  e  da
contradição.  Foi  também  utilizado  o  Modelo  de  Análise  Descritiva  Qualitativa  que,  permitiu  o  tratamento  dos  dados,  de  um  modo  mais
aprofundado  e  criterioso.  Em  síntese,  os  resultados  obtidos  pela  pesquisa  podem  ser,  assim,  resumidos:  As  Reformas  implantadas,
sobretudo,  a  do  Ensino  Profissional  têm  trazido  consequências  negativas  para  a  instituição  (processo  de  privatização;  aumento  da
evasão  e  da  repetência;  desmantelamento  da  educação  tecnológica  que  assegurava  a  qualidade  do  ensino,  instauração  de  um  ensino
pontual,  pragmático  e  neotecnicista;  priorização  de  um  ensino  voltado  para  o  mercado);não  atendimento  adequado  do  Artigo  13  da
Resolução  nº03/98  do  CNE.  Até  o  final  da  pesquisa,  o  Curso  de  Mecânica,  locus  desta  investigação,  não  havia  conseguido  proceder  ao
aproveitamento  dos  estudos  realizados  no  ensino  médio  para  o  ensino  profissional.  Esse  fato  talvez  possa  ser  explicado  pela
desarticulação  entre  as  duas  instâncias  citadas,  e  mesmo  por  uma  certa  "animosidade"  criada  após  a  implementação  do  Decreto
2208/97,  entre  os  docentes/coordenadores  do  ensino  técnico  e  os  docentes/  coordenadores  do  ensino  médio.  Palavras-chave:  Reforma
do  Ensino  Médio,  Reforma  da  Educação  Profissional,  Educação  Tecnológica,  CEFET-MG,  Competência.
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Resumo:   Esta  dissertação  teve  por  objetivo  analisar  os  resultados  da  utilização  da  rede  telemática,  em  escolas  públicas  estaduais  de
Ensino  Médio,  avaliando-se  quais  as  contribuições  do  computador  e  da  rede  para  a  aprendizagem  e  para  o  favorecimento  da  inclusão
social.  Nesse  sentido,  foi  necessário  recorrer  a  aspectos  normativos  (Parâmetros  Curriculares  do  Ensino  Médio,  2002);  aspectos
teóricos  vinculados  à  educação  contemporânea,  às  tecnologias  da  comunicação  e  informação  no  âmbito  do  Ensino  Médio;
LEVY,1999;  BIANCHETTI,  2001,  GIROUX,  1999,  PAPERT,  2004)  e  aos  desafios  para  uma  educação  autônoma  e  inclusiva  (Mapa
da  Exclusão  Digital,  2003;  FREIRE;  1996;  MORAN,  2002).  A  pesquisa  foi  realizada  em  duas  escolas  públicas  estaduais  e
participaram  122  alunos  de  cinco  turmas  da  3.ª  série  e  os  diretores  das  escolas.  Os  resultados  indicaram  que  as  tecnologias  de
informação  e  comunicação  no  Ensino  Médio  não  atendem  às  necessidades  e  ao  quantitativo  de  alunos  que  revelaram  a  necessidade  de
maior  tempo  no  laboratório,  mais  equipamentos,  frequência  na  manutenção,  além  da  necessidade  de  um  instrutor  permanente  para
auxiliá-los  nos  entraves  encontrados.  Contudo,  foram  verificados  aspectos  favoráveis,  em  relação  aos  objetivos  ligados  às
contribuições  do  computador  e  da  rede,  tanto  para  o  aprendizado  quanto  para  a  inclusão  social,  visto  que  os  respondentes  evidenciam  a
importância  das  tecnologias  aliadas  à  educação  como  vias  importantes  para:  um  futuro  promissor,  desenvolvimento  de  pesquisas  na
escola,  acesso  rápido  à  informação  e  especialmente  ampliação  das  possibilidades  de  trabalho  com  perspectivas  de  inserção  na
sociedade.  Como  recomendação  foi  apontada  a  urgência  no  investimento  político  de  aplicação  das  diretrizes  do  Ensino  Médio,  que
enfatizam  o  valor  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação,  tendo  a  inclusão  social  como  prioridade.
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Código: 800

Título: Jovens e Ensino Médio no RJ: a eleição dos eleitos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200324531001017001P4

Palavra Chave:  educação de jovens.

Resumo:   Estudo  sobre  jovens  e  suas  diferentes  vivências  como  alunos  do  terceiro  ano  do  ensino  médio,  na  cidade  do  Rio  de 
Janeiro,  no  ano  de  2002.  Tendo  por  base  que  os  significados  de  ser  jovem,  em  cada  sociedade  e  em  cada  tempo,  não  são  os  mesmos  e
que  o  conceito  de  juventude  é  uma  construção  social,  o  trabalho  discute  a  educação  e  a  função  social  da  escola  na  formação  das  novas
gerações,  problematizando  as  possibilidades  de  uma  oferta  educacional  democrática  destinada  aos  jovens  no  contexto  atual.  Resgata,  a
partir  da  década  de  1930,  embates  históricos  em  torno  da  expansão  do  ensino  médio,  destacando  agentes  e  objetos  em  disputa  ao  longo
desse  período.  Apresenta,  a  partir  das  finalidades  do  atual  ensino  médio,  a  experiência  diferenciada  de  160  jovens,  de  três  escolas,
localizadas  no  subúrbio  e  na  Zona  Sul  da  cidade,  priorizando  como  recortes  de  análise  a  renda  familiar,  a  rede  de  ensino  e  a  condição
de  gênero  dos  alunos.  Aponta  a  inadequação  do  modelo  atual  de  ensino  médio  face  à  diversidade  das  demandas  dos  que  o  procuram  e  a
relação  entre  as  desvantagens  escolares  neste  nível  e  a  origem  social,  restringindo  as  escolhas  dos  alunos  de  menor  renda  ao  que  é
possível  e  não  ao  que  é  desejado.
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Código: 801

Título: Cinema Novo: uma contribuição para o ensino de História do Brasil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200352933001014001P0

Palavra Chave: Cinema Novo; História do Brasil.

Resumo:  Apresentamos  uma  proposta  pedagógica  que  utiliza  os  filmes  "Deus  e  o  Diabo  na  Terra  do  Sol"  e  "Terra  em  Transe",  de
Glauber  Rocha,  como  recurso  didático  auxiliar  à  disciplina  de  História  do  Brasil,  abordando  um  dos  períodos  mais  conturbados  da
formação  social  brasileira.  Da  transição  de  uma  sociedade  agrário-industrial  para  uma  sociedade  urbano-industrial  que  selou  o  fim  do
nacional  populismo  e  ao  mesmo  tempo  esboçou  a  última  manifestação  autoritária  das  elites  políticas  brasileiras.  A  partir  dos  resultados
da  análise  dos  Planos  de  Ensino  das  escolas  "Anglo",  E.E.  "Dr.  Álvaro  Guião"  e  E.E.  "Antônio  Militão  de  Lima",  da  cidade  de  São
Carlos,  para  a  disciplina  de  História  dos  2º  e  3º  anos  do  ensino  médio,  levantamos  uma  série  de  pontos  que  devem  ser  considerados
pelo  educador  que  quiser  utilizar  os  filmes  como  recurso  didático.  E  sugerimos  um  modelo  de  prática  educativa  com  os  filmes  do
cineasta  Glauber  Rocha,  abrangendo  conteúdos  da  disciplina  de  História  do  Brasil  para  o  ensino  médio.
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Código: 802

Título: As repercussões das novas políticas educacionais na formação profissional do alluno do CEFET-CE e 
na sua inserção no mercado de trabalho cearense

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20031422003010009P2

Palavra Chave: Políticas educacionais; Formação profissional.

Resumo:   o  presente  trabalho  tem  como  tema  central  a  análise  sobre  as  recentes  políticas  relativas  ao  Ensino  Técnico  de  Nível 
Médio  aprovadas  através  do  Decreto  NQ2208,  de  17  de  abril  de  1997,  que  instituem  a  Reforma  do  Ensino  Profissional  no  Brasil  e  suas
repercussões  na  formação  do  trabalhador  e  na  sua  inserção  no  mercado  de  trabalho.  Tem  como  objetivos  investigar  os  impactos  que
essas  políticas  e  diretrizes  educacionais  vêm  ocasionando,  especialmente  na  formação  do  nível  técnico,  através  de  uma  organização
curricular  específica  e  independente  do  Ensino  Médio  destinada  a  matriculados  ou  egressos  do  referido  Ensino  Médio.  Pretende,
também,  contribuir  para  evidenciar  os  efeitos  causados  na  formação  do  técnico  e  no  novo  contorno  do  perfil  do  trabalhador  em  virtude
das  transformações  tecnológicas,  econômicas,  poHticas  e  culturais  que  atingiram  o  mundo  do  trabalho.  As  análises  da  pesquisa
mostraram  que  a  implementação  das  mudanças  sugeridas  por  essas  políticas  foram  muito  negativas  segundo  o  discurso  dos  sujeitos
pesquisados,  os  quais  informaram  que  o  novo  cenário  do  setor  produtivo  está  requerendo  mais  que  um  conhecimento  parcial  do
processo  produtivo  que  está  sendo  proposto  nesse  novo  curso  técnico  e  apontaram  a  necessidade  de  uma  formação  plena  e  integrada  ao
Nível  Médio,  que  possibilite  ao  trabalhador  uma  qualificação  mais  abrangente  e,  principalmente,  uma  escolaridade  bem  maior  e  mais
sólida.
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Código: 803

Título: Clima organizacional e gestão escolar: Implicações na consecução dos objetivos organizacionais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034028013018004P9

Palavra Chave: clima organizacional; escola.

Resumo:   Essa  dissertação  focaliza  o  tratamento  gerencial  conferido  às  variáveis  internas  e  externas  de  um  estabelecimento  escolar,
afim  de  verificar  o  que  compromete  o  seu  clima  organizacional  e  atividades-afim.  TRata-se  de  um  estudo  de  caso  cujo  campo  foi  uma
organização  de  ensino  médio  privado  em  Salvador,  Bahia,  guiado  por  categorias  como  gestão,  comunicação,  cultura  e  conflito,  entre
outras.  Através  de  dados  de  fontes  primárias  (entrevista  semi-estruturada,  questionários  e  observação  participante)  e  fontes  secundárias
(projeto  pedagógico,  atas  de  reuniões,  entre  outros),  procedeu-se  à  análise  qualitativa  e  quantitativa,  complementarmente.  Os
resultados  indicaram  que  a  peculiaridade  gerencial  mais  danosa  ao  clima  organizacional  é  a  centralização  das  decisões,  da  qual
resultam  o  conservadorismo  e  o  excesso  de  burocracia.  A  comunidade  academica  traz  para  o  ambiente  escolar,  contaminando  clima,  a
transferência  e  projeção  de  laços  familiares  e  a  supervalorização  das  relações  pessoais,  o  que  disvirtua  o  ambiente  profissional  e  faz
dele  uma  forma  de  compensação.  Outros  laços  culturais  identificados  foi  a  competitividade  e  o  excesso  de  vaidade,  sobretudo  no  corpo
docente.  Família  e  organização  de  ensino  conflitam-se  na  adoção  de  medidas  educacionais  ora  para  o  papel  formador  da  escola,  ora
concernentes  à  orientação  profissiona.
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Título: O "novo" ensino médio: a noção de competências em destaque

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200331353001010001P0

Palavra Chave: Ensino médio; reforma e competências.

Resumo:   Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  identificar  e  analisar  a  percepção  dos  professores  sobre  a  noção  de  competências, 
implantada  na  prática  de  uma  escola  de  Ensino  Médio  do  DF,  aproximando-a  de  uma  concepção  de  educação  voltada  para  a
reprodução  ou  para  a  emancipação  dos  indivíduos.  Procurou-se  explicitar  as  concepções  de  competências  predominantes  na  literatura  e
nos  documentos  norteadores  do  novo  Ensino  Médio  a  fim  de  desvelar  a  percepção  dos  sujeitos  da  pesquisa.  Para  tanto,  optou-se  pela
pesquisa  qualitativa  cuja  abordagem  pretendeu  ser  dialética.  No  desenvolvimento  da  investigação  verificou-se  que  o  professor  está
bastante  confuso  e  mesmo  inseguro  diante  das  propostas  do  novo  Ensino  Médio  e  de  seus  pressupostos.  Sua  reflexão  sobre  a  noção  de
competências  tem  sido  embasada  em  referências  teóricas  frágeis  e  conflituosas.  Apresenta  ainda,  justificativas  contraditórias  e  pouco
claras  para  o  que  pensa  sobre  a  formação  por  competências.  Por  outro  lado,  a  reelaboração  do  conceito  de  competências  que  a  escola
parece  ter  desenvolvido  até  agora  demonstra  a  inconsistência  de  suas  fundamentações  teórico-metodológicas  e  prático-pedagógicas,  o
que  repercute  diretamente  sobre  o  entendimento  de  que  seus  objetivos  venham  a  ser  emancipatórios  ou  somente  instrumentais.
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Título: Vestibulares da Unesp: análise crítica da área de iências biológicas no período de 1995 a 2001.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20037633004056079P0

Palavra Chave: vestibular; exame de seleção; concurso vestibular.

Resumo:   Foram  analisadas  as  provas  de  Conhecimentos  Específicos,  área  de  Ciências  Biológicas,  dos  candidatos  que  prestaram  os
vestibulares  da  Universidade  Estadual  Paulista,  UNESP,  no  período  de  1995  a  2001.  O  objetivo  foi  averiguarmos  os  conteúdos
exigidos  nas  provas  de  Biologia  e  o  desempenho  dos  candidatos  nesse  processo  de  seleção.  Constatamos  que  os  conteúdos  biológicos
abordados  nas  provas  foram  compatíveis  com  os  propostos  na  programação  do  Ensino  Médio.  As  questões  de  Biologia  Animal  foram
as  que  selecionaram  os  candidatos  nos  Vestibulares  da  UNESP.  Verificamos  que  os  candidatos  não  obtiveram  desempenho  satisfatório
na  resolução  de  questões  que  exigiram  compreensão  e  análise,  relação  entre  dois  ou  mais  conteúdos  assim  como,  a  leitura  de  gráficos  e
esquemas.
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Código: 806

Título: Os usos do conhecimento histórico na compreensão da realidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200389533002010001P6

Palavra Chave: ensino.

Resumo:   A  produção  bibliográfica  sobre  ensino  de  História  tem-se  voltado  predominantemente,  nas  últimas  duas  décadas,  para  os
estudos  sobre  currículo,  materiais  e  recursos  didáticos  e  atuação  dos  professores.  Há,  ainda,  um  número  limitado  de  pesquisas  de
campo  em  torno  dos  alunos,  da  maneira  como  eles  apreendem  esse  objeto  de  natureza  específica  que  é  o  conhecimento  histórico  ou
quais  as  consequências  e  usos  das  aprendizagens  em  história.  Buscando  contribuir  para  essa  reflexão,  realizou-se  uma  pesquisa
qualitativa  com  48  alunos  de  3º  ano  do  ensino  médio  com  o  objetivo  de  investigar  se,  ao  final  de  sua  formação  básica,  colocados  diante
de  um  problema  da  realidade  presente,  esses  jovens  dispunham  de  instrumental  intelectual  para  pensar  historicamente  sobre  ele.  Na
formulação  da  pesquisa,  fez-se  uma  reflexão  teórica,  por  um  lado,  para  posicionar-se  em  relação  às  concepções  de  história,
ensino/aprendizagem  e  ensino  de  História.  Por  outro,  considerou-se  que  tipo  de  trabalho  com  história  poderia  representar,  no  âmbito  do
conhecimento  escolar,  o  desenvolvimento  do  pensamento  histórico  entre  alunos  e  alunas.  Nesse  sentido,  o  principal  referencial  foram
as  concepções  de  campos  de  aprendizagem  em  história  discutidas  pelo  autor  francês  Henri  Moniot.  O  instrumento  utilizado  para  a
coleta  de  dados  foi  um  roteiro  de  perguntas  estruturadas,  porém  abertas,  que  os  sujeitos  responderam  por  escrito.  Os  resultados  obtidos
levaram  a  reflexões  acerca  das  dificuldades  e  possibilidades  existentes  hoje,  no  Brasil,  em  torno  da  construção  do  pensamento  histórico
entre  os  jovens.  A  expansão  da  rede  pública  do  ensino  de  1º  e  2º  graus  e  a  descaracterização  da  disciplina  de  História  com  a  criação  da
disciplina  de  Estudos  Sociais,  ocorridas  durante  o  período  da  ditadura  militar,  a  problemática  em  torno  da  formação  de  professores  de
História,  as  dificuldades  enfrentadas  para  o  bom  exercício  da  profissão  de  professor  no  cotidiano  da  escola,  propostas  curriculares  com
sugestões  metodológicas  contraditórias  em  relação  aos  objetivos  apresentados,  cobranças  sociais  tradicionais  são  algumas  das
dificuldades  aqui  consideradas.  Entre  as  possibilidades,  destacam-se  as  contribuições  metodológicas  trazidas  por  historiadores  que
postulam  uma  didática  da  História  que,  entre  outros  aspectos,  valoriza  e  procura  refletir  acerca  do  ensino/aprendizagem  do  pensamento
histórico,  e  as  contribuições  advindas  dos  debates  que  têm  se  dado  em  torno  dessa  disciplina  ao  longo  das  últimas  décadas.
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Código: 807

Título: O ensino da História e o conceito de nação: elementos da consciência histórica de jovens curitibanos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200327740001016001P0

Palavra Chave: Ensino de História; Formação da consciência histórica.

Resumo:   Este  trabalho  tem  como  objetivo  estudar  as  representações  do  alunos  do  Ensino  Médio  sobre  a  história  do  Brasil  ensinada
na  escola,  com  ênfase  nos  temas  relativos  à  nação  brasileira:  formação,  organização,  problemas  e  perspectivas  para  o  futuro.  Estes
temas  foram  escolhidos  em  função  da  sua  importância  nas  práticas  da  disciplina  de  história,  desde  seu  estabelecimento  como  matéria
escolar.  Outros  temas  relacionados  ao  ensino  da  história  também  apareceram  em  função  da  metodologia  escolhida:  um  questionário
elaborado  no  âmbito  da  Comunidade  Européia  em  meados  dos  anos  90,  adaptado  para  atender  à  realidade  brasileira.  Além  do
questionário  foram  realizadas  entrevistas  com  os  alunos,  dando  um  caráter  qualitativo  à  pesquisa.  Este  trabalho  pretende  lançar
algumas  hipóteses  sobre  a  formação  da  consciência  histórica  e  suas  relações  com  a  cultura  política,  as  representações  sociais  e  a
história  ensinada.
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Título: O papel da abordagem transdiciplinar na criação de contextos significativosnas aulas de inglês  do 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200322133005010023P2

Palavra Chave: TRANSDISCIPLINARIDADE;LITERATURA; SENTIDO.

Resumo:   Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  investigar  o  papel  da  abordagem  transdisciplinar  na  criação  de  contextos  significativos
nas  aulas  de  inglês  do  ensino  médio.  Para  tanto,  almeja-se  verificar  como  as  aulas  de  inglês  podem  se  tornar  contexto  para  a  reflexão  e
a  transformação  de  práticas  pedagógicas  com  a  adoção  de  uma  abordagem  transdisciplinar  e,  em  seu  bojo,  com  a  introdução  da
literatura,  visto  que,  ao  trabalhar  transdisciplinarmente,  o  professor  cria  espaços  para  a  polifonia  mediante  o  favorecimento  do  diálogo
entre  os  diferentes  componentes  curriculares.  O  estudo  foi  realizado  em  um  colégio  particular,  na  cidade  de  São  Paulo,  e  contou  com  a
participação  de  trinta  e  cinco  alunos.  Os  pressupostos  teóricos  que  fundamentaram  a  investigação  foram:  a  visão  de  Vygotsky  (1934)
de  ensino-aprendizagem,  a  visão  bakhtiniana  de  linguagem  (1929/  1953/  1975)  e  o  referencial  de  van  Manen  (1990)  em  relação  à
pesquisa  fenomenológica  e  hermenêutica  que  explica  a  visão  deste  autor  sobre  a  interpretação  da  experiência  vivida,  paradigma
metodológico  que  conduziu  também  a  análise  e  a  interpretação  dos  dados.  Foram  também  discutidas  como  apoio  teórico  à  pesquisa  as
concepções  de  transdisciplinaridade,  conforme  Celani  (2001),  com  enfoque  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Língua
Estrangeira,  a  contribuição  desse  referencial  para  o  entendimento  da  abordagem  transdisciplinar  no  contexto  escolar,  e  a  concepção  de
identidade  (Wenger,  1998)  para  um  melhor  entendimento  do  sujeito  sócio-histórico  em  formação,  e  ainda,  o  conceito  de  currículo
como  exposto  em  Silva  (2001).  A  interpretação  da  análise  sugere  que,  nas  situações  de  ensino-aprendizagem  presentes  nas  aulas
orientadas  por  uma  visão  sociointeracionista  de  ensino-aprendizagem  e  da  linguagem,  e  mediadas  pela  abordagem  transdisciplinar,  os
alunos  revelaram  atribuir  maior  sentido  ao  processo  ensino-aprendizagem  da  língua  estrangeira.  Em  um  âmbito  mais  abrangente,  esta
pesquisa  poderá  contribuir  para  a  transformação  das  práticas  pedagógicas,  a  fim  de  que,  assim,  se  criem  contextos  para  a  reflexão,  para
o  olhar  crítico  e  para  a  formação  das  identidades  dos  alunos  brasileiros.
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Título: Estágio Docente: uma experiência compartilhada

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200361442005019001P0

Palavra Chave: Estágio docente; Ensino médio; Teoria e prática .pedagógica.

Resumo:   A  presente  investigação  visou  proporcionar  a  articulação  entre  a  teoria  e  a  prática  pedagógica  para  a  melhoria  do  estágio
docente  oferecido  pelo  Colégio  Scalabrini  de  Guaporé  -RS.  O  estudo  contou  com  a  participação  de  docentes  da  escola  formadora,
estagiárias,  professoras  titulares  de  duas  escolas  municipais  de  educação  infantil  (escolas-campo  de  estágio)  e  demais  colaboradores
que  se  agregaram  à  pesquisa  no  decorrer  do  processo.  Caracterizou-se  como  pesquisa-ação  e  possibilitou  a  reflexão  crítica  sobre  a
formação  docente  inicial,  bem  como  a  análise  das  contribuições  das  estagiárias  do  Curso  Normal  em  Regime  de  Complementação  de
Estudos  à  rede  de  ensino  do  município.  Ficou  evidente  que  o  estágio  docente,  enquanto  experiência  compartilhada  entre  escola
formadora  e  escolas-campo,  constitui  uma  importante  etapa  na  formação  da  futura  professora,  contribuindo  para  uma  ação  docente
reflexiva,  embora  apresente  algumas  lacunas  a  serem  superadas.  O  engajamento  de  todos  os  participantes,  o  comprometimento,  a
responsabilidade,  o  espírito  de  busca  foram  determinantes  nesse  processo  que  mostrou  a  possibilidade  de  se  ressignificar  a  dinâmica  da
formação  docente  no  contexto  onde  foi  desenvolvida  a  presente  pesquisa,  mobilizações  essas  que  contribuíram  tanto  para  a  formação
das  estagiárias,  enquanto  profissionais  em  início  de  carreira,  quanto  para  o  aprimoramento  das  docentes  da  escola  formadora  e  de  suas
práticas,  assim  como  das  escolas-campo  pela  parceria  estabelecida  com  a  escola  formadora.  A  aproximação  entre  as  escolas  propiciou
a  experiência  de  co-responsabilidade  na  formação  docente,  tanto  do  formador  como  do  professor  titular  no  acompanhamento  de
estágio.  Para  as  estagiárias,  docentes  no  início  da  carreira,  foi  a  oportunidade  de  construir  um  conhecimento  profissional  inicial  a  partir
de  vivências  concretas  teorizando  a  prática  e  aplicando  a  teoria,  reconstruindo  saberes  no  cotidiano  escolar.
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Título: Histórias vividas, Histórias contadas: leitura, escrita e docência.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20039312001015001P0

Palavra Chave: FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE; LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA.

Resumo:   Este  trabalho  analisa  a  prática  de  três  professores  de  língua  portuguesa  do  ensino  médio  de  três  escolas  públicas  em 
Manaus-Am,  visando  identificar  prováveis  relações  entre  a  história  de  formação  de  aluno-leitor-autor  e  professor-leitor-autor  e  a
prática  docente  com  a  leitura  e  a  escrita.  É  uma  pesquisa  qualitativa  que  utiliza  enquanto  recurso  metodológico  a  história  de  vida,
complementada  com  alguns  momentos  de  observação.  A  ancoragem  teórica  deste  estudo  interliga  os  seguintes  eixos  temáticos:
desenvolvimento  profissional  de  professores;  leitura  e  escrita  na  escola;  e  história  de  vida.  O  desenvolvimento  profissional  de
professores  se  fundamenta  em  estudos  realizados  por  Côco  (2000),  Cró  (1998),  Alarcão  (1998),  Ludke  (1997),  Candau  (1997),  Moita
(1992),  Goodson  (1992),  Nóvoa  (1992,  1991)  e  outros,  uma  vez  que  são  autores  que  suscitam  reflexões  sobre  o  processo  de  formação
e,  dentre  esses,  alguns  buscam  explicitar,  em  especial,  o  papel  que  cabe  à  formação  inicial  e  a  importância  da  formação  continuada
para  o  processo  de  desenvolvimento  profissional.  No  eixo  temático  da  leitura  e  da  escrita,  sustento-me  nos  autores:  Bagno  (2002,
2001),  Geraldi  (1999),  Possenti  (1999),  Batista  (1998),  Kramer  (1993),  entre  outros,  que  apresentam  a  necessidade  de  reflexão  sobre  a
prática  dos  professores  com  o  ensino  da  língua  na  escola.  O  outro  tema  que  perpassa  o  trabalho  está  ligado  com  a  metodologia
utilizada,  a  história  de  vida  e,  para  isso,  busco  apoio  nos  estudos  de  Moraes  (2000),  Cunha  (1996),  Queiroz  (1988),  Brioschi;  Trigo
(1987),  dentre  outros,  já  que  fornecem  subsídios  para  o  uso  da  história  de  vida  como  um  recurso  metodológico  de  investigação  e  de
alternativa  de  formação.  A  partir  do  entrecruzamento  das  temáticas  abordadas  houve  a  possibilidade  de  reunir  argumentos,  nos  quais  se
apóia  e  se  justifica  esse  trabalho  que  busca  as  prováveis  relações  entre  o  processo  de  formação  e  prática  com  o  ensino  da  leitura  e  da
escrita.  A  análise  dos  dados  não  desconsiderou  o  contexto  da  profissão  docente,  nessa  sociedade,  pois  professores  são  membros
integrantes  de  um  contingente  socialmente  desvalorizado,  sofrem  as  mesmas  interdições  impostas  a  uma  parcela  maior  da  sociedade.
Portanto,  é  relevante  ressaltar  a  preocupação  por  parte  dos  professores  dessa  pesquisa,  com  o  ensino  da  leitura  e  da  escrita,
conseqüentemente,  com  a  formação  de  alunos  leitores  e  autores.  Além  disso,  a  prática  desses  professores  reflete  traços  de  sua  formação
escolar  e  da  experiência  que,  hoje,  repercutem  em  suas  ações  na  sala  de  aula,  muito  embora,  por  via  contraditória,  porque  esses
professores  buscam  desenvolver  um  trabalho,  muitas  vezes,  pautado  em  práticas  escolares  que  usam  a  língua  como  um  "instrumento
de".
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Título: A Relaçao Entre Língua Inglesa e Empregabilidade no Imaginário Brasileiro em Tempos de 
Mundializaçao do Capital(Globalização)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032055333003017043P7

Palavra Chave: Educação e Trabalho;Identidade;Análise de discurso.

Resumo:   A  partir  da  perspectiva  discursiva  da  Análise  de  Discurso  de  Escola  Francesa  que  tem  por  predecessor  M.  Pêcheux  (Cf.
Orlandi,  2002),  busco  compreender  os  efeitos  de  sentido  da  língua  inglesa,  estudando,  em  específico,  o  funcionamento  discursivo  de
uma  de  suas  representações:  a  de  senha  de  acesso  ao  mercado  de  trabalho  dito  globalizado.  Assim,  investigo  -  através  de  depoimentos
proferidos  por  alunos  do  Ensino  Médio  da  Rede  Pública  -  o  imaginário  existente  na  sociedade  brasileira  sobre  a  relação  entre  língua
inglesa  e  empregabilidade.  A  fim  de  comparar  os  depoimentos  dos  alunos  com  a  cobrança  efetiva  do  conhecimento  de  inglês  para
conseguir  um  emprego  no  mercado  de  trabalho  atual,  analiso,  em  classificados  de  anúncios  de  empregos  de  dois  jornais  paulistas  de
grande  circulação,  se  essa  língua  é  colocada  como  pré-requisito  para  dois  tipos  de  vagas:  1)  aquelas  que  requerem  Ensino  Superior  (ou
seja,  que  não  são  destinadas  a  egressos  do  Ensino  Médio);  e  2)  as  que  não  requerem  Ensino  Superior,  potencialmente  destinadas  a
alunos  egressos  do  Ensino  Médio,  ou  até  mesmo  do  Fundamental.  Este  estudo,  ao  investigar  o  funcionamento  discursivo  da
representação  da  língua  inglesa  como  promessa  (ou  até  mesmo  garantia)  de  inserção  profissional  no  atual  mercado  de  trabalho,  aborda
a  questão  da  constituição  identitária,  uma  vez  que,  da  perspectiva  teórica  adotada,  sujeito  e  sentidos  se  constituem  mutuamente.  Assim,
considerando  que  a  identidade  do  sujeito  se  constitui  pelo  e  no  discurso,  estudo  como  a  representação  língua  inglesa  =  senha  de  acesso
ao  mercado  de  trabalho  constitui  a  identidade  do  sujeito-aprendiz,  neste  caso,  o  aluno  de  Ensino  Médio  de  escola  pública.  Em  virtude
de  os  estudos  em  Análise  de  Discurso  relacionarem  a  linguagem  com  a  sua  exterioridade,  dialogando  com  outras  disciplinas  das
Ciências  Humanas  e  Sociais  (Cf.  Orlandi,  2002),  nesta  pesquisa,  além  do  próprio  corpus  de  análise  (isto  é,  as  entrevistas  com  os  alunos
e  os  anúncios  de  empregos  de  jornal),  também  fazem  parte  do  aparato  analítico  estudos  das  áreas  da  Educação  e  da  Sociologia  que
permitem  levantar  as  condições  de  produção  (históricas)  dos  dados  analisados.  Da  Educação,  apresento:  1)  tendo  por  base  Ponce
(1981),  a  origem  da  relação  entre  o  mundo  do  trabalho  e  a  educação  na  sociedade  dividida  em  classes;  e  2)  a  partir  do  trabalho  de
Filmus  et  cols  (2002),  um  histórico  da  relação  entre  educação  e  emprego  na  América  Latina.  Do  campo  da  Sociologia,  partindo,
principalmente,  das  pesquisas  de  Alves  (1999,  2001),  pesquisarei  sobre  a  mundialização  do  capital  (globalização),  o  toyotismo  (o  novo
modo  capitalista  de  produção)  e  o  conceito  de  empregabilidade  em  sua  relação  com  a  educação.
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Título: O Papel da Prática Reflexiva do Professor: uma experiência de aprimoramento de jogos com questões 
de Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20037533004056079P0

Palavra Chave: Jogos com questão; Ensino Aprendizado Física.

Resumo:  Este  trabalho  analisa  seis  projetos  de  jogos  com  questões  de  física  criados  por  iniciativa  da  pesquisadora,  no  período  de  1998
a  2001,  em  diferentes  realidades  do  ensino  médio.  A  análise  permitiu  não  só  distinguir  as  características  dos  projetos,  mas  também
avaliar  como  os  jogos  evoluíram,  nas  três  etapas  de  sua  aplicação.  As  melhorias  introduzidas,  principalmente  na  terceira  etapa,
representaram  maior  oportunidade  de  feedbacks  entre  os  participantes  (elaboradores,  aplicadores  e  jogadores)  dos  jogos.  A  evolução
dos  jogos  guardou  estreita  ligação  com  os  interesses,  indagações  e,  principalmente,  influências  interpessoais  e  teóricas  vivenciadas
pela  professora-pesquisadora,  mentora  de  todos  os  projetos.  Nesse  processo  de  reflexão/ação,  houve  duas  fases:  a  primeira
caracterizada  por  sua  busca  para  tornar  o  ensino  de  física  prazeroso;  a  segunda,  por  sua  persistência  em  aprimorar  os  jogos,  sob
influência  da  perspectiva  teórica  de  Paul  Black  sobre  avaliação  formativa,  objeto  de  estudo  do  grupo  de  pesquisa  do  qual  participava.
Essa  última  fase  contribuiu  decisivamente  para  as  melhorias  detectadas  na  terceira  etapa  nos  jogos

Data Pesquisa: 23/12/2008

Autor: Marli Cardoso Ferreira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 23/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 812 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 813

Título: A relação dos adolescentes com as atividades escolares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200333933005010002P5

Palavra Chave: ADOLESCENTE; ADOLESCÊNCIA; MOTIVAÇÃO; NECESSIDADE/INTERESSE.

Resumo:  Este  trabalho  reflete  sobre  a  relação  dos  adolescentes  com  as  atividades  escolares,  buscando  compreender  as  suas  motivações
para  o  envolvimento  com  elas.  Fundamenta-se  nas  proposições  do  psicólogo  humanista  Abraham  Maslow  a  respeito  da  hierarquia  das
necessidades  humanas,  que  ele  organizou  em  cinco  tipos  distintos:  necessidades  fisiológicas,  necessidades  de  segurança,  necessidades
sociais,  necessidades  de  estima  e  necessidades  de  auto-realização.  Traçamos  o  perfil  dos  sujeitos  desta  pesquisa  -  alunos  da  2ª  série  do
Ensino  Médio  de  duas  escolas  da  cidade  de  São  Paulo,  uma  pública  e  uma  particular  -,  considerando  algumas  características  que
retratam  suas  dimensões  psicossociais  e  afetivas,  de  modo  a  situá-los  em  sua  etapa  de  vida,  o  universo  da  adolescência.  Os  dados
foram  coletados  a  partir  de  questionários  e  entrevistas  que  possibilitaram  a  obtenção  de  informações  importantes  relativas  às  suas
necessidades.  A  conclusão  aponta  para  "adolescentes"  e  não  para  um  modelo  universal  de  adolescente,  considerando  que  cada  um
deles  tem  necessidades  específicas  e  por  elas  é  movido,  nas  opções  que  faz  no  seu  cotidiano  escolar.  A  escolha  por  determinado  tipo  de
atividade  escolar  está  estreitamente  relacionada  às  necessidades  emergentes  desses  adolescentes,  e  em  função  de  seu  contexto
sócio-cultural.  A  escola  -  e  nela  o  professor  -  precisa  responder  ao  desafio  de  articular,  num  mesmo  espaço  -  a  sala  de  aula,  -  as
relações  dos  adolescentes  entre  si,  com  eles  mesmos  e  com  o  conhecimento,  identificando  em  seus  gestos,  palavras  e  atitudes  as
necessidades  que  estão  comunicando  e/ou  gostariam  de  comunicar  ao  professor,  uma  vez  que,  se  essas  necessidades  não  são
identificadas  ou  percebidas  pelo  professor,  o  aluno  não  se  envolve,  nem  se  compromete  com  as  atividades  escolares.
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Título: O processo de formação e atuação docente: o olhar do professor de licenciatura e do professor de 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313953003012001P9

Palavra Chave: formação do professor; docência; competências básicas.

Resumo:   Este  trabalho  versa  sobre  a  formação  do  professor  de  Letras  no  curso  de  licenciatura  e  sua  atuação  profissional  na 
educação  básica,  tendo  por  desiderato  identificar  as  competências  necessárias  à  prática  docente,  adquiridas  na  licenciatura,  estabelecer
relações  entre  as  competências  desenvolvidas  e  as  exigências  legais  para  a  atuação  docente  e,  por  fim,  identificar  as  dificuldades  e
limitações  implícitas  no  exercício  dessa  prática.  A  pesquisa  constitui-se  num  estudo  de  caso,  desenvolvido  junto  a  professores  de  um
curso  de  licenciatura  de  uma  universidade  privada  selecionada  e  a  professores  egressos  desse  curso,  iniciantes  na  docência  do  ensino
médio  da  Secretaria  de  Educação  do  Distrito  Federal.  Para  a  coleta  dos  dados  foram  utilizados  a  análise  documental,  questionários  e
entrevistas,  tornando-se  possível  retratar  com  fidelidade  o  processo  de  formação  dos  professores  da  área  de  Letras.  Com  base  nos
resultados  da  pesquisa,  inferiu-se  que  o  atual  processo  de  formação  inicial,  para  professores  do  ensino  médio,  não  contempla  as
competências  básicas  exigidas  pelos  documentos  oficiais  para  o  profissional  da  educação,  por  priorizar  a  formação  conteudista  em
detrimento  das  questões  axiológicas,  pedagógicas,  de  aperfeiçoamento  da  prática,  de  gerenciamento  do  desenvolvimento  profissional  e
de  compreensão  do  papel  social  da  escola.  As  principais  dificuldades  e  limitações  enfrentadas  pelos  egressos  no  exercício  da  docência
confirmam  a  importância  do  desenvolvimento  de  todas  as  competências  estabelecidas  para  a  atuação  na  educação  básica,  já  que  as
fragilidades  apresentadas  estão  diretamente  relacionadas  com  o  desconhecimento  da  realidade  cotidiana  da  instituição  escolar  em  razão
da  distância  existente  entre  a  teoria  estudada  e  a  prática  vivenciada  e  com  a  falta  de  estratégias  para  transpor  os  conteúdos,  estudados
na  licenciatura,  par  a  sala  de  aula.
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Título: Identificação e Produção de Argumentos na Escrita de Alunos da Rede Pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20038625001019018P7

Palavra Chave: argumentos; escrita; rede pública.

Resumo:   Parte-se  da  idéia  de  que  a  aprendizagem  sistemática  da  construcão  de  textos  argumentativos  requer  do  leitor  
conhecimento  da  estrutura  organizacional  desse  tipo  de  texto.  No  caso  da  argumentação  essa  estrutura  seria  formada  pela  presença  de
um  ponto  de  vista  e  idéias  que  o  suportem  (argumento);  a  consideração  e  reação  a  idéias  ou  evidências  que  possam  enfraquecer  este
ponto  de  vista.  Diante  disso,  causa  alguma  surpresa  observer-se  que  nos  itens  de  avaliação  propostos  pelo  Sistema  de  Avaliação
Educacional  de  Pernambuco  (SAEPE)  apenas  a  partir  da  oitava  série  é  que  os  alunos  começam  a  ser  avaliados  em  relação  a  sua
possibilidade  de  identificar  elementos  constituintes  da  escrita  argumentativa.  O  que  parece  ratificar  a  idéia  corrente  em  meios
educacionais  de  que  a  possibilidade  de  lidar  com  esse  tipo  de  texto  é  tardia  seja  feita  a  partir  da  apresentação  de  itens  isolados  (em  vez
de  textos  integrais)  intercalados  com  a  apresentação  de  itens  sobre  outros  temas  que  interessa  avaliar.  Em  vista  disto,  o  presente  estudo
propôs-se  a  avaliar  de  forma  alternativa  a  possibilidade  de  alunos  já  desde  a  quarta  série  do  Ensino  Fundamental  identificarem
elementos  da  argumentação  em  textos.  O  estudo  foi  realizado  em  duas  escolas  públicas  do  Recife  com  133  alunos  das  4ª.  e  8ª.  séries  do
Ensino  Fundamental  e  da  3ª.  série  do  Ensino  Médio,  de  ambos  os  sexos  e  faixa  etária  dos  9  aos  23  anos.  Três  textos  de  natureza
argumentativo  foram  apresentados  aos  participantes  havendo  um  intervalo  de  uma  semana  entre  a  apresentação  de  um  texto  e  a  do
seguinte.  A  solicitação  feita  aos  participantes  era  de  que  identificassem  elementos  da  estrutura  argumentativa  em  cada  um  deles.  Ao
final  da  apresentação  da  série  de  textos?  pediu-se  também  aos  alunos  que  produzissem  um  pequeno  texto.  Resultados  indicaram  que,
independente  da  faixa  etária  ou  nível  de  escolaridade,  os  participantes  conseguem  identificar  os  elementos  constituintes  da
argumentação  embora  apenas  uma  minoria  deles  tenha  conseguido  inserir  todos  elementos  nos  textos  que  produziram.  Esse  resultado  é
particularmente  interessante  em  relação  à  quarta  série  especialmente  se  considera  não  estarem  incluídas  especificamente  atividades
para  o  desenvolvimento  de  habilidades  argumentativas  no  curriculo  dessa  série.
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Título: Geatão Democrática: perspectivas e desafios da escola pública do Centro Paula Souza

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032185533003017001P2

Palavra Chave: Gestão; Democracia; Participação;Ensino Técnico.

Resumo:   A  presente  pesquisa  visa  ao  estudo  do  exercício  das  formas  e  modalidades  que  assume  a  gestão  democrática  em  escolas
técnicas  do  Centro  Paula  Souza,  localizadas  na  região  de  Campinas,  Estado  de  São  Paulo.  O  contexto  normativo  adota  como  ponto  de
partida  a  promulgação  da  LDB  9394/96  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional)  e  o  Decreto  2208/97  (que  desvinculou  o
ensino  médio  do  ensino  técnico)  e,  com  isso,  a  rede  pública  do  Centro  Paula  Souza  passou  por  profundas  e  importantes  reformas
estruturais,  levadas  a  cabo  com  a  participação  de  representantes  de  segmentos  de  todo  o  corpo  de  educadores  que  compõe  o  quadro  do
Centro  Paula  Souza,  a  saber,  professores,  coordenadores  de  área,  supervisores,  diretores  e  outros  trabalhadores  da  educação,  como
auxiliares  de  instrução  e  encarregados  de  manutenção.
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Título: A exploração e a indecisão vocacionais em adolescentes no contexto educacional brasileiro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200315942001013047P5

Palavra Chave: Exploração vocacional; indecisão vocacional; desenv. vocacional.

Resumo:  Este  estudo  investigou  a  exploração  e  a  indecisão  vocacionais  em  659  alunos,  de  ambos  os  sexos  e  com  idade  média  de  16,8
anos  (DP=0,8),  da  terceira  série  do  ensino  médio  de  ecolas  públicas  e  particulares  da  cidade  de  Porto  Alegre.  A  exploração  vocacional
foi  definida  como  um  construto  multidimensional  e  a  indecisão  vocacional  como  uma  variável  unidimensional  contínua.  Um
questionário  Sócio-demgráfico,  a  Escala  de  Indecisão  Vocacional  (EIV)  e  o  Levantamento  de  Exploração  Vocacional  (LEV)  foram  os
instrumentos  utilizados.  Uma  questão  foi  criada  para  a  avaliação  da  postura  dos  adolescents  frente  ao  processo  de  escolha  profissional.
O  LEV  foi  desenvolvido  para  a  mensuração  da  exploração  vocacional.  Os  dados  foram  analisados  estatisticamente  de  forma  descritiva
e  inferencial;  neste  caso  foram  realizadas  uma  análise  de  variância  multivariada,  análises  de  correlação  bivariada  e  análises  de
regressão  múltipla.  Os  resultados  inidicaram  que  os  alunos  da  terceira  série  do  ensino  médio  possuem  níveis  médio-altos  de  exploração
vocacional  e  níveis  médio-baixos  de  indecisão  vocacional;  que  as  moças  apresentam  níveis  maiores  de  exploração  e  indecisão
vocacionais  do  que  os  rapazes;  que  os  alunos  das  escolas  particulares  acreditam  mais  nas  oportunidades  profissionais  do  que  os  alunos
das  escolas  públicas;  que  os  jovens  engajados  no  processo  de  escolha  profissional  apresentam  níveis  mais  altos  de  exploração
vocacional  e  níveis  mais  baixos  de  indecisão  vocacional  do  que  os  jovens  não  engajados  e  ambíguos;  que  a  maior  parte  das  dimensões
da  exploração  vocacional  correlaciona-se  positivamente  entre  si  e  negativamente  com  o  nível  de  indecisão  vocacional;  que  a  indecisão
vocacioanl  e  o  sexo  são  importantes  preditores  para  a  exploração  vocacional;  e  que  a  exploração  vocacional  e  a  postura  frente  ao
processo  de  escolha  profissional  são  importantes  preditores  para  a  indecisão  vocacional.  Tais  resultados  forneceram  uma  ampla
descrição  sobre  o  comportamento  exploratório  e  o  sentimento  de  indecisão  vocacionais  dos  alunos  da  terceira  série  do  ensino  médio,
que  se  encontram  em  um  momento  de  vida  escolar  em  que  são  socialmente  chamados  a  definir  uma  escolha  profissional.
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Título: Combustão, Flogístico e Oxigenação: História e Mudança Conceitual em Alunos do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2003240002012025P2

Palavra Chave:  combustão; flogístico; oxigenação; mudança conceitual em alunos.

Resumo:   É  através  da  História  e  suas  múltiplas  dimensões  temporais,  bem  como  através  de  heranças  legadas  pelas  gerações  que  se
pode  compreender  a  realidade  na  sua  diversidade,  destacando-se  os  compromissos  e  as  atitudes  dos  indivíduos  e  de  povos  em  geral,
para  a  construção  e  reconstrução  das  sociedades.  Sendo  assim,  verifica-se  uma  idéia  da  Química  antiga  contemplando  as  questões  do
fogo,  chegando-se  até  o  flogístico,  combustão  e  oxigenação.  A  construção  deste  período  significativo  é  que  culminou  para  muitos
autores  na  pedra  angular  da  Revolução  Química.  Neste  sentido,  evidenciam-se  as  figuras  de  Stahl  (1660-1774)  e  Lavoisier
(1743-1794).  Na  questão  do  ensino,  através  da  pesquisa  qualitativa,  destaca-se  a  análise  da  mudança  conceitual  dos  alunos  do  3º  ano
do  Ensino  Médio,  através  de  aula  prática  e  leituras  de  texto  histórico  que  contempla  o  problema  de  pesquisa.  Foi  possível  discutir
idéias  que  foram  objeto  de  estudiosos  do  século  XVIII,  onde  Stahl  e  Lavoisier  propuseram  explicações  diferentes  para  o  fenômeno  da
Combustão.  Conclui-se  que  tais  conceitos  básicos  da  Química  evidenciaram  sua  relação  com  a  estrutura  conceitual  da  ciência,  seu
desenvolvimento  histórico  e  as  principais  dificuldades  e  alternativas  para  o  ensino,  bem  como  a  mudança  conceitual  dos  alunos  no  que
tange  à  aprendizagem  significativa.
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Título: A Cultura de aprender língua estrangeira (Inglês) dos alunos de uma Escola da Secretaria do Estado do 
Distrito Federal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034253001010037P4

Palavra Chave: Abordagem; Cultura de aprender; cultura de ensinar; ensino.

Resumo:   O  propósito  desta  pesquisa  é  evidenciar  a  cultura  de  aprender  língua  estrangeira  (Inglês)  dos  alunos,  de  ensino  médio  de
uma  escola  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal,  focalizando  as  suas  crenças.  Para  atingir  nossos  objetivos
partiu-se  do  pressuposto  de  que  as  crenças  desveladas  na  maneira  de  agir  e  reagir  dos  aprendizes  diante  de  uma  língua  estrangeira
(inglês),  poderiam  proporcionar  mais  interação  para  o  ensino  dessa  língua,  principalmente,  no  ambiente  de  sala  de  aula,  onde  os
sujeitos  envolvidos  atuam.  Por  outro  lado,  possibilita  a  reflexão  desses  sujeitos  com  relação  às  suas  ações  na  tentativa  de  amenizar  o
quadro  de  insatisfação  declarado  nas  escolas  públicas  do  DF.  Para  o  desenvolvimento  do  corpus  desse  estudo,  adotamos  uma
metodologia  de  cunho  etnográfico  (Erickson,  1984,  1986,  1987,  1987a),  confiando  a  análise  dos  registros  às  teorias  da  Lingüística
Aplicada  (Almeida  Filho,  1993,  2000,  2002  e  Barcelos  1995,  2000,  2001)  e  da  psicologia  (Piaget,  1994  e  Vygotsky,  1984,  1998).  Os
dados  coletados  revelaram  algumas  crenças  dos  alunos-sujeito,  dentre  elas  que  se  aprende  o  básico,  pois  o  ensino  é  fraco,  repetitivo,
cansativo,  conteudista  e  sem  significado  o  que  cria  uma  atmosfera  permeada  de  desmotivação  e,  conseqüentemente,  uso  reduzido  de
estratégia  de  aprendizagem.  O  objetivo  é  obter  a  média  mínima  para  passar  de  ano  ou  passar  no  vestibular.  Nesse  sentido,  os  alunos
reconhecem  o  empenho  da  professora.  Entretanto,  a  maioria  não  obtém  bom  resultado  e,  assim,  alunos  e  professores  arrastam-se  na
tarefa  de  aprender  e  ensinar  LEM  nesse  contexto.  Dessa  forma,  para  atender  suas  expectativas,  os  aprendizes  sugeriram  mudanças  no
planejamento  das  aulas  a  partir  de  uma  abordagem  mais  comunicativa.  Os  fatos  detectados  aqui  ratificam  nossa  crença  com  relação  à
importância  dos  sujeitos  evolvidos  na  pesquisa  conhecerem  sua  Cultura  de  aprender-ensinar  LE  e  assim,  oportunizar  uma  reflexão  e
possíveis  mudanças  em  suas  ações  para  uma  transformação  interior,  também  como  a  procura  de  novas  alternativas  que  otimizem  o
processo  de  ensino  e  aprendizagem  de  LE  na  escola  pública  de  hoje.
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Título: Para além do ponto: um caminho para a arte revelada na palavra

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034620001010008P8

Palavra Chave: Aula de português; Estilística; Ação comunicativa.

Resumo:   Este  trabalho  se  propõe  a  abrir  uma  janela  por  onde  o  olhar  para  a  aula  de  português,  sem  se  fragmentar  no  positivismo  da
regra,  se  amplie  para  a  perspectiva  do  jogo,  no  qual  o  aluno-leitor  e  o  professor-leitor  recuperem  o  ser-social  no  ser-de-linguagem,  que
se  (des)faz  em  palavras,  lidas  sob  a  luz  da  Ação  Comunicativa.  É,  ainda,  o  resultado  de  um  trabalho  desenvolvido  ao  longo  de  oito
anos  como  professora  do  Ensino  Médio,  e  que  retoma,  na  aula  de  português,  a  estilística  como  um  elo  significativo  que  (re)une  a
língua  e  a  literatura,  a  ética  e  a  estética  naquilo  que  é  o  seu  objeto  disciplinar:  o  texto  -  unidade  de  sentido  na  qual  os  sentidos  possíveis
se  aninham  e  se  entregam  na  leitura  que  caminha  para  além  do  ponto.  Nessa  perspectiva,  abre-se  o  diálogo  entre  as  Letras,  a  Pedagogia
e  a  Filosofia,  na  medida  que  ele  se  estreita  entre  a  língua  e  a  literatura,  na  aula  de  português.
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Título: Ritmos biológicos e aprendizagem: um estudo das concepções de professores e as relações  entre o 
ciclo vigília/sono e a  aprendizagem em estudantes do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200311651002019002P3

Palavra Chave: Ritmos Biológicos; Aprendizagem; Organização. Escolar

Resumo:   A  Ciência  da  Educação  ou  as  Ciências  da  Educação  são  fruto  da  interação  de  diversas  áreas  do  conhecimento  científico,
sobretudo  das  contribuições  da  Biologia,  Psicologia  e  Sociologia  que,  em  diversos  momentos,  influenciaram  na  formulação  de  teorias  e
modelos  para  explicar  a  aprendizagem.  Para  além  do  reducionismo  da  educação  à  biologia,  é  preciso  considerar  a  presença  de  fatores
biológicos  intervenientes  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  que  ocorre  na  escola.  Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  diagnosticar  a
relação  dos  ritmos  biológicos,  sobretudo  do  ciclo  vigília-sono,  com  o  desempenho  intelectual  dos  estudantes  e  o  desempenho
profissional  dos  professores.  Foram  entrevistados  cerca  de  cento  e  cinqüenta  professores  do  ensino  médio,  de  escolas  particulares  do
município  de  Campo  Grande  e  Dourados  e  aproximadamente  quinhentos  alunos  do  ensino  médio,  em  dois  períodos:  de  agosto  a
outubro  de  1999  e  de  março  a  junho  de  2000,  nos  três  períodos  letivos.  Após  a  aplicação  de  um  instrumento  de  caracterização  do  ciclo
vigília-sono  (HORNE  &  ÖSTEMBER,  1976  -  adaptado  por  BENEDITO-SILVA  et  al.  1990),  foram  aplicados  diversos  testes  que
procuraram  determinar  o  desempenho  dos  estudantes  em  diferentes  períodos  do  dia,  avaliando  fatores  considerados  importantes  no
processo  de  aprendizagem,  tais  como  o  nível  de  atenção,  habilidade  psicomotora,  processamento  da  informação  e  memória  de  curto
prazo.  Além  desses  testes  foi  aplicado  um  instrumento  desenvolvido  especificamente  para  identificar  as  concepções  acerca  da
intervenção  dos  ritmos  biológicos  no  seu  desempenho  intelectual,  bem  como  do  grau  de  conhecimento  sobre  esses  fatores  e  as
estratégias  empregadas  para  adequá-los  as  suas  necessidades.  Os  resultados  sugerem  que  fatores  psicológicos  e  biológicos,  sobretudo  o
ciclo  vigília-sono,  são  intervenientes  na  qualidade  de  aprendizagem,  apesar  de  não  estar  claro  para  os  professores  o  grau  de
interferência  desses  fatores  e  suas  conseqüências  na  saúde  e  desempenho  escolar  dos  alunos.O  trabalho  chama  a  atenção  para  a
necessidade  de  se  levar  em  conta  os  estudos  sobre  ritmos  biológicos  na  organização  da  escola  e  na  formação  dos  professores.
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Título: O ensino de Ciência na educação básica: um estudo de caso a partir da concepção da ciência de Bruno 
Latour

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200319541006011004P3

Palavra Chave: Nova Sociologia da Ciência; Epistemologia; Ensino de Biologia.

Resumo:   No  Ensino  de  Ciências,  é  crescente  o  interesse  em  discutir  as  idéias  filosóficas  que  permeiam  as  atividades  experimentais.
Nesse  sentido,  se  discutem  com  os  alunos  entre  outras  idéias,  as  relacionadas  com  o  modelo  de  ciência  a  ser  seguido;  a  relação  teoria  e
experimento  e  o  lugar  do  cientista  na  sociedade.  A  crítica  da  Epistemologia  positivista  ocupa  um  espaço  importante  nessas  discussões.
Como  parte  dessa  crítica,  uma  posição  que  está  ganhando  maior  importância  no  ensino  de  ciências  em  nível  internacional  e  no  Brasil,  é
a  chamada  Nova  Sociologia  da  Ciência.  Nesse  contexto,  o  presente  trabalho  aborda  o  Ensino  de  Biologia  a  partir  da  Nova  Sociologia
da  Ciência,  em  particular  da  perspectiva  de  um  seus  principais  representantes:  Bruno  Latour.  A  pesquisa  constitui  um  estudo  de  caso
da  Escola  de  Educação  Básica  Teófilo  Nolasco  de  Almeida  -  Benedito  Novo  (SC),  da  terceira  fase  do  Ensino  Médio.  Os  dados  foram
coletados  através  de  entrevista,  observação,  questionário  e  levantamento  bibliográfico.  As  informações  foram  abordadas  de  forma
qualitativa.  Na  pesquisa,  se  constatou,  entre  os  alunos  pesquisados,  o  predomínio  de  idéias  muito  ligadas  à  Epistemologia  positivista
em  relação  aos  significados  atribuídos  à  ciência,  ao  cientista  e  à  ciência  social.
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Título: Representações dos professores sobre saber histórico escolar
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Palavra Chave: didática da História; ensino de História; saber histórico.

Resumo:   Esta  dissertação  é  resultado  de  uma  pesquisa  de  campo  educacional,  fundamentada  na  teoria  das  representações  de  Henri
LEFEBVRE  e  realizada  a  partir  da  metodologia  da  observação  participante  interpretativa  proposta  por  Frederick  ERICKSON.  Procura
compreender  como  os  professores  de  História  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  da  Rede  Oficial  de  Ensino  do  Estado  de  São  Paulo
representam  o  saber  histórico  escolar  criado  cotidianamente  por  eles  na  relação  com  seus  alunos.  Para  isso,  foram  observadas  as  aulas
dos  quatro  professores  de  História  desse  ciclo  ao  longo  de  todo  o  ano  letivo  de  2002.  Além  das  lembranças,  apontamentos  e  notas  de
campo  resultantes  dessas  observações,  constituíram  fontes  de  dados  desta  pesquisa  as  gravações  em  vídeo  da  maioria  das  aulas
observadas,  as  entrevistas  realizadas  ao  final  do  ano  letivo  com  os  sujeitos  e  as  cópias  do  material  didático  elaborado  por  eles  e  seus
alunos.  Para  que  essas  fontes  de  dados  fossem  melhor  organizadas  para  análise,  todas  elas  foram  digitalizadas  durante  ou  após  sua
coleta  e  armazenadas  num  computador  pessoal.  O  processo  de  tratamento  das  fontes  de  dados  foi  realizado  por  meio  da  organização  de
excertos  delas  em  planilhas  digitais.  Nessas  planilhas,  os  dados  foram  agrupados  e  identificados  por  asserções.  Cada  asserção
originada  de  um  agrupamento  de  dados  foi  posteriormente  hierarquizada  em  relação  às  outras  asserções.  A  análise  dos  dados  sugeriu
que  as  representações  dos  professores  sobre  o  saber  histórico  escolar,  ainda  que  fundadas  em  teorizações  históricas,  são  marcadas  pela
presença  de  conteúdos  anistóricos  e  de  conteúdos  históricos  descontextualizados.  Tal  presença  foi  identificada  nas  duas  formas  mais
recorrentes  de  representação  do  saber  histórico  escolar  pelos  professores.  Numa  primeira  forma,  o  saber  histórico  escolar  seria
resultado  de  exposições  dos  professores  entendidas  por  eles  como  tentativas  de  diálogo,  apesar  de  realizadas  como  monólogos.  Numa
segunda  forma  de  representação  dos  professores,  o  saber  histórico  escolar  seria  resultado  da  interação  dos  alunos  durante  a  execução
de  resumos  de  textos  didáticos  em  grupo.  Todavia,  tais  resumos,  realizados  sem  orientação  do  professor,  apresentavam-se  quase
sempre  como  cópias  de  trechos  de  livros  didáticos.  As  representações  dos  professores  sobre  o  saber  histórico  escolar  descritas  neste
trabalho  parecem  estar  sempre  mais  vinculadas  às  estratégias  que  ao  conteúdo  do  ensino  realizado  por  eles.  O  saber  histórico  escolar  é
representado  como  um  mero  facilitador  da  assimilação  de  uma  "ciência  de  referência"  pelos  alunos.  Isso  pode  ser  resultado  da  fuga
constante  de  inimigos  imaginários  existentes  nas  representações  dos  professores.  A  negação  permanente  daquilo  que  os  professores
chamam  de  positivista  ou  tradicional  os  afasta  da  preocupação  com  os  conteúdos,  sempre  associados  aos  fatos  históricos,  tão
privilegiados  pelos  positivistas  quanto  odiados  por  seus  inimigos.
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Título: Mapas Conceituais como estratégia de Ensino para a Compreensão de Textos em Biologia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20037133004056079P0

Palavra Chave: Mapas Conceituais; Estrat. de Ensino; Ciênc e linguagem; leitura.

Resumo:   Através  de  um  método  qualitativo,  especificamente  sob  uma  abordagem  fenomenológica,  a  presente  dissertação  busca
desvelar  os  significados  atribuídos  por  um  grupo  de  estudantes  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  sobre  sua  produção  de  mapas
conceituais  a  partir  de  textos  de  Biologia.  A  pesquisa  também  buscou  reconhecer  se  o  desenvolvimento  dos  mapas  conceituais  pelos
estudantes  contribuiu  para  sua  aprendizagem  de  várias  matérias,  e  também  para  saber  de  que  forma  isso  ocorre.  Nove  estudantes  do
Ensino  Médio  participaram  de  um  curso  de  Biologia  chamado  "Introdução  à  Citologia:  noções  de  estrutura  e  bioquímica  celular",  onde
a  construção  de  mapas  conceituais  a  partir  de  textos  de  Biologia  foi  usada  como  a  principal  estratégia  de  ensino.  Ao  longo  do  curso,
sete  estudantes  foram  entrevistados,  e  devido  a  problemas  técnicos  somente  4  entrevistas  foram  analisadas.  Usando  a  Semiótica  Social
de  Jay  L.  Lemke  como  base  para  uma  interpretação  de  dados,  e  também  usando  uma  abordagem  fenomenológica  da  análise  dos  dados,
a  seguinte  conclusão  foi  obtida  sobre  os  fatores  que  interferem  na  compreensão  dos  textos  de  biologia,  que  foram  apontados  pelos  4
estudantes  entrevistados:  (1)  extensão  dos  textos;  (2)  dificuldade  de  concentração:  (3)  Leituras  não  exploradas  pelos  professores;  (4)
estilo  lingüístico  e  (5)  vocabulário.  A  partir  destas  dificuldades,  foi  possível  desvelar  que  os  mapas  conceituais,  da  forma  como  foram
usados  na  pesquisa,  contribuíram  para  que  os  alunos  não  perdessem  seus  referenciais  (tópicos  e  anáforas)  ao  longo  das  atividades  de
leitura,  e  também  aumentassem  a  capacidade  de  concentração,  mesmo  para  textos  longos.  Ao  construírem  os  mapas,  os  alunos
demonstraram  que  seus  estilos  lingüísticos  e  vocabulário  foram  modificados  para  se  adaptar  as  formas  coloquiais  de  falar  e,  assim,
alcançar  uma  compreensão  dos  textos  apresentados.  Esta  dissertação  também  demonstrou  que  a  construção  de  mapas  conceituais,
apesar  de  exigir  um  elevado  grau  de  autonomia  dos  estudantes,  não  dispensa  a  colaboração  dos  colegas  e  do  professor  porque  essas
interações  tendem  a  ajudar  os  estudantes  a  compreender  a  linguagem  da  ciência.
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Título: Algumas veredas: a produção de textos literários no ensino médio
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Palavra Chave: Produção de textos; Vygotsky; Bakthin; Histórias de vida.

Resumo:   A  pesquisa  debruçou-se  sobre  seguinte  tema:  a  Produção  de  Textos  Literários  no  Ensino  Médio.  O  objetivo  principal  foi
identificar  os  processos  educativos  escolares  e  extra-escolares  que  contribuíram  na  constituição  de  alunos  produtores  de  textos
literários.  A  análise  da  relação  desses  alunos  com  a  escrita  e  a  relação  entre  a  produção  de  textos  literários,  criatividade  e  leitura
configuraram  os  objetivos  específicos  da  pesquisa.  Para  atingir  tal  propósito,  detive-me  nas  contribuições  teóricas  de  Vygotsky,  que
considera  os  processos  supra-citados  como  de  origem  histórico-  social,  e  possíveis  de  ocorrem  devido  à  capacidade  humana  de  realizar
a  mediação  por  meio  de  signos  e  sistemas  simbólicos  que  por  sua  vez  conduz  à  internalização  de  fenômenos  sociais  em  fenômenos
psicológicos,  à  medida  que  possuem  significação.  Além  disso,  foi  pertinente  o  estudo  de  Bakthin,  que  considera  a  linguagem  como
prática  social  produtora  de  sentidos  e  caracterizada  por  uma  intrínseca  capacidade  dialógica.  No  processo  metodológico,  fiz  opção  por
uma  perspectiva  epistemológica  que  considera  os  sujeitos  da  pesquisa  como  interativos  e  motivados,  que  assumem  uma  posição
fundamental  no  processo  investigativo.  Desenvolvei  a  pesquisa  a  partir  do  relato  de  histórias  de  vida  de  cinco  alunos  do  3º  ano  do
Ensino  Médio  em  uma  escola  da  rede  particular  de  ensino  de  Brasília.  A  análise  das  narrativas  e  falas  dos  alunos  revelou  alguns
indícios:  primeiro,  as  experiências  escolares  que  mostraram  ter  influência  na  prática  desses  alunos  relacionaram-se  às  atividades
desenvolvidas  nas  séries  iniciais,  há  apenas  uma  aluna  que  relata  experiências  ocorridas  na  7ª  série;  segundo,  as  experiências  oriundas
de  espaços  extra-escolas,  em  especial,  ligadas  a  expressões  artísticas  foram  os  únicos  capazes  de  motivar  e  influenciar  a  maioria  dos
adolescentes  entrevistados  para  a  produção  de  textos  literários;  terceiro,  embora  os  alunos  produzam  o  mesmo  tipo  de  texto  -  literário  -
a  relação  com  a  escrita  é  diversa  entre  os  alunos,  sendo  possível  estabelecer  as  seguintes  categorias:  relação  instrumental,  quando  a
escrita  literária  é  alcançada  por  meio  da  apreensão  de  características  estético  -literárias;  relação  que  parte  do  outro,  quando  a  escrita
serve  a  interesses  de  motivação  externa  e  relação  que  se  dirige  ao  outro,  quando  a  escrita  não  só  atende  à  demandas  externas,  mas,
principalmente,  dialoga  com  o  contexto  e  cultura  circundante;  quarto  indício:  a  leitura  possui  papel  fundamental  na  escrita  dos  alunos,
e  todos  hábito  e  gosto  pela  leitura;  quinto  indício:  a  concepção  de  criatividade  dos  alunos  aponta  para  a  noção  de  estético-literária  de
desvio  e  desautomatização  na  linguagem.  Por  fim  ,  foi  ressaltei  o  fato  de  a  escola  valorizar  o  produto  do  alunos  -  texto  literário  -  mas
desconsiderar  que  os  processos  percorridos  por  cada  aluno  são  distintos,  por  isso  possuem  muitas  peculiaridades  e  além  disso,  o  fato  de
o  ensino  médio  não  apresentar  qualquer  contribuição  no  desenvolvimento  desse  tipo  textual.
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Título: Os professores de filosofia e os sentidos de suas práticas docentes no ensino médio regular das escolas 
públicas do Distrito Federal
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Palavra Chave: filosofia da educação; ensino médio; ensino de filosofia.

Resumo:   Esta  dissertação  aborda  questões  relativas  ao  ensino  de  filosofia  no  ensino  médio  em  escolas  públicas  do  Distrito  Federal
a  partir  da  análise  dos  dados  de  uma  pesquisa  feita  com  professores  de  filosofia  que  trabalham  nestas  escolas.  A  pesquisa  é  constituída
de  duas  fontes  básicas  de  dados:  uma  quantitativa  através  de  um  questionário  respondido  por  102  professores  e  uma  qualitativa  através
de  uma  entrevista  com  05  professores.  O  foco  principal  está  na  análise  de  questões  relacionadas  à  formação  de  professores  e  à  prática
pedagógica.  Nesta  última  aborda  os  temas:  conteúdos  para  o  ensino  de  filosofia,  metodologia  de  ensino,  uso  de  livro  didático,
avaliação  de  aprendizagem,  bibliografia  de  apoio  e  os  sentidos  do  ensino  de  filosofia.
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Palavra Chave: EDUCAÇÃO CONTINUADA; SIGNIFICADOS;NARRATIVAS.

Resumo:   Sabemos  que  a  necessidade  de  contínua  educação  profissional  não  é  específica  da  docência,  e  que  a  educação  continuada,
como  todo  processo  de  formação,  se  justifica  pela  própria  especificidade  da  prática  docente,  que  pela  sua  natureza  requer  o  movimento
persistente  da  aprendizagem.  Procurar  compreender  os  significados  atribuídos  pelos  professores  a  esses  processos  foi  o  eixo  norteador
do  nosso  trabalho.  Realizamos  entrevistas  semi-estruturadas  com  onze  professores  graduados,  que  trabalham  no  ensino  fundamental  e
no  ensino  médio  de  escolas  públicas  e  privadas,  possuidores  de  vasta  experiência  prática  e  de  diversificada  vivência  em  processos  de
formação  continuada.  As  categorias  utilizadas  para  nossa  análise,  foram  definidas  com  base  nas  teorizações  de  Jerome  Bruner,  na
nossa  experiência  de  formadora  e  nas  muitas  leituras  e  releituras  das  narrativas  dos  professores.  Todos  os  sujeitos  ressaltam  a
importância  dos  processos  de  educação  continuada  que  se  realizam  por  encontros  sistemáticos,  que  lhes  permitem  se  narrar,  relacionar
a  aprendizagem  da  própria  experiência  e  fomentar  a  reflexão  crítica,  e  que  lhes  permitem  aprender  a  si  mesmos  e  aos  outros  nos
contextos  de  suas  práticas  pedagógicas.  São  apontados  como  significativos  os  processos  que  lhes  possibilitam  transformar  a  imagem
que  têm  de  si  próprios,  que  lhes  permitem  reconhecer-se  como  um  campo  de  saber  possível,  que  lhes  ajudam  a  melhor  compreender  as
relações  que  têm  entre  si,  com  os  alunos  e  com  o  mundo,  promovendo,  provendo  e  ampliando-lhes  a  tomada  de  consciência  e  da
autoconsciência  profissional.
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Título: O Papel da usabilidade no ensino de inglês  para leitura  mediado  por computador

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20035142006015003P0

Palavra Chave: ensino de inglês; ensino a distância; usabilidade.

Resumo:   Na  área  da  Lingüística  Aplicada,  e  mais  especificamente  do  ensino  de  Inglês  como  língua  estrangeira,  sabemos  que  é
bastante  defendida  a  idéia  de  que  devemos  fornecer  para  os  alunos  materiais  de  ensino  que  sejam  relevantes  e  motivadores,  de  modo
que  os  aprendizes  possam  se  envolver  amplamente  com  as  atividades  e  conseqüentemente  colher  melhores  resultados.  Partindo  desse
pressuposto,  a  elaboração  de  materiais  pelo  professor  pode  ter  papel  importante,  uma  vez  que  ele  considere  as  características  dos
estudantes  e  do  meio  no  qual  a  aprendizagem  se  desenvolve.  Em  função  das  recentes  mudanças  na  sociedade  e  da  inserção  de  novas
tecnologias  no  processo  de  aprendizagem,  é  fundamental  que  os  docentes  contemplem  no  processo  de  construção  não  apenas  as
necessidades  dos  alunos,  mas  também  as  exigências  sociais  e  as  possibilidades  das  novas  mídias.  Considerando  os  computadores  como
ferramentas  educacionais  e  profissionais,  o  desenvolvimento  de  software  e  de  sistemas  educacionais  é  essencial  para  tornar  o  que  os
alunos  aprendem  consistente  com  o  mundo  no  qual  vivem  e  trabalham.  Entretanto,  precisamos  avaliar  a  qualidade  desses  novos
materiais  de  ensino  no  que  diz  respeito  à  motivação  e  à  orientação  que  fornecem  aos  aprendizes-usuários  durante  o  processo  de
aprendizagem.  Os  testes  de  usabilidade  têm  tido  papel  importante  na  avaliação  da  qualidade  de  websites  e  software.  Nosso  trabalho
trata  de  uma  investigação  na  qual  um  teste  de  usabilidade  foi  aplicado  a  uma  atividade  de  compreensão  textual  em  Inglês  como  LE
mediada  por  computador.  Essa  atividade  foi  gerada  por  um  sistema  de  autoria  especificamente  desenvolvido  para  assistir  ao
desempenho  dos  aprendizes  na  construção  de  sentido  dos  textos.  O  conceito  de  usabilidade  foi  dividido  em  dois  aspectos:  usabilidade
de  design  -  com  foco  na  superfície  do  material  -  e  usabilidade  pedagógica  -  concentrado  na  apresentação  de  feedback  e  de  estratégias
de  leitura.  Cinco  alunos  iniciantes  de  inglês  como  LE  participaram  da  pesquisa,  leram  um  texto  e  responderam  perguntas  de
compreensão  otimizando  a  atividade  mediada  por  computador.  Esse  material  fornecia  aos  sujeitos  desempenho  assistido  na  forma  de
dicionário  acoplado  ao  texto,  perguntas  de  compreensão  com  respostas  abertas,  e  vários  tipos  de  feedback  ativados  automaticamente
pelo  sistema  para  atender  às  necessidades  específicas  dos  aprendizes.  Os  dados  foram  coletados  através  de  auto-relato  dos  sujeitos,
observação  anotada  e  questionário  pós-teste.  Os  resultados  revelaram  que  os  alunos  -  através  do  desempenho  assistido  -  construíram
significado  de  um  texto  que  estava  além  de  sua  competência  lingüística.  As  implicações  para  a  preparação  de  materiais  para  o  ensino
mediado  por  computador  também  são  abordadas  na  pesquisa,  tanto  em  relação  à  usabilidade  de  design  quanto  à  pedagógica.
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Título: CTS no ensino médio:Aproximando a escola da sociedade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200369041001010015P7

Palavra Chave:  EC/Química; CTS, Ensino Médio, Radioatividade.

Resumo:   Este  estudo  pretende  discutir  uma  alternativa  ao  ensino  de  ciências  que  se  pratica  em  muitas  escolas  brasileiras,  o  ensino
tradicional  voltado  quase  que  exclusivamente  ao  Vestibular,  um  ensino  que  prioriza  a  utilização  de  macetes  e  músicas  como  forma  de
atingir  o  sucesso  em  provas  de  seleção  para  acesso  ao  Ensino  Superior.  Não  é  intensão  desta  dissertação  propor  discussões  em  torno  da
forma  como  é  feita  esta  seleção,  apesar  de  acreditar  que  estas  discussões  são  necessárias  e  importantes,  mas  sim  a  reflexão  de  até  que
ponto  se  faz  necessária  a  utilização  dos  recursos  de  memorização  e  de  repetição  como  forma  garantida  de  sucesso  nos  exames  de
seleção  (Vestibular).  Além  do  mais,  a  formação  de  cidadãos  apresentada  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  vem  dar  suporte  a
pesquisas  e  trabalhos  no  sentido  de  buscar  por  estas  alternativas  ao  ensino.  Partindo  desta  preocupação  com  a  formação  dos
adolescentes  (cidadãos)  que  integrarão  a  sociedade,  propomos  uma  alternativa  que  possa  colaborar  com  o  ensino  sem  prejudicar  o
acesso  ao  Nível  Superior,  mas  que  também  possa  formar  adolescentes  com  uma  visão  mais  crítica  e  reflexiva.  A  alternativa  aqui
defendida  e  proposta  constitui-se  na  inserção,  no  Ensino  Médio,  de  discussões  que  reflitam  a  interação  entre  Ciência,  Tecnologia  e
Sociedade  (CTS),  como  uma  das  possíveis  formas  de  contextualizar  temas  de  sala  de  aula  que  favoreçam  a  reflexão  e  a  análise  crítica
de  determinados  problemas.
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Título: O Ensino de Filosofia no Ensino Médio: uma abordagem histórico-documental

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034832008015006P3

Palavra Chave: Filosofia no ensino médio; Legislação e reforma educacional.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objetivo  central  a  descrição  histórico-documental  do  ensino  da  Filosofia  no  ensino  médio
brasileiro.  Do  Brasil  Colônia  até  o  contexto  atual  das  novas  reformas  educacionais,  procurou-se  enfocar  a  presença  e/ou  ausência  da
disciplina  no  currículo.  Compõem  essa  análise,  a  localização  do  programas  oficiais  do  currículo  do  Colégio  Pedro  II;  escola  padrão  às
demais  durante  o  Império;  e  portanto  foco  de  atenção  das  autoridades  educacionais;  pode-se  afirmar  que  estes  programas  exerceram
influência  sobre  as  escolas  secundárias  existentes  até  os  primeiros  anos  da  República.  A  consulta  a  documentos  oficiais,  Constituições,
Leis,  Decretos,  Pareceres  e  Resoluções,  sustentaram  o  entendimento  e  a  reflexão  sobre  a  trajetória  da  Filosofia  no  ensino  médio,  com
mais  ênfase,  nos  últimos  anos.  A  peregrinação  da  Filosofia  no  Brasil  tem  causa  e  seu  reaparecimento  na  nova  LDB,  resgatou  a
credibilidade  da  participação  de  um  grande  número  de  seus  interessados,  já  que  o  novo  modelo  educacional  amplia  o  número  de
sujeitos  políticos  capazes  de  tomar  decisões  e  a  participação  em  arenas  públicas  de  decisão  exige  um  melhor  entendimento.  Seus
professores  são  convidados  a  conhecer  o  ordenamento  legal  de  sua  trajetória  de  ensino.  Este  estudo  pretende  ser  mais  uma  contribuição
ao  debate  dos  Projetos  Políticos  Pedagógicos  nas  escolas.
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Título: Os Sentidos de autoria na voz do aluno do ensino médio
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Palavra Chave: Educação; Texto / Discurso; Autoria.

Resumo:  A  educação  movimenta-se  através  da  linguagem,  que  constitui  os  sujeitos  e  suas  relações  sociais,  e  caminha  com  o
conhecimento  organizando-se  sobre  textos  diversos,  orais  e  escritos.  Propostas  oficiais,  em  nível  nacional  e  estadual,  redimensionam
sujeito  e  linguagem,  apontando  para  circunstâncias  de  uso  social  dos  textos  e  para  o  papel  da  escola  na  condução  de  práticas
pedagógicas  que  persigam  o  ideal  de  autoria.  Este  trabalho  parte  de  concepções  teóricas  de  autores  que  pesquisam  e  se  movimentam
sobre  questões  que  envolvem  linguagem,  educação,  conhecimento,  texto,  discurso  e  autoria  e  focaliza  o  dizer  do  aluno  do  ensino
médio  com  o  objetivo  de  compreender  que  sentidos  esse  aluno  atribui  à  autoria,  em  que  medida  esse  aluno  percebe  a  escritura  como
espaço  privilegiado  de  ser  autor,  conhecer  o  que  ele  pensa  sobre  o  que  escreve  e  como  se  movimenta  (ou  não)  em  direção  a  uma  escrita
com  autoria.  A  análise  da  expressão  dos  alunos  conta  com  princípios  da  Análise  de  Discurso  de  linha  francesa  e  relaciona  sujeitos,
produção  de  sentido  e  o  modo  como  a  ideologia  se  manifesta  no  discurso.  Por  conta  dessa  perspectiva,  o  trabalho  não  se  referencia  a
uma  única  corrente  teórica,  abrindo  discussões  com  autores  que  se  relacionam  à  questão  pesquisada,  tanto  nos  estudos  lingüísticos
quanto  nas  abordagens  em  educação.  As  vozes  dos  sujeitos  pesquisados  apontam  um  certo  desconforto  e  desconhecimento  na  relação
aluno-autor.  Percebe-se  um  discurso  resistente  à  polissemia  textual  e  a  representação  da  autoria  relacionada  a  um  outro,  que  escreve  em
quantidade  e  que  detém  conhecimentos  que  eles  acreditam  não  dominar.  Uma  vez  situados  com  um  olhar  para  textos  por  eles  escritos,
recolocam-se  na  origem  daquele  dizer  (re)significando  a  autoria  e  justificando  suas  escolhas.  Destacam  o  papel  do  outro  e  do  professor
mediando  o  processo  de  autoria.  A  investigação  encontra  sinalizadores  de  autoria,  mas  também  silenciamentos  de  sujeitos  e  alcança  a
discussão  de  uma  prática  pedagógica  que  trabalhe  os  espaços  de  textualização  na  perspectiva  de  que  seus  sujeitos  tenham  voz  e
autoridade  para  dizer,  com  autoria,  pelos  seus  textos.
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Título: Professores-Profissionais e Profissionais Professores a construção de um professor de Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200311442007011003P6

Palavra Chave: professor; formação  profissional ; prática pedagógica.

Resumo:   As  instituições  de  ensino  médio  possuem  diversos  tipos  de  professores,  muitos  deles  com  formação  pedagógica  inicial,
outros  sem  esta  formação.  Essa  pesquisa  tentará  mostrar  a  visão  deste  professor  sem  formação  pedagógica  inicial  (aqui  denominado
profissional-professor),  a  respeito  de  seus  saberes  para  dar  aulas,  de  sua  visão  sobre  a  profissionalização,  sobre  sua  formação
continuada,  cruzando  com  a  visão  de  professores  com  formação  pedagógica  (aqui  denominados  professores-profissionais)  sobre  as
mesmas  questões.  Verificando  a  influência  da  formação  acadêmica  inicial,  a  carreira  e  o  ambiente  de  trabalho,  mostrando  o
entendimento  sobre  a  docência  destes  professores  na  prática  diária,  procuramos  um  maior  conhecimento  sobre  estes  profissionais  e,
por  conseqüência,  o  entendimento  sobre  as  suas  práticas  pedagógicas.  O  paradigma  teórico-metodológico  adotado  na  pesquisa  foi  o
compreensivo-interpretativo,  de  cunho  fenomenológico,  quatro  professores  (dois  professores-profissionais  e  dois
profissionais-professores)  foram  ouvidos,  através  de  um  questionário  semi-aberto,  que  teve  como  pretensão  coletar  depoimentos  com
vistas  a  um  melhor  entendimento  da  profissão  de  professor.  O  trabalho  utilizou  como  referencial  autores  que  fundamentam  os  saberes
pedagógicos,  como  Tardif  (2002),  Gauthier  (1998)  e  Freire  (1986,  1987,  1992  e  1996);  autores  que  discorrem  sobre  a
profissionalização,  como  Cunha  (1999)  e  Hypolito  (1999)  e  sobre  a  formação  continuada,  principalmente  Marques  (1992).  As  análises
feitas  permitem  considerar  que  a  formação  pedagógica  inicial  não  influi  significativamente  na  prática  diária,  visto  que  os  professores
buscam  uma  formação  em  serviço,  formação  esta  voltada  para  aspectos  cognitivos  dos  alunos.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200318842002010001P5

Palavra Chave: Formação de Professores; ensino médio e filosofia.

Resumo:   O  Professor  de  filosofia  no  ensino  méio:  uma  reflexão  sobre  sua  formação  inicial.  Este  trabalho  foi  desenvolvido  na  linha
Formação  de  Professores  e  voltou-se  para  etapa  inicial  da  profissionlização  docente  dos  professores  de  filosofia.  Há  diferentes  aspectos
a  serem  observados  a  respeito  da  profissionalizaçã  que  afeta  o  professor.  A  literatua  e  as  crescente  discussões  sobre  professores  e
ensino  proporcionaram  a  elaboraçã  de  uma  dissertação  que  convida  a  (re)pensar  a  formação  inicial  do  professor  de  filosofia.
Fortalecida  pela  análise  de  depoimentos  extraídos  de  entrevistas  a  17  professores  de  filosofia  do  ensino  médio,  dirurno,  da  rede  pública
de  ensino  da  cidade  de  Santa  Maria-RS,  no  ano  de  2001  foi  possível  um  conhecimento  atual  contexto  da  prática  docente  dos
professores  procurando  compreender  as  suas  necessidades  formativas.  A  partir  dos  dados  levantados  constatamos  que:  a  pessoas
trabalhando  na  área  sem  formaçao  específica  no  curso  de  filosofia,  favorecendo  a  compreensão  de  que  qualquer  profissional  possa
excercer  a  docência  em  filosofia;  muitos  professores  afirmam  que  a  formação  inicial  não  prepara  para  a  prática  em  sala  de  aula;  há  um
desprestígio  dentro  dos  cursos  de  formação  dos  professores  de  filosofia  pelas  questões  pedagógicas,  ou  seja,  o  papel  do  professor  de
filosofia  no  ensino  médio  não  é  pauta  de  discussão  durante  sua  formação  inicial;  dentro  da  escola  a  filosofia  não  é  entendida  como  um
saber  necessário.  Mesmo  sabendo  da  inviabilidade  de  um  curso  de  licenciatura  que  supra  todas  as  exigências  de  uma  profissão  é
preciso  (re)pensar  nas  perspectivas  de  uma  formação  inicial  com  o  propósito  de  desenvolver  os  diferentes  saberes  que  constituem  o
profissional  professor  de  filosofia.
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Título: Atividades práticas como momento de avaliação da compreensão dos alunos de física do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200328132001010001P7

Palavra Chave: Ensino de física; avaliação; educação.

Resumo:   Este  trabalho  pretende  contribuir  para  a  melhoria  e  a  dinamização  do  processo  avaliativo  na  educação  básica  propondo,
para  isto,  um  instrumento  inovador  de  avaliação.  O  objetivo  é  estabelecer  a  validade  do  uso  e  do  esquema  de  pontuação  de  atividades
práticas,  construídas  na  forma  de  situações-problema,  para  avaliar  a  compreensão  de  conteúdos  de  Física  por  alunos  de  um  curso
regular  do  Ensino  Médio.  A  validade  será  estabelecida  por  meio  destes  três  procedimentos  de  validação:  validação  de  conteúdo,  feita
por  juízes  que  analisam  a  proposta  inicial;  validação  de  critério  ou  concorrente,  na  qual  a  compreensão  de  um  grupo  de  alunos  é
avaliada  por  métodos  alternativos,  comparando-se,  depois,  essas  avaliações  com  a  avaliação  a  ser  validada;  e,  por  último,  testa-se  a
fidedignidade  dos  critérios  de  correção  dessas  atividades  práticas.  A  parte  mais  relevante  desta  proposta  é  o  estabelecimento  dos  quatro
critérios  para  correção  das  atividades  práticas,  os  quais  foram  propostos  a  partir  dos  estudos  sobre  como  as  pessoas  aprendem  e  como
se  pode  medir  a  compreensão  dos  estudantes  em  Ciências.  O  primeiro  desses  critérios  refere-se  ao  fato  de  o  aluno  dominar  uma
linguagem  científica  e  utilizá-la  para  articular  o  conhecimento.  O  segundo,  é  se  ele  estabelece  ligações  ricas  e  coerentes  entre  os
conceitos.  O  terceiro  critério  analisa  se  o  aluno  reflete  sobre  o  que  aprendeu,  explicando  o  que  fez  e  como  fez.  E  o  último  critério
ocupa-se  do  fato  de  o  aluno  utilizar  o  conhecimento  para  solucionar  situações-problema,  sejam  elas  correlacionadas  ao  seu  cotidiano
ou  não-familiares.  Foi  criada,  também,  uma  escala  de  valores,  juntamente  com  uma  tabela  de  orientações,  para  que  o  processo  possa
ser  utilizado  ou  reproduzido  por  outros  professores.  O  teste  do  poder  preditivo  do  critério  de  pontuação  em  relação  ao  desempenho
global  dos  alunos,  e  os  bons  resultados  alcançados  na  busca  da  validade  são  indícios  de  que  a  utilização  de  atividades  práticas  como
momento  de  avaliação  da  compreensão  dos  alunos  de  Física  do  Ensino  Médio  é  uma  proposta  válida.  Por  outro  lado,  torna-se
importante  ressaltar  que,  em  momento  algum,  estou  negando  a  eficiência  de  outros  métodos  de  avaliação  já  estabelecidos.  Proponho,
tão  somente,  que  este  método  seja  acrescentado  ao  dia-a-dia  das  escolas,  pelo  fato  de  ser  um  modelo  válido  e  em  rigorosa  concordância
com  as  mais  novas  tendências  da  educação.
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Título: A Formação de professores: um ao discurso do docente formador. FORMADOR.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200315533006016005P7

Palavra Chave:  Formação de Professores; Construção do Conh; Prát Pedagógica.

Resumo:  O  presente  trabalho  está  inserido  na  linha  de  pesquisa  "Universidade,  Docência  e  Formação  de  Professores",  e  tem  como
objetivo  analisar  as  concepções  de  conhecimento  pedagógico  do  docente  formador  de  professores,  frente  às  novas  exigências  da
formação  em  relação  aos  termos  legais,  às  pesquisas,  à  produção  recente  na  área  e  às  exigências  do  mundo  contemporâneo.  Foi
analisado  o  discurso  dos  docentes  dos  cursos  de  licenciatura  de  uma  Instituição  de  Ensino  Superior  do  interior  do  Estado  de  São  Paulo,
das  três  áreas  do  conhecimento:  Matemática,  Biologia  e  História.  Partindo  do  pressuposto  que  o  problema  maior  na  Educação  não  é  tão
somente  pedagógico,  mas  também  de  natureza  epistemológica,  tem-se  também  a  construção  do  conhecimento  como  referência  para  a
análise  das  falas  do  docente  formador.Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa  caracterizada  como  Estudo  de  Caso,  cujos  dados  foram
obtidos  por  meio  de  um  questionário  composto  por  questões  dissertativas,  respondido  pelos  docentes,  e  da  observação  da  sua  prática
em  sala  de  aula.  O  estudo  detectou  os  pontos  de  distanciamento  entre  a  fala  do  professor,  sua  prática  pedagógica  e  os  referenciais
teóricos  considerados,  que  podem  afetar  consideravelmente  a  formação  de  professores  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio.  As
conclusões  aqui  obtidas  devem  servir  de  base  para  discussões  referentes  ao  Projeto  Pedagógico  da  Instituição  pesquisada  e  de  tantas
outras  de  mesma  natureza  que  desempenham  importante  papel  social  e  cultural  em  algumas  regiões  do  estado  e  do  país
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Título: O professor de educação física e o novo ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313233002010084P9

Palavra Chave: Educação Física; ensino médio; ações governamentais.

Resumo:  O  propósito  deste  estudo  foi:  verificar  se  as  mudanças  propostas  na  reforma  do  ensino  médio  propiciaram  alterações  na  ação
pedagógica  do  professor  de  Educação  Física;  conhecer  quem  é  o  professor  de  Educação  Física  que  atua  em  Jundiaí;  verificar  como  está
a  prática  pedagógica  deste  professor;  e  mapear  as  principais  dificuldades  dos  professores  nesta  etapa  da  escolarização  básica.  A  análise
dos  resultados  mostrou  que  as  reformas  propostas  pelo  governo  federal  não  propiciaram  alterações  na  ação  pedagógica  do  professor  de
Educação  Física,  professor  este  que  é  formado  em  Jundiaí.  As  aulas  de  Educação  Física  são  ministradas  no  mesmo  período  que  as
demais  e  o  principal  conteúdo  das  mesmas  é  o  esporte  coletivo.  As  maiores  dificuldades  dos  professores  são  a  inexistência  de  bons
trabalhos  no  ensino  fundamental  e  a  falta  de  cursos  e  capacitações  orientados  para  o  ensino  médio.  Suas  maiores  necessidades  são  um
maior  apoio  do  Governo  no  que  concerne  a  cursos  e  capacitações  e  aumento  do  número  de  aulas  para  o  ensino  médio.
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Título: Leitura e produção de textois em um cursinho comunitário pré-vestibular

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200326833005010023P2

Palavra Chave: GÊNERO DO DISCURSO; LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS.

Resumo:   Esta  pesquisa  buscou  analisar  os  resultados  de  uma  proposta  didática,  organizada  em  módulos  de  ensino  (Seqüência 
Didática),  a  partir  da  perspectiva  dos  gêneros  do  discurso,  em  um  cursinho  pré-vestibular,  destinado  a  alunos  afrodescendentes  e  de
baixa  renda.  Com  o  material  didático  proposto,  pretendemos  trabalhar  algumas  capacidades  de  leitura  e  de  produção  escrita,  a  partir  do
gênero  jornalístico  "Artigo  de  Opinião",  com  ênfase  especial  nas  capacidades  de  leitura.  Procedemos  ao  levantamento  das  necessidades
de  ensino,  por  meio  da  análise  das  propostas  de  produção  escrita  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  bem  como  dos
vestibulares  de  duas  universidades  públicas  paulistas  (Fuvest  e  Unicamp).  Em  seguida,  procuramos  diagnosticar  as  possibilidades  de
aprendizagem  dos  alunos,  a  partir  de  uma  proposta  de  produção  escrita  (produção  inicial).  Por  último,  comparamos  essa  produção
inicial  com  uma  produção  final,  solicitada  ao  final  do  programa  de  ensino,  para  analisarmos  os  resultados  do  processo
ensino-aprendizagem,  a  partir  da  proposta  didática  apresentada.  A  perspectiva  teórica  deste  estudo  fundamenta-se  na  concepção  do
círculo  de  Bakhtin  (1929  e  1934-35)  sobre  os  gêneros  do  discurso,  em  diálogo  com  outras  abordagens  teóricas  que  tomam  a  língua  em
seu  funcionamento  discursivo,  contextualizada  e  constituída  sócio-historicamente.  Assim,  adicionam-se  a  esta  reflexão  teórica  as
contribuições  de  Vygotsky  (1934  e  1935),  no  que  diz  respeito  aos  seus  estudos  sobre  ensino-aprendizagem,  a  partir  da  discussão  dos
conceitos  sobre  Interação  e  Zona  de  Desenvolvimento  Proximal.  As  considerações  finais  ressaltam  a  necessidade  do  planejamento  e  da
adequação  dos  materiais  didáticos  utilizados  pelo  professor,  a  partir  das  reais  necessidades  de  ensino  e  das  possibilidades  de
aprendizagem  dos  alunos.
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Título: Educação Matemática e Educação Ambiental Educando para o Desenvolvimento Sustentável

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2003442019010005P7

Palavra Chave: Educação Matemática; Educação Ambiental ; Ensino.

Resumo:   A  história  da  educação  demonstra  que  as  teorias  educativas  respondem  a  necessidade  de  adaptação  a  realidades  sociais
em  mudança,  sendo  tentativas  de  superação  de  paradigmas  fortemente  assentados  em  nossa  cultura.  O  fim  do  século  passado  foi
estimulado  pela  reflexão  sobre  o  sentido  e  a  função  social  da  escola,  em  um  contexto  novo  de  emergência  de  valores  pós-materialistas,
diante  da  constatação  da  degradação  que  o  humanismo  sofreu  após  um  século  de  desenvolvimento  material.  Por  essa  razão,  nas
reformas  educativas  de  muitos  países,  inclusive  do  brasil,  foram  incorporados,  entre  seus  princípios  educativos,  um  conjunto  de  valores
humanos  a  serem  desenvolvidos  na  escola.  Nesse  contexto,  nascem  os  temas  transversais,  um  conjunto  de  conteúdos  educativos  que
tem  a  possibilidade  de  fazer  frente  à  concepção  compartimentada  do  saber,  que  caracterizou  a  escola  nos  últimos  anos,  e  formar
indivíduos  autônomos  e  críticos,  capazes  de  se  colocarem  diante  dos  problemas  apresentados  hoje  pela  humanidade.  Na  presente
pesquisa,  foi  abordado  o  tema  transversal  "Educação  Ambiental"  na  disciplina  de  Matemática,  pois  há  a  necessidade  de  uma  proposta
de  educação  matemática  que  se  torne  formadora  de  hábitos,  atitudes  e  comportamentos  que  devem  identificar,  formular  propostas  e
atuar  no  sentido  da  preservação  do  meio  ambiente,  bem  como,  desenvolver  e  aprofundar  os  conteúdos  de  Matemática,  com
compreensão  e  com  uma  visão  crítica,  formadora  da  cidadania.  Concepções  mais  recentes  sobre  o  ensino  da  Matemática  propõe  um
fazer  pedagógico  solidário  nos  diversos  níveis  de  construção  do  conhecimento  e  da  relação  do  indivíduo  com  a  vida.  Diversas
abordagens  teóricas  e  práticas  têm  sido  sugeridas  para  o  estudo  das  funções  reais  e  seus  gráficos,  todas  com  o  intuito  de  dar  significado
ao  estudo  destes  conteúdos.  O  presente  trabalho  aborda  o  desenvolvimento  do  conteúdo  de  funções  reais  da  disciplina  de  Matemática,
por  meio  de  atividades  práticas  contextualizadas  na  realidade  escolar,  envolvendo  problemas  ambientais  que  preocupam  a  população.
O  trabalho  foi  desenvolvido  com  a  participação  de  256  alunos  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio,  dos  cursos  técnicos  em  Eletrônica  e
Química  da  Fundação  Escola  Técnica  Liberato  Salzano  Vieira  da  Cunha,  em  Novo  Hamburgo,  envolvendo  três  professores  de
Matemática,  no  ano  de  1999,  dentro  de  uma  concepção  construtivista  de  ensino,  relacionando  matemática  e  educação  ambiental.  Foram
organizadas  atividades  praticas  contextualizadas  com  o  objetivo  de  proporcionar  aos  alunos  a  percepção,  a  reflexão  e  o  questionamento
da  realidade  que  compreende  os  meios  sóciocultural  e  natural;  a  capacidade  de  relacionar  os  conteúdos  matemáticos  com  a  realidade
em  que  se  inserem;  a  clareza  para  escolher  um  meio  de  ação  para  minimizar  os  problemas  em  que  vivem.  O  trabalho  está  constituído  de
uma  base  conceitual,  dividida  em  cinco  temas:  a  evolução  do  conhecimento  em  ciências,  o  processo  educativo,  educação  ambiental,  o
ensino  da  matemática  e  a  abordagem  construtivista  do  ensino;  da  descrição  da  aplicação  de  cinco  atividades  práticas  desenvolvidas  em
sala  de  aula,  na  primeira  série  do  Ensino  Médio,  que  relacionam  a  problemática  ambiental  com  a  modelagem  matemática  de  funções
reais;  da  análise  dos  dados  levantados  durante  a  aplicação  das  atividades.  Por  fim,  são  apresentadas  as  conclusões  obtidas,  a  partir  da
análise  realizada.  a  metodologia  educacional  desenvolvida  permitiu  que  os  alunos  construíssem,  utilizassem  e  avaliassem  modelos
matemáticos.  Os  resultados  mostram  que  é  possível  desenvolver  um  projeto  de  educação  matemática  que  tenha  significado  para  o
aluno,  provocando  nele  a  preocupação  com  a  preservação  do  meio  ambiente  e  desenvolvendo  os  conteúdos  da  primeira  série  do  Ensino
médio  com  profundidade  e  compreesão.
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Título: Formação de modelos mentais de alunos do ensino médio através do uso de um software de genética

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032125003011012P1

Palavra Chave: modelos mentais; biologia; software.

Resumo:   O  presente  trabalho  procurou  investigar  a  construção  de  modelos  mentais  por  alunos  do  10  ano  do  Ensino  Médio  através
da  utilização  de  software  educativo.  A  pesquisa  foi  pautada  no  conteúdo  de  Genética,  mais  particularmente  nas  Leis  de  Mendel.
Buscou-se  investigar  se  as  construções  mentais  dos  alunos  acerca  da  1  a  Lei  de  Mendel,  utilizando-se  aulas  convencionais  e  software
educativo,  poderiam  subsidiar  o  modelo  mental  necessário  para  a  compreensão  da  28  Lei.  Foram  analisados  os  modelos  mentais  sob  a
ótica  de  Johnson-Laird  de  dois  grupos  de  alunos.  No  primeiro  grupo  o  professor  utilizou  aulas  convencionais  para  abordagem  do
conteúdo  enquanto  com  o  segundo  grupo  o  professor  utilizou  como  ferramenta  didática  o  software  Desvendando  a  Genética.  As
respostas  dos  alunos  foram  categorizadas  procurando-se  analisar  a  partir  deste  momento  que  variáveis  interferiram  na  construção  dos
modelos  mentais  destes  alunos.  Observou-se  que  os  recursos  de  apelo  visual,  presentes  no  software,  ofereceram  significante  influência
no  desenvolvimento  dos  modelos  mentais  formados  pelos  alunos.
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Título: A Relação Escola-Família na Formação do Adolescente-Aluno do Ensino Médio: O Caso do Colégio 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20033740020010002P3

Palavra Chave: Relação; Identidade; Adolescência; Família; Ensino Médio.

Resumo:   Este  estudo  apresenta  como  objeto  de  investigação  a  relação  escola-família  na  formação  do  adolescente-aluno  do  ensino
médio.  Buscou-se  analisar  esta  relação  a  partir  do  enfoque  do  aluno  como  sujeito  de  sua  trajetória.  O  problema  de  pesquisa  trata  de
como  se  configura  a  relação  escola-família  na  formação  do  adolescente-aluno  do  ensino  médio.  Os  objetivos  colocados  para  esta
pesquisa  são:  analisar  a  influência  da  relação  escola-família  na  formação  do  adolescente-aluno;  conhecer  a  visão  do  adolescente-aluno
sobre  o  ensino  médio;  explicitar  no  enfoque  do  adolescente-aluno  a  relação  escola-família  na  sua  formação;  avaliar  no  enfoque  dos
alunos  a  gestão  dos  programas  educacionais  para  o  ensino  médio.  O  Colégio  Nossa  Senhora  de  Medianeira  foi  local  da  coleta  de  dados
da  pesquisa,  onde  participaram  trinta  e  dois  alunos,  sendo  distribuídos  nas  três  diferentes  séries  do  ensino  médio.  Esta  pesquisa  teve
uma  abordagem  qualitativa  na  perspectiva  sistêmica,  com  enfoque  fenomenológico,  utilizando-se  a  técnica  do  psicodrama  para  o
campo  de  pesquisa.  Os  referenciais  teóricos  de  pesquisa  consideram  as  categorias  analíticas  como  adolescente,  escola,  família,  ensino
médio,  identidade,  complexidade,  rede,  relação,  entre  outras.  Nas  conclusões  deste  estudo  verificou-se  que  o  adolescente  possui
compreensão  ampla  de  seu  processo  educacional  e  de  formação.  Também,  considera  a  relação  escola-família  insatisfatória,  tendo  em
vista  que  há  um  distanciamento  da  família  em  relação  ao  seu  cotidiano  na  escola,  assim  como,  a  escola  da  vida  familiar.  Concluiu-se
que,  na  gestão  de  programas  educacionais  para  o  ensino  médio  não  ocorrem  ações  pedagógicas  específicas  que  atendam  às
necessidades  do  contexto  relacional  escola-família.  Palavras-chave:  Relação;  Identidade;  Adolescência;  Família;  Ensino  Médio
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Título: Trabalho e consumo de drogas em estudantes do ensino médio: implicações na qualidade de vida

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2003930001013018P1

Palavra Chave: Trabalho ; drogas ; adolescência e qualidade de vida.

Resumo:   Os  estudantes  de  ensino  médio,  em  geral,  encontram-se  na  adolescência,  fase  de  intensas  transformações  físicas  e 
psíquicas,  e  vulnerabilidade  aos  riscos.  Nesse  período  pode  ocorrer  o  contato  inicial  com  as  drogas  e  a  inserção  no  mercado  de
trabalho.  Historicamente  o  trabalho  tem  sido  apontado  pela  sociedade  como  um  fator  de  proteção  contra  o  uso  de  drogas  e
marginalidade,  mas  pesquisas  recentes  revelam  um  maior  consumo  entre  estudantes  trabalhadores.  Objetivos:  Identificar  o  consumo  de
drogas  entre  estudantes  do  ensino  médio  do  CEFET-ES  e  relacionar  o  padrão  encontrado  a  alguns  aspectos  que  interferem  na
qualidade  de  vida  deles,  como  defasagem  escolar,  padrão  de  sono,  tempo  disponível  para  lazer  e  relações  sociais,  grau  de  satisfação
com  a  saúde  e  consigo  mesmo;  traçar  um  perfil  dos  estudantes  inseridos  no  mercado  de  trabalho.  Metodologia:  estudo  observacional
comparativo,  realizado  em  estudantes  do  ensino  médio  do  CEFET-ES  em  Vitória/ES,  sendo  70  trabalhadores  e  263  não  trabalhadores.
Utilizou-se  um  questionário  de  auto-preenchimento  abordando  questões  demográficas,  ocupacionais,  de  consumo  de  drogas,
relacionamento  familiar,  qualidade  de  vida  e  condição  social.  Resultados  e  discussão:  não  houve  diferença  estatística  significativa  entre
os  dois  grupos  analisados  no  que  se  refere  ao  padrão  de  consumo  de  drogas.  O  elevado  uso  de  anfetamínicos  entre  trabalhadores  (uso
na  vida:  11,4%;  uso  no  mês:  1,4%)  e  não  trabalhadores  (uso  na  vida:  11,0;  uso  no  mês:  3,4%)  foge  aos  padrões  encontrados  nas  demais
capitais  brasileiras  pelo  CEBRID.  A  droga  lícita  mais  usada  foi  o  álcool,  sendo  que  entre  os  trabalhadores  há  uma  freqüência  maior  a
bares  e  danceterias,  maiores  episódios  de  embriaguez  e  mais  faltas  à  escola  após  o  uso  da  bebida.  Quanto  aos  demais  elementos  que
comprometem  a  qualidade  de  vida  dos  estudantes,  os  trabalhadores  demonstraram  menos  energia  para  o  dia  a  dia  (p=0,048),  menos
oportunidades  de  lazer  (p=0,002)  e  sono  (p=0,043),  maior  cansaço  físico  (p=0,000)  e  mental  (p=0,002),  maior  dificuldade  de
concentração  (p=0,013)  e  maior  insatisfação  com  sua  qualidade  de  vida  (p=0,047).  Conclusão:  O  trabalho  não  deve  ser  considerado
um  fator  de  proteção  ao  uso  de  drogas,  devendo  ser  oferecido  ao  estudante  de  forma  adequada,  com  uma  jornada  compatível  com  seus
estudos  e  em  funções  que  desenvolvam  suas  potencialidades.  A  educação  em  saúde  deve  atingir  os  estudantes  do  ensino  médio,
levando  informações  sobre  as  implicações  do  trabalho  na  saúde  e  qualidade  de  vida.
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Palavra Chave:  Histórias de Leitura - História de Vida - Formação Docente.

Resumo:   Este  estudo  tem  por  objetivo  analisar  as  práticas  de  leitura  de  professores  graduados  na  área  de  Letras,  atuantes  na 
disciplina  língua  portuguesa  de  uma  escola  da  rede  estadual  de  ensino  médio,  a  mesma  em  que  atuo  como  professor.  As  questões
orientadoras  da  pesquisa  são:  Como  se  constitui  a  experiência  de  leitura  de  professor  no  espaço  da  família,  da  escola  e  do  grupo  de
companheiros?  Do  ponto  de  vista  da  prática  social  da  leitura,  como  se  caracterizam  a  infância,  a  adolescência  e  a  idade  adulta  dos
professores?  Qual  é  o  lugar  e  o  significado  da  leitura  antes  e  depois  da  alfabetização?  Que  atores  sociais  contribuem  para  a  formação
de  professores  leitores?  Qual  é  o  lugar  da  leitura  no  cotidiano  dos  professores  dentro  e  fora  da  sala  de  aula?  Quais  os  gêneros  textuais
que  compõem  o  universo  de  leitura  dos  professores?  O  que  pensam  de  seus  alunos  enquanto  leitores?  O  referencial
teórico-metodológico  consta  de  dois  momentos.  Num  primeiro  momento,  revisito  os  autores  que  investigam  a  questão  da  leitura.  Em
seguida,  dialogo  com  Benjamin,  Kramer,  Nóvoa,  Bosi,  Goodson,  a  propósito  de  modos  de  colher  narrativas  de  professor.  Foi  no
interior  das  histórias  de  vida  dos  professores  que  emergiram  suas  trajetórias  de  leitura.  O  resultado  da  pesquisa  demonstra  que
professores,  circunscritos  a  determinadas  condições  de  leitura,  vão  construindo  modos  particulares  de  inserção  no  mundo  da  escrita,
trazendo  á  luz  práticas  plurais  de  leitura,  em  diferentes  lugares,  tempos  e  épocas  de  suas  vidas:  práticas  em  que  se  debruçavam  sobre  a
leitura  da  Bíblia,  dos  livros  espíritas,  dos  romances,  das  fotonovelas,  dos  gibis,  práticas  que  aconteciam  nos  espaços  da  escola,  da
própria  casa,  no  quintal,  na  varanda,  no  ônibus,  na  rua,  em  tempo  de  férias;  leituras  em  que  buscavam  a  orientação  espiritual,  pessoal
ou  profissional,  o  conhecimento,  o  enriquecimento  cultural,  ou,  ainda,  simplesmente  o  entretenimento  e  a  diversão.  Entre  eles
econtram-se  diferenças,  pois  cada  um  percorreu  uma  trajetória  de  vida  particular,  constituindo-se,  portanto,  em  leitor  singular.
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Palavra Chave: HIPERTEXTO; LEITURA E ENSINO.

Resumo:   Como  a  presença  do  computador  na  instituição  escolar  é  uma  realidade  incontestável  e  crescente,  urge  que  os 
profissionais  ligados  à  docência  conheçam  as  características  e  peculiaridades  do  hipertexto,  para  que  possam  entender  os  processos  de
produção/compreensão  da  significação  neste  novo  espaço  de  escrita,  pois,  o  computador  mudou  nossa  maneira  de  ler,  construir  e
interpretar  textos.  Dessa  forma,  torna-se  necessário  reinterpretar  nossas  concepções  de  texto  e  textualidade  à  luz  dessas  novas
ocorrências  do  texto  eletrônico.  Procurando  conhecer  mais  de  perto  a  maneira  como  um  grupo  de  alunos  de  Ensino  Médio  lida  com  o
hipertexto,  esta  dissertação  almeja  entrar  no  universo  do  texto  eletrônico  através  destes  alunos  e  tentar  clarear  um  pouco  mais  as  suas
especificidades,  a  fim  de  contribuir  com  o  debate  desencadeado  sobre  esse  hiperespaço.  Mais  especificamente,  elegemos  três  questões
básicas  como  foco  de  investigação.  Na  primeira  questão,  procuramos  verificar  o  que  esses  alunos  estão  vendo  em  contexto  escolar  e
em  contexto  familiar,  quando  conectados  à  Internet.  Será  que  há  diferença  entre  um  e  outro  ambiente?  Em  seguida,  com  base  nas
respostas  dadas,  procuraremos  investigar  quais  são  os  gêneros  que  os  alunos  estão  vendo  no  hipertexto.  Na  segunda  questão,  através  de
uma  imersão  feita  por  nós  no  site  mais  consultado  pelos  alunos  em  contexto  escolar,  faremos  um  estudo  dos  fatores  de  textualidade
envolvidos  na  escrita  hipertextual.  Que  mudanças  o  hipertexto  provoca  na  organização  textual?  Na  terceira  questão,  discorreremos
sobre  a  questão  da  leitura  crítica  no  hipertexto.  O  que  é  necessário  para  que  o  hiperleitor  desenvolva  uma  consciência  crítica  neste
novo  espaço?  Como  metodologia  de  pesquisa,  elegemos  o  uso  de  um  questionário  por  não  termos  acesso  aos  textos  acessados  pelos
alunos  via  Internet.  Dezoito  questões  foram  elaboradas  e  aplicadas  a  alunos  de  uma  classe  de  3ª  série  do  Ensino  Médio,
questionando-os  sobre  os  usos  que  faziam  com  a  Internet.  Através  de  suas  respostas,  promovemos  as  discussões  acima  esboçadas.
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Título: Educação Científica, Genética e Ética: A abordagem de temas contemporâneos no ensino de Biologia
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Palavra Chave:  Ensino de Ciências, Ética, Educação Científica

Resumo:   Uma  educação  científica  de  qualidade  e  que  divulgue  os  principais  avanços  da  ciência  não  é  só  uma  necessidade,  mas 
também  um  dever  social.  É  imprescindível  que  se  transmita  para  os  alunos  uma  ciência  mais  atual,  histórica,  social,  crítica  e  humana.  O
objetivo  principal  deste  trabalho  é  de  discutir  sobre  a  inserção  de  temas  contemporâneos  no  ensino  de  biologia  e  sobre  a  necessidade  de
atualização  dos  currículos  das  disciplinas  científicas.  Temas  contemporâneos  relacionados  ás  pesquisas  recentes  da  genética  molecular
estão  inseridas  em  contextos  sociais  econômicos  e  éticos.  Além  disso,  estes  temas  são  difíceis  de  serem  ensinados  devido  ao  seu  caráter
abstrato  e  à  rápida  expansão  do  conhecimento  científico.  O  presente  trabalho  pretende  oferecer  uma  pequena  contribuição  nesse
sentido.  Ele  apresenta  a  análise  de  uma  programação  de  ensino,  desenvolvida  sob  a  forma  de  minicurso,  voltada  para  o  estudo  e
discussão  de  temas  relacionados  às  pesquisas  de  ponta  em  biologia,  notadamente  aquelas  que  têm  sido  desenvolvidas  no  âmbito  do
Projeto  Genoma  Humano.  Procurou-se  verificar  de  que  maneira  os  alunos  do  Ensino  Médio  interagem  com  a  programação  proposta,
com  destaque  para  os  seguintes  aspectos:  interesse,  motivação  e  envolvimento  que  os  conteúdos,  questões  e  atividades  propostos
podem  suscitar  entre  os  alunos  com  as  novas  informações  sobre  conhecimentos  e  técnicas  em  genética  molecular,  identificando-se
dificuldades  conceituais  e  possíveis  caminhos  para  a  superação  das  mesmas;  posicionamento  assumidos  pelos  alunos  diante  de
questões  que  envolvem  discussões  sobre  ciência  e  ética  e  sobre  as  relações  entre  ciência  tecnologia  e  sociedade.  Partiu-se  da  hipótese
de  que  programação  de  ensino  que  focalizem  avanços  científicos  recentes  e  suas  implicações  econômicas,  sociais,  políticas  e  éticas
podem  ser:  (a)  interessantes  para  os  alunos  do  ensino  médio  e,  (b)  satisfatoriamente  desenvolvidas  dentro  de  um  grau  de  dificuldade  e
abstração  que  seja  acessível  para  os  alunos  da  escola  média.
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Palavra Chave: acentuação gráfica; ortografia; prosádia; aprendizagem.

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  tema  As  Causas  da  "Não-Acentuação  Gráfica"  na  Língua  Portuguesa,  no  Ensino  Fundamental
e  no  Ensino  Médio,  em  Escolas  Públicas  e  Particulares  do  Distrito  Federal.  A  presente  pesquisa  se  caracteriza  por  uma  abordagem
qualitativa,  de  natureza  empírica  ou  exploratória,  com  a  intenção  de  investigar  causas,  expectativas  e  perspectivas  para  o  futuro,  que
possam  envolver  os  professores  de  língua  portuguesa  na  busca  de  soluções  para  amenizar  o  problema  da  não-acentuação,  identificar  o
porquê  de,  a  cada  dia  que  passa,  perceber-se  um  menor  índice  na  acentuação  gráfica,  por  parte  dos  educandos,  segundo  a  percepção
dos  próprios  discentes,  bem  como  contou  com  o  parecer  técnico-pedagógico  dos  educadores,  procurando,  também,  diagnosticar  a
influência  da  atuação  docente  concomitante  à  sua  respectiva  formação  pedagógica.  A  amostra  foi  constituída  por  199  alunos  e  seis
professores  de  língua  portuguesa,  cada  professor  regente  de  uma  turma  terminal  dos  cicIos  educacionais  (4ª  e  8ª  séries  do  Ensino
Fundamental  e  3ª  série  do  Ensino  Médio),  o  que  totalizou  seis  turmas,  sendo  três  da  Rede  Pública  de  Ensino  (Secretaria  de  Ensino  do
Distrito  Federal),  todas  na  Ceilândia-DF,  e  três  da  Rede  Particular  de  Ensino,  todas  no  Lago  Sul,  Brasília-DF,  sendo  cada  turma
constituída,  aproximadamente,  de  35  alunos.  A  coleta  de  dados  se  fez  por  meio  de  duas  versões  de  questionário:  uma  dirigida  ao  corpo
discente  e  outra  ao  corpo  docente,  nas  quais  fez-se  a  análise  em  uma  abordagem  qualitativa  e  quantitativa  dos  dados,  suas  relações  e
implicações  nas  causas  da  não  acentuação  gráfica,  cujas  respostas  foram  quantificadas,  relacionadas  e  analisadas.  Os  resultados
indicaram  que  a  ação  docente  se  reveste  de  características  tradicionais,  quais  sejam:  há  pouca  variação  nas  situações  propostas  para  o
binômio  ensino-aprendizagem,  predominando,  ainda,  a  pura  teoria  de  uma  gramática  tradicionalista,  já  há  muito  repudiada  pelos
educandos,  mas  que  prevalece  em  todos  os  cicIos  educacionais,  quer  pela  má  formação  dos  educadores,  quer  pela  tradição  que  se  lhe
vem  imposta  pela  lingÜística  sociaL  Ainda,  ficou  bastante  evidente  que  os  alunos  da  Escola  Particular  superam,  em  todos  os  aspectos  e
em  todos  os  níveis  lingüísticos,  os  alunos  da  Escola  Pública,  cujo  hiato  entre  as  duas  vertentes  é  enorme.  Outrossim,  de  forma  geral,
não  houve  avanço  significativo  da  4a  série  do  Ensino  Fundamental  à  3a  série  do  Ensino  Médio,  no  que  concerne  à  apreensão  da
acentuação  gráfica.  Quanto  à  aplicação  e  conhecimento  das  regras  de  acentuação,  os  resultados  foram  um  caos,  tanto  nos  discentes  da
Escola  Pública  como  nos  da  Escola  Particular  (quase  ninguém  sabe  as  regras  de  acentuação).  Com  base  na  análise  dos  dados,  segundo
as  percepções  dos  alunos,  os  docentes  utilizam  métodos  de  ensino  que  apenas  exigem  do  aluno  a  reprodução  do  conteúdo  explicitado
ou  contido  nos  livros-textos,  e,  ainda  por  cima,  totalmente  fora  da  realidade  em  que  eles  vivem,  não  entendendo  os  objetivos  e  a
importância  da  maioria  dos  conteúdos  estudados  em  sala  de  aula.  Destarte,  é  bastante  evidente  a  péssima  qualidade  formativa
proporcionada  aos  professores  nos  cursos  de  formação  superior,  em  especial  Licenciatura  Plena  em  Letras,  o  que  ficou  comprovado
pelo  fato  de  nem  os  próprios  professores  regentes  terem  domínio  das  regras  de  acentuação,  não  sabendo,  em  análise  geral,  sequer  a
metade  das  regras  de  acentuação  existentes,  o  que  nos  obriga  a  uma  profunda  e  tautológica  reflexão:  como  o  educador  vai  ensinar  o
que  nem  ele  próprio  sabe?  Mesmo  com  as  limitações  inerentes  à  área  educacional,  a  presente  pesquisa  justifica-se  tendo  em  vista  seu
caráter  piloto  e  pelas  sugestões  feitas  de  melhoria  para  algumas  condições  periclitantes  e,  sobremaneira,  das  linhas  gerais  para  uma
estratégia  de  ação  pedagógica  adequada  à  realidade  reinante  encontrada,  visando  à  compleição  e  à  perfeita  harmonia  no  romance
pedagógico  da  díade  ensino  aprendizagem.
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Resumo:   Este  trabalho  destina-se  à  área  de  formação  de  professores  e  aos  mecanismos  de  produção  de  conhecimentos  pelos 
alunos.  A  produção  científica  e  tecnológica  das  últimas  décadas  tem  modificado  o  homem  e  o  mundo  em  que  vive.  As  implicações
sociais,  políticas  e  éticas  destes  avanços  que  afetam  a  sociedade  foram  trabalhados  junto  aos  alunos  do  Ensino  Médio,  nas  aulas  de
Biologia,  de  modo  contextualizado.  A  coleta  dos  dados  para  a  análise  do  problema  deu-se  através  dos  procedimentos  múltiplos  usados
como  estratégia  investigativa  que  possibilitou  compreender  as  idéias  e  atitudes  dos  alunos,  seus  valores  e  suas  crenças.  Para  a
formação  de  professores,  a  análise  da  prática  pedagógica  mostrou  a  importância  da  investigação  em  ação  como  uma  alternativa  para  se
trabalhar  de  modo  reflexivo,  melhorando  a  qualidade  das  aulas  para  a  formação  de  alunos  críticos  e  atuantes,  capazes  de  tomarem
atitudes  bem  pensadas  em  sua  vida  pessoal  e  profissional.
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Código: 847

Título: Racionalidade científica e imaginação poéticaa busca por novas demandas educacionais no ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200314333002010003P9

Palavra Chave: fisica e literatura; ensino médio; interdisciplinaridade.

Resumo:  Esse  trabalho  trata  da  possível  aproximação  entre  a  Física  e  a  Literatura  Brasileira  e/ou  Universal  no  nível  médio  brasileiro.
De  forma  geral  fundamentamos,  através  de  uma  breve  análise,  a  importância  pedagógica  de  se  promover  novas  parcerias,  além  da
tradicional  entre  a  Física  e  a  Matemática,  em  função  de  novas  demandas  educacionais  surgidas  nos  últimos  anos.  Para  essa
fundamentação,  consideramos  uma  série  de  autores  contemporâneos  que  em  seus  trabalhos,  de  forma  direta  ou  indireta,  demonstraram
uma  clara  preocupação  pedagógica  em  tentar  atingir  a  maior  parte  do  pensamento  humano  contemporâneo.  A  partir  dessa
fundamentação,  mostraremos  a  viabilidade  de  uma  prática  educativa  interdisciplinar  no  nível  médio  que  contemple  a  racionalidade
científica  imbricada  com  a  imaginação  poética,  contidas  na  Física  e  Literatura.
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Código: 848

Título: Habilidades sociais em adolescentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200368733006016002P8

Palavra Chave: HABILIDADES SOCIAIS: ADOLESCENTES; RELAÇÕES SOCIAIS.

Resumo:   As  habilidades  sociais  são  importantes  indicadores  da  qualidade  de  vida  das  pessoas,  por  isto  é  importante  que  se 
desenvolvam  estudos  capazes  de  compreender  seu  significado  para  o  desenvolvimento  social  dos  seres  humanos.  O  objetivo  do
presente  estudo  foi  avaliar  as  habilidades  sociais  de  adolescentes,  alunos  do  Ensino  Médio  comparando-se  desempenho  de  acordo  com
sexo  e  série.  Participaram  60  estudantes,  de  ambos  os  sexos,  freqüentando  uma  escola  da  rede  particular  de  ensino,  de  um  município  do
interior  paulista.  Dos  participantes,  trinta  eram  do  sexo  masculino  e  trinta  eram  do  sexo  feminino,  distribuídos  em  igual  quantidade
pelas  três  séries.  O  instrumento  utilizado  para  que  os  dados  fossem  coletados  foi  o  Inventário  de  Habilidades  Sociais  (IHS)  que  aborda
fatores  distintos  para  medida  das  habilidades  sociais,  a  saber:  enfrentamento  com  risco;  auto-afirmação  na  expressão  de  afeto  positivo;
conversação  e  desenvoltura  social;  auto-exposição  a  desconhecidos  ou  a  situações  novas  e  autocontrole  da  agressividade  em  situações
aversivas.  Os  dados  foram  coletados  em  sessões  coletivas  na  própria  escola  em  que  os  participantes  estudavam  e  foram  analisados  por
meio  de  provas  estatísticas  que  permitiram  que  se  comparassem  freqüências  e  médias.  Os  resultados  permitiram  que  se  verificasse  que
bons  resultados  estão  associados  em  todos  os  fatores.  O  desempenho  dos  participantes  em  relação  à  necessidade  de  treino  de  habilidade
ou  não  em  cada  um  dos  fatores  avaliados  foi  semelhante  tanto  quando  se  comparou  sexo  e  quanto  séries.  Maiores  médias  foram
encontradas  em  auto-afirmação  na  expressão  de  afeto  positivo  e  menores  médias  em  auto-exposição  a  desconhecidos  e  situações
novas.  Maiores  dificuldades  foram  identificadas  em  conversação  e  desenvoltura  social  e  ausência  de  desempenho  acima  da  média  foi
observada  em  autocontrole  da  agressividade  em  situações  aversivas.  Os  resultados  permitiram  que  fossem  identificados  aspectos  que
colocam  os  adolescentes  em  vantagens  e  desvantagens  e  permitiram  que  déficits  fossem  identificados  para  que  sua  correção  pudesse
ser  sugerida.
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Código: 849

Título: Avaliação do programa prevençã também ensina

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200368633006016002P8

Palavra Chave: ADOLESCÊNCIA E ASPECTOS PSICOLÓGICOS; DROGAS;PREVENÇÃO.

Resumo:   O  objetivo  desse  estudo  foi  avaliar  as  atitudes  dos  jovens  que  cursaram  as  últimas  séries  do  Ensino  Fundamental  e  séries
do  Ensino  Médio,  frente  ao  uso  de  drogas.  Participaram  da  pesquisa  138  estudantes  de  uma  escola  pública  estadual  em  Diadema  -  SP,
sendo  55  em  grupo  controle  (não  passaram  pelo  Programa  Prevenção  Também  se  Ensina).  Destes  26  do  sexo  feminino  e  29  do  sexo
masculino.  No  grupo  experimental  (passaram  pelo  programa),  participaram  73  estudantes  -  38  do  sexo  feminino  e  35  do  sexo
masculino  Utilizamos  escala  do  tipo  Likert,  construída  pelo  pesquisador  com  42  afirmações  abrangendo  as  áreas  de  bem  estar  físico,
psicológico,  social  e  4  questões  abertas  em  que  os  estudantes  opinaram  sobre  as  razões  do  início  no  uso  de  drogas,  porque  se  viciam,  o
que  deveriam  proporcionar  os  programas  de  prevenção,  e  o  que  ajudaria  a  prevenir  o  uso  de  drogas.  Analisamos  quantitativa  e
qualitativamente  em  relação  aos  motivos  que  levam  o  jovem  a  iniciar  o  uso  de  drogas,  do  porque  eles  se  viciarem,  e  as  mesmas
opiniões  quanto  a  abordagem  dos  programas  de  prevenção.  Concluímos  que  o  Programa  produziu  impacto  nos  estudantes,  e  a
importância  da  avaliação  sistemática  desses  programas.  Concluímos  ainda  que  os  jovens  demandam  que  os  programas  de  prevenção
devem  também  trabalhar  com  os  pais,  auxiliando-os  na  tarefa  educativa  de  seus  filhos
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Código: 850

Título: Diretrizes para avaliação - repercussão nas práticas avaliativas de uma escola de ensino médio do 
Distrito Federal.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200331453001010001P0

Palavra Chave:  Diretrizes para avaliação; avaliação informativa; hierarquia

Resumo:   Este  trabalho  desenvolve  um  estudo  sobre  as  repercussões  da  inserção  do  documento  Diretrizes  para  Avaliação, 
elaborado  pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal,  nas  práticas  avaliativas  de  uma  escola  de  ensino  médio  do
Distrito  Federal  a  partir  de  2001.  O  documento  propõe  uma  mudança  na  prática  avaliativa  tradicional  para  uma  prática  de  avaliação
formativa  e  explicita  sua  opção  pela  pedagogia  construtivista  baseada  no  lema  "aprender  a  aprender"  e  também  pela  adoção  das
competências  no  sistema  escolar.  A  pesquisa  apresenta  uma  abordagem  dos  aspectos  teóricos  levantados  pelo  referido  documento  a
partir  de  um  ponto  de  vista  crítico,  contrastando-os  com  a  realidade  da  escola  pesquisada,  haja  vista  ser  o  documento  o  foco  do  estudo,
desde  sua  elaboração  sob  a  perspectiva  de  sua  inserção  abrupta  na  organização  do  trabalho  pedagógico  da  escola  e,  principalmente,
suas  repercussões  nas  práticas  avaliativas.  Neste  contexto,  a  pesquisa  procura  ainda  analisar  as  concepções  de  avaliação  presentes
nesse  mesmo  espaço  escolar.  A  partir  de  uma  abordagem  com  ênfase  nos  aspectos  qualitativos,  a  pesquisa  constatou  a  intrínseca
relação  entre  a  avaliação  e  a  organização  do  trabalho  pedagógico  sob  o  peso  de  uma  prescrição  unilateral  e  hierárquica.
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Código: 851

Título: LEITURA E LETRAMENTO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200327033005010023P2

Palavra Chave: LEITURA; LETRAMENTO; ENSINO MÉDIO

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  e  discutir  alguns  aspectos  relativos  ao  letramento  no  ensino  medio,  especialmente  no  que  se  refere
as  praticas  de  leitura  escolar  que  circulam  num  estabelecimento  publico  estadual  do  nivel  medio  regular  noturno,  enfocado  como  caso
exploratorio.
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Código: 852

Título: Rádio online: uma possibilidade da comunicação interativa na escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20031931018017010P0

Palavra Chave: rádio online; interatividade; trabalho cooperativo

Resumo:   A  pesquisa  analisa  os  efeitos  da  utilização  pedagógica  do  rádio  online  numa  escola  de  ensino  médio,  sob  o  ponto  de  vista
da  direção,  da  coordenação,  de  professores  e  de  alunos.  Caracterizando-se  como  pesquisa-participante,  o  estudo  desenvolveu-se
durante  um  semestre  letivo,  tendo  como  espaço  uma  escola  particular  do  Rio  de  Janeiro.  Focaliza  a  redefinição  das  relações
aluno-aluno,  aluno-professor  e  aluno-direção,  a  partir  do  processo  de  implantação  e  desenvolvimento  de  uma  rádio.  Caracteriza-se  ,
portanto,  como  um  estudo  do  impacto  do  rádio  online  nos  processos  educacionais  a  partir  da  redefinição  dos  espaços  e  da  lógica  da
interação  educador/educando.  O  referencial  utilizado  reúne  a  abordagem  cibercultural  de  P.  Lévy  e  as  dinâmicas  da  sociedade  em  rede
segundo  M.  Castells,  da  interatividade  em  M.  Silva  e  da  aprendizagem  cooperativa  tal  como  foi  estruturada  por  L.  Barros  e  D.  Maçada
&  A.  Tijiboy.  Esse  enfoque  permitiu  mapear  a  ambiência  comunicacional  presente  na  escola  pesquisada,  bem  como  definir  linhas  de
atuação  do  pesquisador  e  bases  para  intervenção  no  cenário  escolar.  A  opção  pela  pesquisa-participante  permitiu  valorizar,  também,  as
entrevistas,  a  produção  e  a  avaliação  coletiva  de  programas  de  uma  rádio,  envolvendo  alunos,  professores  e  representantes  da  equipe
de  direção  da  escola.  Estes  agentes  participaram  de  todas  as  etapas  do  projeto,  desde  a  negociação  de  sua  implantação  até  as  avaliações
de  cada  atividade  desta  rádio.  A  cada  encontro,  as  análises  do  material  referente  ao  que  estava  sendo  construído  era  objeto  de  discussão
e  de  reconstrução  coletiva.  O  conjunto  cumulativo  destas  análises  foi  permitindo  captar  as  inquietações  discentes,  docentes  e  da
direção,  no  que  se  refere  aos  impasses  e  possibilidades  na  escola  pesquisada  e  na  própria  rádio.  As  conclusões  apontam  indícios  de  que
a  utilização  pedagógica  da  rádio  online  trouxe  para  os  alunos  a  percepção  da  importância  de  sua  participação  ativa  e  colaborativa  nos
processos  decisórios  da  escola,  seja  na  implementação  do  seu  projeto  político-pedagógico,  seja  na  construção  do  conhecimento  em  sala
de  aula.  Para  a  Direção  e  os  professores,  significou  a  descoberta  da  possibilidade  de  modificação  da  postura  comunicacional  vigente,
tornando  aquele  que  sabe,  mediador  e  provocador  da  aprendizagem  cooperativa.
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Código: 853

Título: Saberes docentes e história: reflexões sobre ensino e formação de professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20037840002012015P7

Palavra Chave:  professor de história; conhecimentos do professor; teoria e prática

Resumo:   Adotando  o  referencial  de  saberes  docentes  (Tardif,  2002)  e  a  classificação  dos  conhecimentos  do  professor  de  Shulman
(1987),  este  estudo  analisa  quais  os  conhecimentos  são  considerados  necessários  ao  professor  de  História,  segundo  a  literatura,
professores  formadores  e  atuantes  na  rede  pública  do  ensino  fundamental  e  médio.  Para  a  coleta  de  dados  utiliza  entrevistas
semi-estruturadas,  abrangendo  uma  população  de  15  entrevistados,  sendo  nove  formadores,  subdivididos  em  três  grupos:  três  de
disciplinas  específicas  do  curso  de  História  de  uma  instituição  de  ensino  superior,  três  de  metodologia  e  prática  de  ensino  e  três  das
disciplinas  pedagógicas  (Didática  Geral,  Estrutura  e  Funcionamento  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  Psicologia  da  Educação)  da
mesma  instituição.  Aponta  como  principais  resultados:  a)  os  saberes  docentes  são  múltiplos,  tendo  um  caráter  pessoal,  social  e
pragmático  vinculado  ao  tempo  de  trabalho  e  às  experiências  vivenciadas;  b)  dentre  os  diversos  saberes,  as  instituições  formadoras
somente  têm  focalizado  os  saberes  de  formação  (saberes  pedagógicos  e  disciplinares);  c)  a  prática  é  valorizada  como  espaço  contínuo
de  formação,  onde  são  desenvolvidos  os  saberes  experienciais,  que  filtram  os  demais  saberes  em  função  das  necessidades  cotidianas;
d)  a  concepção  de  propostas  de  ensino  e  aprendizagem  requer  a  consideração  do  contexto  escolar  no  qual  elas  serão  implementadas,
através  da  análise  de  seus  limites  de  realização;  e)  as  instituições  formadoras  precisam  melhorar  a  articulação  entre  seu  próprio  corpo
docente,  entre  teoria  e  prática  e  sua  articulação  com  o  ensino  médio  e  fundamental.  Conclui-se  que  existe  uma  convergência  entre  os
elementos  constituintes  dos  conhecimentos  de  conteúdo,  pedagógicos  de  conteúdo,  curriculares,  dos  alunos  e  suas  características,  de
contexto  e  dos  fins  educacionais  do  ponto  de  vista  de  formadores  e  professores  atuantes.  Entretanto,  grande  parte  dos  professores
atuantes  na  rede  pública  consideram  que  os  conhecimentos  pedagógicos  são  apenas  técnicas  de  trabalho,  dissociados  do  aspecto  teórico
e  reflexivo.  Mesmo  considerando  que  todos  os  saberes  estão  inter-relacionados,  a  maioria  dos  professores  formadores  dá  grande
destaque  aos  conhecimentos  de  conteúdo  e  pedagógicos  de  conteúdo  (ligados  ao  aspecto  teórico  e  metodológico  da  História),  enquanto
os  professores  da  rede  pública  enfatizam  principalmente  a  influência  do  contexto  escolar  em  seu  trabalho.
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Código: 854

Título: A educação física e a construção da feminilidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313542001013051P2

Palavra Chave:  Ensino, Adolescentes e Feminilidade

Resumo:   Esta  dissertação  trata  das  representações  de  feminilidade  de  meninas  adolescentes  e  da  forma  como  estas  representações
se  associam  ao  corpo.  O  trabalho  de  campo  foi  realizado  em  uma  escola  pública  estadual.  A  partir  da  observação  das  aulas  de  educação
física  de  uma  turma  de  alunas  do  Ensino  Médio  e  de  entrevistas  realizadas  com  algumas  dessas  alunas,  busquei  identificar  as
representações  de  feminilidade,  a  forma  como  estas  se  associam  ao  corpo  e  a  maneira  como  a  educação  física  escolar  aborda  a  questão
da  feminilidade.  A  fundamentação  teórica  trás  alguns  fragmentos  da  história  das  mulheres,  algumas  formas  de  expressão  da
feminilidade  que  tem  se  posicionado  hegemonicamente  em  diferentes  contextos  históricos  e  algumas  pedagogias  que  tem  sido  utilizada
por  instâncias  como  a  família,  a  escola  e  a  mídia  na  construção  dessas  feminilidades.
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Título: Um estudo das relações dos alunos com os saberes matemáticos escolares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200328832001010001P7

Palavra Chave:  Saber escolar matemático, educação, ensino matemática

Resumo:   Este  estudo  discute  as  relações  dos  alunos  do  1o  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular  de  Belo  Horizonte  com  os
saberes  matemáticos  escolares.  Mapeados  aspectos  que  configuram  tais  relações,  manifestações  dos  mesmos  foram  identificadas  no  ato
de  resolver  exercícios  sobre  números  racionais  e  irracionais  pelos  alunos.  A  orientação  metodológica  da  pesquisa  é  qualitativa  e  a
coleta  de  dados  se  iniciou  através  de  um  estudo  que  validou  o  primeiro  instrumento  de  coleta  de  dados  para  o  nosso  estudo  principal:  o
questionário.  Além  deste,  utilizamos  inventários  (textos  dos  alunos)  (Charlot(2000)),  entrevistas  e  testes  sobre  números  racionais  e
irracionais.  As  teorias  de  Charlot(2000)  e  de  Tall&Vinner(1981)  orientaram  a  análise  dos  dados.  As  entrevistas  e  os  inventários  foram
analisados  utilizando  instrumentos  da  Análise  de  Conteúdo  Bardin  (1977)  e,  eventualmente,  Análise  de  Discurso  (2001).  Depois  de
mapeadas  as  relações  com  os  saberes  matemáticos,  identificamos  elementos  de  tais  relações  que  se  manifestaram  na  resolução  de
exercícios  sobre  números.  Para  isso,  os  alunos  foram  distinguidos  em  três  grupos  de  acordo  com  a  apresentação  e  uso  da  definição  de
número  racional  e  irracional.  Destacam-se  os  seguintes  elementos:  a  imagem  que  os  alunos  revelaram  ter  de  si  mesmos,  suas  afinidades
(ou  aversões)  com  relação  à  matemática,  suas  concepções  sobre  o  ato  de  aprendê-la  e  suas  representações  sobre  a  mesma.  A  partir
deste  estudo,  consideramos  fundamental  a  percepção  de  que  ao  lidar  com  alunos,  nós,  educadores  matemáticos  precisamos  estar
atentos  à  diversidade  de  relações  que  se  estabelecem  entre  os  saberes  matemáticos  escolares  e  os  alunos,  ainda  que  estes  pertençam  a
um  mesmo  meio  social,  cultural  e  econômico.  Tais  relações  se  manifestam  na  aprendizagem  de  um  conteúdo  matemático.  É  preciso,
portanto,  que  o  educador  conheça  e  discuta  tais  relações,  mas  isso  requer  uma  ampla  visão  das  representações  dos  alunos  sobre  a
matemática,  hábitos  de  estudo,  preconceitos  sobre  o  ato  de  aprendê-la,  imagens  sobre  si  diante  dela  e  expectativas  futuras.
Consideramos  que  este  trabalho  iniciou  um  longo  percurso  nesta  direção.
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Título: O conceito de entropia num curso destinado ao Ensino Médio a partir de concepções prévias dos 
estudantes e da História da Ciência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032185633003017001P2

Palavra Chave:  Ensino de Física; Construtivismo; Ensino Médio, Entropia

Resumo:   Dentro  de  uma  perspectiva  construtivista,  a  pesquisa  em  questão  pretendeu  avaliar  a  evolução  da  aprendizagem  de  alunos
do  Ensino  Médio,  quando  colocados  em  contato  com  o  conceito  de  Entropia  em  situações  cotidianas.  Nossa  estratégia  se  baseou  nas
concepções  prévias  dos  estudantes  e  na  utilização  da  História  da  Ciência  como  pano  de  fundo  na  contextualização  dos  conhecimentos
desenvolvidos.  Para  a  tomada  de  dados  experimentais,  coletados  através  de  respostas  escritas  (pré  e  pós-teste),  acompanhamos  um
grupo  de  dez  estudantes  durante  um  mini  curso  com  duração  total  de  cinco  aulas.  Utilizamos  a  Análise  de  Conteúdo  (Bardin,  1977)
para  o  tratamento  dos  dados  que  foram  classificados  em  categorias  de  respostas.  Como  o  pré-teste  evidenciou  as  dificuldades  dos
estudantes  em  relação  aos  conceitos  de  Física  Térmica,  optamos  por  focalizar  nossa  análise  nas  respostas  dos  indivíduos  em  relação
aos  conceitos  de  ordem/desordem,  reversibilidade/irreversibilidade  presentes  nos  eventos  cotidianos  trabalhados  dentro  do  mini  curso.
Ao  final,  foi  possível  constatar  uma  melhora  nas  noções  da  maior  parte  dos  estudantes  da  nossa  amostra.
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Título: Os professores de Inglês e sua formação contínua

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20039740005011005P0

Palavra Chave:  form. contínua,base de conhecimento,comunidade de professor

Resumo:   Com  a  implementação  da  nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  nº  9394  de  1996,  enfatizada  pelos  parâmetros 
curriculares,  a  disciplina  de  língua  estrangeira  moderna  passa  a  ocupar  um  lugar  de  destaque  na  estrutura  curricular  do  novo  Ensino
Médio.  Esse  curso  passa  a  ter  como  finalidades:  a  consolidação  e  o  aprofundamento  dos  conhecimentos  adquiridos  no  ensino
fundamental,  a  preparação  básica  para  o  trabalho  e  a  cidadania,  e  o  aprimoramento  do  educando  como  pessoa  humana.  Nessa
perspectiva,  o  ensino  de  uma  língua  estrangeira  moderna  deixa  de  preocupar-se  com  um  ensino  instrumental  técnico,  confrontando
uma  nova  realidade  que  visa  garantir  a  capacitação  do  aluno  a  desenvolver  as  quatro  habilidades  necessárias  ao  domínio  de  uma  língua
estrangeira:  leitura,  compreensão  auditiva,  expressão  oral  e  desempenho  de  escrita.  Este  trabalho  surgiu,  justamente,  com  o  propósito
de  verificar  em  que  medida  a  formação  (inicial  e  contínua)  dos  professores  de  língua  estrangeira  moderna,  particularmente  de  língua
inglesa,  propicia  condições  para  que  esses  professores  desenvolvam  um  processo  de  ensino  que  possibilite  a  aprendizagem  baseada  no
domínio  das  quatro  habilidades,  dentro  das  condições  reais  das  escolas  regulares  da  rede  pública  e  da  rede  particular  de  ensino.
Desenvolvido  à  luz  das  idéias  de  Shulman,  este  estudo  envolveu  vinte  e  sete  professores  de  língua  inglesa  em  nível  de  Ensino  Médio
na  cidade  de  Ponta  Grossa,  e  vinte  e  seis  formandos  dos  cursos  de  Licenciatura  em  Letras  -  Habilitação  Português  e  Inglês  e
Licenciatura  em  Letras  -  Habilitação  Inglês  da  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa.  Assim,  realizou-se  uma  pesquisa  com
abordagem  qualitativa,  em  nível  exploratório-descritivo,  utilizando  dois  instrumentos  de  coleta  de  dados:  entrevista  semi-estruturada
para  os  professores  e  questionário  para  os  formandos.  Ao  analisar  os  dados  coletados  através  da  pesquisa  realizada  e  os  conceitos
apreendidos,  alguns  dos  pressupostos  básicos  convalidaram-se  como,  por  exemplo,  a  necessidade  de  uma  reflexão  sobre  o  atual
processo  de  formação  dos  docentes  e  sobre  as  ações  na  busca  da  construção  de  uma  base  de  conhecimento  sólida;  porém,  outros
aspectos  relevantes  apareceram  e  são  merecedores  de  atenção:  a  vontade  e  a  necessidade  expressa  pelos  professores  em  participarem
de  atividades  de  formação  contínua  e  de  terem  sua  formação  com  enfoque  no  aspecto  de  "aprender  a  ensinar".  Finalmente,  alguns
caminhos  reveladores  de  mudanças  são  apresentados,  com  referência  na  teoria  de  Shulman,  para  se  alcançar  um  objetivo  maior:contar
com  professores  que  serão  verdadeiros  profissionais  do  conhecimento.
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Título: O fator estilístico na determinação da linguagem irreverente e crítica de Gabriel, O Pensador

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200323731004016009P4

Palavra Chave:  estilística, rap, irreverência

Resumo:   Este  trabalho  realizou  uma  abordagem  estilística  dos  recursos  da  linguagem  dos  textos  musicais  dos  textos  musicais  do
rapper  Gabriel,  O  Pensador,  motivado  pelo  desejo  de  descobrir  uma  forma  de  interessar  alunos  do  Ensino  Médio,  na  leitura  de  textos
poéticos.  Em  primeiro  lugar,  destaquei  o  papel  social  e  didático  da  música  desde  a  Antigüidade  como  forma  expressão  do  indivíduo  e
da  comunidade.  Em  seguida,  adentrei  nas  relações  lingüísticas  com  a  produção  de  cordel  e  com  cantigas  trovadorescas  pelo  seu  caráter
de  crítica  social.  Além  disso,  trouxe  informações  sobre  o  rap,  estilo  musical  do  movimento  hip-hop,  para  caracterizar  o  contexto  social
da  produção  musical.  Desenvolvi,  portanto,  o  estudo  do  estilo  individual  do  autor  a  partir  de  considerações  teóricas  sobre  os  aspectos
léxico-semânticos,  sonoros,  morfossintáticos  e  da  enunciação  na  construção  da  expressividade  discursiva.  Por  conseguinte,  selecionei
letras  características  para  mostrar  as  marcas  lingüísticas  que  teceram  o  entrelaçamento  dos  planos  do  conteúdo.
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Título: Conselho de escola: locus privilegiado de vivência da cidadania

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034033017018007P8

Palavra Chave:  gestão participativa, cidadania, conselho escolar

Resumo:   Nos  últimos  anos,  a  literatura  educacional  nacional  e  internacional  vem  apontando  estudos  que  revelam  a  importância  da
gestão  democrática  escolar  como  prática  que  viabilize  a  melhoria  da  qualidade  de  ensino.  Esses  estudos  se  pautam  no  fato  de  que  a
participação  gera  um  sentido  de  pertencimento  nos  que  contribuem  efetivamente  no  planejamento,  execução,  controle  e  avaliação  dos
projetos  da  escola  e,  por  conseguinte,  suscita  a  democratização  das  relações  no  interior  da  escola.  Isso  implica  reconhecer  que  a  escola
é,  fundamentalmente,  um  locus  de  vivência  da  cidadania.  Nesse  sentido,  este  trabalho  tem  por  objetivo  investigar  como  se  processa  o
mecanismo  de  participação  de  todos  os  segmentos  que  compõem  a  escola  nos  processos  decisórios,  considerando  esse  tipo  de  atuação
como  exercício  da  cidadania  ativa  e  sobre  como  ocorrem  as  relações  e  interações  intra  e  extra-escolares.  Para  isso,  optei  por  estudar  a
organização,  o  funcionamento  e  as  influências  que  o  Conselho  de  Escola  -  órgão  máximo  deliberativo  da  escola  -  exerce  na  instituição
escolar  como  um  todo,  pois  concebo  tal  colegiado  como  estratégia  privilegiada  de  democratização  do  processo  educacional.  Articulei
minha  busca  teórico-empírica  em  torno  da  seguinte  questão:  Em  que  medida  o  Conselho  de  Escola  favorece  a  construção  e  a  vivência
da  cidadania  ativa,  criando  condições  efetivas  de  construção  de  sujeitos  coletivos  e  conscientes  de  seu  papel  como  agentes
transformadores  da  sociedade?  A  instituição  estudada  é  um  colégio  de  ensino  médio  cuja  vivência,  desde  a  fundação,  é  praticar  a
gestão  participativa  como  norteadora  da  formação  cidadã  de  seus  sujeitos.  Coletei  os  dados  realizando  pesquisa  de  campo  por  meio  de
participação  em  reuniões  do  Conselho  de  Escola  e  em  outras  atividades,  análise  documental  e  realização  de  entrevistas  em
profundidade  com  participantes  eleitos  de  todos  os  segmentos  representativos  desse  colegiado  juntamente  com  sujeitos  não
participantes  do  Conselho,  perfazendo  a  amostragem  dos  representados,  visando  captar  a  efetiva  participação  e  influência  nas  decisões
de  representantes/representados  na  vida  da  escola.  Os  dados  coletados  nos  dão  um  indicativo  importante  das  possibilidades  e  limites
que  a  escola  enfrenta  na  luta  pela  democratização  das  relações  que  se  processam  em  seu  interior  e  evidenciam  quanto  a  escola  pode  ser,
concretamente,  um  espaço  sistemático  não  só  de  formação  para  a  cidadania,  mas  do  exercício  da  cidadania.
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Palavra Chave: Avaliação;formação de professor; educação.

Resumo:  O  exame  das  formas  de  tratamento  que  o  país  tem  dispensado  àqueles  que  atuam  no  magistério,  permite  constatar  que  para
grande  número  dessas  pessoas,  a  "profissão  professor"  está  longe  de  lograr  constituir  um  estatuto  social.  Há  um  dilema  estrutural  por
resolver  em  torno  da  questão  que  não  se  explicita  na  falta  de  professores.  Existem  professores  formados  não  -  ocupados  e  ocupados
não  habilitados.  O  drama  da  desvalorização  profissional  persiste.  Os  anos  noventa  parecem  indicar  sinais  de  uma  politica  sustentavel
de  formação  do  magisterio,  há  um  aprofundamento  do  debate  no  âmbito  das  instituições  da  sociedade  civil  quanto  na  esfera  do  Estado.
A  aprovação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Brasileira  em  dezembro  de  1996,  dedicado  um  titulo  aos  "profissionais  da
educação"  atende  às  tendências  contemporâneas  e  remete  a  formação  do  professor  do  ensino  básico  para  o  nivel  superior,  devendo  ser
oferecida  pela  universidade  ou  pelos  "Institutos  Superiores  de  Educação".  Anteriormente  à  LDB,  essa  formação  acontece  no  ensino
médio,  na  Escola  Normal,  habitado  os  profissionais  no  Magistério  de  1º  grau  -  para  atuar  da  pré-escola  à  4ª  série.
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Título: O Ensino de Química no Nível Médio: Entraves que Obstacularizaram a Construção de Conceitos 
Fundamentais.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20031128001010040P4

Palavra Chave:  Ensino de Química, Ensino de Ciências

Resumo:   Este  trabalho  procura  compreender  as  possíveis  conexões  entre  esquemas  mentais  e  a  aprendizagem  dos  conteúdos 
nucleares  de  química,  no  âmbito  da  escola,  com  estudantes  da  3a  série  do  ensino  médio,  turno  noturno,  mostrando  a  estreita  relação
entre  funções  cognitivas  e  aprendizagem.  O  que  se  pretende  é  elaborar  um  constructo  teórico  para  esclarecer  questões  ainda  obscuras
no  âmbito  do  ensino  de  ciência,  em  especial  no  ensino  de  química.  O  estudo  de  caso  apresenta-se  como  método  adequado  para  a
realização  de  pesquisa  dessa  natureza.  Os  instrumentos  de  apreensão  dos  dados  consistiram,  inicialmente,  na  análise  dos  históricos
escolares  dos  estudantes  selecionados  por  critérios  qualitativos,  considerando  aqueles  que  mais  dificuldade  apresentavam,  seguida  por
aplicação  de  entrevista  semi-estruturada,  realizada  individualmente  e  aplicação  de  instrumentos  com  questões  abertas,  visando
apreender  o  modo  como  os  estudantes  operam  com  os  conceitos  fundamentais  da  química.  Também  foram  realizados  observações  e
registros  de  cinco  aulas  e  foi  aplicada  uma  entrevista  ao  professor  de  química.  Teoricamente,  a  pesquisa  fundamenta-se  no  conceito  de
"aprendizagem  significativa"  de  Ausubel;  no  "esquema  cognitivo"  de  Jean  Piaget  e  na  noção  de  "obstáculo  epistemológico"  de  Gaston
Bachelard.  Os  resultados  mostram  que,  ao  término  do  ensino  médio,  os  conceitos  fundamentais  da  química  não  são  apreendidos
significativamente  devido  à  dissociação  entre  forma  e  conteúdo;  ou  seja,  os  estudantes  mostraram-se  prejudicados  no  que  se  refere  à
resolução  de  problemas  que  lhes  exigiam  abstração  e  estabelecimento  de  relações.  Tais  resultados  abrem  a  discussão  sobre
metodologias  de  ensino  de  ciência  que  enfatizam  o  conteúdo  em  detrimento  da  forma  de  conhecer  e  teimam  em  ensinar  conceitos  sob  a
orientação  orientação  epistemológica  de  base  empiricista.
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Título: PARA QUE ENSINAR LITERATURA PARA QUEM CARREGA SACO NAS COSTAS?
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Palavra Chave:  ensino , literatura , leitura , escrita , crítica genética

Resumo:   Esta  pesquisa  objetiva  responder  a  pergunta  realizada  por  um  aluno  do  Ensino  Médio  de  uma  Escola  Pública  :  "Pra  que
ensinar  literatura  pra  quem  carrega  saco  nas  costas?"  .  Leahy  -  Dios  ,  Candido  ,  Gonçalves  ,  Ostrower  ,  Geraldi  e  Compagnon
sinalizaram  que  o  desinteresse  do  aluno  pela  literatura  tinha  causas  sociais  ,  ligadas  ao  utilitarismo  advindo  da  racionalidade  espalhada
na  sociedade  ,  que  se  materializa  em  situações  objetivas  como  comer  ,  vestir-se  ,  abrigar-se  sob  um  teto  ou  arrumar  um  emprego  ,
contexto  que  não  faz  a  literatura,  enquanto  arte  ,  interessante  .  Entrevi  ,  acompanhada  de  Sabato  ,  Walty  ,  Britto  ,  Kramer  e  Geraldi  os
fantasmas  que  assombravam  os  alunos  ,  que  não  se  reconheciam  como  autores  de  seus  próprios  textos,  observando  que  os  mesmos  não
escreviam  textos  por  prazer  ,  mas  para  cumprir  tarefas  escolares,  como  trabalhadores  .  Busquei  ,  então  ,  uma  forma  de  leitura  e  escrita
que  se  diferenciasse  do  cotidiano  das  aulas  e  permitisse  o  não  temor  aos  erros  ortográficos  ,  um  fantasma  sempre  presente  .  Encontrei-a
em  Memorial  do  Fim  ,  de  Haroldo  Maranhão  .  Em  quatro  capítulos  dessa  obra,  o  autor  realiza  um  processo  de  apropriação  ,
utilizando-se  de  fragmentos  literários  retirados  de  romances  de  Machado  de  Assis  ,  não  usando  nenhuma  palavra  sua  .  Munida  da
fórmula  de  Maranhão  ,  apliquei-a  num  exercício  de  leitura  e  escrita,  numa  3ª  série  do  Ensino  Médio  -  período  noturno  ,  da  EE.  Prof.
Carlos  Augusto  de  Camargo",  em  Piedade  para  responder  ao  aluno  inquisidor  e  a  mim  mesma  ,  enquanto  professora  de  Língua
Portuguesa  e  Literatura  :  "pra  que  ensinar  literatura  pra  quem  carrega  saco  nas  costas?"  .  A  exemplo  de  Haroldo  Maranhão  ,  que
escolheu  as  obras  de  Machado  de  Assis  ,  selecionei  o  conto  Senhoras  de  Tchekhov  ,  que  narra  a  história  de  um  professor  que  estava
prestes  a  perder  o  emprego  .  Como  resultado  ,  surgiram  criações  com  enfoques  diferenciados  ,  porém  em  nenhum  momento  os  alunos,
enquanto  jovens  trabalhadores  ,  se  distanciaram  do  trabalho  e  do  "saco  nas  costas"  .  No  caminho  de  Maranhão  ,  foram  criadas  vinte  e
uma  novas  narrativas,  num  processo  de  construção  semelhante  a  um  quebra  -  cabeças  ,  onde  os  alunos  retiraram  as  peças  do  conto
Senhoras  de  Tchekhov  para  a  construção  de  suas  próprias  criações  ,  cujas  análises  foram  realizadas  através  da  Crítica  Genética  ,
seguindo  os  passos  de  Salles  ,  De  Biasi  ,  Gresillon  ,  Hay  e  Zular  .  A  pesquisa  provocou  uma  ação  de  simultaneidade  ,  pois  a  medida  em
que  os  vinte  e  um  quebra-cabeças  eram  montados  pelos  alunos  ,  em  seus  textos  ,  havia  se  montado  um  outro  ,  o  meu  ,  cuja  forma
permitiu-me  captar  que  a  pergunta  do  aluno-inquisidor  havia  sido  direcionada  a  mim  ,  enquanto  professora  de  Língua  Portuguesa  e
Literatura  ,  portanto  profissional  da  educação.  Uma  pergunta  ,  numa  noite  ,  vinda  do  fundo  de  uma  sala  de  aula  do  Ensino  Médio  ,
através  da  voz  de  um  aluno  ,  trouxe-me  a  consciência  da  importância  de  ensinar  literatura  a  quem  carrega  "saco  nas  costas"  .
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Título: Há fogo no jogo do texto: reflexões sobre a questão do conteúdo transdisciplinar na aula de redação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034320001010008P8

Palavra Chave:  Aula de Redação, Texto argumentativo, Interdisciplinaridade

Resumo:   O  presente  trabalho  reflete  a  intenção  de  ler  as  bases  da  dificuldade  de  produção  do  texto  escrito,  pensada  sob  a  metáfora
da  viagem  feita  de  estrada  e  de  paisagem,  ou  de  vôo,  se  a  ida  é  pelo  ar.  Para  contextualizar  essa  leitura,  leva  em  consideração,  além  de
uma  história  de  doze  anos  de  experiência,  textos  produzidos  por  100  alunos  do  Ensino  Médio  de  escolas  privadas  de  São  Luís  do
Maranhão.  partindo,  então,  da  caracterização  do  texto,  como  objeto  transdisciplinar,  constrói  um  diálogo  interdisciplinar  e  tece  uma
intertextualidade  teórica  entre  as  áreas  de  Pedagogia,  Letras  (Lingüística  e  Lingüística  Textual),  Filosofia  e  História,  numa  articulação
dialógica  para  o  aprofundamento  das  leituras  sobre  a  aula  de  redação.  Reflexões  que  contornam  o  percurso  material  do  texto  para  ir
além,  no  conteúdo:  eixo  da  discussão  interdisciplinar  sobre  a  aula  de  redação;  momento  da  diluição  das  linhas  disciplinares  no  objeto;
local  onde  se  detecta  o  preenchimento  ou  o  esvaziamento  do  sentido  da  aula  de  redação,  surgindo,  daí,  o  que  este  trabalho  também
propõe:  a  orientação  epistemológica  para  a  construção  do  conceito  do  real  e  a  fundamentação  ontológica,  levando  em  consideração  o
pensamento  dialético  e  a  Ontologia  do  ser  social  de  Lukács,  aplicando-a  à  leitura  do  texto  literário  de  que  a  aula  de  redação  não  pode
prescindir.  Por  fim,  o  presente  trabalho  apresenta  um  ensaio  transdisciplinar  constituído  de  textos  poéticos  que  resultam,
inevitavelmente,  do  impulso  que  é  linguagem,  Filosofia  e  História  -  alunos  dos  fios  que  tecem  a  teia  que  é  a  vida  plena  de  conteúdo
concreto  para  o  qual  o  olhar  se  dirige  ao  escrever  que  resulta  do  ler.
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Título: Brincando com o perigo: um estudo sobre o uso de jogos virtuais em um grupo de estudantes de uma 
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Palavra Chave:  Saúde coletiva/educação; Saúde da criança e do adolescente

Resumo:  INTRODUÇÃO:  as  atuais  formas  de  entretenimento  com  o  uso  da  informática  estabelecem  novos  modelos  de  relações
sociais.  A  pesquisa  procurou  averiguar  se  o  uso  de  jogos  eletrônicos  podem  ser  nocivos  à  saúde  da  população  jovem  no  que  tange  aos
efeitos  em  seu  desenvolvimento  escolar,  suas  atividades  habituais  e  a  utilização  dos  jogos  eletrônicos.  OBJETIVO:  conhecer  o  padrão
de  uso  dos  jogos  virtuais  e  a  relação  com  fatores  sociodemográficos  dos  estudantes  de  uma  escola  pública  de  Porto  Alegre.  MÉTODO:
trata-se  de  um  estudo  observacional,  analítico,  de  delineamento  transversal.  A  população  do  estudo  constituiu-se  dos  776  alunos
matriculados  da  5a  série  do  Ensino  Fundamental  até  a  3a  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública,  caracterizada  pelas  baixas
condições  socioeconômicas.  Apenas  663  alunos  preencheram  o  questionário,  obtendo-se  uma  perda  amostral  de  14,2%.  O  questionário
foi  anônimo  auto-aplicado,  reuniu  trinta  e  duas  questões  divididas  em  dois  blocos:  o  primeiro  contendo  dados  sociodemográficos  e  o
segundo  com  os  dados  pertinentes  ao  padrão  de  utilização  dos  jogos.  Os  dados  foram  analisados  pelo  programa  SPSS  for  Windows  10,
utilizou-se  análise  univariada  e  o  Teste  Qui-Quadrado  para  a  verificação  das  associações  entre  as  variáveis.  RESULTADOS:  a  amostra
apresentou  55,5%  de  alunos  do  sexo  feminino,  e  44,5%  do  sexo  masculino.  Os  resultados  mostram  que  dos  estudantes,  69,7%  utilizam
os  jogos  eletrônicos,  destes  82,6%  são  meninos  e  59,3%  são  meninas.  Os  alunos  repetem  menos  os  anos  escolares  quando  jogam
(53,9%)  em  relação  aos  que  não  jogam  (63,2%).  Os  meninos  jogam  mais  diariamente  (61,1%),  durante  5  horas  ou  mais  por  dia
(81,0%),  durante  o  dia  e  à  noite  (68,1%).  Enquanto  que  o  tempo  despendido  de  jogo  das  meninas  é  menor,  jogam  mais  de  uma  vez  por
semana  (53,6%),  durante  1h  ou  menos  por  dia  (58,4%)  e  no  horário  que  der  (54,9%).  As  cenas  que  os  estudantes  mais  utilizam  são  as
de  luta,  com  sangue  e  de  quebrar  tudo  (30,5%),  cenas  de  velocidade  (23,3%)  e  esporte  (22,4%).  Os  meninos  preferem  mais  as  cenas  de
violência  como  a  de  "luta,  sangue  e  quebrar  tudo"  (61,2%),  enquanto  que  as  meninas  apreciam  mais  as  cenas  de  paisagens  e  aventuras
(88,3%).  Os  pais  ou  responsáveis  na  perspectiva  dos  alunos  não  comentam  nada  sobre  os  jogos  (40,7%),  32,3%  aprovam  os  jogos,
sendo  que  13,5%  dos  pais  aprovam  com  restrições  e  com  o  mesmo  percentual,  desaprovam  o  uso  de  jogos  eletrônicos.  Jogam  para
obter  diversão  (76,1%),  sendo  que  21,5%  dos  alunos  já  imitaram  na  vida  real  cenas  de  jogos.  Os  meninos  (71,5%)  imitam  mais  cenas
de  jogos  do  que  as  meninas  (28,5%)%).  As  cenas  mais  imitadas  foram  as  de  futebol  e  outros  esportes  (39,7%),  golpes  de  luta  e  uso  de
arma  (34,9%),  manobras  (20,6%)  e  brincadeiras  e  jogos  de  cartas  (4,8%).  A  maioria  suspende  o  jogo,  somente  quando  começa  a  sentir
mal-estar  físico  (49,5%).  CONCLUSÃO:  os  achados  sugerem  que  as  atividades  de  vigilância  e  educação  em  saúde  assumem  papel
estratégico  na  vida  do  adolescente.  Entendemos  que  os  pais  ou  responsáveis  devem  ser  orientados  a  monitorar  o  uso  de  jogos
eletrônicos,  para  promover  a  saúde  na  vida  dos  seus  filhos.  Defende-se  aqui  a  idéia  de  que  os  profissionais  da  saúde,  principalmente  os
que  atuam  na  área  da  saúde  coletiva,  ao  tomar  conhecimento  dos  espaços  de  entretenimento  dos  jovens,  estarão  mais  capacitados  a
atuar  em  defesa  da  sua  saúde.

Data Pesquisa: 23/12/2008

Autor: Stella Maria Feyh Ribeiro

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 23/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 864 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 865
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Palavra Chave:  ensino contextualizado, ensino construtivista, aprendizagem

Resumo:  Um  dos  objetivos  precípuos  que  perseguimos  nesta  pesquisa  foi  o  de  desenvolver  um  Ensino  de  Química  voltado  para  a
contextualização  de  conteúdos,  com  o  fim  de  gerar  uma  maior  motivação  e  envolvimento  dos  alunos  durante  as  aulas  e,  com  isso,
promover  meios  para  ensejar  uma  aprendizagem  significativa  no  ensino  desta  ciência.  O  motivo  que  nos  impulsionou  para  a  realização
deste  trabalho  foi  o  fato  de  percebermos  o  grande  desinteresse  dos  alunos  durante  as  aulas.  Uma  das  razões  desse  desinteresse  pode  ser
a  maneira  como  o  ensino  de  química  ainda  é  desenvolvido  nas  escolas,  onde  o  aluno  é  forçado  a  memorizar  uma  grande  quantidade  de
conceitos,  os  quais  são  muitas  vezes,  tratados  de  forma  descontextualizada,  valorizando  uma  aprendizagem  puramente  mecânica.  Neste
trabalho,  foi  desenvolvida  uma  metodologia  de  ensino  onde  os  conteúdos  de  química  foram  tratados  de  maneira  inter-relacionada  com
temas  vindos  da  realidade  do  aluno.  As  atividades  educativas  foram  trabalhadas  de  forma  dinâmica  e  com  utilização  de  materiais
didáticos  diferenciados.  A  pesquisa  fundamentou-se  no  conceito  da  "aprendizagem  significativa"  estabelecida  por  Ausubel  e  em
aspectos  que  embasam  um  ensino  construtivista  o  qual  se  baseia  numa  perspectiva  interacionista.  Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa,
foi  utilizada  uma  metodologia  com  base  em  uma  análise  qualitativa  do  tipo  pesquisa-ação  a  qual  teve  como  instrumentos  de
investigação  a  observação  direta  e  participante,  entrevista  semi-estruturada  e  questionários.  Foram  investigados  40  alunos  que
cursavam  o  2º  ano  do  Ensino  Médio  em  uma  escola  pertencente  à  rede  pública  federal  de  ensino.  Os  resultados  da  pesquisa  mostraram
que,  mediante  a  metodologia  utilizada,  os  alunos  se  tornaram  muito  mais  envolvidos  e  participantes  durante  as  aulas,  além  de
demonstrarem  que  passaram  a  perceber  muito  mais  relações  existentes  entre  os  conteúdos  químicos  estudados  e  conceitos  conhecidos  e
relevantes.
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Título: O sentido de corporeidade e a atuação profissional do professor de educação física do ensino médio 
público
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Palavra Chave: corporeidade; corpo;educação física escolar; prática pedagógica.

Resumo:  Aliando-se  estudos  que  têm  focalizado  atenção  nas  representações  que  professores  de  educação  física  possuem  a  respeito  dos
corpos  dos  seus  alunos  àqueles  que  têm  diagnosticado  certo  descontentamento  dos  alunos  frente  à  prática  pedagógica/corporal  dos  seus
professores,  a  questão  da  corporeidade  parece  evidenciar-se  primordial  para  a  práxis  da  educação  física  escolar.  Pois,  ser  corpo,  é  estar
no  mundo  sensível  e  inteligentemente  através  de  um  diálogo  de  aprendizagem,  no  sentido  de  vivenciar  atitudes  e  encontrar  corpos  mais
enriquecidos  vital  e  emocionalmente.  É  saber  olhar  expressões  e  desejos  deste  corpo  e  do  corpo  ao  lado.  Assim,  objetivou-se  investigar
o  processo  de  construção  do  sentido  de  corporeidade  do  professor  de  educação  física  do  ensino  médio  público  estadual  em  relação  à
sua  atuação  profissional.  Participaram  deste  estudo,  cinco  professores,  selecionados  aleatoriamente,  pertencentes  à  região  de  Rio
Claro/SP;  sendo  três  mulheres  e  dois  homens,  com  idade  variando  entre  27  e  53  anos.  Todos  eram  licenciados  e  formaram-se  em
faculdades  ou  universidades  do  Estado  de  São  Paulo  no  final  das  décadas  de  70  e  90.  Como  procedimento  metodológico,  para
interpretar  as  entrevistas  semi-estruturadas  realizadas  com  aqueles,  optou-se  pela  análise  de  discurso.  Subsidiando  a  interpretação  das
entrevistas,  seis  aulas  foram  observadas,  de  modo  participativo  ou  não,  de  cada  um  dos  professores.  Em  linhas  gerais,  a  análise  de
discurso  nos  direciona  à  uma  leitura  ampliada  de  mundo,  assumindo-se  também  sua  incompletude;  procurando  assim,  mais  que
interpretar  o  significado,  compreender  o  processo  discursivo  do  sujeito  historicamente  constituído.  Após  análise  dos  resultados
obtidos,  foi  possível  inferir  que  a  forma  como  os  professores  entrevistados  entendem  e  traduzem  a  visão  de  corpo  e  consequente
corporeidade,  influencia  na  maneira  como  ministram  suas  aulas  de  educação  física,  no  delineamento  dos  conteúdos  e  objetivos  e  na
postura  perante  os  alunos;  constituindo-se  assim  um  processo  marcado  pelo  tipo  de  experiências  corporais  vivenciadas  ao  longo  das
suas  trajetórias  de  vida  pessoal  e  profissional.
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Palavra Chave: Linguagem; Produção de texto; Mediação pedagógica

Resumo:   O  debate  recorrente  entre  os  educadores  e  o  conhecimento  que  adquirimos  no  exercício  da  docência  sobre  as  dificuldades
dos  estudantes  que  concluem  o  Ensino  Médio  em  relação  à  produção  de  textos  desencadearam  o  presente  estudo.  Na  busca  de  resposta,
voltamos  nosso  olhar  para  os  professores  de  Língua  Portuguesa  de  uma  escola  estadual,  da  cidade  de  Dourados-MS,  com  o  objetivo  de
entender  como  trabalham  a  produção  de  textos  com  alunos  da  3ª  série  do  Ensino  Médio.  A  metodologia  qualitativa  e  a  abordagem
sócio-histórica,  especialmente  a  concepção  dialógica  e  mediadora  da  linguagem,  propostas  por  Bakhtin  e  Vigotski,  ofereceram  o
suporte  para  analisar  os  procedimentos  e  encaminhamentos  pedagógicos  utilizados,  em  sala  de  aula,  pelos  professores.  Os  dados  para  o
estudo  foram  levantados  a  partir  de  entrevistas  realizadas  com  os  professores,  da  observação  em  sala  de  aula  e  da  análise  do
desempenho  dos  alunos  na  reescrita  de  seus  textos  em  resposta  à  intervenção  mediadora  do  professor,  efetuada  na  materialidade  textual
dos  mesmos,  no  ato  da  correção.  Ao  término  do  estudo,  observamos  que  a  reescrita  de  textos,  enquanto  metodologia  de  ensino,
mostrou-se  eficaz  para  a  melhoria  das  produções  textuais  dos  alunos,  uma  vez  que  os  conduz  a  um  trabalho  de  reflexão  sobre  a  forma
de  se  expressar,  ao  exercício  de  interrogar  e  (re)colocar  hipóteses  sobre  a  utilização  da  linguagem.  Constatamos  que  os  procedimentos
adotados  no  processo  de  ensino  da  produção  textual  e  as  diferentes  tipologias  de  correção,  empregadas  pelo  professor,  decorrem  de
suas  concepções  de  linguagem.  Tivemos,  assim,  confirmada  a  hipótese  que  orientou  o  estudo,  qual  seja:  o  professor  que  concebe  a
linguagem  na  perspectiva  dialógica  desencadeia  procedimentos  pedagógicos  interativos  e  interlocutivos,  que  auxiliam  os  educandos  a
obterem  avanços  significativos  na  superação  das  dificuldades  em  relação  à  produção  de  textos.
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Palavra Chave: língua estrangeira, ensino médio

Resumo:  Este  estudo  investigou  como  brasileiros  aprendizes  de  inglês  como  língua  estrangeira  usam  determinadas  estratégias  para
adquirir  novo  vocabulário  e  para  consolidá-lo.  Assim,  quarenta  estratégias  baseadas  em  Schmitt  (1997)  foram  pesquisadas  com  a
participação  de  quatrocentos  sujeitos  entre  15  e  56  anos  de  idade,  advindos  de  cursos  de  graduação  em  Letras  e  do  Ensino  Médio.
Esses  sujeitos  declararam  o  seu  uso,  não-uso,  ou  desconhecimento  das  estratégias  em  questão;  classificaram-nas  quanto  ao  seu  grau  de
utilidade;  avaliaram  a  importância  do  vocabulário  na  aprendizagem  de  uma  língua  estrangeira  e  a  maneira  como  este  ensino  vem  sendo
desenvolvido  em  suas  aulas  de  inglês.  A  coleta  de  dados  consistiu  na  aplicação  de  um  questionário,  de  quatro  simulações  e  de  um
inventário  de  estratégias,  nesta  ordem.  Os  dados  foram  tratados  quantitativamente  através  da  análise  de  freqüência.  Além  disso,  houve
a  aplicação  de  testes  estatísticos  (qui-quadrado  e  o  teste  para  duas  proporções)  para  que  fosse  investigada  uma  possível  correlação
entre  as  variáveis  tempo  de  estudo,  idade  e  uso  de  estratégias  dos  sujeitos  do  corrente  estudo.  O  uso  de  estratégias  desses  sujeitos  está
muito  restrito  a  um  pequeno  número  dessas  e,  em  alguns  momentos,  algumas  delas  são  usadas  de  maneira  inadequada.  Eles  consideram
o  vocabulário  um  aspecto  muito  importante  na  aprendizagem  de  uma  L2,  mas  não  estão  completamente  satisfeitos  com  a  maneira  como
este  é  ensinado;  descartam  algumas  estratégias  por  não  conhecê-las  ou  por  não  as  considerarem  úteis;  têm  consciência  da  importância
de  determinadas  estratégias,  mas  por  algum  impedimento  não  as  usam.  Com  o  aumento  do  tempo  de  estudo  da  L2,  algumas  estratégias
são  substituídas  por  outras.  Algumas  destas  estão  estatisticamente  ligadas  à  idade  ou  tempo  de  estudo  desses  sujeitos.  Há  indícios  de
semelhança  no  uso  de  estratégias  dos  sujeitos  deste  estudo  e  no  de  Schmitt  (1997).  Concluímos,  então,  que  é  de  suma  importância
tratar  a  aprendizagem  das  estratégias  pesquisadas  aqui,  fornecendo  aos  aprendizes  uma  instrução  formal  de  uma  maneira  sistemática  e
explícita.
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Palavra Chave: Conhecimento; Ensino de Biologia; Etnobiologia; Etnometodologia.

Resumo:  A  presente  dissertação  -  O  PAPEL  DO  SISTEMA  DE  CRENÇAS  NA  CONSTITUIÇÃO  DO  PROFESSOR  DE  BIOLOGIA
NO  ENSINO  MÉDIO:  AUXÍLIO  OU  EMPECILHO?  -  tem  como  objeto  de  estudo  o  impacto  que  os  sistemas  de  crenças  apresentam
na  concepção  científica  do/a  professor/a  de  Biologia  do  Ensino  Médio.  Duas  questões  fundamentais  são  discutidas  neste  trabalho:  até
que  ponto  o  sistema  de  crenças  dos  professores  traria  em  seu  bojo  uma  resistência  ao  saber  científico,  e  como  essa  resistência
interferiria  na  maneira  costumeira  de  o  professor  transmitir  o  conteúdo  científico.  O  estudo  de  caso,  como  procedimento  metodológico,
parte  de  entrevistas  individuais  com  seis  professores/as  de  Biologia.  São  objetivos  gerais  do  estudo:  a)  Contribuir  para  a  compreensão
da  importância  do  sistema  de  crenças  para  o/a  professor/a  de  Biologia  no  Ensino  Médio  e  b)  Buscar  desvelar  algumas  articulações
possíveis  entre  o  sistema  de  crenças  dos/as  professores/as  de  Biologia  e  sua  resistência  a  determinados  conteúdos  do  conhecimento
científico.  São  as  seguintes  as  principais  questões  discutidas:  Como  o/a  professor/a  de  Biologia  lida  com  seus  conhecimentos  prévios
(sistema  de  crenças)  referentes  ao  conhecimento  científico  da  área  de  Biologia?  Como  o/a  professor/a  de  Biologia  lida  com  os
conhecimentos  prévios  (sistema  de  crenças)  dos  alunos,  no  contexto  da  sala  de  aula?  Como  o/a  professor/a  de  Biologia  percebe  os
conhecimentos  prévios  dos  alunos  referentes  aos  conteúdos  de  Biologia?  Como  o/a  professor/a  de  Biologia  lida  com  os  seus
conhecimentos  prévios  no  aprendizado  da  Ciência?  O  que  o/a  professor/a  de  Biologia  conhece  sobre  a  Etnobiologia?  A  fundamentação
teórica  reside  na  Etnometodologia  e  nos  contatos  multirreferenciais  com  as  filosofias  bachelardiana  e  moriniana,  com  a  Psicanálise  e
com  a  Psicologia  Social  através  de  sistemas  de  crenças.  Na  análise  das  falas  dos/as  entrevistados/as  ficaram  evidenciadas  duas
situações.  A  primeira  revelou  a  dificuldade  de  o(a)  professor(a)  perceber  os  obstáculos  do  aluno  diante  dos  conteúdos  científicos  que
contrariam  seu  sistema  de  crenças.  E  a  segunda  revelou  a  oscilação  do/a  próprio/a  professor/a  diante  de  suas  crenças  primitivas  e  do
conhecimento  científico  do  qual  é  porta-voz.  Em  razão  das  descobertas  feitas  por  este  trabalho,  os  encaminhamentos  acabaram
sugerindo  a  necessidade  da  inclusão  de  uma  disciplina  cujo  olhar  fosse  mais  amplo  dentro  de  uma  perspectiva  cultural,  como  a
Etnobiologia,  no  Currículo  de  Formação  do  professor  de  Biologia.  Ela  poderia  permitir  ao  professor  a  construção  de  um  outro  olhar,
onde  se  articulassem,  de  maneira  mais  profunda,  o  conhecimento  científico  e  o  conhecimento  produzido  pela  memória  cultural  não
científica.  Essa  proposta  talvez  possa  reduzir  os  possíveis  impasses  dos  obstáculos  epistemológicos,  resultantes  de  uma  concepção
única  de  Ciência  em  seu  embate  com  as  concepções  pluralísticas  trazidas  pelos  sistemas  de  crenças  de  alunos  e  professores.  Por  outro
lado,  emerge  a  necessidade  de  se  considerar  o  inconsciente  na  constituição  dos  sujeitos,  o  que  sinaliza  para  a  instauração  de  uma  escuta
psicanalítica  no  ensino  de  Biologia.  A  Psicanálise  se  configura  como  uma  ciência  para  a  qual  a  verdade  se  constitui  como  procura.
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Título: A mata atlântica nos livros didáticos de ciências naturais e biologia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032225003011012P1

Palavra Chave: ciências naturais; mata atlântica; livro didático;biologia.

Resumo:  Este  trabalho  objetiva  analisar  o  tema  Mata  Atlântica  nos  livros  didáticos  disponibilizados  ao  ensino  público  no  Estado  de
Pernambuco.  A  escolha  desse  bioma  brasileiro  não  se  deve  apenas  a  sua  riqueza  de  recursos,  mas  ao  alto  nível  de  destruição  que  vem
sofrendo.  O  livro  didático  é,  via  de  regra,  a  principal  fonte  de  pesquisa,  mas  na  maior  parte  dos  casos,  representa  a  única  fonte  onde
professores  e  alunos  estudam  os  conceitos  desenvolvidos  em  aula.  Foram  selecionados  quarenta  e  nove  (49)  livros  didáticos  dentre  os
indicados  pelo  PNLD  -  2000  (1a  à  4a  série),  totalizando  24;  PNLD  -  2002  (5a  à  sa  série),  totalizando  6  e  os  livros  de  Biologia  mais
utilizados  pelas  escolas  estaduais  pertencentes  à  Diretoria  Metropolitana  Sul,  totalizando  19.  Desses,  foram  selecionados  os  que
abordavam  o  Bioma  Mata  Atlântica,  reduzindo  a  amostra  para  15  sendo  dois  de  4a  série,  três  de  6a  série  e  dez  de  Biologia  do  Ensino
Médio.  A  análise  mostrou  que  de  forma  geral  os  livros  abordam  o  tema  de  forma  superficial  e  imprecisa.  Apesar  de  sua  reconhecida
importância  e  seu  alto  grau  de  ameaça,  a  Mata  Atlântica,  como  Bioma  brasileiro,  não  é  tratada  com  a  atenção  que  merece  pelos  autores
de  livros  didáticos,  pois  apenas  30%  dos  livros  selecionados,  abordam  o  tema.  Além  disso,  categorias  de  análise  importantes  e  que
poderiam  fornecer  a  dimensão  dos  problemas  relativos  a  este  bioma,  como:  "conceito",  "ecossistemas  associados",  "espécies
endêmicas",  "hidrografia",  "extensão  da  M.  A.  nos  estados  brasileiros",  "destruição  do  patrimônio  étnico,  histórico,  arqueológico  e
arquitetônico",  "espécies  da  fauna  e  flora  extintas"  e  "vegetação  dos  ecossistemas  associados"  não  constam  de  nenhum  dos  15  livros
analisados.  Tal  abordagem,  restrita  e  descontextualizada,  tem  como  implicação  uma  visão  de  ser  humano  como  mero  espectador  e  não
como  parte  integrante  do  ambiente.  Para  que  os  alunos  das  escolas  públicas  brasileiras  possam  vir  a  ter  acesso  às  informações  sobre  o
Bioma  Mata  Atlântica  e,  assim,  desenvolverem  ações  efetivas  para  protegê-Io,  recomenda-se  que  este  tema  seja  o  mais  rapidamente
incorporado,  de  forma  adequada,  ao  conteúdo  dos  livros  didáticos  brasileiros.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200312140004015004P8

Palavra Chave: ENSINO MÉDIO.

Resumo:  FALTA  RESUMO!
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Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034441005015003P0

Palavra Chave: ensino; geografia; metodologia.

Resumo:  A  presente  dissertação  elegeu  como  tema,  o  estudo  sobre  metodologias  aplicadas,  hoje  pelos  professores  de  Geografia  que
tiveram  um  ensino  dessa  disciplina,  descontextualizados  de  sua  realidade.  Nasceu,  assim,  a  seguinte  pergunta:  Quais  metodologias  vão
responder  aos  novos  desafios  para  a  disciplina  de  Geografia,  no  Ensino  Médio?  As  escolas  escolhidas  para  esta  pesquisa  foram  da  rede
privada  e  da  rede  estadual  de  ensino.  O  objetivo  da  pesquisa  foi  reconhecer  as  práticas  didático-pedagógicas  mais  freqüentes  e  propor
alternativas  capazes  de  apontar  caminhos  para  enfrentar  os  novos  desafios.  A  pesquisa  foi  fundamentada  na  análise  do  plano  de  ensino,
visando  o  estudo  das  metodologias  aplicadas  pelos  professores,  análise  de  entrevistas  através  de  questionários  e  a  relação  do  discurso
dos  professores  com  os  documentos  oficiais  trabalhados  por  eles,  na  elaboração  de  suas  metodologias.  Concluídas  as  análises,  pode-se
dizer  que,  os  professores  buscam  metodologias  diferenciadas  para  trabalhar  com  a  Geografia,  mas  encontram  obstáculos  porque  o
sistema  educacional  brasileiro  ainda  utiliza  conteúdos  pouco  significativos  para  o  aluno  do  novo  século,  os  quais  precisam  memorizar
dados  que  não  fazem  parte  do  seu  dia-a-dia.
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Palavra Chave: ENSINO MÉDIO.

Resumo:  Estudo  de  natureza  descritiva,  analítica  e  interpretativa  de  elementos  quantitativos  e  qualitativos,  com  finalidade  de
compreender  o  processo  histórico-político  da  Educação  e  do  Ensino  Médio  e  de  apresentar  um  quadro  conjuntural  de  demanda  e  oferta
da  etapa  final  da  Educação  Básica  no  âmbito  da  7ª  Coordenadoria  Regional  de  Educação  do  rio  Grande  do  Sul,  Brasil,  com  sede  em
Passo  Fundo,  a  no  período  1987-1999.  A  região  geo-educacional  abrange  32  municípios,  sobre  os  quais  foram  compilados  dados
estatísticos  relativos  a  escolaridade  da  população,  matrículas,  aprovação  X  reprovação  e  evasão  escolar,  por  série  do  Ensino  Médio,
inclusive  com  análises  comparativas  e  de  cohortes.  Adicionalmente,  no  Volume  II,  são  apresentadas  tabulações  por  unidade  escolar,
segundo  o  município.  Como  contextualização,  resenha-se  a  história  da  educação  escolar  brasileira,  concentrando  a  atenção  no  Ensino
Médio,  da  época  da  colonização  até  a  atualidade.  A  seguir,  uma  leitura  do  atual  ordenamento  constitucional  e  legal  nacional,
destacando  os  artigos  35  e  36  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  a  Lei  nº  9394/96,  embasa  a  problematização  central
da  dissertação,  que  é  o  direito  à  Educação  Básica,  que  gera  progressiva,  mas  ainda  não  plenamente  atendida  demanda  de  Ensino
Médio.  Além  do  exame  dos  dados  estatísticos,  trata-se  da  reforma  do  Ensino  Médio  proposta  no  país  em  1998,  cujas  diretrizes
redefinem  objetivos  e  organização  curricular  (Resolução  CEB/CNE  03/98).  Sobre  esta,  sem  pretender  dar  conta  da  amplitude  e  da
profundidade  da  matéria,  a  autora  posiciona-se  com  o  olhar  de  quem  está  do  lado  de  dentro  da  escola  média,  vivenciando  o  cotidiano
nas  unidades  escolares,  em  parte  compreendendo  a  necessidade  de  mudanças,  porém  conhecendo  as  limitações  institucionais.  Na
aproximação  do  objeto  geo-educacional,  faz-se  a  contextualização  histórica  da  educação  escolar  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  para
chamar  atenção  aos  condicionantes  culturais  e  políticos  que  levam  à  atual  configuração  de  direitos  restritos  à  Educação,  na
ambigüidade  de  deveres  do  Estado  federativo.  Assim,  situa-se  que  a  expansão  das  oportunidades  de  escolarização,  com  a  criação  de
novas  escolas  e  do  Ensino  Médio,  é  processo  político  e  burocrático  complexo,  em  que  não  basta  a  óbvia  evidência  de  população  sem
acesso  progressivo  aos  níveis  mais  elevados  de  ensinos  para  que  sejam  tomadas  as  providências  adequadas  em  termos  de  localização  e
infra-estrutura  da  escola  ou  de  recursos  humanos  e  pedagógicos  de  acordo  com  as  normas  vigentes.  As  solicitações  da  comunidade  e  os
encaminhamentos  aos  órgãos  competentes,  na  estrutura  centralizada,  encontram  sucessivas  negativas  e  atendimentos  com  autorizações
sob  condições  precárias,  como  ilustram  dados  do  período  e  região  estudada.  A  análise  principal,  sobre  os  dados  estatísticos  dos
municípios  da  região  da  7ª  CRE,  subdivide  as  escolas  de  Ensino  Médio  segundo  as  responsabilidades  de  manutenção  e  administração:
as  escolas  públicas,  que  são  todas  estaduais,  à  exceção  de  uma  Escola  Agrotécnica  Federal  (dados  de  1987  a  2000);  e  as  escolas
privadas,  de  diversas  mantenedoras.  Para  estimar  a  demanda  à  1ª  série  do  Ensino  Médio  são  também  considerados  os  concluintes  do
Ensino  Fundamental;  as  matrículas  do  Ensino  Médio  são  tabuladas  por  série  e  segundo  alunos  evadidos,  aprovados,  repetentes,  novos
e.  Há  uma  síntese  por  município,  referente  a  cada  um  dos  indicadores  mencionados.  O  Capítulo  V,  oferece  uma  aproximação  ainda
mais  detalhada  à  realidade,  com  dados  de  cada  escola  estadual  e  privada  do  município  de  Passo  Fundo,  o  pólo  da  região.  Nas
considerações  finais,  relatam-se  os  principais  resultados  encontrados.  Em  síntese,  no  período  e  na  região  estudada,  os  dados  indicam
que  a  matrícula  do  Ensino  Médio  expandiu-se,  a  evasão  diminuiu  e  o  aproveitamento  escolar  parece  melhorar;  mas,  paradoxalmente,  o
número  de  alunos  concluintes  do  ensino  Médio  diminuiu.  Por  isso,  cabe  destacar  à  sociedade  e  às  autoridades  educacionais  que,
embora  a  evasão  tenha  cedido  e  o  aproveitamento  alcançado  índices  mais  positivos,  ainda  há  muita  atenção  a  ser  dispensada  às  escolas,
no sentido de mudar o quadro de evasão e aproveitamento bem como de incluir uma grande parcela da população em todos os
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Código: 874

Título: A construção do aluno-leitor do pensamento científico. A quem compete tal desafio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200350631004016006P5

Palavra Chave: modos de pensamento; construção conhecimento; aluno-leitor.

Resumo:  Construir  o  cidadão-leitor  do  mundo  científico  pressupõe  torná-lo  capaz  de  compreender  e  interagir  com  o  meio  em  que  vive.
O  processo  de  "alfabetização  científica"  objetiva  que,  através  da  investigação  dos  modos  de  pensamento  se  possam  desenvolver  as
habilidades  necessárias  à  leitura  dos  textos  técnico-científicos,  de  forma  que  cada  aluno  faça,  sem  traumas,  a  passagem  do  pensamento
narrativo  para  o  científico,  mediada  pelo  professor.  Esta  dissertação  aborda  a  questão  da  importância  de  se  conhecer  a  existência  desses
dois  modos  de  pensamento,  enfatizando  a  necessidade  da  construção  do  aluno-leitor  no  mundo  teórico-abstrato  do  pensamento
científico,  no  Ensino  Médio,  através  de  um  trabalho  interdisciplinar  de  "leitura"  e,  portanto,  ressignificando  este  conceito  e  apontando
para  um  novo  paradigma  educacional  onde  todos  os  professores  se  percebam  como  "agentes  de  letramento".
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Título: Atribuindo significado ao Seno e Cosseno utilizando o Software Cabri-Géomètre

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200310233005010005P4

Palavra Chave: Ciclo trigonométrico; Seno e cosseno; Ferramenta-objeto.

Resumo:  O  objetivo  do  trabalho  é  introduzir  o  conceito  de  seno  e  cosseno  de  forma  coordenada,  partindo  do  triângulo  retângulo,
passando  pelo  ciclo  trigonométrico  e  finalizando  com  os  gráficos  das  funções  correspondentes,  para  propiciar  aos  alunos  condições
para  atribuir  significado  a  tais  conceitos.  Foi  elaborada  uma  seqüência  didática  composta  de  sete  atividades,  com  o  intuito  de  investigar
se  alunos  do  2º  ano  do  ensino  médio,  que  já  trabalharam  com  trigonometria  no  triângulo  retângulo  e  no  ciclo  trigonométrico  possam,
com  auxílio  do  software  Cabri-Géomètre,  utilizar  estes  conhecimentos,  na  construção  dos  gráficos  das  funções  seno  e  cosseno.  A
elaboração  e  análise  da  seqüência  de  ensino,  apoiam-se  em  elementos  da  teoria  da  dialética  ferramenta-objeto  e  na  noção  de  interação
entre  domínios,  de  Régine  Douady.  A  aplicação  das  atividades  ocorreu  no  ano  de  2002,  em  uma  escola  da  rede  estadual  de  ensino,  da
região  central  da  cidade  de  São  Paulo.  O  grupo  participante  era  composto  de  16  alunos.  No  decorrer  da  resolução  das  questões
propostas  e  pelos  resultados  obtidos  verificou-se  que  o  software  Cabri-Géomètre  se  mostrou  bastante  eficaz,  auxiliando  os  alunos  a
associar  os  conceitos  já  estudados  no  triângulo  retângulo  e  no  ciclo  trigonométrico,  com  as  funções  seno  e  cosseno.  Os  resultados
obtidos  também  apontam  que  a  maioria  dos  alunos  percebeu  que  o  seno  e  o  cosseno  estudados  no  triângulo  retângulo  não  diferem
daqueles  estudados  no  ciclo  trigonométrico  e  mais,  que  a  senóide  e  a  cossenóide  retratam  fielmente  estes  conceitos.

Data Pesquisa: 23/12/2008

Autor: Vera Lúcia de Oliveira Ferreira Martins

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 23/12/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 875 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 876

Título: A Matemática no Ensino Médio a partir da sua História: Uma Experiência com a Trigonometria

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200360142005019001P0

Palavra Chave: História da Matemática; Formação de professores.;Ens. médio.

Resumo:  Este  trabalho  focaliza  a  aplicação  da  História  da  Matemática  como  auxiliar  na  compreensão  de  conceitos  de  trigonometria.
Foram  entrevistados  alunos  de  um  curso  pré-vestibular  no  qual  foi  utilizada  uma  nova  metodologia,  baseada  na  História  da
Matemática.  A  análise  dos  depoimentos  permitiu  concluir  que  os  estudantes  foram  capazes  de  perceber  a  diferença  entre  as  aulas
tradicionais  e  essas  em  que  foi  aplicada  a  metodologia  baseada  na  História  da  Matemática  e  que  eles,  efetivamente,  tiveram  seu
interesse  despertado  pela  disciplina,  o  que  veio  a  cooperar  para  o  aprendizado  dos  tópicos  apresentados.  Outros  elementos  de  destaque
na  presente  pesquisa  foram:  a  contextualização  dos  conteúdos  e  a  compreensão  das  possibilidades  de  uso  na  vida  cotidiana,  bem  como
a  importância  da  afetividade  desenvolvida  na  relação  professor-aluno  em  aulas  informais,  em  que  os  estudantes  se  sentiram
participantes  do  processo  de  construção  dos  conhecimentos.  A  pesquisa  oferece  sugestões  para  discussão  sobre  o  uso  da  História  da
Matemática  em  cursos  de  formação  de  professores  dessa  disciplina.
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Título: Uma abordagem sobre o desenvolvimento de competências com professores(as) de química do ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20032025003011012P1

Palavra Chave: química; formação profissional; competências.

Resumo:  Este  trabalho  investigou  como  os  (as)  professores(as)  de  química  concebem  a  abordagem  por  competências  na  escola  e  a
noção  de  situação-problema.  Participaram  da  pesquisa  um  grupo  de  professores(as)  de  química  do  ensino  médio  da  rede  pública  e
privada  do  estado  de  Pernambuco.  A  metodologia  envolveu  seis  etapas:  levantamento  das  concepções  dos(as)  professores(as)  sobre  o
tema  competência,  utilizando  como  instrumento  de  pesquisa  um  questionário;  categorização  e  validação  das  respostas  desses(as)
professores(as)  ao  questionário;  discussão  sobre  a  categoria  competência  na  escola,  usando  como  instrumentos  um  texto  e  uma  fita  de
vídeo  do  autor  Perrenoud;  idéias  prévias  dos(as)  docentes  sobre  situação-problema;  discussão  sobre  noção  de  situação-problema  e
elaboração  de  uma  situaçãoproblema  piloto  pelos(as)  participantes.  Os  resultados  mostraram  que  não  háuma  mobilização  dos(as)
professores(as)  e  escolas  a  fim  de  viabilizar  a  abordagem  por  competências.  Ainda,  a  implementação  dessa  abordagem  na  escola  será
possível  se  o  sistema  educacional  investir  em  melhores  salários,  recursos  e  tempo  disponível.  Além  de  uma  formação  continuada
inserida  no  projeto  pedagógico  escolar,  que  propicie  a  cooperação  entre  professores(as)  e  a  universidade  e  favoreça  a  discussão  dos
conteúdos  de  química,  a  metodologia  e  a  avaliação.  E,  ao  mesmo  tempo,  a  construção  de  novas  competências  profissionais  inerentes  ao
ofício  docente.
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Título: Novas tecnologias,educação e produção do conhecimento: da abstração empírica à abstração 
reflexionante

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2003131018017010P0

Palavra Chave: tecnolog educ; funções de movimento; abstração reflexionante.

Resumo:  Este  trabalho  investiga  como  as  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação  podem  propiciar  uma  prática  para  o
ensino-aprendizagem  da  Matemática,  no  que  se  refere  à  apreensão  do  conceito  de  função  de  movimento.  O  hiato  entre  o  ensino  da
matemática  concreta  e  o  da  matemática  abstrata,  gerado  pela  dificuldade  que  o  aluno  encontra  em  trafegar  entre  o  concreto  e  o  abstrato,
levou-nos  a  utilizar  como  referencial  teórico  as  duas  formas  de  abstração  elaboradas  na  Epistemologia  Genética  de  Piaget.  A  abstração
empírica  consiste  em  retirar  (abstrair)  o  conhecimento  diretamente  dos  objetos  ou  das  ações  exercidas  sobre  eles;  já  a  abstração
reflexionante  retira  o  conhecimento  da  coordenação  das  ações  sobre  os  objetos.  O  presente  trabalho  é  um  estudo  exploratório,
composto  de  duas  atividades  realizadas  com  60  alunos  da  1ª  série  do  ensino  médio,  em  três  instituições  de  ensino.  Foi  empregado  um
sensor  -  detector  sônico  de  movimentos  -  que,  quando  acoplado  à  calculadora  Texas  TI  83  Plus,  produz  uma  representação  gráfica  e,
quando  fixado  a  um  sujeito  em  movimento,  permite  a  representação  gráfica  do  percurso  por  ele  realizado.  Concluímos  que  as  etapas  de
tomada  de  consciência  de  tempo  e  de  espaço,  e  a  apreensão  do  conceito  de  função  de  movimento  estão  ligadas  a  uma  evolução
progressiva  da  própria  apreensão  do  conceito,  o  que  revelou  a  existência  de  um  elo  entre  as  duas  formas  de  abstração.  Finalmente,
constatamos  que  o  sensor,  além  de  ter  permitido  a  alternância  entre  a  abstração  empírica  e  a  reflexionante,  colaborou  para  que  os
sujeitos  da  pesquisa  desempenhassem  um  papel  ativo  na  apreensão  do  conceito  em  questão.
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Título: Stress Ocupacional em uma Amostra de Professores do Ensino Médio da Rede Particular de Educação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20033251002019004P6

Palavra Chave:  stress ocupacional; "burnout"; professores de ensino médio

Resumo:  De  um  modo  geral,  o  *stress  vêm  sendo  consideravelmente  estudado,  por  estar  freqüentemente  relacionado  ao
desenvolvimento  de  inúmeras  doenças  físicas  e  emocionais.  Este  trabalho  teve  como  objetivo,  verificar  os  fatores  e/ou  eventos
esressantes  que  o  professor  do  Ensino  Médio  enfrenta  em  decorrência  do  exercício  de  sua  tarefas  laborais,  investigando  quais  são  os
principais  sintomas  de  stress  e  constatando  quais  as  estratégias  de  enfrentamento  comumente  utilizadas.  A  pesquisa  foi  realizada  com
14  docentes  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular  de  Cassilândia  -  MS.  Os  dados  para  este  estudo  foram  coletados  através  de
entrevistas  individuais  semi-estruturadas  assim  divididas:  1)  Questionário  de  identificação  dos  profissionais;  2)  Questionário  de  stress
ocupacional  de  professores;  3)  Lista  de  sinais  gerais  indicativos  de  "burnout"  e  4)  Aplicação  do  Inventário  de  Sintomas  de  Stress  para
Adultos  (ISSL  -  L).  Posteriormente,  os  dados  foram  analisados  quantitativa  e  qualitativamente.  Os  resultados  apontaram  para  a
existência  dos  stress  ocupacional  nos  professores  da  amostra  (71,4%)  e  os  principais  sintomas  relacionaram-se  aos  aspectos  físicos
(70%),  aparecendo  também  nos  psicológicos  em  menor  freqüencia  (21,4%).  Detectou-se  ainda  neste  estudo,  que  professores  atuando
há  20  anos  ou  mais  junto  às  salas  de  aula  apresentaram  nível  de  stress  mais  elevado.  Não  foi  possível  estabelecer  uma  relação  direta
entre  a  presença  de  stress  quando  relacionada  ao  gênero  dos  professores,  à  faixa  etária  e  ao  número  de  filhos.  A  partir  dos  dados
coletados  e  analisados,  verificou-se  que  dar  continuidade  aos  estudos  relativos  a  esta  categoria  profissional  e  propor  ações  que
previnam  ou  minimizem  os  impactos  que  vem  sofrendo,  constitui-se  uma  atividade  necessária  para  a  conquista  de  uma  comunidade
mais  saudável.  *O  uso  da  palavra  stress  em  inglês,  sem  aspas  ou  itálico  é  uma  norma  da  Associação  Brasileira  de  Stress.
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Título: Visões de Ciência e Ensino por Investigação: Aspectos de História e Filosofia da Ciência, em busca de 
uma Alfabetização Científica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200390733002010001P6

Palavra Chave: Ensino de Ciências: Visão de Ciência; Ensino por Investigação.

Resumo:  A  Educação  em  Ciências  vem  se  tornando  algo  muito  mais  amplo  que  apenas  o  ensino  de  conceitos  ou  conteúdos  científicos.
Novas  pesquisas  nesta  área,  tem  demonstrado  que  a  aprendizagem  sobre  aspectos  básicos  da  natureza  da  ciência  está  incluída  em  um
processo  de  alfabetização  científica,  uma  vez  que  grande  parte  das  concepções  sobre  tal  natureza  são  muitas  vezes  não  adequadas.  Com
base  na  importância  deste  processo,  este  trabalho  faz  uma  investigação  qualitativa  sobre  o  ensino  e  a  aprendizagem  de  aspectos  da
natureza  do  trabalho  científico  em  um  Projeto  de  Melhoria  de  Ensino  de  Física  no  Ensino  Médio  de  Escolas  da  Rede  Pública  de  Ensino
da  Grande  São  Paulo  e  com  apoio  e  coordenação  da  Faculdade  de  Educação  da  Universidade  de  São  Paulo.  Este  projeto,  criado  por
professores  que  atuam  diretamente  na  rede  pública  está  baseado  em  um  ensino  por  Investigação,  segundo  as  linhas  de  pesquisa
apresentadas  por  Gil  Pérez  e  Carvalho,  onde  a  partir  de  uma  situação  problema,  cria-se  uma  situação  de  ensino  e  assim,  condições  para
que  os  estudantes  construam  o  seu  próprio  conhecimento.  Nossa  pesquisa  direcionou-se  dentro  deste  projeto  para  a  analise  de  uma  das
aulas  ministradas  por  um  dos  professores  do  grupo,  onde  houve  a  opção  pelo  uso  de  um  texto  original  de  história  da  ciência,  uma  vez
que  tal  opção  está  diretamente  relacionada  à  elementos  de  filosofia  da  ciência.  Observamos  inicialmente  as  interações  orais,  através  de
gravações  em  vídeo,  e  também  escritas  dos  estudantes.  Nossa  analise  se  baseou  na  relação  destas  interações  verbais,  escritas  e  também
entre  o  próprio  texto  histórico  utilizado  e  sua  forma  de  colocar  o  conhecimento  científico.  Pudemos  verificar  que  a  opção  pela  história
da  ciência,  em  um  ensino  como  o  que  aqui  investigamos,  nós  dá  indícios  de  que  os  estudantes  passam  a  compreender  aspectos
importantes  sobre  a  natureza  do  conhecimento  científico,  tais  como  o  caráter  provisório  de  tal  conhecimento  e  também  a  ciência  como
uma  construção  histórica  e  humana.  O  ensino,  da  forma  como  ele  foi  desenvolvido,  esteve  também  ligado  à  aspectos  educativos,  sendo
um  deles  as  interações  sociais  realizadas  nos  grupos  de  trabalho,  onde  criou-se  importantes  oportunidades  de  questionamento  entre  os
estudantes  e  também  do  desenvolvimento  de  competências  e  habilidades  de  ensino  importantes  em  uma  nova  visão  da  educação
científica.  Além  das  analises  aqui  apresentadas  discutimos  neste  trabalho  a  importância  do  uso  da  história  da  ciência  e  do  ensino  por
investigação  como  instrumentos  de  ensino  que  busquem  trabalhar  com  as  concepções  dos  estudantes  acerca  da  natureza  do
conhecimento  científico,  ou  como  colocado  anteriormente,  uma  alfabetização  científica  básica.
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Título: INVESTIGANDO AS ATIVIDADES DEMONSTRATIVAS NO ENSINO DE FÍSICA

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20036532005016007P0

Palavra Chave:  Física, Ensino médio, Vygotsky

Resumo:  O  estudo  em  questão  tem  o  objetivo  de  investigar,  utilizando-se  dos  pressupostos  da  pesquisa  qualitativa,  a  influência  das
atividades  demonstrativas,  realizadas  no  transcorrer  do  ensino  teórico,  para  o  aprendizado  de  Física.  O  interesse  por  este  estudo  é
decorrente  do  baixo  rendimento  dos  alunos,  em  relação  ao  aprendizado  de  Física  e  pela  expectativa  de  contribuir  para  a  proposição  de
uma  metodologia  que  se  adeqüe  à  situação  real  do  professor  e  da  escola  brasileira  de  Ensino  Médio.  Entendendo  que  a  atividade
experimental  é  um  importante  instrumento  pedagógico  para  o  ensino  de  Física,  investigou-se  a  influência  de  quatro  atividades
demonstrativas,  realizadas  no  transcorrer  do  ensino  teórico,  no  aprendizado  da  Eletricidade,  em  uma  sala  de  aula  convencional,  da
terceira  série  do  Ensino  Médio.  Foi  eleita  a  teoria  sócio-interacionista  de  Vygotsky  para  nortear  o  desenvolvimento  da  pesquisa.  Como
instrumentos  metodológicos,  foram  realizadas  filmagens  da  aplicação  das  atividades  demonstrativas,  além  da  observação  participativa
do  pesquisador.  Como  resultado  da  pesquisa,  pode-se  concluir  que  as  atividades  demonstrativas  desencadeiam  interações  sociais  entre
professor-aluno  e  entre  os  alunos,  promovem  o  surgimento  de  pseudoconceitos  e  estabelecem  relações  entre  os  conceitos  científicos  e
espontâneos,  fundamentais  para  o  aprendizado.  Desta  forma,  a  atividade  demonstrativa  pode  ser  considerada  um  instrumento  didático
eficiente  e  viável  para  ser  utilizado  no  processo  ensino-aprendizagem  de  Física  nas  escolas  brasileiras  de  Ensino  Médio.
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Título: Relações históricas de precedência com orientações para o ensino médio de química: a noção clássica 
de valência e o livro didático de química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200328731003010001P0

Palavra Chave: Ensino de Ciências; Valência Livro Didático.

Resumo:  O  presente  trabalho  examina  a  forma  como  a  noção  clássica  de  valência  é  apropriada  pelo  currículo  do  Ensino  Médio  de
Química,  através  da  análise  de  vinte  e  sete  livros  didáticos  novos  e  antigos.  Os  livros  didáticos  estão  divididos  em  três  categorias:
Ensino  Médio,  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Secundário.  Com  o  objetivo  de  auxiliar  a  leitura  dos  livros  didáticos  no  que  se  refere  à
apropriação  da  história  do  conceito,  apresenta-se  uma  reconstrução  racional  da  noção  clássica  de  valência.  O  estabelecimento  de  um
viés  metodológico  amparado  na  utilização  de  matrizes  de  precedência  e  de  mapas  conceituais,  permitiu  verificar  que  há  prevalência  na
utilização  de  uma  relação  precedência  específica,  caracterizada  como  relação  [A,  P,  L],  a  qual  se  refere  aos  temas:  atomística,
periodicidade  química  e  ligações  químicas.  Essa  relação  de  precedência  constitui  o  chamado  “núcleo  forte”  de  uma  estratégia  didática,
conforme  endereçada  pelos  autores,  para  o  aprendizado  dos  aspectos  relacionados  à  estrutura  da  matéria.  Um  contraponto  ao  que  é
encontrado  nos  livros  atuais  é  observado  nos  livros  do  antigo  Ensino  Secundário,  nos  quais  não  se  observa  a  precedência  [A,  P,  L].
Nesse  sentido,  considera-se  o  material  do  Chemical  Bond  Approach  Committee  –  CBA  –  como  uma  forte  influência  para  a
implementação  dessa  precedência.  No  que  se  refere  a  uma  aproximação  mais  ampla  com  a  história  da  ciência,  percebe-se  que  há
preponderância  de  uso  da  história  como  eixo  organizador  na  apresentação  dos  temas  relacionados  à  mecânica  quântica,  mas  que  as
relações  históricas  de  precedência  são,  em  geral,  negligenciadas.  Como  alternativa  a  esse  modo  predominante  de  organização  dos
aspectos  destinados  à  aprendizagem  da  estrutura  da  matéria,  propõe-se  a  utilização  de  uma  estratégia  baseada  na  história  da  noção
clássica  de  valência.
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Título: O ensino da ética em uma turma  de curso técnico em infomática
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Palavra Chave: Ética; Curso Técnico em Informática.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objetivo  central  verificar  a  forma  como  o  ensino  da  ética,  inserido  nas  determinações  legais  para  o
ensino  médio  e  médio  -  técnico,  está  sendo  considerado  no  ensino  e  na  formação  do  aluno  do  curso  Técnico  em  Informática,
comparando  as  propostas  contidas  nessas  determinações  legais  com  o  ensino  efetivamente  praticado  em  uma  instituição  de  ensino
técnico.  A  investigação  realizada  durante  o  ano  de  2002  foi  desenvolvida  na  Fundação  de  Ensino  de  Contagem,  unidade  Jardim
Laguna,  recorrendo  às  disciplinas  que  tratavam  do  ensino  da  ética.  Utilizou-se  a  metodologia  de  estudo  de  caso,  através  da  abordagem
de  pesquisa  qualitativa.  Foram  utilizadas  entrevistas  e  questionários  como  instrumentos  para  coleta  de  dados.  O  trabalho  foi
desenvolvido  enfocando  os  aspectos  filosóficos  da  ética,  da  tecnologia,  e  da  relação  destes  com  a  sociedade.  Considerou-se  nesta
pesquisa:  o  significado  do  ensino  da  ética  através  do  pensamento  crítico,  como  elemento  de  parâmetro  no  processo  de  formação  do
técnico  de  nível  médio;  a  necessidade  de  um  ensino  que  valorize  métodos  pedagógicos  interativos  e  dialógicos  na  aprendizagem  do
técnico;  a  importância  da  articulação  entre  os  conteúdos  lecionados  no  ensino  médio  com  o  ensino  técnico;  a  necessidade  de  uma
prática  educativa  baseada  na  flexibilidade,  interdisciplinaridade  e  na  contextualização  para  a  formação  do  técnico  de  nível  médio.
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Título: O Professor de Matemática no Laboratório de Física. A Importância do Ensino de Física Experimental 
e de um Novo Paradigma Educacional para Renovar Seu Perfil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20034533092010002P2

Palavra Chave: Matemática; Ensino; Paradigma.

Resumo:  O  professor  licenciado  em  matemática  e  habilitado  a  lecionar  física,  embora  seja  uma  figura  importante  no  quadro
educacional  ,  por  sua  presença  generalizada  nas  salas  de  aula  e  nos  laboratórios  de  física  do  Ensino  Médio,  não  obteve  ainda  a  devida
atenção  dos  pesquisadores  e  da  literatura  científica.  Este  trabalho  preocupa-se  em  estudar  os  dilemas  e  problemas  que  envolvem  a
atividade  deste  docente.  Indaga  e  aponta  fatores  que  levam  aos  resultados  negativos,  a  partir  da  hipótese  de  que  a  ausência  de  aulas
práticas  adequadas  de  física,  a  precariedade  dos  laboratórios  e  uma  formação  deficitária,  muitas  vezes  pautada  em  paradigmas
ultrapassados,  estariam  na  base  das  lacunas  e  do  desempenho  insatisfatório.O  trabalho  afirma  também  a  certeza  de  que  a  formação  e
atividade  deste  docente,  se  orientadas  pela  proposta  educacional  de  Piaget  e  Paulo  Freire,  e  contando  com  os  indispensáveis  recursos
estruturais,  podem  suscitar  um  novo  perfil  do  professor  e  uma  praxis  renovada  no  laboratório  de  física  do  Ensino  Médio.
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Título: Pró-ciências : um programa de formação continuada de professores de matemática e ciências em  Mato 
Grosso do Sul - 1997 a 1999

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200311351002019002P3

Palavra Chave: Formação continuada; programa pró-ciências.

Resumo:  O  estudo  aborda  a  necessidade  da  formação  continuada  como  instrumento  de  aperfeiçoamento  do  professor  utilizando,  como
parâmetro  de  análise,  as  atividades  formativas  promovidas  com  professores  de  Ciências  (Biologia,  Física  e  Química)  e  Matemática  do
Ensino  Médio  das  escolas  públicas  estaduais  de  Mato  Grosso  do  Sul.  Trata-se  do  exame  crítico  do  Programa  Pró-Ciências,  implantado
pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação  nos  anos  de  1997  e  1999,  através  de  convênio  com  a  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de
Pessoal  de  Nível  Superior  -  CAPES.  O  presente  estudo  analisa  de  forma  questionadora  o  alcance  de  tal  iniciativa  como  estratégia  de
capacitação  docente,  comparando  com  as  disposições  teóricas  que  se  verificam  sobre  a  formação  continuada  e  com  os  dados  obtidos
com  os  próprios  professores  de  Ciências  e  Matemática,  de  modo  a  mensurar  os  ganhos  didático-pedagógicos  proporcionados  pelo
Programa.  Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa,  que  procura  saber  em  que  sentidoo  Programa  Pró-Ciências  constituiu-se  em  estratégia
de  formação,  espaço  de  reflexão  e  análise  das  práticas  pedagógicas.  Além  de  procurar  respostas  a  esta  indagação,  busca-se  também,
resgatar  a  memória  histórica  do  Programa  no  Estado,  desde  a  sua  implantação  até  o  ano  de  1999
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Título: Interfaces virtuais: análise microgenética de processos de interação social no jogo The Sims®

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007630001013006P3

Palavra Chave: interação social: realidade virtual: análise microgenética.

Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  por  objetivo  geral  investigar,  pela  análise  microgenética,  a  possibilidade  de  descrição  da  interação
social  num  mundo  virtual,  o  do  jogo  computadorizado  “The  Sims®”.  A  escolha  do  jogo  se  deu  pelo  fato  do  mesmo  tornar  viável  a
simulação  de  situações  sociais  reais,  muitas  vezes  difíceis  de  serem  reproduzidas  experimentalmente.  Especificamente,  buscou-se
realizar  a  descrição  das  interações  no  contexto  da  Teoria  das  Trocas  Sociais  de  Piaget  (1954;  1973).  As  interações  entre  os  jogadores,
os  personagens  e  utensílios  do  ambiente  de  jogo  foram  classificadas  por  categorias  criadas  para  esta  pesquisa  e,  a  partir  das
classificações,  foram  identificados  os  modos  de  operar  dos  participantes,  bem  como  realizadas  relações  entre  as  interações  dos  sujeitos
e  o  diagrama  das  relações  interpessoais  de  Piaget.  O  procedimento  de  coleta  de  dados  se  deu  entre  junho  e  novembro  de  2006,  e  teve
como  participantes  10  alunos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular  do  interior  do  Estado  do  ES,  sendo  03  do  sexo  feminino  e  07
do  sexo  masculino,  na  mesma  faixa  etária,  entre  16  e  17  anos.  A  pesquisa  teve  como  recurso  metodológico  a  Análise  Microgenética,  e
consistiu  em  seis  fases:  1ª)  preparo:  os  participantes  fizeram  uso  do  tutorial  do  jogo  para  garantir  o  conhecimento  das  funcionalidades;
2ª)  criação  de  personagem  e  configurações  gerais  do  jogo;  3ª)  sessões  de  simulação:  os  participantes  jogaram  duas  sessões  de  cerca  de
30  minutos  cada,  e  suas  jogadas  foram  gravadas  por  meio  de  um  software  que  captura  telas,  sendo  executado  em  segundo  plano  pelo
computador;  4ª)  processamento  preliminar  dos  dados;  5ª)  entrevistas  com  os  jogadores;  e  6ª)  análise  final  dos  dados.  Como  resultado,
pôde-se  verificar  que  todos  os  jogadores  se  detiveram,  na  maior  parte  do  tempo,  em  satisfazer  as  necessidades  dos  personagens  por
eles  criados,  de  acordo  com  o  que  definiram  como  objetivo  inicial;  oito  deles  definiram  os  atributos  físicos  e  de  “personalidade”  de
seus  personagens  com  base  em  suas  próprias  características.  Os  resultados  obtidos  permitem  ainda  constatar  que,  ao  menos  no
ambiente  do  jogo  “The  Sims”,  há  viabilidade  de  descrição  das  interações  por  meio  da  teoria  piagetiana  de  trocas

Data Pesquisa: 14/1/2009

Autor: Samira Bissoli Saleme

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 886 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 887
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Palavra Chave: formacao de professores de quimica; politicas publicas.

Resumo:  Esta  pesquisa  refere-se  a  um  estudo  que  avaliou  a  concepcao  de  curriculo  de  Química  para  o  Ensino  Médio  de  dois  grupos  de
alunos  da  Licenciatura  em  Química  da  Universidade  de  São  Paulo.  Estes  grupos  de  licenciandos  foram  observados  durante  um
semestre,  na  disciplina  Instrumentação  para  o  Ensino  de  Química,  uma  "disciplina  de  intersecção",  que  relaciona  conhecimentos
químicos  e  conhecimentos  pedagógicos.  Este  trabalho  focou  a  compreensão  da  construção  do  ideal  de  currículo  desses  licenciandos,  os
fatores  que  influenciam  tal  construção  e  a  contribuição  da  disciplina  investigada  nos  conceitos  de  currículo  ideal  para  estes  estudantes.
Entrevistas,  atividades  e  planejamentos  desenvolvidos  pelos  licenciados  durante  a  disciplina  foram  estudados.  As  entrevistas  foram
analisadas  por  meio  da  interpretação  de  unidades  de  significado  com  a  intenção  de  encontrar  elementos  que  participam  da  construção
dos  conceitos  curriculares  destes  estudantes.  Atividades  foram  produzidas  no  início  e  no  final  da  disciplina  e  foram  analisadas  para  a
observação  do  processo  de  construção  do  ideal  de  currículo.  Os  planejamentos  de  Química  foram  agrupados  segundo  duas  categorias:
Educação  Geral  e  Currículo  de  Química.  A  primeira  categoria  é  composta  por  seis  ênfases:  Carreira,  Disciplina,  Produto,  Pedagogia,
Democracia  e  Processo.  A  segunda  categoria  é  composta  por  três  ênfases:  Quimica  Fundamental,  Química,  Tecnologia  e  Sociedade  e
Desenvolvimento  do  Conhecimento  em  Química.  Os  resultados  obtidos  com  aproximadamente  cinquenta  alunos  indicaram  que  a
legislação  educacional  brasileira  exerce  uma  influência  significativa  em  suas  concepções  de  currículo  de  Química,  como  pôde  ser
observado  pela  unanimidade  da  categoria  Pedagogia  para  os  dois  grupos.  Entretanto,  os  grupos  diferem  quanto  à  concepção  de  um
ideal  de  currículo  na  abordagem  específica  da  Química.  O  primeiro  grupo  valoriza  tanto  os  conceitos  de  Química  Fundamental  como
os  de  Química,  Tecnologia  e  Sociedade.  O  segundo  grupo  vê  como  prioridade  o  ensino  de  Química  relacionado  à  Tecnologia  e  à
Sociedade.  Para  este  grupo,  a  ênfase  no  Desenvolvimento  do  Conhecimento  em  Química  é  comparável  à  ênfase  em  Quimica
Fundamental.  Quando  analisamos  as  respostas  dos  estudantes  que  enfatiaram  tanto  a  Quimica  Fundamental  quanto  a  Quimica,
Tecnologia  e  Sociedade,  verificamos  que  eles  mantêm  o  foco  do  ideal  de  currículo  de  Química  em  ambas  as  orientações:  focada  no
conteúdo  e  centrada  na  aprendizagem.  Todas  as  atividades  produzidas  pelos  alunos  e  que  foram  analisadas  indicaram  que  a  disciplina
Instrumentação  para  o  Ensino  de  Quimica  influencia  a  concepção  de  currículo  de  Quimica  dos  licenciados.  No  inicio  da  disciplina
observa-se  para  ambos  os  grupos  ideias  de  planejamento  que  enfatizam  a  organização  de  conteúdos.  Ao  final  da  disciplina  os  dois
grupos  mudaram  a  idéia  de  planejamento  relacionada  estritamente  à  organização  e  acrescentaram  características  como  flexibilidade  e
reflexão.  Os  futuros  professores  têm  uma  história  que  influencia  suas  concepções  curriculares,  mas  nem  todas  são  condizentes  com  as
mudanças  que  necessitam  serem  feitas  na  educação.  Apesar  disso,  nosso  estudo  mostrou  que,  atrtavés  de  atividades  planejadas  com
intencionalidade  nas  disciplinas  integradoras  é  possível  minimizar  as  diferentes  interpretações  dos  textos  legais  realizando  na  prática
um  trabalho  significativo  com  os  alunos  da  licenciatura.
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Título: Filmes em sala de aula - Realidade e Ficção: uma análise do uso do cinema pelos professores de 
história

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073340001016001P0

Palavra Chave: Ensino de História; Ensino Médio; Cinema.

Resumo:  Trata-se  de  uma  pesquisa  empírica  envolvendo  professores  de  História  do  ensino  médio  de  nove  escolas  de  uma  região  de
Curitiba.  A  observação  foi  realizada  com  vinte  e  um  profissionais,  sendo  nove  deles  entrevistados.  Foram  analisadas  as  condições
materiais,  as  práticas,  os  conceitos  e  a  presença  da  indústria  cultural  nesta  relação  de  ensino,  a  qual  interfere  na  formação  dos  alunos.
Tal  relação  foi  analisada  considerando  a  cultura  escolar,  a  prática  didática,  e  a  relação  do  professor  com  seus  alunos  e  com  o  cinema.
No  desenvolvimento  há  uma  revisão  bibliográfica  de  estudos  a  respeito  das  relações  históricas  entre  cinema  e  educação,  com  ênfase  ao
ensino  de  história,  à  indústria  cultural,  à  tecnologia,  bem  como  de  estudos  que  enfatizam  o  cinema  como  produto  cultural  com
linguagem  estética  singular.  As  entrevistas  analisadas  levaram  à  necessidade  de  sugerir  práticas  didáticas  para  o  ensino  de  história
envolvendo  filmes  já  apresentados  em  práticas  dos  professores.

Data Pesquisa: 14/1/2009

Autor: Sandro Luis Fernandes

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 888 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 889

Título: O país do futebol na Copa do Mundo: estudo de recepção ao discurso midiático-esportivo com jovens 
escolares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071041001010039P3

Palavra Chave: Mídia; Conhecimento; Futebol; Discurso Midiático.

Resumo:  Este  estudo  teve  por  objetivo  conhecer  e  analisar  a  recepção  de  jovens  escolares  ao  discurso  midiático-esportivo  durante  a
Copa  do  Mundo  de  2006,  realizada  na  Alemanha.  O  discurso  midiático-esportivo,  em  especial,  no  âmbito  do  futebol,  tem  projetado
transformações  inegáveis  no  conjunto  de  representações  do  imaginário  socialmente  partilhado  em  torno  do  conceito  de  esporte  e  sua
prática.  Não  apenas  pelo  alcance  dos  meios  de  comunicação  de  massa,  mas  também  por  sua  agilidade  em  formar  e  constituir  teias
sociais  de  pensamentos,  hábitos  e  estilos  de  vida  que  (re)organizam  valores  à  viabilizar  a  sustentação  da  lógica  mercadológica  que  rege
a  sociedade  do  consumo.  Tais  transformações,  ao  serem  incorporadas  pelos  sujeitos  a  partir  do  consumo  de  discursos
midiático-esportivos,  fazem  com  que  a  mídia  exerça  um  importante  papel  mediador  entre  o  esporte  espetáculo  e  o  sujeito-receptor.
Para  que  os  sujeitos  não  assumam,  de  maneira  inconsciente,  os  valores,  sentidos  e  significados  veiculados  por  meio  dos  “pacotes
esportivos”  é  necessário  o  recurso  a  mediações  que  oportunizem  uma  leitura  mais  crítica  desses  discursos  e  que  promovam,  nos
sujeitos,  autonomia  para  a  realização  de  suas  escolhas.  Nesse  sentido,  em  nosso  estudo  utilizamos  um  quadro  teórico  composto  pelos
conceitos  da  Teoria  Crítica  articulados  aos  estudos  de  Recepção  e  da  Teoria  das  Múltiplas  Mediações,  sob  o  viés  dos  Estudos
Latino-Americanos.  O  trabalho  de  campo  deu-se  com  alunos  do  ensino  médio  do  Colégio  de  Aplicação  da  UFSC,  num  período  que
englobou  a  Copa  do  Mundo/2006.  Para  conhecermos  suas  principais  mediações  e  o  tratamento  dado  às  mensagens  que  consomem  por
meio  do  discurso  midiático-esportivo,  foram  mobilizados  como  procedimentos,  instrumentos  e  técnicas  de  pesquisa:  questionário,
entrevistas  semi-estruturas,  grupos  focais  e  observação  participante.  Analisando  e  discutindo  a  realidade  observada  em  campo
constatamos  que,  na  visão  dos  sujeitos,  a  escola  e  a  família  são  suas  principais  mediações  institucionais,  assim  como  foi  atribuída  à
mídia  significativa  representatividade  enquanto  mediação  tecnológica.  Também  constatamos  que  tanto  a  escola,  como  a  educação
física,  necessitam  repensar  suas  ações  pedagógicas,  no  sentido  de  investir,  cada  vez  mais,  numa  formação  que  não  esteja  isolada  do
mundo  vivido  pelos  sujeitos.  Por  isso,  propõe-se  pensar  numa  perspectiva  de  ensino  mais  crítica,  que  atenda  as  necessidades  de  uma
educação  para  a  mídia.
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Título: Avaliação das Escolas do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí Através de Data Envelopment 
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Palavra Chave: Avaliação;Eficiência Técnica,; Educação; DEA.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objetivo  analisar  o  perfil  e  avaliar  o  desempenho  das  37  escolas  de  ensino  fundamental  e  28  de
ensino  médio  pertencentes  ao  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Paranavaí-NRE.  Esse  objetivo  procura-se  alcançar  aplicando  os
métodos  de  análise  de  regressão  e  a  metodologia  DEA  (Data  Envelopment  Analysis).  O  trabalho  foi  desenvolvido  em  quatro  etapas:  na
primeira  foi  aplicada  análise  de  regressão  múltipla  e  correlação  canônica  para  analisar  e  avaliar  o  grau  de  relacionamento  entre  as
variáveis  mais  comuns  nas  escolas.  Na  segunda  etapa  foram  aplicados  vários  modelos  DEA  para  determinar  os  índices  de  eficiência  e
na  terceira  foi  feito  o  ranking  das  escolas.  Na  etapa  final  foi  utilizado  a  análise  de  regressão  Tobit  para  avaliar  o  grau  de  influência  de
nove  variáveis  com  o  índice  de  eficiência  e  analisar  os  cinco  modelos  DEA  utilizados  no  trabalho.  A  partir  dos  resultados  foi  possível
analisar  o  grau  de  influência  de  vários  fatores  no  desempenho  das  escolas.  Observou-se  que  as  escolas  de  modo  geral,  desenvolvem
projetos  pedagógicos  e  administrativos  com  muita  eficácia,  levando  a  grande  maioria  a  funcionar  com  100%  de  eficiência.  O  grande
desafio  deste  trabalho  foi  identificar  possíveis  falhas  relacionadas  à  gestão  e  oferecer  subsídios  aos  diretores  nas  tomadas  de  decisões  e
ao  poder  público  no  direcionamento  de  recursos  para  que  as  escolas  ineficientes  funcionem  com  eficiência.  Através  das  escolas  do
NRE  de  Paranavaí,  que  representam  uma  amostra  significativa,  foi  possível  traçar  um  diagnóstico  do  ensino  publico,  identificando
possíveis  falhas  no  sistema  educacional,  que  atualmente  não  atende  de  maneira  eficaz  os  anseios  da  população,  comprovado  pelo  alto
nível  de  analfabetos  funcionais,  insucesso  dos  jovens  no  mercado  de  trabalho  e  dificuldade  de  seu  ingresso  nas  universidades.  Com  os
resultados  obtidos,  confirma-se  que  alguns  fatores,  tais  como  a  situação  sócio-econômica,  escolaridade  da  família,  tempo  de  estudo,
podem  contribuir  pelo  baixo  desempenho  das  escolas  públicas,  mas  o  maior  problema  talvez,  seja  de  ordem  política,  a  partir  do
momento  que  falta  recursos  para  as  escolas  no  desenvolvimento  de  seus  projetos  e  na  própria  situação  social  e  política  atual  do  país.  
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Título: Aprender a história,aprender  com a história

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007533065012001P6

Palavra Chave: cotidiano; consciência histórica;história; genericidade.

Resumo:  Este  estudo  discute  a  educação  escolar  como  uma  das  mediações  possíveis  para  a  formação  de  um  ser  social  na  perspectiva
de  uma  individualidade  para-si,  apontando  para  essa  proposta  educativa  escolar  referenciais  teóricos  que  discutem,  numa  concepção
marxista,  consciência  histórica,  historicidade,  cotidiano  e  prática  pedagógica.  Seu  foco  central  optou  pelo  recorte  na  disciplina  de
História,  por  conta  de  suas  implicações  na  compreensão  da  realidade  pelo  ser  humano,  também  ele  um  ser  histórico.  E  inserido  nesse
recorte  e  na  perspectiva  de  uma  determinada  educação  escolar,  procurou-se  analisar  livros  de  História  indicados  para  o  Ensino  Médio  e
a  forma  de  abordagem  dada  aos  eventos  históricos  ali  presentes,  a  fim  de  investigar  de  que  maneira  essas  abordagens  possibilitariam  as
condições  necessárias  para  a  suspensão  do  cotidiano  e  a  consciência  de  uma  generalidade  refletida  enquanto  tarefa  de  responsabilidade
planetária.  O  objetivo  foi  investigar  pressupostos  para  uma  educação  escolar  comprometida  com  a  formação  de  um  ser  social  capaz  de
objetivar  transformações  nas  estruturas  sociais  de  dominação  e  alienação,  consciente,  portanto,  de  seu  pertencimento  ao  gênero
humano.
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Título: Cidadania e espaço público a partir da escola: resgate, recriação ou abandono?.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007553001010009P0

Palavra Chave: Espaço Público, Escola, Socialização, Diversidade

Resumo:  Devido  ao  cenário  contemporâneo  extremamente  diversificado  e  dinâmico,  a  tarefa  de  educar  torna-se  cada  vez  mais
complexa,  e  não  menos  angustiante.  Pessoas  sentem-se  perdidas  frente  a  tantas  mudanças  rápidas,  com  tão  pouco  tempo  e  espaço  para
discuti-las  em  comunidade  e  incorporá-las  conscientemente  na  orientação  de  suas  ações  sociais.  Neste  sentido,  percebem-se  impotentes
para  interferir  coletivamente  em  questões  públicas  que  influenciam  diretamente  em  seu  cotidiano  tais  como:  violência,  corrupção,
desemprego,  ordenamento  urbano,  miséria,  parâmetros  educacionais...  Paralelamente,  há  uma  crescente  desvalorização  dos  espaços  e
vivências  públicas.  Por  quê?  Seria  falta  de  socialização  ou  um  tipo  de  socialização  própria  de  uma  sociedade  cada  vez  mais  urbana  e
globalizada,  mas  ainda  presa  a  raízes  ditatoriais?  E  como  esta  dinâmica  social  macro  é  reproduzida,  transformada  ou  re-significada
pelo  sistema  e  pela  esfera  escolar?  No  intuito  de  nos  aprofundarmos  nesta  problemática  a  dissertação  foi  estruturada  em  3  níveis  de
análise:  1)  a  sociedade  moderna  e  brasileira  em  seus  discursos,  determinações  e  possibilidades;  2)  o  sistema  educacional  no  DF  e  o
encontro  com  o  ensino  de  Sociologia;  3)  o  olhar  dentro  da  escola.  Buscando  dar  conta  da  complexidade  e  diversidade  social  atual,
escolhemos  três  escolas  para  investigarmos  públicos  diferenciados:  na  Asa  Sul,  instituições  pública  e  privada  e  em  São  Sebastião,  outra
pública.  Documentos  que  orientam  a  gestão  do  Ensino  Médio  e  dados  do  censo  escolar  do  DF  e  do  Brasil  auxiliaram  na  discussão  da
evolução  dos  sistemas  educacionais  públicos  e  privados,  associados  a  distintos  paradigmas  educacionais  e  noções  de  cidadania.
Observou-se  grande  ressonância,  mas  também  hibridação  e  conflito,  nos  discursos  e  práticas  educacionais  imbricados  nas  diferentes
esferas.  Resgate,  re-criação  e  abandono  do  Espaço  Público  e  da  Cidadania  foram  verificados  nas  diferentes  realidades  escolares
investigadas.  O  presente  trabalho  cumpre  a  finalidade  de  ser  um  instrumento  para  a  reflexão  de  informações  e  práticas,  nem  sempre
reconhecidas  por  seus  diversos  sujeitos,  dentro  do  vasto  e  heterogêneo  ambiente  educacional.
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Título: Um olhar sobre a propaganda no livro didático em aulas de língua portuguesa no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007633004137064P2

Palavra Chave: Livro didático, Ensino da Língua Portuguesa

Resumo:  Esta  pesquisa  foi  realizada  com  o  objetivo  de  observar  as  propagandas  como  aparecem  no  livro  didático  e  de  que  maneira  as
professoras  de  segunda  e  terceira  séries  de  língua  portuguesa  no  ensino  médio  do  Colégio  de  Aplicação  da  Universidade  Federal  de
Viçosa  (CAP-COLUNI-UFV),  estão  trabalhando  esse  gênero  textual  em  suas  aulas.  As  propagandas  no  livro  didático  podem
possibilitar  novos  olhares,  pois  os  recursos  peculiares  ao  seu  universo  discursivo  (texto-imagem)  estão  ligados  a  outros  contextos
(discurso  político,  histórico,  cultural,  ideológico,  de  conscientização  ambiental  entre  outros).  Esta  investigação  deu-se  por  meio  de
entrevistas  semi-estruturadas,  bem  como  de  observações  e  relato  das  aulas.  Imagens  de  propagandas  e  a  leitura  de  textos  no  ensino
médio,  em  língua  portuguesa,  têm  por  desafio  o  saber  cultural  e  subjetivo  do  aluno  e  possivelmente  apontam  para  uma  nova
característica  discursiva  desse  gênero  textual.
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Resumo:  Esta  pesquisa  analisa  a  mudança  no  modelo  do  Concurso  Vestibular  -  parâmetro  de  avaliação  hegemônico  para  ingresso  nos
cursos  de  graduação  Universidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  -  ocorrida  no  ano  de  2000,  compreendendo  esse  exame  como  texto
curricular  com  potência  para  a  produção  de  sentidos  às  políticas  de  currículo  do  ensino  médio.  Analisamos  a  circulação  de  sentidos  que
se  opera  na  relação  entre  as  variadas  instâncias  de  disputas  discursivas  -  globais,  governamentais  e  locais  -  para  a  legitimação  de
proposições  políticas  institucionais  com  a  identificação  de  sentidos  transversais  que  se  deslocam  através  dos  múltiplos  contextos.
Identificamos  o  currículo  organizado  por  áreas  de  conhecimento,  o  exame  das  competências  e  habilidades,  a  contextualização  dos
conteúdos  e  a  interdisciplinaridade  como  traços  discursivos  globais  reinterpretados  localmente.  Examinamos  que  os  deslocamentos  e
as  condensações  de  sentidos  presentes  nas  políticas  institucionais  representam  acordos  material-simbólicos  resultantes  das  disputas  que
concorrem  na  construção  e  institucionalização  de  políticas  curriculares.  Os  autores  com  os  quais  estabelecemos  nossos  diálogos  em
torno  das  discussões  sobre  avaliação  e  das  políticas  curriculares  são  Stephen  Ball  e  Díaz  Barriga.  Como  referência  para  as  análises
quanto  aos  processos  de  reinterpretação  de  sentidos  entre  as  distintas  instâncias  discursivas,  consideramos  o  campo  dos  estudos
culturais,  especialmente  Stuart  Hall.
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Título: Como se movem os projéteis nos livros didáticos de física e no vestibular? Inquirindo o Galileu 
sintético de hoje

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071240004015023P2

Palavra Chave: Teoria do Movimento de Projéteis;Galileu; Livro Didático.

Resumo:  Este  trabalho  investiga  como  a  teoria  do  movimento  dos  projéteis  é  apresentada  nos  livros  didáticos  de  Física  mais  utilizados
no  Ensino  Médio.  Sustentamos  que  grande  parte  das  dificuldades  e  do  desinteresse  dos  estudantes  em  relação  à  ciência  do  movimento
se  deve,  invariavelmente,  à  forma  como  os  diferentes  temas  são  tratados  pelos  autores  de  livros  didáticos.  Em  nossa  pesquisa
examinamos,  em  seis  obras  selecionadas,  o  enfoque  dado  pelos  autores  -  se  conceitual  ou  lógico  -  e  como  são  abordados  o  estudo  do
movimento  dos  projéteis  e  os  conceitos  envolvendo  trajetória,  velocidade,  aceleração  e  inércia.  Procuramos  identificar  nas  obras  a
evolução  histórica  (se  presente  ou  não)  desses  conhecimentos,  especialmente  a  apresentação  da  Física  de  Galileu.  Para  desenvolver
nossa  investigação,  buscamos  resquícios  e  indícios  da  educação  científica  (formalizada  pela  cultura  dos  livros  didáticos)  em  respostas
de  diversos  alunos  envolvendo  uma  questão  pertinente.  Para  esse  fim,  analisamos  as  respostas  de  260  provas  discursivas  de  Física,
referentes  à  questão  2,  realizadas  por  candidatos  no  vestibular  2/2006  da  Universidade  Estadual  de  Maringá  -  PR.  Optamos  pela
Análise  de  Conteúdo,  de  Bardin  (1977),  para  classificar  as  respostas  dos  estudantes,  aplicando  o  método  das  categorias  temáticas.  Os
resultados  obtidos,  comparados  com  a  análise  dos  livros  didáticos,  nos  conduziram  à  conclusão  que  sustenta  nossas  suposições  iniciais.
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Título: As concepções de ciência dos livros didáticos de química, dirigidos ao ensino médio, no tratamento da 
cinética química no período de 1929-2004

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007733002010003P9

Palavra Chave: livros didaticos; ensino médio.

Resumo:  O  objetivo  central  deste  trabalho  foi  investigar  como  a  Cinética  Química  foi  sendo  apropriada  pelos  livros  didáticos
destinados  ao  Ensino  Médio,  em  um  determinado  período  de  tempo  (1929-2004),  através  do  estudo  do  desenvolvimento  histórico  dos
conceitos  químicos  envolvidos  neste  tema.  Outro  objetivo  foi  o  de  identificar  as  concepções  sobre  ciência  veiculadas  pelos  livros
didáticos  ao  tratarem  o  tema  Cinética  Química.  O  modelo  adotado  para  a  análise  dos  livros  didáticos  está  baseado  na  linha  de  pesquisa
desenvolvida  por  Níaz  (2001)  e  Justi  (1997;  1999),  que  se  baseia  na  história  e  filosofia  da  ciência  para  entender  o  tratamento  dado  aos
conceitos  químicos  pelo  livro  didático.  Para  isso,  foi  utilizada  a  metodologia  de  Imre  Lakatos,  da  reconstrução  racional  do
conhecimento  científico,  para  analisar  a  evolução  histórica  das  idéias  sobre  Cinética  Química.  A  reconstrução  histórica  foi  feita  a  partir
de  pesquisas  de  historiadores  da  ciência,  artigos  de  pesquisadores  e  artigos  originais  dos  cientistas  que  estiveram  envolvidos  no  estudo
da  cinética  química.  Foram  propostos  quatro  Programas  de  Investigação  Científica  que  representam  o  conhecimento  científico  sobre  a
Cinética  Química  no  período  de  1850  até  1935,  ano  em  que  foi  proposta  a  teoria  do  estado  de  transição.  Tais  Programas  foram
utilizados  para  evidenciar  os  níveis  de  explicação  teórica  atingidos  em  vinte  livros  didáticos.  As  concepções  de  ciência  apresentadas
pelos  livros  didáticos  foram  analisadas  sob  o  ponto  de  vista  de  duas  perspectivas  filosóficas:  a  empirista/indutivista  e  a  racionalista.  Os
livros  didáticos  até  a  década  de  60  se  dedicam  a  explicar  a  influência  de  concentração  nas  reações  químicas,  apresentando  justificativas
em  termos  empíricos  e  matemáticos,  mas  não  em  termos  moleculares.  A  Partir  do  final  dos  anos  60  começam  a  aparecer  explicações
em  termos  das  teorias  de  colisão  e  do  estado  de  transição.  As  explicações  em  termos  de  energia  de  ativação  ou  barreira  de  energia
sobre  o  efeito  da  temperatura  na  velocidade  das  reações  também  começam  a  aparecer  nos  livros  a  partir  do  final  da  década  de  60.  Com
relação  às  concepções  de  ciência,  pôde-se  perceber  que  e  a  perspectiva  filosófica  predominante  nos  livros  didáticos  é  a
empirista/indutivista,  independentemente  da  época  em  que  foram  editados,  o  que  parece  revelar  que  os  autores  não  levaram  em
consideração  as  mudanças  de  perspectiva  que  ocorreram  durante  esse  período.
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Palavra Chave: Biologia ?; Ensino;Fotossíntese; Respiração.

Resumo:  Ao  longo  de  nove  anos  de  docência  no  Ensino  Médio  temos  percebido  sérias  dificuldades  no  processo  de  ensino  e  de
aprendizagem  de  alguns  temas  das  ciências  biológicas,  especificamente  envolvendo  conceitos  mais  abstratos,  como  os  de  fotossíntese  e
de  respiração.  Os  alunos  costumam  chegar  neste  nível  de  escolarização  com  concepções  equivocadas  e  fragmentadas,  cientificamente,
dificultando  a  aprendizagem  de  idéias  mais  especificas  propostas  pelo  programa  oficial  da  disciplina  como,  por  exemplo,  a  abordagem
bioquímica  desses  processos.  Tal  fato,  somado  ao  continuado  contato  com  a  produção  científica  sobre  o  ensino  de  biociências  e  a
Teoria  de  Aprendizagem  Significativa  (TAS)  em  particular,  motivaram  a  realização  dessa  pesquisa  na  qual  propomos  e  analisamos  o
ensino  desses  fenômenos.  Conforme  preconiza  a  TAS,  nosso  principal  referencial  teórico,  o  fundamental  para  os  alunos  é  que  os
conhecimentos  aprendidos  ao  longo  da  escolarização  básica  constituam  um  “arcabouço”  organizado  de  modo  tal  que,  além  de  útil,  lhes
sirvam  de  base  para  novas  aprendizagens.  Assim,  antes  de  aprenderem  aspectos  específicos  e  aprofundados  sobre  os  temas,  é
importante  aprenderem  significativamente  os  conceitos  mais  gerais  e  inclusivos  que  lhes  permitam  entender  a  dinâmica  ambiental  na
qual  estão  inseridos,  bem  como  subsidiar  novas  aprendizagens.  O  objetivo  dessa  investigação  foi  descrever  e  analisar  os  aspectos  que
favoreceram  ou  dificultaram  a  aprendizagem  significativa  dos  referidos  fenômenos  ao  longo  da  intervenção.  Segundo  a  TAS,  para  que
o  aluno  estabeleça  uma  relação  substantiva  e  não  arbitrária  entre  os  novos  conceitos  e  os  conhecimentos  prévios  presentes  em  sua
estrutura  cognitiva,  algumas  condições  devem  ser  consideradas.  Deste  modo,  o  ensino  e  sua  análise  consideraram  tanto  a  natureza  do
conhecimento  a  ser  aprendido  quanto  a  do  conhecimento  prévio  dos  alunos  recorrendo  a  estratégias  que  lhes  induziam  a  pensar  com  e
sobre  os  temas  em  diferentes  momentos  e  de  distintas  maneiras.  A  intervenção  envolveu,  então,  problematizações,  aulas  expositivas,
debates  e  elaboração  de  mapas  conceituais  e  abrangeu  67  alunos  distribuídos  em  duas  turmas  da  primeira  série  do  ensino  médio  de  uma
escola  pública  estadual  do  Rio  de  Janeiro.  O  estudo  foi  efetivado  ao  longo  de  14  aulas  da  disciplina  Biologia  e  para  a  avaliação  dos
resultados  foram  utilizadas  as  informações  obtidas  mediante  registros  escritos,  desenhos  e  mapas  conceituais.  Os  resultados  indicaram
que  grande  parte  dos  equívocos  conceituais  foi  gradativamente  abandonada  e  também  uma  significativa  evolução  dos  conhecimentos
que  inicialmente  se  apresentavam  soltos  e  fragmentados.  Os  alunos  evidenciaram,  ao  final  da  intervenção,  melhor  compreensão  sobre  o
metabolismo  energético,  particularmente  a  inter-relação  entre  os  fenômenos  da  fotossíntese  e  da  respiração,  entretanto,  corroborando  o
caráter  processual  e  recursivo  da  aprendizagem,  ainda  detectamos  a  coexistência  entre  as  novas  idéias  aprendidas  e  algumas  das
concepções  prévias,  diagnosticadas  como  equivocadas  cientificamente  no  início  do  processo.  O  abandono  dessas  idéias,  fruto  de
aprendizagem  significativa,  requer  nova  abordagem  desses  temas,  inclusive  em  outras  disciplinas.  Diante  do  exposto,  entendemos  que
esta  investigação  enfatiza  o  grande  potencial  da  TAS  para  a  organização  do  ensino  de  Biologia  e  para  subsidiar  a  investigação  sobre  o
ensino  em  geral  e  de  Biociências  em  particular.  
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Palavra Chave: Ensino Médio; Formação de Professores;Reformas educacionais.

Resumo:  O  Programa  Expansão  e  Melhoria  do  Ensino  Médio  –  PROEM  e  a  sua  relação  com  o  Curso  de  Magistério  configuram  a
temática  abordada  nesse  trabalho.  O  PROEM  se  engendrou  no  estado  do  Paraná  desde  o  início  dos  anos  de  1990,  no  entanto,  foi  a
partir  de  1996  que  o  Programa  realizou  ações  mais  efetivas  no  sentido  de  promover  uma  reestruturação  no  Ensino  Médio.  A  cessação
dos  cursos  profissionalizantes  e  a  oferta  compulsória  pela  educação  geral  nesse  nível  de  ensino  foi  o  encaminhamento  do  Programa
que  obteve  maior  repercussão  diante  dos  colégios  estaduais  e  da  comunidade  de  modo  geral,  o  que  contribuiu  para  a  constituição  de
um  processo  de  adesão  e  de  resistência  ao  PROEM  que  marcou  essa  iniciativa  governamental  e  é  plenamente  constatável  nos
movimentos  realizados  pelas  escolas  em  resposta  ao  Programa.  Apesar  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Paraná  -  SEED/PR
insistir  na  extinção  dos  cursos  profissionalizantes  em  nível  médio,  vinte  e  seis  cursos  do  setor  público  permaneceram  abertos,  sendo
quatorze  de  Magistério  e  doze  de  Técnico  Agrícola.  Assim,  o  principal  objetivo  do  presente  estudo  é  o  de  analisar  os  movimentos  de
adesão  e  de  resistência  ao  PROEM  nas  suas  dimensões  gerais  e  nas  suas  manifestações  no  contexto  de  uma  escola  que  manteve  o
Curso  de  Magistério.  O  percurso  metodológico  da  pesquisa  consistiu  na  análise  de  documentos  sobre  o  PROEM  e  demais  fontes
documentais  e  bibliográficas  sobre  o  tema.  Realizou-se  um  estudo  de  caso  em  um  dos  colégios  estaduais  que  manteve  o  curso  de
formação  de  professores  em  nível  médio.  De  modo  geral,  a  permanência  dos  cursos  profissionalizantes  em  nível  médio  representa  o
aspecto  mais  enfático  de  resistência  ao  PROEM.  No  caso  investigado  a  continuidade  do  curso  de  formação  de  professores,  apesar  da
legislação  federal  permitir,  precisou  desenvolver  um  processo  contínuo  de  resistência  diante  da  pressão  exercida  pela  SEED/PR  para
que  o  mesmo  fechasse.  O  principal  elemento  de  adesão  ao  PROEM  foi  a  incorporação  de  premissas  curriculares  sugeridas  pelo
Programa  e  posteriormente  pelas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  ensino  médio  na  modalidade  normal  como,  por  exemplo,  a
organização  do  currículo  por  competências  e  habilidades.  A  manifestação  de  adesão  e  de  resistência  ao  PROEM  identificada  no  campo
investigado,  ratifica  a  perspectiva  que  aponta  a  escola  como  espaço  contraditório,  portanto,  capaz  de  realizar  num  mesmo  momento  os
movimentos  de  adesão  e  de  resistência  às  orientações  oficiais,  ainda  que  ambas  se  manifestem  no  contexto  escolar,  de  forma
intencional,  impositiva  ou  velada.  
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Palavra Chave: física;ensino; ensino médio.

Resumo:  O  protagonismo  juvenil  como  estratégia  pedagógica,  é  utilizado  em  projetos  educacionais  com  objetivos  que  pretendem
alcançar  os  níveis  sociais  e  pedagógicos,  basicamente  o  exercício  da  cidadania  e  a  aprendizagem  de  conhecimento  nas  diversas  áreas
curriculares.  Porém,  a  grande  maioria  desses  projetos,  incentivados  por  organizações  não-governamentais,  acabam  por  infatizar  apenas
os  aspectos  sociais  deixando  em  segundo  plano  a  ênfase  na  aprendizagem  de  conhecimentos  específicos  da  esfera  escolar.  Nesta
pesquisa  avaliamos  como  os  alunos  exercem  o  protagonismo  juvenil  em  um  projeto  específico  da  área  de  física,  onde  a  aprendizagem
de  conhecimentos  científicos  é  colocada  em  primeiro  plano  sem  ignorar  os  ganhos  nos  aspectos  sociais  que  podem  emergir  do  processo
de  desenvolvimento  do  projeto.  O  projeto  utilizado  foi  o  projeto  Labvirt  da  Escola  do  Futuro  da  Universidade  de  São  Paulo  aplicado  na
Escola  Estadual  Prof.  Dr.  Laerte  Ramos  de  Carvalho  com  alunos  do  Ensino  Médio.  A  análise  do  protagonismo  juvenil  neste  projeto
mostrou  que  os  alunos  apresentaram  motivação  nas  aulas,  autonomia  na  condução  das  atividades  propostas,  resgate  de  auto-estima,
além  de  desenvolverem  trabalhos  interdisciplinares.  Os  alunos  conseguem  relacionar  conceitos  e  teorias  físicas  com  situações
cotidianas  e  apresentam  uma  preocupação  em  validar  o  conhecimento  utilizado  no  desenvolvimento  das  simulações,  bem  como,
repassá-lo  para  a  comunidade.  
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Resumo:  
  O  trabalho  aborda  a  relação  da  escola  rural  com  a  comunidade  camponesa,  no  sentido  de  discutir  com  professores  e  alunos  a
aproximação  dos  programas  de  ensino  aos  temas  e  problemas  do  entorno  do  educandário.  Desenvolve  abordagem  sobre  a  localidade,  a
escola  e  o  cooperativismo  camponês  praticado  por  famílias  da  comunidade,  problematizando-os  na  perspectiva  de  serem  trabalhados
como  integrantes  legítimos  do  currículo  escolar.  Relata  e  comenta  o  ensaio  de  investigação  com  estudantes  e  professores  e  a  profusão
de  informações  que  podem  ser  qualificadas  em  pesquisas  subseqüentes  e  servirem  como  matéria  prima  das  reflexões  sobre  a  totalidade
da  realidade  a  partir  do  local.  
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Código: 901

Título: Empréstimo do inglês:análise otimista da adaptação fonética da  sequência  - ING, em final de sílaba, 
às estruturas silábicas  do português do  Brasil - Dialeto Carioca.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072031001017067P5

Palavra Chave: ADAPTAÇÃO;EMPRÉSTIMOS;TEORIA DA OTIMALIDADE.

Resumo:  A  análise  proposta  neste  trabalho  centra-se  na  adaptação  fonética  de  empréstimos  do  inglês,  anglicismos,  que  apresentam  o
segmento  -ING  em  sílaba  final,  às  estruturas  silábicas  do  português  do  Brasil  --  dialeto  carioca,  com  o  objetivo  de  formular  o  ranking
de  restrições  relevantes  estabelecido  através  da  escolha  do  candidato  ótimo,  pelos  falantes.  A  abordagem  realizada  baseia-se  nos
fundamentos  que  regem  a  Teoria  da  Otimalidade  -  modelo  teórico,  proposto  por  Prince  &  Smolensky  (1993),  que,  basicamente,
apresenta  a  seguinte  idéia:  os  sistemas  lingüísticos  se  organizam  com  base  num  conjunto  universal  de  restrições  violáveis,  e  estas
restrições  são  hierarquizadas  de  maneira  diferente  de  língua  para  língua,  respeitando-se  os  princípios  da  gramática  de  cada  uma.  A
opção  pela  OT  é  que  essa  teoria  surge  como  um  modelo  inovador  e  de  aplicabilidade  real  a  vários  componentes  da  gramática  de  uma
determinada  língua  que  permite  representar  a  variação  interlingüística,  com  base  no  pressuposto  de  que  a  diferença  entre  as  várias
línguas  é  apenas  o  resultado  da  forma  como  cada  língua  resolve  o  conflito  entre  princípios  universais.  Partindo-se  de  um  o  método  de
coleta  que  conjugou  um  viés  quantitativo,  através  de  um  levantamento  empírico,  bem  como  perspectiva  qualitativa,  na
interpretabilidade  dos  resultados  obtidos;  os  dados  foram  testados  e  analisados,  junto  a  doze  informantes  cariocas  -  seis  mulheres  e  seis
homens  -  estudantes  do  3º  ano  do  ensino  médio.  A  comprovação  da  atuação  do  ranking  das  restrições  relevantes  assim  como  a  escolha
do  candidato  ótimo  são  feitas  por  meio  de  tableaux  referentes  à  proposta  desenvolvida  pela  OT.
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Código: 902

Título: MUDANÇAS E INOVAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE ESCOLAS ESTADUAIS 
DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071942002010001P5

Palavra Chave: Mudanças, inovação, organização, projeto político pedagógico

Resumo:  Este  trabalho  teve  por  objetivo  caracterizar  as  mudanças  na  organização  curricular  das  Escolas  Estaduais  de  Ensino  Médio
(EEEM)  do  município  de  Santa  Maria/RS,  levadas  a  efeito  em  decorrência  do  atendimento  à  atual  legislação  educacional,  identificando
as  características  das  organizações  curriculares  que  estão  associadas  a  mudanças  inovadoras  no  cotidiano  escolar  a  partir  do  que  está
expresso  nos  projetos  político-pedagógicos  (PPP),  de  falas  das  Coordenadoras  da  8ª.  CRE  (gestões  1999-2002  e  2003-2006)  e  de
professores.  As  propostas  de  mudanças  na  organização  escolar  foram  construídas  nas  escolas  da  Rede  Estadual  de  Ensino  (REE)  do
município  de  Santa  Maria/RS  a  partir  do  ano  de  2001,  visando  a  atender  ao  que  preconiza  a  LDB  9394/96.  Tendo  em  vista  que  essa
Lei  propõe  mudanças  inovadoras  na  organização  das  EEEM,  principalmente,  quanto  ao  currículo,  apresentamos  uma  breve  reflexão
sobre  as  concepções  de:  mudança,  inovação  e  reforma;  cultura  escolar  como  possibilidade  de  compreender  a  organização  da  escola;
PPP  como  instrumento  para  a  democratização  dessa  organização,  currículo  e  interdisciplinaridade  como  forma  de  organização
curricular.  Para  a  realização  deste  estudo,  retomamos  estudos  realizados  pela  equipe  do  Projeto  de  Pesquisa  COTESC  (Condicionantes
para  Tutoria  Escolar  no  Estágio  Curricular  Supervisionado:  articulando  Formação  Inicial  e  Formação  Continuada  de  Professores)  sobre
o  processo  de  construção  dos  PPP  de  dezoito  (18)  EEEM  do  município  de  Santa  Maria/RS.  Na  continuidade  ao  que  já  vinha  sendo
pesquisado  por  essa  equipe,  buscamos  compreender  o  processo  de  implementação  e  de  reconstrução  dos  PPP  dessas  escolas,
entrevistando  a  gestão  da  8ª.  CRE  (2003-2006).  Na  fala  dos  entrevistados,  fica  claro  que  as  propostas  pedagógicas  das  escolas,
praticamente,  não  sofreram  alterações.  Optamos,  então,  por  analisar  seis  (6)  dos  dezoito  (18)  PPP  cujos  itens  estruturais  caracterizam
uma  construção  mais  pautada  num  planejamento  participativo  e,  principalmente,  porque  são  os  que  mais  sinalizam  mudanças  na
organização  escolar  em  relação  ao  currículo,  identificando,  através  de  roteiro  para  análise  documental,  aspectos  inovadores  nessa
organização.  No  entanto,  aprofundamos  estudos  da  proposta  pedagógica  da  Escola  17  para  compreender  o  processo  de  implementação
dessas  mudanças  no  cotidiano  escolar  por  apresentar  uma  proposta  mais  ousada  em  relação  às  outras  cinco  (5).  Obtivemos  as
informações  para  esses  estudos  através  de  entrevistas  estruturadas.  As  informações  obtidas  a  partir  da  análise  textual  dos  documentos
escolares  e  das  entrevistas  permitem-nos  considerar  que  as  mudanças  expressas  nos  PPP  de  seis  (6)  EEEM  caracterizam-se  como
inovadoras  quanto  à  proposta  de  interdisciplinaridade  como  forma  de  organizarem  seus  currículos,  porém,  trata-se  de  uma  inovação
“externamente  induzida”  pelo  que  preconiza  a  LDB/96.  A  Escola  17,  embora,  também,  tenha  construído  sua  proposta  pedagógica  por
força  dessa  Lei,  demonstra,  na  operacionalização  das  mudanças  propostas,  uma  inovação  “internamente  gerada”  que  é  percebida  pelas
ações  de  seus  sujeitos  quando  buscam  soluções  para  os  problemas  enfrentados  diante  de  necessidades  que  surgem,  redefinindo
caminhos  e  estruturas  que  garantam  êxito  nessa  implementação.  (Re)construir  e  implementar  uma  proposta  pedagógica  oportuniza  aos
profissionais  de  educação  repensarem  suas  práticas  não  só  quanto  à  organização  curricular,  mas  da  escola  como  um  todo.
Palavras-chave:
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Título: O   O  ensino da filosofia no Brasil: um mapa das condições atuais.

Site: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v24n64/22830.pdf

Palavra Chave: Filosofia; Ensino de filosofia; Parâmetros Curriculares Nacionais; Ensino médio.

Resumo:  O  presente  texto  é  resultado  de  uma  pesquisa  desenvolvida  no  Brasil  em  2003,  por  solicitação  da  UNESCO,  visando  a
mapear  as  condições  do  ensino  de  filosofia  no  país  em  seus  diversos  níveis,  com  especial  ênfase  na  educação  média.  Não  se  constitui,
portanto,  num  esforço  analítico,  mas  oferece  uma  descrição,  a  mais  detalhada  possível,  das  distintas  condições  do  ensino  de  filosofia
nas  diversas  regiões  brasileiras  naquele  momento.

Data Pesquisa: 24/10/2008

Autor: Altair Alberto Fávero;Filipe Ceppas;  Pedro Ergnaldo  Gontijo

Volume: 24 Número: 64 Página Inicial: 257 Página Final: 284
Título Periódico: Caderno Cedes Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 16/12/2008 

Tipo Publicação: Artigo

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 12/2004 Eixos Secundário:

Pagina 903 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 904

Título: Ensino de filosofia no ensino médio nas escolas públicas no Distrito Federal: história, práticas e 
sentidos em construção

Site: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v24n64/22831.pdf

Palavra Chave: Ensino; Ensino de filosofia; Ensino médio; Filosofia na escola pública; Professores de 
filosofia

Resumo:  O  presente  artigo  pretende  socializar  algumas  informações  e  reflexões  sobre  o  ensino  de  filosofia  no  ensino  médio  nas
escolas  públicas  do  Distrito  Federal  a  partir  das  práticas  docentes  e  pesquisas  de  mestrado  dos  autores.  Apresenta  algumas  questões
sobre  a  presença  do  ensino  de  filosofia  no  Brasil  e  sobre  a  história  e  o  contexto  atual  do  ensino  de  filosofia  nas  escolas  públicas.
Apresenta  também  alguns  dados  sobre  a  formação  e  os  aspectos  da  prática  docente  em  filosofia  e,  por  último,  apresenta  ainda  algumas
perspectivas  para  o  ensino  de  filosofia  no  Distrito  Federal.
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Código: 905

Título: O professor de filosofia: o ensino de filosofia no ensino médio como experiência filosófica

Site: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32622004000300004&script=sci_arttext&tlng=pt

Palavra Chave: Ensino; Formação; Experiência filosófica; Professor; Criação de conceitos.

Resumo:  O  ensino  de  filosofia  para  jovens  na  escola  justifica-se  se  esse  for  o  ensino  de  criação  de  conceitos  que  dêem  conta  de  seus
problemas.  Não  há  cisão  entre  filosofia  e  filosofar.  O  ensino  de  filosofia  deve  ser  produção  de  filosofia  como  o  fazem  os  filósofos,
portanto  o  professor  de  filosofia  deve  ser  filósofo.  O  ensino  da  disciplina  filosófica  no  pensamento  leva  à  criação  de  parâmetros
filosóficos  para  o  jovem  criar  a  si  e  ao  mundo  de  forma  original  e  autônoma.
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Código: 906

Título: O ensino da estatística e da probabilidade na educação básica e a formação dos professores

Site: http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v28n74/v28n74a05.pdf

Palavra Chave: Educação básica; Educação Matemática; Educação estatística; Probabilidade; Formação de 
professores.

Resumo:  Este  artigo  trata  sobre  a  relevância  e  os  objetivos  para  se  ensinar  e  aprender  estatística  e  probabilidade  na  Educação  básica.  A
partir  dos  resultados  de  pesquisas  realizadas  na  Educação  estatística  e  na  Educação  Matemática  nas  últimas  décadas,  traz  considerações
sobre  os  processos  de  ensino  e  aprendizagem  da  estocástica  durante  a  infância  e  adolescência.  Apresenta  recomendações  relativas  ao
currículo  de  Matemática  no  que  se  refere  ao  estudo  da  probabilidade  e  da  estatística.  Destaca  questões  relativas  à  formação  inicial  e
contínua  dos  professores,  ao  desenvolvimento  profissional  e  conhecimento  profissional  dos  professores  que  ensinam  matemática  na
educação  infantil,  ensino  fundamental  e  médio.
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Código: 907

Título: Licenciatura em ciências sociais e ensino de sociologia entre o balanço e o relato

Site: http://www.scielo.br/pdf/ts/v15n1/v15n1a01.pdf

Palavra Chave: Ensino de sociologia; Licenciatura; Formação de professores; Ciências sociais; Ensino médio.

Resumo:  Nesse  texto  pretendo  apresentar  um  breve  resumo  das  questões  centrais  referentes  ao  ensino  de  sociologia  na  escola  média
brasileira:  a  intermitência  desse  ensino,  a  fragmentação  das  pesquisas,  as  dificuldades  na  consolidação  de  conteúdos  mínimos  e  de
material  didático.  A  partir  de  uma  bibliografia  recente  e  da  própria  experiência  como  professor  de  Metodologia  do  Ensino  de  Ciências
Sociais,  relaciono,  por  um  lado,  essas  dificuldades  ao  distanciamento  e  à  hierarquização  existentes  entre  os  cientistas  sociais  como
intelectuais  acadêmicos  e  cientistas  sociais  como  professores  do  ensino  médio  e,  por  outro,  ao  divórcio  e  ao  desequilíbrio  existentes
entre  a  formação  do  bacharel  e  a  do  licenciado  no  modelo  efetivado  com  a  criação  das  faculdades  de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  desde
a  década  de  1930.

Data Pesquisa: 20/10/2008

Autor: Amaury Cesar Moraes

Volume: 15 Número: 01 Página Inicial: 05 Página Final: 20
Título Periódico: Tempo soc. Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 30/12/2008 

Tipo Publicação: Artigo

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 04/2003 Eixos Secundário:

Pagina 907 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 908

Título: Apontamentos para pensar o ensino de História hoje: reformas curriculares, Ensino Médio e formação 
do professor.

Site: http://www.scielo.br/pdf/tem/v11n21/v11n21a05.pdf

Palavra Chave: Ensino Médio; Ensino de História; Formação de professores.

Resumo:  O  artigo  situa  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  para  o  Ensino  Médio  em  meio  a  um  conjunto  de  políticas
públicas  de  educação  implementadas  nos  anos  1990.  Em  seguida,  recupera  aspectos  da  história  do  Ensino  Médio,  para  entender  o
projeto  de  reforma  deste  nível  contido  nos  PCNs.  Por  fim,  aponta  alguns  limites  desta  proposta,  a  partir  de  uma  reflexão  sobre  o  ensino
da  História  e  a  formação  do  professor.
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Código: 909

Título: A evolução dos jogos de Física, a avaliação formativa e a prática reflexiva do professor

Site: http://www.scielo.br/pdf/rbef/v26n1/a10v26n1.pdf

Palavra Chave: jogos; Ensino Médio; avaliação formativa; professora reflexiva

Resumo:  Este  artigo  analisa  um  processo  reflexivo  vivido  ao  longo  de  uma  trajetória  de  desenvolvimento  de  jogos,  sobre  questões  de
Física,  que  foram  criados  por  iniciativa  de  uma  professora  (MCF),  em  diferentes  realidades  do  ensino  médio.  Duas  fases  foram
identificadas:  a  primeira  representou  uma  busca  para  tornar  o  ensino  de  física  prazeroso;  a  segunda,  sob  influência  da  perspectiva
teórica  de  Paul  Black,  materializou-se  em  resposta  a  uma  indagação,  feita  pela  professora,  sobre  quais  elementos  da  avaliação
formativa  poderiam  ser  trabalhados  no  jogo.  A  análise  também  revelou  que  as  influências  interpessoais  e  teóricas  vivenciadas  pela
professora,  na  segunda  fase,  foram  determinantes  para  que,  ao  final  da  trajetória,  ela  pudesse  reconhecer-se  como  uma  "professora
reflexiva".
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Código: 910

Título: O ensino médio: órfão de idéias, herdeiro de equívocos

Site: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n58/a08v1658.pdf

Palavra Chave: ensino médio; ensino superior; formação profissional; sistema único; fixação de valores

Resumo:  Ensino  Médio,  ponto  de  encontro  das  muitas  contradições  do  ensino  brasileiro,  tem  papéis  demais.  Pode-se  dizer  que  é  um
nível  em  crise  permanente.  O  dilema  mais  grave  do  médio  está  entre  preparar  a  metade  dos  alunos  para  o  trabalho  e  a  outra  metade
para  o  superior.  São  coisas  díspares,  com  maiores  distâncias  entre  valores  e  atitudes  funcionais  em  cada  uma  das  opções.  O  ensino
médio  herda  todas  os  problemas  de  qualidade  do  fundamental  e  soma  a  eles  um  modelo  inédito  no  mundo:  não  há  caminhos
alternativos  nem  entre  escolas  com  perfis  diferentes  (modelo  europeu)  nem  a  possibilidade  de  trilhar  trajetórias  divergentes  dentro  da
mesma  escola  (modelo  americano).  Há  amplo  debate  sobre  as  múltiplas  saídas  para  o  nosso  ensino  médio.  Algumas  grandes  linhas
podem  ser  sugeridas,  justamente  por  lidarem  com  erros  flagrantes,  cuja  correção  se  faz  necessária.  Mas,  mais  cedo  ou  mais  tarde,
porém,  será  preciso  ter  a  coragem  para  resolver  o  impasse  de  um  sistema  único  que,  na  teoria,  oferece  a  mesma  escola  para  todos  e,  na
prática,  não  oferece  nada  para  ninguém,  nem  um  ensino  que  preste.  Ademais,  ainda,  discrimina  os  mais  pobres.  Só  o  Brasil  apresenta
esse  sistema.  Só  o  Brasil  paga  o  preço  dessa  utopia  impossível.
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Código: 911

Título: Financiamento do ensino médio: transparência ou opacidade?

Site: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n55/a04v1555.pdf

Palavra Chave: Financiamento da educação; Economia da educação; Ensino Médio; Distrito Federal; Custos 
educacionais; Despesas educacionais.

Resumo:  Este  trabalho  focaliza  a  precariedade  do  financiamento  do  ensino  médio  público  e  a  falta  de  transparência  dos  seus  dados.
Como  outros  níveis  e  modalidades  da  educação  básica,  o  ensino  médio  é  dependente  do  ensino  fundamental  e  necessita  de  soluções
não  raro  improvisadas  para  assegurar  recursos.  A  expansão  da  matrícula  levou  ao  agravamento  deste  quadro,  o  que  se  evidencia  no
caso  do  Distrito  Federal,  onde  uma  pesquisa  traçou  o  perfil  do  seu  financiamento  e  orçamentação.  Os  dados  foram  obtidos  por  meio  de
dados  estatísticos  agregados,  análise  documental  e  entrevistas  semi-estruturadas.  Os  resultados  indicam  a  contribuição  crescente  do
Tesouro  do  Distrito  Federal  para  o  ensino  médio,  constatando-se,  em  geral,  grandes  variações  anuais  de  recursos  e  valores
subestimados  para  esse  nível  de  ensino.  O  PROMED,  com  suas  dificuldades  burocráticas,  alcançou  até  então  modesto  impacto.  Por
isso  mesmo,  o  FUNDEB  exige  estimativas  claras  e  desagregadas  das  despesas  e  dos  custos  do  ensino  médio,  de  modo  que  o
financiamento  e  os  seus  resultados  possam  ser  conhecidos  com  transparência.
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Código: 912

Título: Políticas de educação profissional: referências e perspectivas

Site: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n55/a03v1555.pdf

Palavra Chave: Educação profissional; Ensino técnico; Ensino médio; Terminalidade; Formação em saúde

Resumo:  O  artigo  revisita  o  processo  histórico  de  construção  do  modelo  de  educação  profissional  de  nível  médio  vigente  no  Brasil,
procurando  identificar  aspectos  que  auxiliem  na  compreensão  de  questões  pertinentes  a  essa  modalidade  de  ensino.  Aborda  a  dualidade
do  ensino  médio,  a  associação  entre  discriminação  social  e  ocupações  técnicas,  a  contenção  de  demanda  ao  nível  superior  de  ensino,  a
formação  integral  do  cidadão  e  a  formação  para  o  mundo  do  trabalho,  situando  a  educação  profissional  na  área  da  saúde  nesse
contexto.  Foram  utilizados,  como  fontes,  a  legislação  brasileira  para  a  educação,  além  de  referenciais,  diretrizes  e  documentos  técnicos
do  Ministério  da  Educação.  O  artigo  ressalta  a  importância  que  o  conceito  de  terminalidade  adquiriu  nas  propostas  para  a  educação
profissional,  apontando  a  politecnia  como  alternativa  à  formação  escolar  e  profissional,  assinalando  as  peculiaridades  da  área  da  saúde
que  a  afastam  do  modelo  de  educação  profissional  de  nível  médio  com  caráter  de  terminalidade.
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Código: 913

Título: Educação e trabalho: representações de professores e alunos do ensino médio.

Site: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v14n50/30404.pdf

Palavra Chave: Representações; Ensino médio; Educação profissional; Educação de adultos; Brasil.

Resumo:  O  artigo  analisa  as  representações  de  alunos  e  professores  do  ensino  médio,  visando  a  conhecer  motivações,  perspectivas  e
necessidades,  bem  como  as  suas  relações  entre  educação  e  trabalho.  Os  dados  são  analisados  à  luz  das  principais  teorias  "ortodoxas"  e
"heterodoxas"  sobre  as  relações  entre  educação,  ocupação  e  renda.  O  trabalho  coteja  duas  pesquisas:  a  primeira  enfocou  docentes  e
discentes  do  ensino  médio,  modalidade  educação  de  jovens  e  adultos,  do  maior  estabelecimento  de  ensino  do  Distrito  Federal;  a
segunda  se  realizou  com  os  participantes  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio-ENEM  em  2004.  A  primeira  se  baseou  em  amostra,
enquanto  a  segunda  se  aplicou  a  todos  os  participantes  do  ENEM.  Em  ambos  os  casos,  foram  utilizados  questionários  para  a  coleta  de
dados.  As  conclusões  indicam  um  fosso  entre  o  ensino  médio  regular  e  a  modalidade  educação  de  jovens  e  adultos.  No  primeiro  caso,
o  trabalho  que  freqüentemente  retirou  os  alunos  da  escola  os  trouxe  de  volta  a  ela.  Há,  porém,  evidências,  de  menor  rigor  para  os
alunos  de  segunda  oportunidade.  Na  população  do  ENEM  se  incluem  predominantemente  os  candidatos  prospectivos  à  educação
superior,  em  muitos  casos  com  dificuldades  de  escolha  profissional.  Em  ambos  os  casos,  a  visão  da  escola  é  majoritariamente  positiva.
Além  disso,  apesar  de  haver  mais  alto  nível  de  escolaridade,  a  entrada  dos  jovens  no  mundo  do  trabalho  tem  se  tornado  crescentemente
difícil  e  mais  tardia,  levando  à  conversão  do  ensino  médio  em  ensino  de  massa.  Os  enfoques  teóricos  e  os  resultados  empíricos
sugerem  a  importância  dos  enfoques  "heterodoxos",  que  destacam  os  conceitos  de  inflação  educacional  e  credencialismo.
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Código: 914

Título: Ensino médio: função do estado ou da empresa?

Site: http://www.scielo.br/pdf/es/v22n75/22n75a11.pdf

Palavra Chave: Ensino Médio; Ensino Médio Particular e Público; Efeito Cursinho; Acesso à Universidade.

Resumo:  O  presente  artigo  levanta  questões  importantes  acerca  da  qualidade  do  ensino  médio  público  quando  comparado  ao
particular,  a  partir  de  dados  da  pesquisa  "10  anos  depois:  Unesp  -  Diferentes  perfis  de  candidatos  para  diferentes  cursos  (Estudo  de
variáveis  de  capital  cultural)",  questionando  a  visão  ideológica  de  que  a  escola  particular  coloca  seus  alunos  mecanicamente  nas
melhores  universidades.  Apresentando  dados  sobre  a  performance  dos  candidatos  ao  vestibular  oriundos  do  sistema  particular  e  do
sistema  público,  o  artigo  mostra  que,  nos  dois  casos,  a  freqüência  a  cursinhos  é  uma  constante,  o  que  coloca  em  xeque  a  tão  propalada
maior  qualidade  do  ensino  médio  particular.
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Código: 915

Título: Ensino Médio noturno: democratização e diversidade

Site: http://www.scielo.br/pdf/er/n31/n31a05.pdf

Palavra Chave: ensino médio; ensino noturno; política educacional

Resumo:  O  propósito  do  texto  é  divulgar  resultados  de  pesquisa  nacional,  desenvolvida  em  oito  estados  de  todas  as  regiões  do  país
(MS,  MG,  PA,  PB,  RN,  RS,  SC  e  SP),  acerca  do  ensino  médio  noturno.  O  material  coletado  para  o  estudo,  por  meio  de
aproximadamente  dez  mil  entrevistas  com  professores,  alunos  e  diretores  de  escolas  que  ofereciam  ensino  médio  noturno,  permitiu
analisar  ações  em  implementação  nessas  escolas,  visando  oferecer  subsídios  para  a  formulação  e  implementação  de  políticas
educacionais  para  o  ensino  médio,  contemplando  especificidades  do  noturno.
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Código: 916

Título: História do lugar: um método de ensino e pesquisa para as escolas de nível médio e fundamental.

Site: http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v9n1/a06v9n1.pdf

Palavra Chave: história e educação; metodologia da história; memória e identidade no subúrbio carioca; 
escola e comunidade; ensino público médio e fundamental

Resumo:  O  artigo  apresenta  o  método  que  chama  de  história  do  lugar,  como  instrumento  de  recuperação  da  memória  e  das  identidades
locais,  bem  como  de  

O  artigo  apresenta  o  método  que  chama  de  história  do  lugar,  como  instrumento  de  recuperação  da  memória  e  das  identidades  locais,
bem  como  de  aproximação  entre  escola  e  comunidade,  gerando  nos  alunos  maior  interesse  pelo  estudo  da  realidade.  Demonstra  a
importância  da  aplicação  do  método  em  escolas  do  subúrbio  carioca  nas  últimas  décadas;  expõe  os  procedimentos  metodológicos  e  de
pesquisa;  descreve  resultados  de  experiências  preliminares  com  7ª  e  8ª  séries;  aponta  desdobramentos  possíveis  e  destaca,  ao  final,
barreiras  impostas  à  aplicação  de  métodos  educativos  e  de  ensino  empenhados  em  formar  para  a  vida  em  sociedade,  e  não  só  para  o
trabalho,  nas  redes  públicas  de  1º  e  2º  graus.
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Código: 917

Título: Novos rumos para o ensino médio noturno: como e por que fazer?

Site: http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v13n48/27554.pdf

Palavra Chave: Reflexão; Desconstrução; Reconstrução; Comprometimento.

Resumo:  Este  artigo  se  refere  à  necessidade  de  se  propiciar  um  canal  de  reflexão,  discussão  e  ação  junto  aos  professores  que  atuam  no
ensino  médio  noturno  e,  conseqüentemente,  promover  a  melhoria  de  um  ensino,  que  há  muito  tempo  é  apenas  um  simulacro.  Para  tal,
apresentamos  alguns  resultados  da  investigação  iniciada  em  dezembro  de  2003  no  Colégio  Estadual  Presidente  Kennedy,  em  Belford
Roxo  -  Baixada  Fluminense/RJ,  entre  alunos  e  professores,  equipe  técnica  e  gestores.  Queremos  evidenciar  a  complexidade  do
processo  de  mudança,  pois  representa  um  desafio.  Não  se  muda  por  decreto  ou  querência  deste  ou  daquele  grupo.  Mudança  é  processo
e  sendo  assim,  exige  um  árduo  trabalho  de  desconstrução  e  reconstrução  a  que  os  atores  desse  processo  terão  que  se  dedicar  com
competência,  contínua  e  pacientemente.  Não  se  trata  apenas  de  mudar,  mas  de  inovar.
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Código: 918

Título: Leituras: Constitutivas da(s) Identidade(s) e da Ação dos Professores.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20052530633003017043P7

Palavra Chave:  leitura; identidade; professor

Resumo:  Esta  tese  focaliza  a  relação  das  leituras  com  a  constituiçãoz  das  identidades  de  cinco  professores  do  ensino  médio  de  uma
escola  pública  em  cidade  do  interior  do  Estado  de  São  Paulo.  Investigo  suas  experiências  de  letramento  em  conexto  familiar,  escolar  e
social,  suas  condições  de  leitores  e  de  professores,  refletindo  sobre  a  dimensôes  e/ou  funções  identitárias  da  letura  na  vida  profissional,
dentro  de  seu  contexto  sócio-histórico  e  cultural.  As  análises  focalizam  as  representações  que  esses  sujeitos  fazem  de  si  mesmos,  das
leturas  e  os  seus  posicionamentos  identitários  que  estão  imbricados  no  processo  interdiscursivo  de  constituição  das  identidades.  Utilizo
uma  metodologia  qualitativa  sendo  a  coleta  feita  através  de  entrevistas  semi-estruturadas,  inseridas  no  contexxto  cultural  dos  sujeitos,  e
através  de  observação  participante  de  cunho  etnográfico,  realizada  no  espaço  escolar.
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Código: 919

Título: Ensino, aprendizagem e prática avaliativa dos professores de matemática, do ensino médio, em escolas  
de Fortaleza

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006122001018001P9

Palavra Chave: ENSINO; APRENDIZAGEM;AVALIAÇÃO; MATEMÁTICA; ENSINO MÉDIO.

Resumo:  O  trabalho  de  tese  teve  por  objetivo  avaliar  a  concepção  de  ensino,  aprendizagem  e  prática  avaliativa,  de  professores  de
Matemática,  do  Ensino  Médio,  de  escolas  da  cidade  de  Fortaleza.  No  intuito  de  atingir  o  objetivo,  partiu-se  da  perspectiva
metodológica  de  MORIN,  pela  qual  o  método  é  um  caminho  a  ser  traçado,  à  medida  que  a  pesquisa  se  desenvolve.  Utilizou-se  a
técnica  de  amostragem  e  determinou-se  a  quantidade  de  15  escolas,  da  rede  pública,  e  10  escolas  privada,  que  seriam  pesquisadas,  de
um  universo  de  282  escolas.  No  entanto,  o  trabalho  de  pesquisa  foi  feito  em  13  escolas  particulares  e  17  públicas,  sendo  entrevistados,
ao  final,  57  professores  de  Matemática,  em  efetivo  exercício  profissional.  Para  a  coleta  de  dados  foi  elaborado  um  roteiro  de  entrevista
contendo  14  assertivas  e  1  questão  aberta.  Para  cada  assertiva  o  entrevistado  respondeu,  inicialmente,  à  escala  (concordo,  concordo  em
parte,  discordo)  e,  a  seguir,  justificou  sua  escolha  externando  sua  opinião  de  forma  mais  detalhada.  Para  o  registro  desse  procedimento,
usou-se  um  gravador  de  fita  cassete.  Cada  entrevista  foi  gravada,  em  sua  íntegra,  e  depois  transcrita  usando-se  o  editor  de  texto  Word
for  Windows.  A  análise  dos  dados  foi  feita  em  duas  etapas:  uma  descrição  das  respostas  por  meio  da  Estatística  Descritiva,
utilizando-se  o  programa  Statistical  Parckage  of  Social  Sciences  (SPSS)  e  uma  elaboração  de  categorias  por  meio  do  método  de
redução  fenomenológica  de  HUSSERL.  As  categorias  finais  -  prática  tradicional  de  ensino,  visão  renovada  de  ensino,  ensino
deficitário,  aprendizagem  deficiente,  ênfase  no  trabalho  do  professor  -  direcionaram  a  análise  feita  para  caracterizar  a  concepção  dos
professores  de  Matemática,  do  Ensino  Médio,  sobre  ensino,  aprendizagem  e  prática  avaliativa.  Partindo-se  da  análise,  apontou-se  que  o
professorado  possui  idéias  consolidadas  advindas  de  suas  vivências  e  práticas  profissionais,  que,  estando  internalizadas,  precisam  ser
operacionalizadas  na  prática.  Boa  parte  das  idéias,  do  professorado,  converge  para  as  determinações  legais  expressas  nos  Parâmetros
Curriculares  Nacional  para  o  Ensino  Médio
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Título: O aluno surdo no ensino médio da escla pública: o professor fluente em libras atuanco como intérprete.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062033004030079P2

Palavra Chave: educação, intérprete, aluno surdo, ensino médio

Resumo:  A  escola  atual  busca  atender  aos  ideais  da  educação  inclusiva,  os  quais  prevêem  sua  reorganização  para  garantir  um  processo
educacional  de  qualidade  a  seus  alunos,  independentemente  de  suas  necessidades  e  especificidades.  Em  relação  ao  surdo,  uma  escola
de  qualidade  é  aquela  capaz  de  oferecer  a  esse  aluno  as  condições  de  que  ele  precisa  para  aprender  e  usufruir  dela  social  e
academicamente,  superando  antigos  paradigmas  discriminatórios  e  excludentes  baseados  no  oralismo  e  na  comunicação  total.  Isso
significa  propiciar:  a  instrução  na  língua,  o  uso  de  procedimentos  instrucionais  adequados  ao  surdo,  um  currículo  bilíngüe  e  bicultural,
a  formação  dos  professores,  o  intérprete  educacional,  a  presença  de  educadores  surdos  sinalizadores,  a  interlocução  entre  surdos  e
ouvintes  e,  por  fim,  a  reorganização  da  escola  em  todas  as  suas  dimensões.  Portanto,  a  educação  dos  surdos  está  sendo  pensada  na
interface  entre  os  pressupostos  da  educação  inclusiva  e  do  bilingüismo.  Diante  desse  panorama,  esta  pesquisa  buscou  descrever  e
analisar  a  visão  dos  professores,  colegas  e  gestores  acerca  da  atuação  de  um  professor  fluente  em  Libras  na  condição  de  intérprete,  em
uma  classe  comum  do  ensino  médio.  Os  dados  foram  obtidos  por  meio  de  entrevistas  com  cinco  professores,  seis  colegas  de  classe
ouvintes,  uma  vice-diretora  e  uma  professora  coordenadora.  Além  disso,  realizou-se  observação  e  registro  em  caderno  de  campo  sobre
as  atividades  educativas  propostas  na  sala  de  aula  e  os  relacionamentos  do  aluno  surdo  com  seus  professores  e  colegas  ouvintes.  Foi
possível  constatar  que  o  professor  fluente  em  Libras,  atuando  como  intérprete,  assume,  na  sala  de  aula,  enquanto  a  escola  não  se
reorganiza,  a  função  também  de  professor.  As  ações  por  ele  desenvolvidas  extrapolam  a  simples  interpretação.  Além  disso,
verificou-se  que  os  professores  assumem  para  eles  os  limites  da  inclusão  do  aluno  surdo  e  não  percebem  a  dimensão  política  desse
movimento.  Com  base  nos  dados  obtidos  concluiu-se  sobre  a  urgência  da  reorganização  da  escola  na  direção  da  conquista  de  uma
escola  pólo  que  desenvolva  um  processo  de  imersão  de  mão  dupla
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Título: Construção de conceitosde física moderna e sobre a natureza da  ciência com o suporte da hipermídia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061633004056079P0

Palavra Chave: Ausubel; Construtivismo; ensino Ciência-Tecnologia-Sociedade.

Resumo:  Apresentam-se  os  resultados  de  uma  pesquisa  sobre  a  construção  de  conceitos  de  Física  Moderna  e  sobre  a  natureza  da
Ciência  com  o  apoio  da  hipermídia,  que  envolveu  a  produção  e  avaliação  de  um  software  educacional.  A  proposta  didática
fundamentou-se  na  Teoria  da  Aprendizagem  de  Ausubel,  em  orientações  para  a  implementação  de  sistemas  hipermídia  educacionais  e
em  abordagens  derivadas  da  pesquisa  em  Ensino  de  Ciências,  dentre  as  quais  o  enfoque  Ciência-Tecnologia-Sociedade,  ponderações
quanto  à  importância  pedagógica  da  História  e  Filosofia  da  Ciência  e  considerações  sobre  a  inserção  de  Física  Moderna  no  Ensino
Médio.  O  programa  foi  avaliado  por  pesquisadores  de  Ensino  de  Física  e  licenciandos  de  Física  e,  após  a  incorporação  de  algumas
sugestões  realizadas,  foi  testado  por  estudantes  do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública.  Foram  obtidos  indícios  de  que
o  uso  do  computador  foi  fator  de  motivação  dos  estudantes;  a  diversidade  de  elementos  de  mídia  auxiliou-os  a  fixar  a  atenção  sobre  o
conteúdo  e  favoreceu  a  visualização  e  interpretação  dos  fenômenos,  facilitando  ainda  o  raciocínio;  o  hipertexto  estruturado  em
conformidade  com  princípios  ausubelianos  contribuiu  para  a  percepção  da  relação  entre  os  conceitos  e  ajudou  no  desenvolvimento  de
subsunçores  para  apoiar  a  aprendizagem  subseqüente.  Constatou-se  que  a  proposta  didática  avaliada  favoreceu  a  evolução  das
concepções  da  maior  parte  dos  estudantes  quanto  ao  conceito  de  equivalência  massa-energia  e  suas  implicações;  às  relações  entre
Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade,  incluindo  aspectos  ambientais  e  políticos;  ao  papel  da  Ética  no  desenvolvimento  e  aplicação  dos
conhecimentos  científicos;  ao  progresso  da  Ciência  ao  longo  do  tempo.
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Título: Política do ensino médioe educação profissional técnica de nível médio: a educaçãoescolar  no 
contexto de reformas ocorridas a partir de 1990 no estado  do Paraná

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062533004110040P5

Palavra Chave: educação; políticas educacionais; ensino médio; educação profissional.

Resumo:  O  Paraná  reformou  o  ensino  médio  e  profissional  técnico  com  o  PROEM  -  Programa  Expansão,  Melhoria  e  Inovação  no
Ensino  Médio  do  Paraná.  Esse  programa  antecipou-se  à  LDBEN  Nº  9394/96  processando  a  reforma  que  transformava  o  ensino  médio
num  curso  de  caráter  geral  e  a  educação  profissional  em  cursos  pós-médios  que  se  realizariam  nos  Centros  Estaduais  de  Educação
Profissional  -  CEEPs,  com  o  objetivo  de  atendimento  das  demandas  econômicas  regionais.  A  educação  média  e  profissional  passou  a
ser  desenvolvida  com  base  em  pressupostos  de  mercado,  razão  que  levou  ao  desenvolvimento  de  novas  práticas  pedagógicas  e  também
aos  seguintes  questionamentos:  Qual  o  sentido  assumido  pela  escola  de  ensino  médio  e  de  educação  profissional  técnica  de  nível  médio
na  formação  do  jovem?  Que  tipo  de  homem  está  sendo  formado?  Qual  a  lógica  seguida  pela  escola?  Em  razão  de  tais  questões,  nossos
objetivos,  nesta  pesquisa,  foram:  desenvolver  uma  análise  que  revele  quais  são  os  fundamentos  que  estruturam  as  propostas  de  gestão
implementadas  no  âmbito  das  escolas,  dos  Centros  Estaduais  de  Educação  Profissional  -  CEEPs  -  no  Estado  do  Paraná;  avaliar  a
articulação  da  estruturação  desses  centros  com  o  projeto  de  gestão  implementado  no  Estado;  e  levantar  dados  a  respeito  do  projeto
pedagógico  em  curso.  Para  análise  desse  processo  reformista  selecionamos  as  seguintes  categorias:  ensino  médio  e  profissional,
competência,  contextualização,  racionalização  capitalista.  Desenvolvemos  a  pesquisa  apoiada  em  um  estudo  bibliográfico,  na  análise
de  documentos  e  na  realização  de  entrevistas  com  membros  das  escolas  pesquisadas.  Os  dados  coletados  nas  entrevistas  foram  tratados
com  base  na  análise  de  conteúdo.  A  partir  da  análise  e  problematização  dos  dados  chegamos  à  constatação  de  que  com  o  PROEM
houve  uma  articulação  submissa  ao  projeto  de  sociedade  competitiva  que  valorizou  a  formação  do  empreendedor  e  a  instrumentalidade
do  conhecimento,  o  que  nos  leva  a  afirmar  que  a  reforma  do  ensino  médio  e  profissional  técnico  de  nível  médio  resultou  numa
educação  compensatória.
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Título: Um estudo sobrte a aprendizagem  de números irracionais no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20066523001011001P1

Palavra Chave: Ensino;aprendizagem; Números Irracionais; Ensino Médio.

Resumo:  O  presente  estudo  descreve  as  relações  teórico-práticas  entre  a  elaboração  e  a  aplicação  de  atividades  de  ensino  de
matemática.  Propomos  uma  abordagem  metodológica  sobre  números  irracionais  para  a  primeira  série  do  Ensino  Médio,
amparando-nos  em  uma  experiência  que  envolve  o  ensino  de  números  irracionais  através  do  uso  de  atividades  construtivas  aplicadas
obedecendo  a  uma  seqüência  didática.  Utilizamos  o  construtivismo  como  referencial  teórico  importante  no  ensino-aprendizagem  da
Matemática.  A  intervenção  metodológica  foi  levada  a  efeito  junto  a  estudantes  de  duas  turmas  de  1ª  série  do  Ensino  Médio  de  duas
escolas  públicas,  uma  estadual  e  outra  federal,  situadas  na  grande  Natal,  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte.  A  elaboração,  aplicação  e
a  avaliação  das  atividades  usadas  nesta  experiência  nos  levaram  a  refletir  mais  profundamente  acerca  do  valor  das  idéias  construtivistas
e  entender  que  o  uso  de  atividades  obedecendo  a  uma  seqüência  didática  no  ensino  de  Matemática  favorecem  a  aprendizagem  dos
educandos.  Discutimos  também  os  resultados  da  pesquisa  comentando-os  de  forma  a  contribuir  com  o  avanço  da  proposta  e  seu  uso
mais  constante.  A  participação  e  a  avaliação  dos  estudantes  foram  analisadas  e  julgadas  mediante  os  conceitos  de  compreensão
relacional  e  compreensão  instrumental  de  Skemp.  Dado  os  resultados  alcançados  que  consideramos  positivos  de  nossa  pesquisa,
acreditamos  que  esta  intervenção  metodológica  pode  ser  usada  de  forma  mais  freqüente  em  sala  de  aula  do  Ensino  Médio  e  também
pode  ser  aplicada  a  professores  em  cursos  de  formação  inicial  e/ou  formação  contínua
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Título: Efeitos das atividades diárias nos níveis de sonolência, em estudantes do ensino médio, trabalhadores e 
não-trabalhadores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20068933002010067P7

Palavra Chave: Sonolênscia,;Cronobiologia.

Resumo:  Introdução  -  A  sonolência  é  descrita  como  a  interação  entre  o  momento  circadiano  para  adormecer  e  o  aumento  da
necessidade  de  sono,  e  está  em  geral,  associada  ao  decréscimo  do  alerta,  do  tempo  de  reação,  da  memória,  da  coordenação
psicomotora,  do  entendimento  da  informação,  do  tempo  para  se  tomar  decisões,  da  maior  incidência  de  uso  de  substâncias  estimulantes
e  de  substâncias  álcoolicas.  Na  adolescência,  a  sonolência  limita  o  desenvolvimento  intelectual.  Muito  pouco  se  conhece  sobre  a
percepção  da  sonolência  em  estudantes  trabalhadores.  Objetivo  -  Verificar  variações  da  sonolência  ao  longo  do  dia  e  o  possível
impacto  nas  atividades  diárias  e  estilo  de  vida  na  sonolência  em  estudantes.  Metodologia  -  A  população  estudada  compreende
estudantes  trabalhadores  e  não-trabalhadores,  alunos  do  ensino  médio  do  período  noturno  de  uma  escola  pública  estadual  da  cidade  de
São  Paulo,  SP,  entre  14  e  21  anos  de  idade  incompletos.  Os  estudantes  selecionados  preencheram  os  questionários  de:  caracterização
das  condições  de  vida,  saúde  e  sono,  matutinidade-vespertinidade,  caracterização  das  condições  de  trabalho  e  freqüência  alimentar.  Em
seguida  foi  realizada  a  obtenção  de  registros  sobre  o  ciclo  vigília-sono  dos  estudantes  por  meio  de  métodos  subjetivos  (Protocolo  diário
de  atividades,  diário  de  sono  e  escala  de  sonolência)  e  objetivos  (Actimetria).  As  variáveis  sócio-demográficas,  estilos  de  vida,
condições  de  trabalho  e  do  ciclo  vigília-sono  foram  testadas  através  do  teste  t-Student,  ANOVA  para  três  fatores  (dia  da  semana,
horário  e  trabalho),  Qui-Quadrado  de  Pearson  (?2)  e  análise  de  regressão.  Resultados  -  1)  a  duração  média  do  sono  nos  dias  da  semana
para  os  estudantes  trabalhadores  foi  em  torno  de  7h,  enquanto  a  duração  do  sono  dos  estudantes  não  trabalhadores  foi  em  torno  de  9h;
2)  os  padrões  de  sonolência  de  estudantes  trabalhadores  são  diferentes  dos  estudantes  não-trabalhadores.  Verificamos  que  os
estudantes  trabalhadores  são  mais  sonolentos  que  os  estudantes  não-trabalhadores  no  primeiro  registro  diário  (07  -  09  h)  e  no  último
(22  -  24  h).  Verificamos  que  os  estudantes  trabalhadores  são  mais  sonolentos  que  estudantes  não-trabalhadores  na  segunda-feira  após  o
almoço  (13  -  15  h),  na  quarta-feira  durante  as  aulas  (19  -  21  h)  e  na  sexta-feira  antes  de  dormir  (22  -  24  h).  Aos  domingos,  entre  22  -
24  h  foi  encontrado  o  maior  nível  de  sonolência  entre  os  estudantes  trabalhadores.  Também,  comparando-se  o  período  entre  22  -  24h
com  todos  os  demais  períodos,  verificou-se  que  os  trabalhadores  ficaram  mais  sonolentos  que  os  estudantes  não-trabalhadores  em
todos  os  outros  dias  e  horários;  3)  os  fatores  independentemente  associados  a  estar  sonolento  foram:  trabalhar,  ser  do  sexo  feminino,
consumir  álcool,  ter  maior  dificuldade  para  adormecer  e  ir  dormir  após  as  24h.  Conclusões  -  Os  padrões  de  sonolência  de  estudantes
trabalhadores  são  diferentes  dos  estudantes  não-trabalhadores  e  as  variáveis  do  ciclo  vigília-sono  interferem  nos  níveis  de  sonolência
ao  longo  do  dia.  Além  dos  fatores  cronobiológicos  outros  fatores  estão  relacionados  às  mudanças  nos  níveis  da  sonolência:  a)  fatores
sócio-demográficos  e  b)  estilos  de  vida.  Essa  gama  de  fatores  acaba  levando  ao  aumento  da  sonolência  no  início  e  fim  do  dia  para  os
estudantes  trabalhadores,  podendo  interferir  no  rendimento  escolar  e  prejudicar  o  desenvolvimento  físico  e  mental,  característicos  da
adolescência.  Programas  de  intervenção  tais  como,  difundir  o  conhecimento  sobre  a  higiene  do  sono  e  políticas  de  inserção  social  que
permitam  aos  estudantes  manter  um  padrão  de  vida  adequado  sem  ter  que  se  sujeitar  a  longas  jornadas  de  trabalho  durante  a
adolescência,  devem  ser  implementados.
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Título: Avaliação de uma Proposta de Mudança Curricular no Colégio Pedro II - Rio de Janeiro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200630831001017001P4

Palavra Chave: Avaliação; reforma;udança curricular;ensino-aprendizagem.

Resumo:  O  trabalho  trata  de  uma  avaliação  de  uma  proposta  de  mudança  curricular,  onde  são  introduzidas  modificações  na  forma  de
avaliação  de  desempenho  e  oferta  de  disciplinas  eletivasno  ensino  médio,  visando  a  permitir  uma  contextualização  dos  conteúdos
programáticos  ministrados  nas  aulas  regulares  e  uma  melhor  preparação  do  estudante  para  participação  na  sociedade  e  no  mercado  de
trabalho.  Para  tanto,  fez-se  uma  coleta  de  dados  em  umas  das  unidades  de  ensino  de  uma  grande  escola  pública  da  rede  federal,
buscando-se  traçar  um  perfil  dos  estudantes.  Procurou-se  assim  estabelecer  o  ambiente  em  que  as  mudanças  se  deram  e  a  influência
desse  perfil  no  processo  de  implantação  desta  reforma,que  o  entanto  não  logrou  êxito  total,  tendo  as  disciplinas  eletivas  sido
canceladas  ao  final  de  quatro  anos.Os  resultados  apontam  que,  embora  o  desempenho  dos  alunos  possa  ser  considerado  bom,  fatores
como  infra-  estrutura,  concepções  prévias  dos  alunos  e  falta  de  financiamento  para  uma  concretização  plena  dos  objetivos  da  proposta,
foram  determinantes  para  o  insucesso  parcial  da  empreitada
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Palavra Chave: jovem;ensino médio; concepção; futuro;adulto; trajetória.

Resumo:  Este  trabalho  procurou  investigar  os  aspectos  preponderantes  existentes  nas  representações  dos  jovens  na  elaboração  da  sua
concepção  de  futuro  a  partir  de  sua  trajetória  pelo  ensino  médio.  São  jovens  provenientes  das  classes  subalternas  e  das  frações  mais
baixas  das  camadas  médias,  que  buscam  no  ensino  médio  público  as  credenciais  para  ingresso  em  cursos  superiores  e  técnicos  e,
principalmente,  a  escolaridade  que  lhes  permita  ter  acesso  a  melhores  empregos.  Para  isso,  foram  analisados  documentos  elaborados
pelo  MEC  para  reforma  do  ensino  médio,  para  compreender  as  ideologias  e  os  interesses  neles  implícitos  e  como  isso  afeta  a  formação
do  jovem.  Pelas  entrevistas,  foram  ouvidos  diretores  de  escolas,  professores  e  pais  de  alunos.  Já  para  os  jovens  aqui  pesquisados,  além
das  entrevistas,  formam  aplicados  questionários  e  reunidos  em  grupos  focais,  que  possibilitaram  apreender  suas  concepções  de  futuro
elaboradas  partir  de  suas  trajetórias  pelo  ensino  médio.  A  realidade  encontrada  revelou-se  complexa,  o  currículo  do  ensino  médio
ministrado  nas  escolas  públicas  não  potencializa  as  oportunidades  da  construção  do  conhecimento,  tornando-se  um  obstáculo  para  a
concretização  dos  seus  projetos  de  futuro.  Por  conseguinte,  os  jovens  vão  privilegiar  o  trabalho  em  detrimento  da  escola,
compartilhando  inseguranças  e  preocupações,  construindo  expectativas  pouco  significativas  em  relação  ao  futuro.  Pelo  que  foi
observado,  estudo,  trabalho  e  família  são  projetos  comuns  aos  jovens,  que  desejam  adquirir  independência  financeira  e  autonomia
pessoal  e  buscam  no  estudo,  apesar  dos  obstáculos,  a  possibilidade  de  ascensão  social
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Palavra Chave: Estado nacional; docentes de geografia e segundo milênio.

Resumo:  Esta  pesquisa  procura  compreender  as  concepções  dos  professores  de  Geografia,  que  atuam  em  Belo  Horizonte  no  final  do
segundo  milênio,  sobre  nações  e  estados  nacionais.  É  uma  pesquisa  qualitativa,  situada  no  amplo  conjunto  da  Teoria  Crítica  e  na
fronteira  entre  três  ciências,  a  Ciência  Política,  a  Geografia  e  a  Educação.  Consideramos  os  professores  sujeitos  e  produtores  de
conhecimento  em  e  sobre  sua  prática,  bem  como  acerca  dos  princípios  que  a  norteiam.  Consideramos  ainda  que  os  saberes  dos
professores  são  teóricos  (disciplinares,  inclusive),  práticos,  sobre  a  prática  e  oriundos  da  prática,  e  que  esta  possibilita  a  (re)construção
permanente  de  seus  saberes  e  incide  sobre  suas  crenças  e  identidade.  Ao  analisar  as  qualidades  desejadas  em  bons  professores,  em
especial  para  o  ensino  médio,  ressalta-se  a  importância  de  ser  boa  pessoa,  ter  conhecimentos  disciplinares  e  metodologia  de  ensino,
além  de  ser  capaz  de  conferir  sentido  ao  conteúdo  e  de  ensinar  certo  modo  de  racionar,  integrando  campos  distintos  do  conhecimento
humano.  A  escolha,  tanto  da  Geografia,  quanto  dos  conceitos  de  nações  e  estados  nacionais  associa-se  à  própria  construção  desta
disciplina  escolar,  na  medida  em  que  esta  se  consolida  vinculada  ao  Estado  e  a  certo  modo  de  propagar  a  ideologia  nacional.
Procuramos  investigar  se  a  geografia,  em  especial  a  escolar,  constitui  ainda,  caminho  para  veiculação  da  ideologia  nacional.  As
concepções  dos  professores  entrevistados  sobre  nações  e  estados  nacionais  caracterizam-se  por  uma  necessidade  de  materializá-los  e
diferenciá-los,  na  medida  em  que  a  prática  com  conteúdos  como  nova  ordem  mundial,  conflitos  e  focos  de  tensão  os  trazem  à  baila.
Assim,  os  professores  entrevistados  diferenciam  nações  e  estados  nacionais,  sobretudo,  com  base  em  alguns  elementos,  tais  como  a
questão  cultural,  étnica,  identitária  e  de  "sentimento"  (pertencer  a)  para  as  nações;  e,  para  os  estados  nacionais,  a  posse  soberana  sobre
o  território,  a  existência  do  aparelho  estatal,  e  o  reconhecimento  de  sua  soberania  por  outros  estados  nacionais.  Há  ainda,  por  parte  dos
docentes  entrevistados,  o  recurso  à  utilização  intensiva  do  termo  "país",  ora  designando  a  um,  ora  ao  outro.  Há  que  se  considerar
também  que,  para  construção  da  ideologia  nacional  no  Brasil,  o  recurso  ao  discurso  geográfico  foi  bem  mais  intenso  que  ao  discurso
histórico,  uma  vez  que  a  construção  de  nossa  identidade  está  calcada  em  elementos  como  a  extensão  territorial,  a  natureza  (em  seu
duplo  aspecto  edênico  e  infernal)  e  a  presença  de  um  povo  ordeiro  e  pacífico
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Palavra Chave: ensino médio; juventude e escolarização

Resumo:  Este  estudo  investiga  a  experiência  escolar  de  três  anos  de  um  grupo  de  jovens  de  uma  escola  pública  de  ensino  médio,
estudantes  do  diurno,  focalizando  principalmente  as  relações  que  estabelecem  com  os  saberes  propiciados  por  esta  instituição  e  suas
interpretações  do  trabalho  realizado  para  a  apropriação  desses  saberes.  Em  pesquisa  empírica  analisamos  os  "inventários  de  saber",
instrumento  criado  e  desenvolvido  por  CHARLOT  (1992)  as  entrevistas  e  observações  de  sala  de  aula.  Utilizamos,  ainda,  as  análises
realizadas  na  pesquisa-ação  mais  ampla  denominada  "A  gestão  da  violência  e  da  diversidade  na  escola",  iniciada  em  outubro  de  2001  e
finalizada  em  janeiro  de  2004,  da  qual  a  nossa  é,  em  parte,  um  desdobramento.  A  questão  que  nos  moveu  nesta  investigação  foi  a  de
compreender  as  possíveis  aproximações,  ou  distanciamentos,  entre  os  saberes  pessoais  dos  jovens  e  os  saberes  propiciados  pela
instituição  escolar.  Para  tanto,  procuramos  aproximar  duas  perspectivas  de  análise:  as  que  focalizam  "a  cultura  juvenil"  (SPOSITO
2003,  2005;  ABRAMO,  2005)  e  as  que  investigam  "a  relação  dos  jovens  com  o  saber"  (CHARLOT,  2005,  BAUTIER,  CHARLOT  e
ROCHEX,  2000).  Alguns  elementos  da  vida  destes  jovens  podem  ser  assim  sintetizados:  pertencem  a  famílias  de  camadas  menos
favorecidas  da  população,  mas  não  são  paupérrimos;  suas  famílias  lhes  transmitem  a  idéia  de  escolarização  como  um  valor
inquestionável;  elas  investem  na  estratégia  de  escolha  de  uma  escola  central,  bem  conceituada,  para  propiciar  um  período  de
"moratória  breve"  a  eles,  para  que  possam  trabalhar  e  obter  as  condições  financeiras  mínimas  para  a  continuidade  nos  estudos.  Esses
jovens  têm  uma  vida  social  e  cultural  restrita  e  esperam  ter  acesso,  na  escola,  aos  saberes  e  a  um  espaço  de  sociabilidade  e  vivência  de
sua  condição  juvenil,  que  não  obteriam  fora  dela.  Reivindicam  uma  ampliação  de  suas  referenciais  culturais  e  informações  que
auxiliem  na  construção  de  seus  projetos  futuros.  A  valorização  da  instituição  escolar  não  garante  que  estes  jovens  encontrem  sentido
no  trabalho  escolar  realizado.  Os  encontros  anteriores  com  os  saberes,  importantes  para  sua  compreensão  do  mundo,  dos  outros  e  de  si
mesmo  não  os  prepararam  para  compreender  e  valorizar  aspectos  específicos  do  trabalho  de  apropriação  dos  saberes  escolares,  como
por  exemplo,  a  organização  e  os  hábitos  de  estudo,  os  saberes  para  pesquisar  etc.  Estes  desencontros  produzem  conseqüências  para  sua
experiência  escolar  como,  por  exemplo,  uma  gradativa  perda  de  adesão  à  escola  e,  para  alguns  deles,  um  sentimento  de  culpa  por  não
ter  aprendido  na  escola.  Esses  jovens  reivindicam  que  os  saberes  escolares  se  articulem  com  suas  próprias  referências,  para  que  possam
reconfigurá-las.  Estas  questões  apontam  para  a  importância  dos  modos  de  trabalho  viabilizados  pelos  professores  na  instituição  escolar.
Tais  maneiras  de  atuar  envolvem  a  questão  do  "diálogo"  entre  os  saberes  pessoais  e  os  saberes  escolares.  O  diálogo  é  compreendido
neste  estudo  como  a  construção  de  modos  de  trabalho  da  escola  que  permitam  relacionar  as  questões  pessoais  desses  jovens  e
confrontá-las  com  outras  referências  culturais,  o  que  pode  contribuir  para  a  construção  de  seus  projetos  pessoais
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Palavra Chave: formação continuada, enfrentamento de problemas

Resumo:  Resumo  tese/dissertação:
Este  trabalho  resulta  de  uma  pesquisa  observacional  participante  desenvolvida  no  período  2002-2005,  onde  acompanhamos  um

grupo  de  professores,  da  escola  pública  da  Grande  São  Paulo,  comprometidos  num  programa  de  formação  continuada.  Neste  contexto
investigamos:  Como  os  professores  atuam  no  grupo  e  como  desenvolvem  um  processo  de  enfrentamento  de  situações  problemáticas
presentes  na  sua  prática?  Como  e  que  competências  eles  mobilizam  neste  processo  de  enfrentamento?  Como  ocorre  o  processo  de
reflexão  crítica  coletiva  e  individualmente?  O  objetivo  das  atividades  desenvolvidas  pelo  grupo  de  professores  era  o  estudo  do
eletromagnetismo  para  a  elaboração  de  uma  seqüência  de  ensino  e  implementação  desse  planejamento  na  sua  sala  de  aula.  Exploramos
as  relações  entre  o  desenvolvimento  profissional,  a  prática  reflexiva  e  a  inserção  dos  professores  num  contexto  problemático  e
complexo  que  ocorre  numa  aula  típica  do  ensino  médio.  Destacamos  três  momentos  principais  deste  envolvimento:  o  estudo  dos
conteúdos;  o  planejamento  didático  (incluindo  sua  estruturação,  implementação  em  sala  de  aula  e  a  reflexão  coletiva  sobre  essa
implementação);  e  a  complexidade  na  sala  de  aula.  O  primeiro  momento  aponta  para  o  problema  do  professor  que  procura  aprender  o
conteúdo  com  segurança.  O  segundo  é  relativo  à  ação  do  professor  em  configurar  e  guiar  sua  prática,  contemplando  a  multiplicidade  de
elementos  que  se  apresentam  nesse  contexto.  O  terceiro  consiste  no  enfrentamento  da  complexidade  educacional  mais  abrangente.  O
desenvolvimento  do  programa,  envolvendo  a  produção  e  aplicação  de  um  planejamento,  permitiu  o  engajamento  dos  professores  no
grupo  de  discussão  envolvendo  os  pares  para  o  enfrentamento  de  problemas  genuínos  da  sala  de  aula.  Isto  representou  um  processo
importante  para  uma  formação  autônoma  e  duradoura,  compartilhada  também  pelos  pares.  Os  resultados  obtidos  nos  permitem  falar
em  resolução  de  problemas  sem  cair  na  armadilha  da  racionalidade  técnica  ou  desconsiderar  a  natureza  das  situações  envolvidas.  É  a
necessidade  imposta  pelo  trabalho  do  professor,  de  ter  que  oferecer  uma  solução,  nestes  sistemas  complexos;  de  enfrentar  a
complexidade  resolvendo  problemas.
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Palavra Chave: Temas Contempôraneos; Formação Continuada;Ensino de Biologia.

Resumo:  Este  trabalho  aborda  um  tema  contemporâneo  da  Biologia,  enfocando  as  fronteiras  dessa  área  do  conhecimento  no  contexto
escolar.  A  investigação  propôs  na  questão  central  a  identificação  das  razões  pelas  quais  o  professor  do  Ensino  Médio  deixa  de
considerar  questões  relacionadas  aos  temas  contemporâneos  no  contexto  escolar.  O  estudo  de  temas  contemporâneos  na  Biologia  tem
se  caracterizado  como  um  desafio  à  prática  de  ensino  e  expressam  um  compromisso  com  a  alfabetização  científica,  contribuindo  com  a
formação  do  estudante-cidadão  que  freqüenta  o  Ensino  Médio  (EM).  O  tema  Reprodução  Humana  Assistida  (RHA)  foi  escolhido
como  exemplo  porque  o  seu  ensino  não  envolve  apenas  aspectos  biológicos,  mas  também  aspectos  éticos,  morais,  econômicos,  sociais,
políticos.  Foram  entrevistados  vinte  professores  que  atuam  em  escolas  situadas  em  diferentes  regiões  da  cidade  de  Londrina-PR,
selecionados  de  acordo  com  os  seguintes  critérios:  ser  licenciado  em  Biologia  e  ser  professor  efetivo  no  Ensino  Médio,  com
experiência  mínima  de  cinco  anos  de  magistério.  No  primeiro  capítulo  são  apresentadas  reflexões  relativas  à  formação  de  professores  e
à  defesa  de  sua  qualificação,  condição  necessária  à  profissionalização;  o  segundo  capítulo  é  descrita  a  metodologia  utilizada  na
investigação  empírica,  descrevendo  os  critérios  e  aspectos  da  coleta  de  dados.  No  terceiro  capítulo  são  apresentados  os  dados  obtidos
em  relação  às  escolas  (ao  ambiente  de  aprendizagem,  ao  ambiente  humano  e  ao  ambiente  de  ensino)  com  temas  contemporâneos.
Também  são  apresentadas  falas  atreladas  às  concepções  de  ensino  dos  professores.  No  quarto  capítulo,  são  sugeridas  propostas
(atividades)  para  a  inserção  de  temas  contemporâneos  da  Biologia  no  EM.  Nas  considerações  finais  são  apresentadas  reflexões,
conclusões  e  perspectivas.  A  investigação  evidenciou  as  dificuldades  e  os  problemas  que  os  professores  de  Biologia  vivenciam  na  sua
prática  e  que  exigem  a  intervenção  em  diferentes  instâncias:  mudanças  no  modelo  de  formação,  professores  autônomos  e  capazes  de
refletir  e  avaliar  as  possibilidades  de  inserção  de  novos  temas  no  contexto  escolar  e  uma  política  educacional  igualitária.  Em  resumo,  é
fundamental  que  se  garantam  condições  de  autonomia  ao  professor  e  ao  estudante  para  que  o  conhecimento  possa  ser  construído  num
processo  de  aprender  a  aprender,  para  se  chegar  ao  aprender  a  pensar
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Palavra Chave: Reforma Educacional; Gerência da Qualidade Total.

Resumo:  O  presente  estudo  insere-se  na  Linha  de  Políticas  e  Gestão  da  Educação  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  da
Universidade  Federal  de  Uberlândia  e  tem  como  tema  central  investigar  os  alcances,  assimilação,  conflitos  e  resistências  no  processo
de  implementação  do  Programa  Proqualidade  no  interior  da  escola  pública,  o  qual  foi  implementado  entre  os  anos  de  1994  e  1999  na
rede  mineira  de  ensino.  O  objetivo  geral  é  analisar  as  implicações  do  Programa  Proqualidade  no  interior  da  escola  pública  mineira,  sob
a  perspectiva  de  três  das  cinco  prioridades  do  Programa:  Autonomia  Escolar,  Fortalecimento  da  Direção,  Capacitação  e
Aperfeiçoamento  e  Avaliação.  Pretende-se  ainda,  compreender  as  mudanças  ocorridas  nas  políticas  educacionais  em  Minas  Gerais
frente  o  contexto  da  reforma  do  Estado  neoliberal;  analisar  o  programa  Proqualidade  a  partir  dos  nexos  e  interfaces  com  as  mudanças
no  mundo  do  trabalho  e  problematizar  as  implicações  e  contornos  das  reformas  educacionais  de  Minas  Gerais  dos  anos  de  1990,  no
interior  da  escola,  sob  a  perspectiva  do  Programa  Proqualidade.  Para  o  alcance  desses  objetivos,  discutiu-se  a  efetivação  do  Estado
Neoliberal,  a  partir  da  década  de  1970,  percebendo  suas  características  e  as  possíveis  mediações  entre  as  políticas  neoliberais  e  a
educação;  a  Gerência  da  Qualidade  total  e  as  transformações  do  mundo  do  trabalho,  buscando  abordar  as  inovações  tecnológicas,
organizacionais  e  gerenciais  que  impactaram  no  setor  produtivo  e  também  na  escola.  Ainda,  através  do  estudo  empírico  buscou-se
aprender  as  percepções  dos  sujeitos  da  escola  quanto  ao  tema  em  análise.  Quanto  ao  aspecto  metodológico,  este  estudo  se  insere  no
campo  da  pesquisa  qualitativa,  por  acreditar  que  a  condução  da  pesquisa  nesse  campo  possibilite  ao  pesquisador  construir  uma  visão
global  e  articulada  do  objeto  investigado  e  sua  relação  com  os  aspectos  políticos  e  econômicos.  A  instituição  investigada  faz  parte  da
rede  pública  estadual  de  ensino  situada  no  município  de  Uberlândia/MG  e  atende  aos  níveis  de  ensino  fundamental  e  médio.  No
processo  de  coleta  de  dados,  o  instrumento  utilizado  foi  a  entrevista  semi-estruturada  e  análise  dos  documentos  da  escola,  tais  como:
atas  de  colegiado,  ofícios  enviados  a  empresa,  vídeos  e  outros.  Nas  considerações  finais,  conclui-se  que  a  reforma  educacional  do
Programa  Proqualidade  para  a  autonomia  escolar,  atribuiu  responsabilidades  antes  do  Estado  para  a  escola,  porém,  sem  dar  condições
para  que  os  sujeitos  da  educação  tivessem  condições  de  trabalhar,  pois  os  recursos  continuaram  insuficientes  para  suprir  todas  as  faltas
desse  espaço,  ao  mesmo  tempo  em  que  avalia  a  escola  por  um  bom  trabalho.  Sendo  assim,  os  profissionais  em  diversos  momentos
resistiram,  porém,  sem  ter  condições  de  negar  um  programa  baseado  na  busca  qualidade.  Apesar  disto,  a  reforma  para  a  qualidade  não
conseguiu  atingir  o  objetivo  conforme  era  desejo  dos  educadores,  tentarem  construir  a  sua  autonomia  articulando  os  interesses
políticos,  profissionais  e  pedagógicos:  porém,  a  escola  deve  extrapolar  as  normas  e  regras  e  se  utilizar  do  espaço  que  lhe  é  concedido
para  buscar  soluções  condizentes  com  suas  dificuldades.  É  preciso  que  a  educação  seja  participativa,  de  transformação  e
revolucionária.
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Resumo:  O  presente  estudo  insere-se  na  Linha  de  Políticas  e  Gestão  da  Educação  do  Programa  de  Pós-  Graduação  em  Educação  da
Universidade  Federal  de  Uberlândia  e  tem  como  tema  central  a  gestão  democrática  na  educação  e  suas  mudanças  na  cultura
organizacional  das  escolas  mineiras  no  contexto  das  políticas  educacionais  dos  anos  de  1990.  Seu  objetivo  é  analisar  as  implicações  na
cultura  organizacional  da  escola,  os  mecanismos  implementados  em  nome  da  democratização  da  gestão  da  escola  pública,
especialmente  a  eleição  de  diretores  escolares,  o  colegiado  escolar  e  o  projeto  político-pedagógico,  no  contexto  das  políticas
educacionais  de  Minas  Gerais  nos  anos  de  1990.  Pretende-se  analisar  ainda  como  esses  mecanismos  têm  interferido  na  cultura
organizacional  da  escola  pública  estadual,  com  base  na  percepção  dos  sujeitos  que  constroem  essa  escola,  no  cotidiano  de  suas
práticas,  relações  e  interações.  Nesse  sentido,  buscou-se  apreender  os  contornos  que  têm  assumido  alguns  elementos  da  zona  de
invisibilidade  e  da  zona  de  visibilidade  da  cultura  organizacional  da  escola  e  a  relação  entre  os  fatores  endógenos  e  exógenos  que
contribuem  para  a  produção  dessa  cultura,  frente  aos  mecanismos  de  democratização  da  gestão  escolar  destacados  acima.  Quanto  ao
aspecto  metodológico,  este  estudo  é  de  cunho  investigativo  e  se  insere  no  campo  da  pesquisa  qualitativa,  por  acreditar  que  a  condução
da  pesquisa  nesse  campo  metodológico  possibilita  ao  pesquisador  construir  uma  visão  mais  global  e  articulada  do  objeto  investigado  e
sua  relação  com  os  aspectos  socioculturais,  políticos  e  econômicos.  A  organização  escolar  investigada  faz  parte  da  rede  pública
estadual  de  ensino  situada  no  município  de  Uberlândia-MG  e  atende  aos  níveis  de  ensino  fundamental  e  médio.  A  escolha  de  tal
organização  levou  em  consideração  o  maior  tempo  de  implementação  dos  mecanismos  de  democratização  da  gestão  escolar.  No
processo  de  coleta  de  dados,  o  instrumento  utilizado  foi  a  entrevista  semi-estruturada.  Os  estudos  no  campo  da  cultura  organizacional
evidenciam  que  uma  dimensão  importante  a  ser  considerada  nas  análises  sobre  a  organização  do  trabalho  escolar  refere-se  às
dimensões  não  formais  da  estrutura  da  escola.  Aquilo  que  a  escola  é,  suas  diretrizes,  sua  dinâmica  de  funcionamento,  não  está  posto
apenas  pelas  normas  e  regras  que  lhes  dão  sustentação,  mas  também  pelos  valores,  crenças  e  ideologias  que  permeiam  a  atuação  dos
sujeitos  que  dela  participam.  Ficou  evidenciado,  também,  que  para  uma  adequada  compreensão  do  trabalho  escolar,  ainda  que  se
privilegie  a  análise  de  aspectos  mais  diretamente  vinculados  à  organização  escolar,  é  preciso  ter  presente  que  essa  organização  se
define  condicionada  pelos  fatores  exógenos  que  permeiam  a  escola.  Os  estudos  sobre  a  cultura  organizacional  da  escola  possibilitam
apreender  a  identidade  da  escola,  porém  sem  tomá-la  de  forma  isolada,  uma  vez  que  aponta  para  a  articulação  entre  essa  identidade  e
os  condicionantes  sócio-históricos  que  engendram  a  organização  escolar.
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Resumo:  Dissertação  que  analisa  as  contradições  entre  o  que  os  documentos  legais  expressam,  sobre  as  exigências  para  melhor
desempenho  da  educação,  e  a  realidade  constatada  através  das  entrevistas  com  docentes  do  ensino  médio  que  atuavam  em  escolas
públicas  do  Estado  de  São  Paulo.  Para  isso  foi  preciso  entender  o  discurso  oficial  divulgado  como  forma  de  dominação  por  reforçar  a
idéia  de  existir  um  saber  mais  desenvolvido  e  científico,  desqualificando  os  saberes  anteriores  argumentando  "não  atender  mais  as
características  consideradas  inerentes  à  atividade  docente."  O  que  deixa  claro  a  luta  entre  uma  lógica  que  estava  em  vigor  e  outra  que
deseja  se  impor.  Para  explicitar  essa  relação  de  dominação  foi  utilizada  tanto  a  análise  das  entrevistas  junto  aos  docentes,  como  dados
estatísticos  oficiais  que  referendam  as  afirmações  destes,  no  que  diz  respeito  as  atuais  condições  de  trabalho  que  enfrentam.Tudo  isso
para  demonstrar  os  reais  interesses  dominantes,  assim  como  as  dimensões  da  luta  que  os  docentes  devem  promover  para  garantir  uma
educação  pública,  de  qualidade  e  igualitária  para  todos.
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Título: Professores e gestão escolar no contexto da reforma do ensino médio: Gerenciamento estatal da 
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Palavra Chave: Gestão educacional; Precarização;Trabalho docente.

Resumo:  Este  trabalho  trata  das  repercussões  da  reforma  do  ensino  médio  numa  escola  pública  de  Santa  Catarina.  Apresenta  uma
análise  dos  documentos  norteadores  publicados  pelo  Ministério  da  Educação.  Tais  documentos  ministeriais  recomendam  mudanças
curriculares  e  no  trabalho  dos  professores,  indicando  a  necessidade  de  atualização  da  educação  em  relação  às  demandas  do  mundo
globalizado  no  setor  produtivo  e  no  âmbito  cultural.  Assim,  aparecem  nos  documentos  nacionais  uma  estreita  ligação  entre  o  ensino
médio,  o  mundo  do  trabalho  e  novos  valores  de  cidadania.  Como  conseqüência  da  expansão  apenas  quantitativa  do  ensino
fundamental,  o  ensino  médio  aparece  reconfigurado,  talvez  popularizado,  pois  uma  nova  clientela,  antes  excluída,  a  ele  teve  acesso.
Por  sua  vez,  essas  recomendações  não  foram  gestadas  em  âmbito  nacional.  Assim,  a  análise  dos  documentos  dos  Organismos
Internacionais  indica  que  a  preterida  ligação  entre  ensino  médio  e  o  mundo  do  trabalho,  as  mudanças  substantivas  no  financiamento  e
na  gestão  dos  sistemas  públicos,  a  reconfiguração  do  trabalho  docente  e  a  necessidade  de  avaliação  e  controle  dos  resultados  do  ensino
são  um  imperativo  para  toda  a  região  da  América  Latina  e  Caribe.  O  estudo  de  caso  realizado  para  analisar  a  implementação  dessas
políticas  constatou  a  existência  de  profundas  mudanças  no  cotidiano  das  escolas  básicas  públicas,  principalmente  no  que  diz  respeito  à
precarização  do  trabalho  docente  -  péssimas  condições  de  trabalho,  intensificação  da  jornada  e  péssima  remuneração  -  e  à  promoção  de
uma  nova  cultura  gerencial,  marcada  pela  diminuição  dos  recursos  estatais  e  onde,  a  despeito  do  discurso  da  autonomia,  grande  parte
da  gestão  da  escola  é  realizada  pelo  Estado.
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Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  é  analisar  como  que  as  mudanças  do  mundo  do  trabalho,  no  processo  da  reestruturação  produtiva,
interferiram  nas  políticas  públicas  para  a  educação,  mais  particularmente  o  que  se  conhece  como  a  pedagogia  das  competências.
Realizou-se  uma  pesquisa  documental,  em  que  se  analisou  os  documentos  oficiais  e  legislação  sobre  a  educação  no  país,  e  constatou-se
que  o  discurso  da  educação  como  formação  para  o  trabalho  sempre  esteve  presente  desde  o  início  da  década  30  do  século  XX  com  a
primeira  legislação  educacional,  até  a  lei  9394/96  (LDB).  As  sucessivas  mudanças  na  política  educacional  representaram  momentos  de
avanços  e  recuos  no  que  se  refere  à  formação  da  classe  trabalhadora,  mas  sempre  se  manteve  a  dualidade  estrutural  entre  os  sistemas  de
ensino  de  caráter  profissionalizante,  destinado  à  classe  trabalhadora,  e  os  de  caráter  propedêutico  para  a  classe  dos  dirigentes.  Dentro
deste  contexto  o  estudante  trabalhador  é  submetido  ao  processo  de  formação  dentro  de  uma  lógica  do  mundo  do  trabalho,  gerando  com
isso  uma  formação  polivalente,  fragmentária  e  alienada,  tornando-o  competente  apenas  ao  mercado  de  trabalho  e  não  para  a  sua
autonomia.;  Investigou-se  como  a  competência,  um  conceito  polissêmico  sujeito  as  diferentes  interpretações,  é  apresentado  na
legislação  educacional  vigente,  e  como  esta  vem  sendo  tratada  pelos  diferentes  pesquisadores  da  Educação.  Dentro  do  discurso  oficial,
constata-se  que  a  competência  vem  sendo  considerada  como  um  atributo  individual  do  trabalhador,  atribuindo  a  esta  um  caráter
subjetivo.  Entretanto,  a  construção  da  subjetividade,  segundo  Vigotsky,  Lanes,  Rey  e  Molon,  se  dá  através  das  relações  sociais  do
indivíduo  e  nunca  de  forma  isolada.  Dentro  desta  perspectiva  o  modelo  vigente  da  pedagogia  das  competências,  por  desconsiderar  o
caráter  social  da  subjetividade,  não  pode  formar  o  indivíduo  como  um  todo  e  o  tornar  um  sujeito  consciente  do  seu  processo
educacional  e  produtivo,  para  que  possa  ter  uma  formação  humanitária  sem  perder  a  formação  técnica,  e  que  possa  desenvolver  as
potencialidades  na  sua  plenitude.  Utilizando  como  contraponto  o  ensino  politécnico  de  Gramsci,  discute-se  a  possibilidade  de  se
construir  uma  nova  forma  de  competência  a  ser  adquirida  e  desenvolvida  pelo  sujeito,  de  caráter  coletivo,  para  melhorar  a  qualidade  de
ensino  dos  alunos  do  Ensino  Médio,  particularmente  os  alunos  provindos  da  classe  trabalhadora.
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Resumo:  Esta  pesquisa  objetivou  verificar  como  foi  construída  a  afirmação  do  direito  ao  ensino  médio  no  ordenamento
constitucional-legal  vigente.  Para  isto  apresento  alguns  aspectos  referentes  a  transformações  de  vários  gêneros  ocorridas  em  nossa
sociedade  no  decorrer  de  nossa  história  que  acredito  refletem  na  forma  pela  qual  se  delimita  a  afirmação  do  direito  ao  ensino  médio  no
ordenamento  constitucional-legal  brasileiro.  Na  minha  concepção,  a  afirmação  deste  direito  no  ordenamento  constitucional-legal
vigente  se  constitui,  nos  moldes  como  se  apresenta  hoje  em  nossa  legislação,  porque  é  reflexo  de  uma  construção  histórica.  Utilizei
para  interpretar  a  afirmação  de  tal  direito  no  ordenamento  legal  brasileiro  algumas  diretrizes  que  considero  relevantes  para  este  estudo.
Sendo  as  diretrizes:  o  processo  de  descentralização/centralização,  a  definição  de  competências  das  esferas  de  governo,  a
obrigatoriedade  e  gratuidade  do  ensino  médio,  o  dever  do  Estado  para  com  a  oferta  deste  nível  de  ensino  e  o  estabelecimento  da
vinculação  de  recursos.  Para  a  realização  desta  pesquisa  foi  utilizado  o  método  histórico.  O  procedimento  adotado  foi  o  de  em  primeiro
lugar  realizar  a  coleta  de  informações  em  fontes  primárias  e  secundárias  e  num  segundo  momento  realizar  a  interpretação  das  fontes
primárias,  com  o  auxílio  de  fontes  secundárias,  especialmente  de  estudos  que  se  debruçam  sobre  o  ordenamento  constitucional-legal  da
educação  brasileira.  O  ensino  médio,  última  etapa  da  educação  básica,  para  se  constituir  como  é  hoje,  passou  por  uma  trajetória
histórica  de  muitas  reformas  e  de  pouco  acesso  a  grandes  parcelas  da  sociedade.  Durante  toda  a  nossa  história  do  início  da  primeira
república  até  os  dias  de  hoje,  alguns  processos  foram  determinantes  para  a  afirmação  do  direito  ao  ensino  médio.  A  definição  de
competências  para  os  entes  federados,  o  processo  de  descentralização  e  centralização  administrativo  e  normativo,  a  garantia  da
gratuidade  e  o  estabelecimento  na  legislação  de  vinculação  de  recursos  para  a  educação,  são  fatores  que  em  todo  o  período  estudado
garante,  em  intensidade  diferenciadas,  o  direito  ao  ensino  médio.  Porém,  apesar  de  termos  já  em  nosso  ordenamento
constitucional-legal  fatores  que  garantem  parcialmente  este  direito,  ainda  necessita-se  de  avanços  para  que  se  efetive  de  maneira
contundente  o  acesso  de  todos  a  este  nível  de  ensino,  como  a  obrigatoriedade  por  exemplo.  Ou  seja,  o  direito  de  acesso  a  este  nível  de
ensino  foi  muito  restrito  no  início  de  nossa  história,  apresentando  uma  maior  abrangência  a  partir  do  segundo  período  republicano  e
chegando  quase  que  a  total  afirmação  nos  dias  de  hoje.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20065942001013001P5

Palavra Chave: Políticas educacionais; Reforma do Ensino Médio.

Resumo:  Esta  dissertação  aborda  os  limites  e  os  avanços  do  processo  de  implantação  do  Programa  Federal  de  Melhoria  e  Expansão  do
Ensino  Médio  -  PROMED  -  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  na  gestão  Olívio  Dutra  (1999-2002),  analisando  suas  contradições
internas,  relativas  às  dinâmicas  e  definições  da  SE,  e  externas,  relacionadas  com  a  Reforma  no  Ensino  Médio  implementada  durante  o
governo  Fernando  Henrique  Cardoso  (1994-2002).  Dialogando  com  o  referencial  teórico  de  Gramsci,  em  especial  os  conceitos  de
"revolução  passiva"  e  "hegemonia"  demonstro,  ao  longo  do  trabalho,  que  a  Reforma  constitui-se  como  resposta  à  reestruturação
produtiva,  a  globalização  econômica  e  a  supremacia  ideológica  do  neoliberalismo  e  da  terceira  via  que,  em  seu  conjunto,  redefiniram  o
papel  do  Estado  visando  superar  a  crise  do  sistema  do  capital.  Neste  sentido,  tem  grande  relevância  o  papel  desempenhado  pelos
organismos  internacionais,  em  especial  o  BID,  na  definição  das  metas,  objetivos  e  metodologias  presentes  nas  políticas  públicas
implementadas  para  esta  etapa  da  educação  básica  no  Brasil  e  demais  países  da  América  Latina  e  do  Caribe.  A  análise  do
PROMED/RS  permite  compreendê-lo  articulado  aos  pressupostos  do  governo  de  Olívio  Dutra,  de  construção  de  uma  esfera  pública
para  controle  do  estado,  da  democracia  participativa,  com  o  envolvimento  da  cidadania  na  definição  das  políticas,  e  da  garantia  e
universalização  dos  direitos  sociais.  Em  seu  conjunto,  esses  pressupostos  desenharam  um  papel  para  o  Estado  em  bases  diferentes  das
que  estavam  sendo  implementadas  pelo  Governo  Federal,  em  conjunção  com  as  agencias  financiadoras  multilaterais.  Portanto,  o
Programa  no  Rio  Grande  do  Sul  pode  ser  caracterizado  como  um  espaço  de  disputa  entre  diferentes  concepções  que  se  influenciaram
mutuamente.
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Título: Relações Entre Mecanismos de Coordenação e Controle com Desempenho Organizacional: Um estudo 
multi-caso nas instituições públicas de ensino médio de Natal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200617723001011007P0

Palavra Chave: Coordenação e Controle; Desempenho Organizacional; Eficácia.

Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  por  objetivo  estudar  a  relação  entre  mecanismos  de  coordenação  e  controle  com  o  desempenho
organizacional,  sendo  um  estudo  multicaso  aplicado  em  duas  instituições  públicas  de  ensino  médio  em  Natal,  o  Centro  Federal  de
Educação  Tecnológica  do  Rio  Grande  do  Norte  e  o  colégio  Floriano  Cavalcanti.  Para  tanto,  foi  feita  uma  análise  qualitativa  e  foram
analisados  mecanismos  de  coordenação  e  controle  citados  por  diversos  autores,  assim  como  foi  utilizado  o  modelo  de  desempenho  de
Sander  (1984)  que  divide  o  desempenho  organizacional  em  critérios  instrumentais  (eficiência  e  eficácia)  e  substantivos  (efetividade  e
relevância).  Existiu  a  preocupação  em  explicitar  a  importância  de  se  balancear  tais  critérios,  de  forma  que  na  escola,  os  segundos  se
sobressaiam  sobre  os  primeiros.  Do  exame  dos  dados  constatou-se  que  a  utilização  de  mecanismos  de  coordenação  mais  burocráticos
influencia  na  avaliação  dos  critérios  instrumentais,  assim  como  percebeu-se  que  a  utilização  de  mecanismos  que  primem  pela
autonomia  da  escola  e  de  seu  quadro  tem  relação  com  os  critérios  substantivos.  Considera-se  que  os  objetivos  da  pesquisa  foram
plenamente  atendidos.
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Título: Animações interativas do software MODELLUS: Um estudo sobre atitude e perspectiva de alunos de 
Física do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006828011015002P3

Palavra Chave: Animação interativa; física; Modellus; modelagem.

Resumo:  As  dificuldades  que  alunos  do  ensino  médio  possuem  na  aprendizagem  dos  conceitos  da  Física  são  conhecidas.  A  utilização
de  métodos  tradicionais  de  ensino  e  a  ausência  de  meios  pedagógicos  mais  interativos  que  favoreçam  a  simulação  de  conceitos  que
exigem  maior  nível  de  abstração,  constituem  razões  deste  problema.  Nesta  pesquisa,  de  perfil  qualitativo,  investigamos  a  atitude  e
percepção  dos  alunos  para  aprender  Física,  quando  expostos  a  animações  interativas.  Também  buscamos  avaliar  a  propensão  dos
professores  em  utilizar  estas  ferramentas  computacionais  no  ensino  da  disciplina.  Para  conduzir  este  trabalho  desenvolvemos  quatro
simulações  de  atividades  da  Física  Clássica,  que  foram  aplicadas  durante  a  exposição  das  aulas.  Optamos  pela  metodologia  da
modelagem  computacional,  para  criar  as  animações  interativas,  utilizando  o  software  Modellus  como  organizador  prévio  da
aprendizagem  significativa.  A  pesquisa  envolveu  91  alunos  do  ensino  médio  do  Colégio  Militar  de  Salvador,  e  16  professores  de
ciências  da  mesma  instituição  de  ensino.  O  impacto  do  uso  do  laboratório  virtual  durante  as  atividades,  foi  registrado  em  gráficos,
formulários,  imagens  e  depoimentos  dos  estudantes  e  mestres.  Os  resultados  mostram  que  a  utilização  adequada  dos  recursos
computacionais  amplia  as  possibilidades  de  aprendizado  dos  alunos,  bem  como  as  estratégias  metodológicas  utilizadas  pelos
professores.  Alunos  com  dificuldades  de  entendimento  dos  conceitos  da  Física  encontraram  nas  animações  interativas,  uma  ferramenta
amigável  e  cooperativa  para  aquisição  do  conhecimento  e  compreensão  dos  fenômenos  até  então  abstratos  e  distantes.  Como  parte
integrante  da  dissertação,  incluímos  um  CD-ROM  contendo  o  software  Modellus  juntamente  com  as  simulações  produzidas,  manual  e
material  literário  sobre  o  tema.
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Título: Implicações do estudo de mestrado na prática docente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062942007011003P6

Palavra Chave: Formação continuada; saber docente; des. profissional.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  foco  investigar  as  implicações  do  estudo  de  mestrado  na  prática  docente  de  professores  de  ensino
médio  e  profissionalizante.  A  pesquisa  se  justifica  na  medida  em  que  a  realização  do  curso  de  mestrado  tem  o  sentido  de  possibilitar  ao
professor  uma  melhor  capacitação  profissional  e  uma  visão  de  conhecimento  que  possibilite  o  incentivo  à  pesquisa  em  sala  de  aula,
tendo  em  vista  que  os  professores  têm  uma  contribuição  crucial  para  preparar  os  jovens,  não  só  para  encarar  o  futuro  com  confiança,
mas  para  construí-lo  de  maneira  determinada  e  responsável.  A  pesquisa  teve  como  sustentação  teorias  que  tratam  da  formação  de
professor,  saberes  docentes,  desenvolvimento  profissional  e  identidade  profissional.  Os  autores  bases  são:  Paulo  Freire,  Selma  Garrido
Pimenta,  Antonio  Nóvoa,  Maurice  Tardif,  Miguel  Arroyo,  Maria  Izabel  da  Cunha,  entre  outros.  Para  atingir  o  objetivo  da  investigação,
foram  entrevistados  quatro  professores  de  uma  escola  técnica  federal  que  realizaram  estudo  de  mestrado  no  período  de  1998  a  2004.
Foram  feitas  entrevistas,  que  constaram  de  um  roteiro  e  foram  analisadas  com  metodologia  de  cunho  interpretativo.  Nas  entrevistas,  os
professores  foram  incentivados  a  falar  sobre  a  realização  do  curso  de  mestrado  e  sobre  as  mudanças  em  sua  prática  pedagógica,  em
decorrência  desse  curso.  A  pesquisa  revelou  que  houve  melhoria  na  relação  professor-aluno,  assim  como  minimização  da  dicotomia
entre  pesquisa  e  ensino,  pois  os  professores  conseguiram  aplicar  de  uma  maneira  ou  outra  a  sua  pesquisa  em  sala  de  aula,  motivando  o
aluno  de  educação  profissional  à  prática  da  pesquisa.  Além  disso,  a  realização  do  mestrado,  segundo  a  manifestação  dos  professores,
oportunizou  a  convivência  com  pessoas  provenientes  de  diversas  formações,  sendo  isso  considerado  por  eles  como  algo  que  inspira  o
professor  a  voltar  a  sua  escola  e  trabalhar  com  qualidade.
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Título: A leitura como formação do sujeito-professor (a)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006242024013002P4

Palavra Chave: Formação de professores (as); experiência; leitura; subjetividade.

Resumo:  A  problemática  desta  pesquisa  diz  respeito  à  implicação  da  leitura  na  formação  de  sujeitos  professores  e  professoras.  Discuto
a  formação  docente  do  ponto  de  vista  da  subjetividade  dos  sujeitos  docentes  e  de  sua  influência  sobre  a  subjetividade  dos  alunos  e
alunas  (subjetivação).  Para  tanto,  parto  de  uma  problematização  acerca  do  que  é  ser  professor(a),  confrontando  e/ou  colocando  em
diálogo  as  noções  colhidas  da  legislação  brasileira,  do  depoimento  de  professoras  egressas  de  um  curso  normal  de  nível  médio  e
pós-médio  existente  em  Ijuí-RS  e  do  educador  e  teórico  da  educação  Paulo  Freire  (1996),  de  quem  acolho  a  concepção  de  educação
como  prática  social  comprometida  com  a  vida,  com  a  promoção  existencial  das  pessoas.  A  proposição  de  se  tratar  da  formação  docente
como  formação  da  subjetividade  é  sustentada  com  base  em  Tardif  (2002),  Bakhtin  (1981)  Foucault  (1972,  1995  e  2004)  e  Larrosa
(1994),  passando  também  pelas  contribuições  teóricas  de  Bréal  (1992)  e  Benveniste  (1995).  A  formação  docente  concebida  como
formação  da  subjetividade  (com  marcas  sócio-culturais  e  históricas)  de  sujeitos  em  interação  com  outros  sujeitos  (intersubjetividade)
aponta  para  a  linguagem  como  condição  de  possibilidade  do  humano  e,  assim,  para  o  diálogo  como  fundante  da  educação  e  da  própria
subjetividade,  perpassado  também  por  relações  de  poder.  A  leitura,  tal  como  é  promovida  na  maioria  das  escolas,  funciona  como  uma
técnica  de  disciplinamento,  de  "formatação"  de  sujeitos.  No  entanto,  com  base  em  Larrosa  (1996,  2001,  2002  e  2004),  concebo  a
leitura  como  um  campo  de  possibilidade  para  o  exercício  intersubjetivo,  como  experiência,  encontro  entre  dois  horizontes  alargados.  A
possível  contribuição  desta  pesquisa  centra-se  na  instigação  para  se  pensar  um  outro  lugar  para  a  leitura  na  formação  de  professores  e
professoras;  um  lugar  central  e,  ao  mesmo  tempo,  de  abertura;  como  uma  prática  que  não  privilegie  somente  o  aspecto
técnico-instrumental  da  formação,  ligado  exclusivamente  à  dimensão  epistemológica  como  fonte  de  informações  e/ou  conhecimentos,
enfim  como  instrumentalização  para  o  ensino  de  determinados  saberes  e/ou  conteúdos.  A  perspectiva  para  a  qual  aponto  é  a  de
conceber  a  leitura  como  espaço-tempo  de  construção/transformação  da  subjetividade  dos  sujeitos-leitoresprofessores(  as),  capaz  de
potencializar  o  desenvolvimento  integrado  das  três  dimensões  concebidas  como  fundantes  da  docência:  epistemológica,  social  e
pessoal,  dentro  de  um  contexto  sócio-histórico  e  cultural  amplo  e  complexo.
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Título: O Perfil de Professores de Língua Portuguesa no Ensino Médio e a Visão que Expressam sobre o 
Conteúdo a ser Ensinado

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006633005010001P9

Palavra Chave: Perfil de professores em exercício no Ensino Médio.

Resumo:  A  pesquisa  empírica  aqui  relatada  tem  por  objetivo  caracterizar  o  perfil  (dados  pessoais,  familiares,  sócio-econômicos,
culturais,  trajetória  de  formação  e  experiência  profissional)  de  60  (de  um  total  de  aproximadamente  200)  professores  de  Língua
Portuguesa  do  atual  Ensino  Médio,  atuantes  em  escolas  públicas  estaduais  da  periferia  do  município  de  São  Paulo  vinculadas  à
Diretoria  Regional  de  Ensino  Sul  1,  desta  Capital,  e  a  visão  que  expressam  dos  conteúdos  postos  em  ação  em  suas  aulas,  ou  seja,  do
trabalho  que  realizam  para  desenvolver  o  conhecimento  lingüístico  necessário  aos  alunos  deste  segmento  de  ensino.  Os  dados  foram
coletados  com  base  na  análise  de  documentos  oficiais  (legislação  específica,  Diretrizes  Curriculares  e  Parâmetros  Curriculares
Nacionais)  e  escolares  (Projetos  específicos  de  formação  e  capacitação  docente),  bem  como  a  partir  de  depoimentos  dos  60
professores/as  sujeitos  da  pesquisa  -  espontâneos  (contatos  em  salas  de  professores,  intervalos,  cursos,  reuniões  na  Diretoria  de  Ensino
e  reuniões  de  Horário  de  Trabalho  Pedagógico  Coletivo)  e  dirigidos  (questionários  especificamente  construídos  e  testados  para  essa
finalidade).  Nortearam  a  pesquisa  (objetivos,  hipóteses,  questões,  procedimentos  de  coleta,  organização  e  análise  dos  dados,  bem  como
a  apresentação  dos  resultados)  os  conceitos  de  Cultura  e  Cultura  Escolar  (Pérez  Gómez),  Cultura  Escrita  e  Letramento  (Bechara,  Brito,
Soares,  Geraldi,  Possenti,  Travaglia),  Currículo  e  Prática  docente  (Gimeno  Sacristán),  Papel,  Formação  e  Ciclo  de  Vida  Profissional  de
professores  (Huberman,  García,  Hargreaves,  Marin,  Tardif).  Os  resultados,  apresentados  por  meio  de  Quadros  e  Tabelas,  revelam  que
os  professores,  sujeitos  deste  estudo,  têm  trajetórias  de  vida  pessoal  e  profissional  semelhantes  entre  si,  conhecem  de  forma
fragmentária  os  documentos  que  subsidiam  a  reforma  atual  do  Ensino  Médio  e  manifestam  dificuldades  de  entendimento  e
implementação  da  proposta  de  ensino  de  Língua  Portuguesa  nessa  etapa  final  da  educação  básica.
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Título: As concepções de educação física dos professores do ensino médio no atual momento de redefinição 
das orientações curriculares no estado do Paraná

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200640440003019007P0

Palavra Chave: Diretrizes Curriculares; Concepções de Educação Física.

Resumo:  Com  o  objetivo  de  verificar  se  existe  relação  entre  as  concepções  de  Educação  Física  presentes  nas  orientações  curriculares  e
aquelas  que  estão  na  base  das  práticas  pedagógicas  dos  professores  de  Educação  Física  no  Ensino  Médio  no  Estado  do  Paraná.  E,
ainda,  verificar  se  a  base  teórica  das  orientações  curriculares  expressa  as  práticas  pedagógicas  dos  professores  que  são  convidados  a
participar  como  sujeitos  nesse  processo  de  elaboração  das  diretrizes  curriculares  do  Estado  do  Paraná,  este  estudo  focaliza  as
concepções  de  Educação  Física  presentes  nas  orientações  curriculares  e  nas  práticas  pedagógicas  dos  professores  do  Ensino  Médio  no
Estado  do  Paraná.  Trata-se  de  uma  pesquisa  de  abordagem  qualitativa  que  tem  como  eixo  epistemológico  a  teoria  como  expressão  da
ação  prática.  Os  dados  são  levantados  por  meio  de  questionário,  análise  documental  e  observação  participante.  Os  sujeitos  da  pesquisa
são  professores  de  Educação  Física  do  Ensino  Médio  de  diferentes  regiões  do  Estado.  Tem  como  aporte  teórico  os  estudos  de  Martins
(2002,  2003),  Bernardo  (1977-1991)  e  Castellani  Filho  (1998).  O  estudo  revela  que  a  produção  acadêmica  da  Educação  Física
apresenta  expressivo  número  de  concepções  pedagógicas  com  distintas  matizes  teóricas;  entre  os  professores  coexistem  diferentes
concepções  e  há  uma  indefinição  quanto  à  orientação  teórico-metodológica  de  suas  práticas  de  ensino;  nas  Orientações  Curriculares  a
base  orientadora  é  a  abordagem  Crítico-superadora  que  tem  como  tema  a  Cultura  Corporal,  a  qual  apresenta  como  conteúdos  os  jogos,
a  ginástica,  as  lutas,  o  esporte,  a  dança  entre  outros;  há  uma  aproximação  entre  as  concepções  expressas  pelos  professores  e  aquela  que
está  na  base  das  Diretrizes  Curriculares  em  processo  de  elaboração.
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Título: Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: A Perspectiva dos Professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062333005010003P1

Palavra Chave: Escola Pública; Ensino Médio.

Resumo:  A  pesquisa  procurou  investigar  como  os  professores  de  uma  escola  pública  de  ensino  médio,  situada  na  periferia  da  cidade
de  São  Paulo,  concebem  as  reformas  curriculares  introduzidas  nesse  nível  de  ensino  a  partir  da  década  de  90,  especialmente  os
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (PCNEM).  A  parte  introdutória  da  dissertação  discute  as  reformas
educacionais  desse  período  com  base  na  literatura  pertinente,  que  as  situam  no  contexto  dos  processos  de  globalização  econômica  e
cultural.  O  texto  recupera  e  comenta  as  justificativas  utilizadas  para  as  reformulações  propostas  no  currículo  do  ensino  médio,  baseadas
em  novos  paradigmas  de  aprendizagem  marcados  pelas  exigências  postas  pelas  mudanças  ocorridas  na  organização  da  produção
capitalista  e  do  mercado  de  trabalho  na  atualidade.  A  escola  onde  foi  realizada  a  pesquisa,  a  Escola  Pública  Estadual  Angelópolis,  é
caracterizada  em  sua  história  no  bairro  e  em  seu  protagonismo  na  rede  estadual  de  São  Paulo,  como  ambiente  de  trabalho  dos
professores,  principais  sujeitos  do  estudo.  Foram  entrevistados  nove  professores,  sendo  que  quatro  participaram  de  entrevistas
individuais  e  cinco  participaram  de  uma  entrevista  coletiva.  Foi  também  realizada  uma  observação  na  escola,  durante  um  mês.  Em  seus
depoimentos  individuais  e  coletivos,  os  professores  revelam  suas  dificuldades,  perplexidades,  anseios  e  esperanças  sobre  o  trabalho  na
escola,  demonstrando  a  distância  existente  entre  as  propostas  curriculares  oficiais  e  as  reais  condições  de  trabalho  que  enfrentam  em
seu  cotidiano.  Até  certo  ponto,  verifica-se  que  existem  concordâncias  com  muitas  propostas  dos  PCNEM,  que  são  acompanhadas,
porém,  por  outras  preocupações  não  contempladas  por  esse  documento,  ligadas  às  condições  de  vida  da  população  de  jovens  atendida
pela  escola  e  às  suas  limitadas  perspectivas  de  continuidade  da  escolaridade  e  de  inserção  no  mundo  do  trabalho.  Nesse  contexto,  os
professores  oscilam  entre  o  conformismo  e  a  mudança.  O  trabalho  aponta  que  o  documento  do  Ministério  da  Educação  ainda  precisa
ser  de  todo  compreendido,  mas  que  somente  ele  não  resolverá  os  problemas  da  escola  pública  de  ensino  médio.  Para  isso,  seria
necessário,  entre  outros  fatores  de  ordem  mais  geral,  uma  ação  mais  articulada  de  todos  os  atores  e  em  especial  dos  professores,  no
sentido  de  criar  condições  para  equacionar  alguns  problemas  vividos  na  dinâmica  escolar,  buscando  colocar  em  prática  um  currículo
que  seja  inquieto,  plural,  inclusivo  e  participativo.
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Título: Grupos de desenvolvimento profissional: Uma estratégia para a formação de grupos operativos de 
professores nas escolas públicas?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006332008015012P3

Palavra Chave: grupo; grupo operativo; instituição educacional.

Resumo:  Em  2004,  como  parte  das  políticas  desenvolvidas  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação  de  MG  para  o  período  de
2003-2006,  foi  montado  o  Projeto  de  Desenvolvimento  Profissional,  cujo  objetivo  era  elaborar  uma  proposta  de  currículo  para  o
ensino  médio,  com  a  participação  de  grupos  de  professores  de  um  conjunto  de  escolas  da  rede  estadual,  denominados  Grupos  de
Desenvolvimento  Profissional  (GDP).  Mais  a  longo  prazo,  era  também  objetivo  do  projeto  que  esses  GDP  se  organizassem  segundo  o
modelo  dos  grupos  operativos,  conforme  Pichón-Rivière.  A  presente  dissertação  teve  como  foco  o  GDP  composto  por  professores  de
biologia  e  química  da  Escola  Estadual  Governador  Milton  Campos,  de  Belo  Horizonte,  antigo  Colégio  Estadual  Central.  Este  grupo
reuniu-se  durante  o  período  de  junho  a  dezembro  de  2004,  tendo  como  tarefa  o  estudo,  a  discussão  e  a  proposição  de  mudanças
curriculares  para  as  disciplinas  de  biologia  e  química.  Foram  observadas  nove  reuniões.  Além  disso,  foram  realizadas  entrevistas
individuais  e  grupos  focais  como  instrumentos  de  coleta  de  dados.  O  conjunto  de  dados  obtidos  me  permitiu,  como  pesquisadora,
identificar  e  analisar  fatores  que  influenciaram  os  processos  grupais  que  se  desenrolaram  ao  longo  desse  tempo  e  que  estão
relacionados  ao  quotidiano  das  escolas  públicas,  à  organização  do  trabalho  do  professor,  aos  modos  como  o  professor  interage  com  sua
profissão.  Esses  fatores  demonstraram  sua  importância  na  determinação  de  resultados  do  Projeto  de  Desenvolvimento  Profissional  não
condizentes  com  aqueles  esperados  pela  SEEMG.
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Título: A formação continuada do professor do ensino médio: A escola como espaço para o desenvolvimento 
profissional.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200636940003019007P0

Palavra Chave: Formação Contínua de Professores; Ensino Médio.

Resumo:  A  presente  dissertação  tem  como  objeto  de  estudo  a  formação  continuada  do  professor  do  Ensino  Médio.  Foram  aspectos
investigados:  como  se  configuram,  na  escola,  os  processos  dessa  formação  continuada  e  como  isso  contribui  para  o  desenvolvimento
profissional  desses  professores;  a  forma  com  as  redes  de  ensino  e  as  escolas  organizam  seus  programas  e  atividades  de  formação
continuada;  como  envolvem  seus  professores  no  levantamento  das  necessidades,  no  planejamento  e  na  execução  desses  programas;  as
contribuições  percebidas  pelos  profissionais  da  escola  no  desenvolvimento  dos  professores  e  os  reflexos  disso  no  cotidiano
pedagógico,  bem  como  o  local  mais  significativo  para  que  ocorram  programas  de  formação  continuada.  Tais  aspectos  foram  discutidos
para,  a  partir  dos  resultados,  analisar  as  concepções  e  formação  continuada  na  escola  presentes  nos  professores,  nas  escolas  e  nas  redes
de  ensino.  Também  foram  analisadas  as  várias  terminologias  utilizadas  para  designar  a  formação  do  professor  em  seu  processo  de
desenvolvimento  profissional,  tendo  como  base  as  concepções  detectadas  nos  relatos  dos  profissionais  que  participaram  da  pesquisa.  A
metodologia  da  pesquisa  foi  de  abordagem  qualitativa,  focalizando  a  análise  dialética,  realizada  mediante  aplicação  de  um  questionário
misto  (questões  abertas  e  questões  fechadas),  tendo  dois  grupos  como  base:  o  primeiro,  formado  por  professores  que  atuam  no  Ensino
Médio  de  quatro  escolas  de  quatro  redes  diferentes.  O  segundo,  formado  por  coordenadores  pedagógicos  e  diretores  dessas  mesmas
escolas.  A  análise  das  questões  sociais,  políticas  e  econômicas,  contextualizada  historicamente,  esteve  presente  nas  reflexões  acerca  da
formação  do  professor.  Os  resultados  do  presente  estudo  apontam  que  estamos  distantes  de  um  processo  de  formação  que  seja
contínuo,  que  envolva  o  professor  como  protagonista  de  um  caminho  de  estudos,  reflexão  e  produção  de  conhecimento.  As
transformações  que  vêm  ocorrendo  no  mundo  do  trabalho  interferem  sobremaneira  nas  políticas  de  formação  do  professor,  tanto  na
inicial  como  na  continuada.  Pensar  em  programas  de  formação  contínua,  tendo  a  escola  como  local  significativo  para  o
desenvolvimento  profissional  dos  professores  e  o  cotidiano  pedagógico  como  foco  de  pesquisa/ensino,  é  líder  com  as  contradições
entre  a  possibilidade  de  transformação  e  produção.  Os  desafios  do  Ensino  Médio  -  as  necessidades  apontadas  pelos  profissionais  da
escola  para  o  exercício  da  docência:  como  eles  definem  a  formação  continuada  na  escola,  como  gostariam  de  envolver-se  nos  seus
programas  -  podem  ser  indícios  de  que  é  possível  encontrar  na  escola  um  espaço  significativo  de  produção  de  conhecimento  sobre  a
prática  educativa.
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Título: Concepção de formação inicial de professores para a educação profissional de nível médio: Um aspecto 
da história da educação no estado do Paraná

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200636240003019007P0

Palavra Chave: Educação; História; Ensino Fundamental; Ensino Médio.

Resumo:  O  presente  trabalho  procura  investigar  a  trajetória  da  formação  inicial  do  professor  em  cursos  de  Licenciatura,  frente  às
diferentes  modalidades  do  Ensino  Médio  Profissional  no  Estado  do  Paraná,  com  especial  atenção  para  a  formação  profissional
integrada  ao  Ensino  Médio,  a  partir  da  comparação  entre  a  Lei  5.692/71  e  a  LDB  9.394/96,  considerando  os  contextos  sociais  e
políticos  de  cada  época.  Para  isso,  foram  analisados  os  princípios  norteadores  das  duas  legislações  nacionais,  bem  como  as  normas
baixadas  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  e  pelo  antigo  Conselho  Federal  de  Educação,  no  que  diz  respeito  tanto  à  formação
docente,  quanto  à  formação  para  o  mundo  do  trabalho,  de  nível  médio.  Discute  também  a  relação  entre  a  formação  do  professor  e  a
formação  profissional  integrada  proporcionada  ao  aluno  deste  nível  de  ensino.  Para  conseguir  essa  tarefa,  foram  estudados  os
currículos  dos  cursos  de  Licenciatura,  em  especial  a  parte  da  formação  pedagógica,  os  projetos  formadores  de  três  instituições  que
oferecem  cursos  de  Licenciatura  e  os  depoimentos  de  12  professores  licenciados  que  atuam  na  educação  profissional  no  Estado  do
Paraná.  Desta  forma,  foi  possível  estabelecer  quais  foram  (ou  são)  as  principais  dificuldades  encontradas  pelos  professores  a  respeito
de  sua  formação  para  a  atuação  em  cursos  profissionalizantes,  bem  como  a  concepção  de  formação  subjacente  a  essa  educação.
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Título: Um estudo sobre a saúde do professor a partir da perspectiva da sociologia sensível de Michel 
Maffesoli

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062133004030079P2

Palavra Chave: paradigma da complexidade; sociologia; saúde do professor.

Resumo:  A  presente  pesquisa  buscou  compreender  os  processos  ligados  à  saúde  e  ao  adoecimento  dos  professores,  tendo  como
universo  uma  escola  pública  de  ensino  médio  do  interior  do  estado  de  São  Paulo.  Alicerçadas  na  Sociologia  Sensível  de  Michel
Maffesoli,  que  valoriza  os  pequenos  acontecimentos  do  dia  a  dia,  neles  encontrando  o  fundamento  de  toda  vida  social,  procuramos,
através  da  proximidade  com  os  grupos  de  professores  na  escola,  compreender  o  desgaste  decorrente  de  seu  trabalho  através  de  suas
próprias  e  peculiares  lógicas.  Em  nosso  estudo,  ficaram  evidentes  as  relações  que  podem  ser  estabelecidas  entre  políticas  públicas  para
a  educação,  condições  de  trabalho  e  saúde  dos  professores  -  isto,  no  nível  macroestrutural.  No  nível  microestrutural,  identificamos  que
as  tribos  exercem  um  importante  papel  na  maneira  de  lidar  com  as  dificuldades  diárias.  A  solidariedade  de  base  e  o  orgiasmo  surgiram
como  aspectos  fundamentais  e  de  presença  marcante  no  dia  a  dia  do  professor,  embora  nem  sempre  fossem  suficientes  para  driblar  o
desgaste  e  a  presença  da  morte.  A  nosso  ver,  a  saúde/doença  dos  professores  não  deve  ser  uma  questão  analisada  estritamente  no  nível
da  individualidade.  Pelo  contrário:  necessita  estar  sempre  devidamente  contextualizada,  tanto  no  nível  das  políticas  públicas  quanto  no
universo  específico  que  constitui  cada  escola.
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Título: . Biotecnologia e Saúde: Representações Sociais de Professores de Biologia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063333008019005P0

Palavra Chave: Representação Social; Biotecnologia.

Resumo:  Os  acontecimentos  ocorridos  nos  últimos  anos  pelo  mundo  globalizado,  foram  marcados  por  mudanças  no  âmbito  social,
político,  econômico  e  principalmente  pelo  tecnológico.  O  progresso  na  área  da  ciência  tem  levado  as  Organizações  Institucionais,
Educacionais  e  Sociais  a  se  adaptarem  a  este  contexto.  O  presente  estudo  teve  como  objetivo  explorar  e  analisar  as  Representações
Sociais  de  professores  de  Biologia  do  Ensino  Médio  da  Rede  Pública  Estadual  de  São  Paulo  sobre  a  Biotecnologia  com  enfoque  na
Biotecnologia  em  Saúde.  Foi  elaborado  um  questionário  constituído  por  questões  abertas  e  10  questões  fechadas,  versando  sobre  o
perfil  dos  professores  em  sua  formação  e  atuação  profissional,  sobre  suas  Representações  Sociais  quanto  ao  entendimento  da
Biotecnologia  e  suas  aplicações,  como  de  seu  conhecimento  e  compreensão  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Utilizou-se  o  teste
do  qui-quadrado  para  as  análises  estatísticas,  considerando  p?0,05  para  significância.  Dentre  os  resultados,  pode-se  destacar  que  não  há
Representação  Social  definida  entre  os  professores  sobre  a  Biotecnologia,  há  divergências  e  contradições  quanto  à  compreensão  dos
processos  que  envolvem  a  Biotecnologia  como  de  seus  produtos  e  aplicações  em  Saúde.  Verifica-se  que  a  maior  restrição  quando  à
Biotecnologia  é  aplicada  nos  seres  humanos,  seguida  dos  alimentos  e  medicações,  porém  há  indecisão  quando  se  refere  ao  consumo
por  alimentos  vacina.  As  conclusões  remetem  a  ausência  ou  divergência  na  compreensão  de  técnicas  e  aplicações  da  Biotecnologia,  a
falta  de  informação,  por  divulgação-científica  elaborada  pelo  meio  científico  acessível  aos  professores,  bem  como  a  pouca  discussão  e
estudos  sobre  a  história  da  ciência  e  das  diretrizes  educacionais  nacionais  na  sua  atuação  profissional.
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Título: A formação continuada do professor: uma experiência com o ensino médio em rede

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061733006016005P7

Palavra Chave: Universidade; Formação de Professores; Prática Docente.

Resumo:  O  presente  trabalho,  inserido  na  linha  de  pesquisa:  "Universidade,  Docência  e  Formação  de  Professores",  analisa  as
contradições  da  política  educacional  em  relação  às  possíveis  contribuições  da  Universidade  para  a  formação  continuada  de  professores
da  escola  básica.  Analisou-se  o  Programa  de  Formação  continuada  Ensino  Médio  em  Rede,  para  Professores  de  Ensino  Médio,  que  na
escola  pesquisada  ficou  conhecido  como  Prometeus,  idealizado  e  oferecido  pelo  Governo  do  Estado  de  São  Paulo  aos  professores  da
rede  pública.  O  Departamento  de  Engenharia  de  Produção  da  USP  foi  responsável  pela  elaboração  dos  materiais  e  orientação
instrucional  A  pesquisa  seguiu  uma  abordagem  qualitativa.  A  pesquisadora  participou,  junto  a  um  grupo  de  professores,  da  aplicação
do  projeto  em  uma  escola  do  Ensino  Médio  no  interior  do  Estado  de  São  Paulo.  Foram  aplicados  questionários  e  realizadas  entrevistas
com  um  grupo  de  dez  professores,  participantes  do  Ensino  Médio  em  Rede,  para  investigar  o  possível  alcance  de  um  curso  de
formação  continuada  na  prática  docente,  bem  como  seus  limites  e  contradições.  Foram  verificados  diversos  obstáculos  no  que  tange  à
formação  continuada  de  professores,  como  falta  de  material,  pouco  tempo  para  o  desenvolvimento  dos  encontros,  dificuldades  da
coordenadora  local  no  repasse  do  curso,  falta  de  compromisso  do  grupo,  entre  outros,  devido  à  maneira  como  se  organiza  o  espaço
escolar  e  fatores  externos  que  também  influenciaram  o  processo.  Entre  os  pontos  positivos,  foram  apontados  o  relacionamento  entre  os
pares,  a  qualidade  do  material  e  o  fato  do  curso  ocorrer  no  ambiente  escolar  em  que  o  docente  atua.  Pretendeu-se,  assim,  oferecer
reflexões  sobre  a  formação  continuada  de  professores  condizentes  às  necessidades  e  possibilidades  existentes.  Palavras-chave:
Universidade;  Formação  de  Professores;  Prática  Docente;  Projeto  Ensino  Médio  em  Rede.
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Palavra Chave: Formação continuada; ensino de Biologia.

Resumo:  Existe  hoje  um  desequilíbrio  entre  os  avanços  tecnológicos  e  os  processos  de  formação  para  uso  das  tecnologias  no  ensino  de
forma  reflexiva.  Este  trabalho  explorou  o  desenvolvimento  de  cursos  de  formação  continuada  para  uso  da  informática  no  ensino  de
Biologia,  assim  como  formas  de  analisar  este  processo,  desenvolvendo  um  programa  reflexivo  e  participativo,  utilizando-se  de
softwares  livres  educacionais  voltados  ao  ensino  médio  de  Biologia.  O  objetivo  foi  realizar  um  programa  reflexivo  e  participativo  de
utilização  de  softwares  visando  a  montagem  de  um  plano  de  aula  para  uso  de  um  software  educacional.  Os  softwares  selecionados
foram  do  CD-ROM  Biologia  em  Multimeios.  O  curso  realizou-se  de  forma  progressiva,  apresentando  conteúdos  teóricos  básicos:
taxonomia  dos  objetivos  educacionais  de  Bloom,  classificação  de  softwares  educacionais,  taxonomia  SOLO.  Os  professores
participantes  selecionaram  o  software  que  mais  lhes  interessaram,  sobre  o  qual  foi  desenvolvido  um  plano  de  aula,  não  se  limitando
apenas  a  atividades  utilizando  computadores,  integrando  diferentes  metodologias  dentro  do  contexto  educacional  previamente
definido.  Estimulou-se  discussões  sobre  o  desenvolvimento  de  atividades  que  utilizando  tecnologia  em  suas  condições  atuais  de
trabalho,  visando  a  autonomia  no  planejamento  e  oferecimento  de  aulas  que  integrem  a  informática  à  sua  prática  docente.  O  processo
foi  avaliado  quantitativamente  e  qualitativamente.  A  análise  e  validação  das  informações  obtidas  através  das  metodologias  de  coletas
de  dados  foi  baseada  na  triangulação,  objetivando-se  a  minimização  de  descrições  enganosas  e  interpretações  errôneas.  Ao  final  do
curso  os  participantes  concluíram  a  montagem  do  plano  para  aplicação  em  sala,  sendo  que  vários  aplicaram-no,  além  de  sentirem-se
mais  seguros  e  motivados  para  uso  das  novas  tecnologias  da  informação  e  comunicação.
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Título: Tecnologia e Internet no ensino de língua estrangeira: Avaliação discursiva de professores e alunos
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Palavra Chave: Tecnologia; internet, ensino de alemão como língua estrangeira.

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  descrever  e  analisar  o  discurso  de  professores,  futuros  professores  e  alunos  do  ensino  médio  face
ao  processo  de  integração  de  tecnologia  e  da  internet  ao  ensino  presencial  de  alemão  como  língua  estrangeira,  a  fim  de  responder  as
seguintes  questões:  (1)  Professores  de  alemão  fazem  uso  de  tecnologia  e  da  internet  em  suas  práticas  pedagógicas?  (2)  Os  licenciandos
em  Letras  português-alemão  estão  sendo  preparados  para  o  uso  de  tecnologia  e  da  internet  no  ensino?  (3)  Como  professores  e  alunos
avaliam  o  uso  da  internet  no  ensino  presencial  de  alemão?  O  trabalho  foi  desenvolvido  de  acordo  com  pressupostos  construtivistas  para
a  formação  de  professores  e  para  o  ensino  de  línguas,  pautados  em  Freire  (1996)  e  Demo  (2004).  A  partir  das  propostas  de  Lévy
(1999),  Sampaio  &  Leite  (1999)  e  Almeida  (2005),  são  discutidas  questões  sobre  letramento  digital  de  professores  e  alunos  do  século
XXI  e  a  inclusão  digital  de  instituições  de  ensino.  Foram  também  considerados  os  pressupostos  teóricos  da  abordagem
sistêmico-funcional  para  a  análise  e  categorização  dos  dados,  pautados  em  Halliday  (1994)  e  na  Teoria  da  Avaliação  (Martin  &  White,
2005).  O  corpus  analisado  é  composto  de  questionários  aplicados  a  professores  de  alemão  como  língua  estrangeira,  atuando  em  escolas
e  cursos  livres,  e  licenciandos  português-alemão  de  uma  universidade  pública,  bem  como  entrevistas  com  professores  e  grupos  de
enfoque  com  alunos  de  uma  mesma  escola  particular.  Resultados  quantitativos  e  qualitativos  da  pesquisa  mostram  a  inclusão  digital
dos  três  grupos  de  participantes  da  pesquisa,  mas  apontam  para  um  desencontro  entre  as  apreciações  discursivas  feitas  por  professores
e  alunos  sobre  a  integração  de  tecnologia  e  da  internet  ao  ensino  de  alemão.  A  constatação  sobre  a  carência  de  metodologias  e  de
formação  de  professores  especialmente  voltadas  para  o  uso  de  tecnologia  e  da  internet  no  ensino  de  língua  estrangeira  contribui  para  a
discussão  sobre  novas  questões  relacionadas  ao  letramento  digital  no  contexto  pedagógico.
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Título: Incorporação do computador e rede em ambientes de aprendizagem: Um desafio à formação docente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006831018017010P0

Palavra Chave: Informática aplicada à Educação; Formação de professores.

Resumo:  O  (des)preparo  de  docentes  para  enfrentarem  o  desafio  da  utilização  da  informática  no  contexto  escolar  tem  sido  alvo  de
denúncias  e  discussões  educacionais.  Esta  questão  nos  mobilizou  a  realizar  uma  pesquisa-ação  com  licenciandos  de  um  Curso  de
Letras,  tendo  como  objetivo  básico  investigar  como  esses  sujeitos  constroem  seus  conhecimentos  no  âmbito  da  disciplina  Informática
Aplicada,  quando  esta  secundariza  seus  conteúdos,  desenvolvendo-os  na  dimensão  de  subsídios  à  construção  de  projetos  de
aprendizagem  digitais  dirigidos  ao  ensino  de  língua  e/ou  literatura  portuguesa.  Para  dar  conta  desse  objetivo  mais  amplo  foram
estabelecidas  as  seguintes  questões:  (a)  que  conhecimentos  prévios  apresentam  os  alunos  em  relação  ao  uso  do  computador  e  da  rede?
(b)  que  saberes  espontâneos  possuem  esses  sujeitos  sobre  constructos  que  constituem  a  base  epistemo-metodológica  da  aprendizagem
construtivista  aliada  ao  computador  e  rede?  (c)  como  retirar  o  caráter  meramente  instrumental  da  disciplina  Informática  Aplicada,
ancorando  a  aprendizagem  de  seus  conteúdos  em  projetos  de  aprendizagem  dirigidos  ao  ensino  de  língua  e/ou  literatura  portuguesa?
(d)  que  lições  se  extraem  desse  processo  de  aprendizagem,  segundo  a  percepção  dos  alunos?  Em  consonância  com  a  escolha  da
pesquisa-ação  e  com  as  questões  de  estudo,  buscou-se  na  revisão  bibliográfica  subsídios  para  os  seguintes  temas:  saberes  espontâneos
dos  alunos  (FREIRE,  2003;  LACASA,  1998);  projetos  de  aprendizagem  (FAGUNDEZ  et  al,  1999);  autonomia  na  aprendizagem
(BARBOT;  CAMATARRI,  2001;  MORIN,  1990),  todos  relacionados  à  problemática  da  apropriação  crítica  da  Informática  Aplicada.
A  coleta  de  dados  foi  conduzida  por  meio  de  questionários,  observação  participante  e  análise  de  materiais  produzidos  pelos  alunos.  Os
resultados  evidenciaram  que,  apesar  de  haver  no  grupo  um  número  significativo  de  alunos  caracterizados  como  "analfabetos  digitais",
com  apoio  de  um  planejamento  participativo  flexível,  da  aprendizagem  colaborativa,  da  liberdade  dada  (autonomia)  para  a
concretização  das  tarefas,  e  da  metodologia  de  projetos  de  aprendizagem,  foi  possível  levar  estes  sujeitos  à  construção  de  diversos
CD-Roms,  com  propostas  de  ensino  de  língua  e/ou  literatura  portuguesa  para  o  ensino  médio.  Esses  projetos  de  aprendizagem
integraram  imagens  e  textos,  virtual  e  impresso,  todos  produzidos  com  apoio  da  Informática  Aplicada.  A  execução  da  proposta  exigiu
um  trabalho  interdisciplinar,  envolvendo  a  disciplina  Estágio  Supervisionado.  Os  alunos  desmistificaram  o  medo  à  tecnologia,
utilizando-a  em  outros  trabalhos  acadêmicos,  e  afirmaram  seu  interesse  em  desenvolver  projetos  digitais  de  aprendizagem  no  cotidiano
de  sua  prática  docente.
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Título: As Políticas Públicas de Avaliação: O ENEM, Expectativas e Ações dos Professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006533005010003P1

Palavra Chave: Educação; Avaliação; Ensino Médio; Políticas Públicas.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objeto  de  estudo  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  instrumento  avaliativo  inserido  no
Sistema  Nacional  de  Avaliação  integrante  das  políticas  públicas  de  avaliação  implantadas  a  partir  da  década  de  90  no  Brasil  A  questão
central  que  orienta  este  estudo  é  a  identificação  dos  significados  do  ENEM  aos  professores  tendo  em  conta  o  contexto  histórico  social  e
político  de  seu  surgimento,  especialmente  nas  políticas  públicas  avaliativas  intensificadas  a  partir  da  década  de  90  O  trabalho  procura
ainda  identificar  se  esse  instrumento  provoca  mudanças  no  currículo  e  mais  especificamente,  na  prática  pedagógica  do  cotidiano  da
sala  de  aula.  A  opção  metodológica  foi  pela  abordagem  qualitativa  em  razão  da  natureza  do  objeto  pesquisado  O  trabalho  de  campo  foi
realizado  em  2005  junto  a  uma  escola  pública  estadual  localizada  no  interior  do  Estado  de  São  Paulo  e  que  foi  tomada  como  unidade
de  pesquisa  Foram  utilizados  questionários  semi  estruturados  como  procedimentos  para  a  coleta  de  informações  Os  resultados  apontam
para  um  professor  ambivalente  entre  conhecer  e  desconhecer  aceitar  e  resistir  às  propostas  do  ENEM  na  medida  em  que  mantém  a
ilusão  de  que  seus  resultados  possam  beneficiar  os  alunos  de  escola  pública  a  terem  acesso  ao  curso  superior.

Data Pesquisa: 14/12/2008

Autor: Isabel Plácida Maggio

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 13/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do Professor

Data Publicação: 2006

Organização do trabalho pedagógico
Políticas Públicas / Gestão educacional

Eixos Secundário:

Pagina 954 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 955
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Palavra Chave: concepções de linguagem; perspectiva textual-interacionista.

Resumo:  Desde  a  década  de  1980,  pesquisas  que  focalizam  transformações  no  processo  de  ensino-aprendizagem  de  Língua
Portuguesa  apontam  para  a  necessária  adoção  de  uma  perspectiva  textual-interacionista,  que  tanto  resolveria  o  problema  de  integração
entre  os  diferentes  aspectos  de  funcionamento  da  língua  na  interação  comunicativa,  como  libertaria  o  professor  da  tradição
metodológica  em  que  muitas  vezes  ele  se  deixa  aprisionar  pelo  ensino  de  gramática  como  um  fim  em  si  mesma.  Este  trabalho,  situado
na  área  de  Lingüística  Aplicada  ao  Ensino  de  Línguas,  abrangendo  especificamente  o  ensino-aprendizagem  de  Língua  Portuguesa,
aborda  a  articulação/desarticulação  entre  um  saber  lingüístico  baseado  nas  teorias  enunciativas  e  discursivas  e  a  prática  pedagógica  de
professores  de  Português  do  ensino  médio  da  rede  particular  do  Recife.  Para  que  esses  elementos  pudessem  ser  observados,  fez-se  o
levantamento  da  concepção  de  ensino  e  das  concepções  lingüísticas  adotadas  por  alguns  professores  responsáveis  pelas  aulas  dessa
disciplina,  sujeitos  da  pesquisa.  As  fontes  bibliográficas  contribuíram  para  a  delimitação  do  objeto  e  para  a  definição  das  categorias  de
análise.  Para  atender  aos  objetivos  desta  pesquisa,  de  caráter  descritivo  e  exploratório,  utilizou-se  a  abordagem  qualitativa,  que  permite
ao  pesquisador  um  aprofundamento  no  mundo  dos  significados  das  ações  e  relações  humanas,  o  qual  não  é  perceptível  nem  captável
em  equações,  médias  e  estatísticas.  A  escuta  dos  professores  por  meio  de  entrevistas  foi  decisiva  para  a  realização  dos  objetivos
pretendidos:  análise  da  articulação  por  eles  realizada  entre  o  conhecimento  da  língua  e  os  fundamentos  do  seu  ensino,  e  análise  da
influência  das  visões  preconcebidas  do  professor  sobre  a  sua  prática  pedagógica.  Dessa  análise,  alguns  resultados  podem  ser
apontados.  A  esses  professores,  falta  clareza  acerca  da  concepção  de  linguagem  que  norteia  o  seu  fazer  pedagógico,  decorrente  de
lacunas  em  sua  formação  teórica  e  de  sua  dependência  ao  livro  didático,  o  que  implica  uma  série  de  contradições  e  de  conflitos  entre  a
tradição  e  a  ruptura,  contribuindo  para  uma  visão  difusa  e  contraditória  das  concepções  constituídas  nesse  campo  discursivo.  A
presença  do  texto  em  sala  de  aula  tornouse  apenas  figura  simbólica  de  uma  perspectiva  inovadora  de  ensino-aprendizagem  de
Português,  "ditada"  pelo  discurso  oficial,  pelos  livros  didáticos,  pela  academia  e  até  pelo  próprio  professor.  A  pesquisa  aponta,
portanto,  para  a  necessidade  de  se  investir  cada  vez  mais  na  qualificação  desse  professor  para  que  ele  seja  capaz  de  atuar,  convincente
e  coerentemente,  de  forma  a  contemplar  a  heterogeneidade  dos  sujeitos,  da  linguagem  e  dos  sentidos  e  a  diversidade  do  discurso  que  se
produz  nesse  contexto.
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Título: Um estudo sobre os sentidos atribuídos pelo professor à sua profissão
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Palavra Chave: prática docente; sentido da profissão; construção de sentido.

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  é  investigar  os  sentidos  atribuídos  pelo  professor  à  sua  profissão,  sentidos  entendidos  aqui  como
determinantes  para  a  atuação  cotidiana  desse  profissional.  Dar  voz  ao  professor  para  que  ele  fale  de  si  mesmo  é  fundamental,  na
medida  em  que  proporciona  o  conhecimento  da  pessoa  humana  que  há  por  trás  da  figura  do  profissional.  Como  referencial  teórico,
elegeu-se  a  psicologia  sócio-histórica,  que  compreende  o  homem  como  constituinte  e  constituído  pelo  contexto  social.  O  segundo
capítulo  apresenta  o  estado  da  arte  das  pesquisas  envolvendo  professores  no  Brasil,  especificamente  a  partir  de  1980.  O  estudo  de
campo  foi  realizado  com  duas  professoras  do  ensino  médio  da  escola  pública  paulistana  por  meio  de  entrevistas  semidirigidas.  Os
resultados  foram  submetidos  a  análise  qualitativa  e  revelaram  aspectos  comuns  às  duas  entrevistadas:  nenhuma  delas  está  satisfeita
com  a  forma  como  realiza  seu  trabalho.  Ambas  têm  consciência  de  que  o  papel  da  escola  é  formar  o  jovem  para  o  mercado  de  trabalho
e  exercício  da  cidadania,  bem  como  partilham  a  imagem  da  profissão  docente,  vista  como  muito  ruim.  Neste  aspecto,  ambas  percebem
que  a  própria  categoria  profissional  contribui  para  que  o  contexto  social  desqualifique  o  trabalho  do  professor.  A  singularidade  de  cada
professora  se  expressa  pelos  sentidos  que  cada  uma  atribui  ao  próprio  trabalho.  Para  uma,  a  profissão  é  vivida  de  maneira  conflituosa,
representada  pela  metáfora  "dar  murro  em  ponta  de  faca".  Para  a  outra,  é  sentida  como  "extenuante",  marcada  por  um  sentimento  de
que  seu  trabalho  é  cansativo,  pesado  e  cheio  de  impossibilidades.
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Título: Gêneros discursivos no ensino médio: Formação continuada do professor de língua portuguesa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062433021015007P1

Palavra Chave: formação continuada; gênero discursivo; produção escrita.

Resumo:  Atuando  há  vários  anos,  como  professora  de  Língua  Portuguesa  no  Ensino  Médio  das  redes  públicas  e  particulares,  e,
atualmente,  como  docente  do  curso  de  Letras  e  Diretora  de  Ensino  Médio  em  uma  universidade  do  Vale  do  Praíba,  venho
acompanhando  as  mudanças  no  sistema  de  ensino,  ocorridas  nos  últimos  anos.  As  propostas  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  -
PCN  -  (BRASIL,  1998),  a  partir  das  pesquisas  de  Lingüística  e  da  Lingüística  Aplicada,  introduzem  maior  flexibilidae  e  autonomia  nas
escolas,  provocando,  assim,  alterações  significativas  no  processo  de  ensino-aprendizagem  de  língua  materna.  No  entanto,  tenho
observado,  entre  os  docentes  da  área,  dúvidas  e  insegurança  para  o  trabalho  com  leitura  e  produção  escrita.  Dessa  forma,  esta  pesquisa
objetivou  levar  os  professores  de  uma  escola  particular  de  Ensino  Médio  a  um  ciclo  de  estudos  com  bibliografia  básica,  que  permitisse
a  discussão  dos  conceitos  que  fundamentam  a  proposta  de  ensino  sócio-enunciativa,  baseada  em  gêneros  discursivos.  Consistiu  de  sete
sessões  de  estudos,  discussão  e  reflexão  sobre  o  tema.  O  resultado  das  discussões  com  os  professores  e  a  leitura  de  projetos  já
desenvolvidos  nessa  perspectiva  propiciaram  a  elaboração  de  um  projeto  de  leitura  e  produção  de  reportagens  implantado  nas  três
séries  do  Ensino  Médio,  fundamentado  nos  aspectos  teóricos  estudados.  Este  projeto  possibilitou  o  desenvolvimento  de  atividades  de
leitura  que  colaboraram  para  que  os  alunos  se  tornassem  leitores  proficientes  de  reportagem  de  revistas  e  fossem  preparados  para  a
produção  escrita  desse  gênero.  Foi  produzida  uma  revista  semestral  para  circular  no  Colégio  e  fora  dele.  Esse  estudo  possibilitou  aos
docentes  a  reflexão  sobre  a  própria  prática  pedagógica  e  a  mudança  de  conceitos  como  também  o  lançamento  da  revista
ESTUDANteen  elaborada  com  as  repotagens  feitas  pelos  alunos.  Houve  mudança  de  comportamento  ao  construir  o  conhecimento  de
forma  prazerosa  e  transformadora  pela  interação,  cooperação  e  criatividade,  evidenciando  assim,  a  capacidade  de  realização  dos  alunos
e  aumentando  suas  experiências  de  vida  e  exercício  de  cidadania.  Os  resultados  desta  pesquisa  poderão  contribuir  para  mudar  a
esterilidade  da  tipologia  clássica  da  redação,  dando  possibilidade  ao  aluno  de  se  integrar  a  uma  realidade  concreta  de  comunicação.
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Título: A realidade do ensino de física com a perspectiva da construção de uma proposta de formação 
continuada para professores do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006831033016013P0

Palavra Chave: Formação Continuada de Professores; Ensino de Fisica.

Resumo:  Este  trabalho  é  um  diagnóstico  da  realidade  do  ensino  de  Física  com  a  perspectiva  de  construção  de  parâmetros  para  uma
proposta  de  Formação  Continuada  para  professores  de  Física  do  Ensino  Médio.  O  diagnóstico  se  inicia  analisando  os  dados  nacionais
sobre  os  professores  de  Física,  divulgados  pelo  INEP/MEC,  em  2002  e  2003.  Nesta  análise,  verifica-se  que  o  número  de  professores
formados  em  Física  é  um  número  extremamente  menor  que  a  real  necessidade.  Diante  do  quadro,  investiga-se,  em  uma  região
pré-estabelecida,  o  perfil  de  quem  está  atuando  como  professor  de  Física  e  qual  a  sua  formação.  Realiza-se  um  diagnóstico  sobre  os
professores  que  estão  atuando  na  disciplina  Física.  A  pesquisa  começa  com  uma  atuação  mais  geral,  abrangendo  15  (quinze)
professores  de  pequenas  cidades  da  Zona  da  Mata  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Esses  professores  responderam  a  um  questionário
(anexo  A).  A  partir  destes  dados,  a  atenção  se  volta  a  um  grupo  menor  de  professores  para  a  realização  de  entrevistas,  procurando  dar
voz  aos  professores  para  participarem  da  construção  dos  parâmetros  para  a  proposta  de  formação.  Os  quatro  professores  do  grupo
participaram  primeiro  de  entrevistas  individuais  onde  puderam  externar  suas  preocupações,  anseios  e  expectativa.  Após  obter  um
conhecimento  através  da  fala  destes  professores,  são  realizadas  reuniões  com  os  professores,  para  construir  consensos  ou
entendimentos  sobre  questões  referentes  ao  cotidiano  escolar  e  sobre  Formação  Continuada.
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Título: O trabalho docente e a discursividade da autopercepção dos professores de sociologia e filosofia no 
ensino médio em Toledo/PR: Entre angústias e expectativas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061140015017003P0

Palavra Chave: Dilema profissional; Trabalho docente; sociologia.

Resumo:  Nesta  apresentação  o  olhar  estará  focado  sobre  o  professor  que  atua  no  ensino  médio,  na  área  de  Ciências  Humanas,  em
disciplinas  como  a  Sociologia  e  a  Filosofia  e  sobre  a  posição  peculiar  desses  professores  nessa  localização  de  ensino  e  condição  de
trabalho.  O  objeto  de  estudo,  a  partir  do  discurso  da  autopercepção  desses  profissionais,  é  tentar  mapear  os  sentimentos  de  dilema  e
angústia  provocados  pela  perda  de  papel  e  função  social,  perante  áreas  de  saber  no  campo  técnico  em  oposição  à  práxis  intelectual.  As
disciplinas  de  Sociologia  e  Filosofia  são  especialmente  voltadas  para  a  reflexão,  e  em  contraposição,a  escola  e  o  conhecimento
moderno  estão  estabelecidos  na  presença  marcante  do  avanço  do  conhecimento  instaurado  sobre  o  signo  da  aplicabilidade  técnica.  Essa
perspectiva  de  abordagem  também  alia  o  desafio  de  aproximar  a  dimensão  da  Linguagem  e  da  Sociedade  na  problematização  em  torno
do  trabalho  docente.  Esta  pesquisa  buscou  duas  linhas  argumentativas  de  construção.  A  primeira  irá  trabalhar  conceitos  e  teorias  que
possam  enriquecer  e  também  contextualizar  a  discussão  em  torno  da  idéia  de  conhecimento,  modernidade,  divisão  social  do  trabalho,
intelectualidade  e  técnica.  A  segunda  é  o  tratamento  teóricometodológico  da  pesquisa,  baseado  no  impacto  da  organização  da  estrutura
e  da  nova  sociabilidade  sobre  o  conhecimento  e  sobre  a  praxiologia  do  trabalho  docente.  Neste  campo  de  formação  das  idéias  e
mentalidades  o  referencial  teórico-metodológico  é  Antônio  Gramsci  e  Pierre  Bourdieu,  para,  em  seguida,  elaborar  uma  transposição
dessa  organização  estrutural  para  a  composição  de  novos  estilos  de  vida,  de  produção,  de  saber  e  da  constituição  de  campos
profissionais,  simbólicos  e  institucionais,  como  modo  de  atualização  desses  sujeitos.  Para  a  estrutura,  visualizando  o  lugar  de  sua  ação.
O  modelo  teórico-metodológico  elegido  em  Gramsci  e  Bourdieu  permitirá  pensar  a  realidade  da  escola  e  da  formação  do  ensino  médio,
bem  como  o  sentimento  de  angústia  do  grupo  social  dos  professores  de  Sociologia  e  Filosofia  no  ensino  médio,  tendo  como  locus  de
pesquisa  o  município  de  Toledo/PR  no  seu  contexto  temporal  recente.
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Título: As representações dos professores de inglês do Ensino Médio sobre os PCN e a sua aplicabilidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061033005010023P2

Palavra Chave: Professores de Inglês; Ensino Médio; Formação de Professores.

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  identificar  e  interpretar  as  representações  que  um  grupo  de  professores  de  inglês  do  Ensino
Médio  tem  a  respeito  das  orientações  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio  (PCN-EM),  e  de  sua  aplicabilidade,
bem  como  dos  planos  de  curso,  em  relação  aos  objetivos  e  conteúdo.  Os  referenciais  teóricos  adotados  para  o  desenvolvimento  da
pesquisa  foram:  representações  sociais  (Moscovici,  1984);  conhecimento  tácito  (Polanyi,  1967);  reflexão  (Schön,  1984);  conhecimento
teórico  (Demo,  1995);  e  os  PCN-EM  (2002).  A  linha  metodológica  escolhida  foi  o  estudo  de  caso  segundo  (Stake,  1988),  tendo  como
contexto  um  grupo  de  doze  professores  de  inglês  do  Ensino  Médio.  Considerando  a  orientação  metodológica  adotada,  a  identificação  e
a  interpretação  das  representações  dos  professores  se  deram  por  meio  da  análise  das  unidades  de  significado  emergentes  nos  dados
(van  Manen,  1990).  Os  resultados  da  análise  evidenciaram  que  os  professores  têm  a  representação  de  que  as  orientações  dos  PCN-EM
são  válidas,  mal  compreendidas  e  precisam  ser  mais  discutidas.  Os  professores  têm,  também,  a  representação  de  que  o  plano  de  ensino,
quanto  aos  objetivos  e  conteúdos,  é  uma  ferramenta  fundamental,  por  meio  da  qual  se  organiza,  orienta,  norteia,  mede  e  controla  o  que
será  feito,  e  deve  ser  re-elaborado  quando  necessário,  em  conjunto  com  outros  professores.  Por  fim,  os  professores  participantes  têm  a
representação  de  que  os  fatores  que  possibilitam  a  aplicabilidade  dos  PCN-EM  são  as  discussões  e  os  esclarecimentos  das  orientações
que  eles  contêm,  nas  reuniões  com  os  coordenadores  pedagógicos.  Os  fatores  que  dificultam  a  aplicabilidade  dos  PCN-EM,  segundo  as
representações  dos  professores,  são  o  excesso  de  alunos  por  sala,  a  falta  de  recursos  didáticos,  o  isolamento  dos  professores  e  a  falta  de
tempo  e  oportunidades  para  maiores  discussões  e  esclarecimentos  sobre  o  documento.  Os  dados  coletados  e  analisados  nesta  pesquisa
fornecem  subsídios  para  futuros  programas  e  pesquisas  sobre  formação  de  professores  de  língua  estrangeira,  especialmente  de  inglês,  à
luz  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio.
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Título: Professores de história: Educados e educadores para o trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062533065012001P6

Palavra Chave: Trabalho; Educação; Reformas da Educação.

Resumo:  A  temática  apresentada  por  esta  dissertação  vincula-se  à  linha  de  pesquisa  Conhecimento  e  Cotidiano  Escolar  e  visa
identificar  e  discutir  a  concepção  de  trabalho  de  futuros  professores  de  História  do  Ensino  Médio,  tendo  por  princípio  orientador  a
diretriz  apresentada  pela  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB  -  Lei  9394/1996)  e  por  outros  documentos  da
legislação  educacional  brasileira  -  em  especial  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  e  os  Parâmetros  Curriculares
Nacionais  para  o  Ensino  Médio,  que  prevêem  para  a  formação  do  Ensino  Médio  a  chamada  preparação  básica  para  o  trabalho.  Num
primeiro  momento  é  discutida  a  noção  de  trabalho  apresentada  por  tais  documentos  e  logo  após,  faz-se  uma  contextualização  das
reformas  promovidas  para  a  educação  brasileira  e  as  finalidades  da  proposta  para  o  Ensino  Médio  de  uma  formação  voltada  para  o
trabalho.  Em  seguida  apresenta-se  a  análise  de  entrevistas  feitas  com  futuros  professores  de  História  com  o  intuito  de  compreender  a
concepção  de  trabalho  dos  mesmos.  As  entrevistas  pautaram-se  numa  metodologia  denominada  Entrevista  Reflexiva,  bem  como  sua
análise  e  categorização.  As  categorias  para  análise  das  concepções  de  trabalho  foram  formuladas  a  partir  dos  estudos  relativos  a  essa
temática  realizados  por  Newton  Duarte  nas  obras  de  Agnes  Heller  e  Karl  Marx.  A  conclusão  das  análises  sugere  a  ligação  da
concepção  de  trabalho  à  noção  de  emprego  e  sobrevivência  no  mundo  capitalista,  em  detrimento  à  concepção  de  trabalho  como
categoria  histórica,  voltada  à  emancipação  do  gênero  humano.  Pretende-se  com  este  tema  contribuir  para  a  compreensão  das  relações
que  se  fazem  presentes  na  escola  e  no  pensamento  das  pessoas  quanto  às  propostas  de  formação  para  o  trabalho.
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Título: Formação de Professores de Ensino Médio e (In)visibilidade de Experiências de Protagonismo Juvenil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20064842001013001P5

Palavra Chave: formação continuada de professores; cultura escolar.

Resumo:  Este  estudo  investigativo  analisa  um  Curso  de  formação  continuada  para  professores  de  Ensino  Médio,  tendo  como  temática
principal  o  protagonismo  juvenil  e  a  escola.  Visou  possibilitar  a  reflexão  sobre  relações  estabelecidas  entre  escola,  professores  e
jovens,  oportunizando  um  outro  olhar  e  uma  outra  compreensão  das  formas  de  produção  das  culturas  juvenis  contemporâneas,  das
representações  sociais  sobre  os  jovens  e  suas  implicações  na  cultura  escolar.  O  trabalho  partiu  de  uma  perspectiva  afirmativa  que
pretendeu  dar  visibilidade  à  diversidade/pluralidade  das  expressões  juvenis,  em  diferentes  contextos  e  experiências,  e  possibilitar  novas
relações  intergeracionais  no  espaço  da  escola.  A  estratégia  metodológica  da  pesquisa  foi  a  proposição  de  um  espaço  de  formação
continuada  para  um  grupo  de  cerca  de  20  professores  que  atuam  em  diferentes  escolas  da  rede  pública  e  privada  de  Porto  Alegre  e
Grande  Porto  Alegre/RS,  sendo  dois  terços  de  professores  da  rede  pública  e  o  restante  de  professores  da  rede  privada,  além  de  6
educadores  que  coordenam  projetos  sociais  junto  a  jovens.  O  grupo  de  pesquisa  não  foi  constituído  por  uma  escolha  aleatória,  uma  vez
que  procurei  contemplar  a  pluralidade  das  juventudes  e  das  experiências  docentes  nas  escolas,  singulares  em  cada  contexto  social.  Para
o  estudo  e  investigação  com  os  professores,  durante  a  formação  continuada,  as  temáticas  propostas  foram  relativas  às  Culturas  Juvenis
Contemporâneas  e  Escola,  didaticamente  divididas  em  dois  eixos:  Cultura  Escolar  e  conceito  de  Juventudes,  assuntos  nos  quais  autores
como  José  Gimeno  Sacristán,  António  Nóvoa,  Miguel  Arroyo,  Maurice  Tardif,  Mariano  Fernández  Enguita,  Alberto  Melucci,  Paulo
César  Carrano,  Marília  Spósito,  Jorge  Baeza  Correa,  José  Machado  Pais  e  Jorge  Atílio  Iulianelli  constituem  as  principais  referências
teóricas,  sendo  contemplado  estudo.  A  temática  culturas  juvenis  contemporâneas,  proposta  como  pauta  no  estudo  investigativo,
oportunizou  compreender,  pelos  professores,  como  as  representações  da  cultura  escolar  e  das  culturas  juvenis,  construídas  ao  longo
dos  tempos,  influenciam  as  práticas  escolares  e,  dessa  forma,  a  necessidade  de  repensar  a  participação  dos  jovens  no  espaço  escolar.
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Título: A grandeza "quantidade de matéria" e sua unidade "mol": uma proposta de abordagem histórica no 
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Palavra Chave: História da química; quantidade de matéria; mol.

Resumo:  Pesquisas  conduzidas  em  diversos  países  mostram  que  as  concepções  de  "quantidade  de  matéria"  e  de  sua  unidade,  o  "mol",
não  são  corretamente  compreendidas  por  professores  do  Ensino  Médio.  Como  conseqüência,  não  são  corretamente  introduzidas  e
debatidas  com  os  alunos  em  sala  de  aula.  Compreender  o  conceito  de  mol  se  faz  necessário  porque  permite  a  transposição  de  um
mundo  invisível  para  a  realidade  cotidiana,  possibilitando  o  entendimento  das  relações  quantitativas  existentes  em  termos
microscópicos,  entre  as  substâncias  envolvidas  numa  transformação  química.  No  presente  trabalho  se  analisa  a  evolução  histórica  da
estequiometria,  desde  suas  origens  com  a  introdução  do  conceito  de  peso  equivalente  no  final  do  século  XVIII  até  a  introdução  da
grandeza  fundamental  "quantidade  de  matéria"  em  meados  do  século  XX.  Ambos  os  conceitos  resolvem  um  antigo  problema  das
proporções  em  massa  com  que  se  combinam  as  substâncias  desde  paradigmas  distintos:  o  equivalentista  e  o  atomista,  respectivamente.
Nesta  análise  se  incluem  as  leis  de  Richter,  Proust  e  Gay-Lussac,  as  hipóteses  de  Dalton  e  Avogadro  e  a  invenção  por  Ostwald,  em
1900,  do  termo  "mol"  como  uma  unidade  de  massa  característica  de  cada  substância  de  acordo  com  a  sua  visão  equivalentista.
Posteriormente,  a  comunidade  científica  alterou  o  seu  significado  adequando-o  ao  marco  atomista  e  considerando  o  mol  como  a
unidade  de  uma  nova  grandeza,  a  "quantidade  de  matéria",  em  1961.  Neste  trabalho  colocamos  a  hipótese  de  que  as  noções  de
"quantidade  de  matéria"  e  "mol"  só  poderão  ser  bem  compreendidas,  se  os  professores  do  ensino  médio  compreenderem  bem  o  próprio
processo  histórico  envolvido  na  passagem  das  concepções  equivalentistas  (partes  por  massa  ou  volume,  portanto  contínua)  para
concepção  das  reações  proporcionais  em  número  de  partículas  (logo,  descontínua),  e  assim,  percorremos  as  principais  etapas  históricas
que  conduziram  a  esta  mudança.
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Palavra Chave: Formação Docente; Práticas Significativas; Cotidiano Escolar.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  identificar  como  se  desenvolvem  as  práticas  pedagógicas  significativas  e  os  saberes
docentes  que  as  alicerçam,  buscando,  desta  forma,  contribuir  com  os  estudos  sobre  a  epistemologia  da  prática  docente.  A  pesquisa  tem
caráter  predominantemente  qualitativo  e  acompanhou  dois  grupos  de  sujeitos:  alunos  do  ensino  médio  e  três  professoras  indicadas
como  sendo  bem-sucedidas  em  sua  prática.  Constou  de  três  etapas:  questionários  com  191  alunos  do  Ensino  Médio  para  identificar  as
professoras  consideradas  bem-sucedidas.  A  seguir  adotou-se  o  procedimento  de  entrevistas  semi-estruturadas,  a  fim  de  conhecer  as
práticas  docentes  das  três  professoras  e  um  grupo  focal  formado  12  alunos  da  etapa  escolar  mencionada,  no  intuito  de  conhecer  as
percepções  destes  sobre  trabalho  docente  e  cotidiano  escolar.  O  foco  principal  são  as  práticas  das  três  professoras  indicadas.  Os  dados
coletados  foram  organizados  e  sete  categorias  de  análise,  assim  definidas:  Competência  Docente,  Formação  Docente,  Saberes
Docentes,  Cotidiano  Escolar  I,  Práticas  Docentes,  Cotidiano  Escolar  II  e  Professoras  indicadas,  sendo  os  dois  últimos  referenciados
pela  voz  do  aluno.  Na  análise  e  interpretação  dos  dados,  à  luz  dos  referenciais  teóricos,  foi  possível  identificar  os  princípios  que
norteiam  a  prática  pedagógica  significativa,  bem  como  os  saberes  adquiridos  socialmente  que  interferem  nessa  prática.  Além  disso,  os
relatos  sobre  o  cotidiano  escolar  tanto  das  professoras  como  dos  alunos,  evidenciaram  os  fatores  causadores  de  insatisfação  e  que
dificultam  o  trabalho  docente  bem-sucedido.  A  pesquisa  apresenta  algumas  proposições  para  a  ressignificação  da  formação  dos
professores  e,  com  base  na  intersecção  da  voz  de  alunos  e  professoras,  aponta  para  a  necessidade  de  renovação  do  olhar  do  docente
para  o  aluno  desta  etapa  escolar,  sendo  esse  novo  olhar  o  princípio  do  desenvolvimento  das  práticas  significativas.
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Palavra Chave: gênero; docência; matemática; ensino médio.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  por  objetivo  pesquisar  como  ocorreu  e  se  processa  a  inserção  e  a  vivência  das  mulheres  na  docência  da
matemática  em  escolas  de  nível  médio  da  Rede  Pública  de  Ensino  da  cidade  de  Campina  Grande,  tendo  como  principal  referencial  de
análise  a  contribuição  de  Pierre  Bourdieu,  através  dos  conceitos  de  habitus,  campo,  capital  e  violência  simbólica,  considerando  também
os  pensamentos  de  Joan  Scott,  Helleieth  Saffiot,  Londa  Schienbinger,  Guacira  Louro,  Magda  Chamon  entre  outras  estudiosas  da  área.
Nesta  direção,  apresenta-se  a  construção  histórica  do  campo  masculino  da  matemática;  um  levantamento  do  perfil  deste  docente  e  de
sua  formação,  buscando  compreender  o  processo  de  construção  social  e  cultural  deste  campo  profissional;  um  levantamento
quantitativo  caracterizando  as  especificidades  locais  e  regionais  do  trabalho  feminino  nesta  área;  uma  análise  das  associações  entre
relações  de  gênero  e  mitos  sobre  a  matemática;  e  as  relações  de  gênero  vivenciadas  por  mulheres  docentes.  O  estudo  das  relações  de
gênero  vivenciadas  pelas  professoras  foi  realizado  por  meio  de  dados  coletados  em  uma  entrevista  semi-estruturada  realizada  com
cinco  docentes  mulheres  da  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  Elpídio  de  Almeida,  em  Campina  Grande,  dentre  as  quais,  duas
aposentadas  e  três  em  exercício,  visando  comparar  as  suas  vivências.  Como  resultado  da  análise  constatou-se  que  embora  todos  os
avanços  das  mulheres  em  várias  áreas  do  conhecimento,  ainda  persistem,  neste  campo  profissional,  os  preconceitos  e  práticas
associadas  às  relações  de  gênero  que  dificultam  o  acesso  e  a  inserção  da  mulher  nesta  área.  Ademais,  mesmo  que  o  magistério  seja
considerado  um  campo  feminino,  a  docência  da  matemática  ainda  é,  principalmente  no  Nordeste  brasileiro,  um  reduto  masculino.
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Palavra Chave: reforma educacional; formação continuada; genealogia; ensino.

Resumo:  Esta  pesquisa  qualitativa  analisa  o  surgimento  do  discurso  da  formação  continuada  em  Goiás  para  professores  atuantes  no
ensino  médio  em  escolas  públicas  do  Projeto  Escola  Jovem,  que  visa  revitalizar  esse  nível  de  ensino.  A  análise  vai  do  nascimento  da
escola  moderna  (século  XVIII)  até  hoje  e  se  apóia  em  conceitos  inspirados  no  projeto  genealógico  de  Michel  Foucault  e  conceitos  de
Gilles  Deleuze,  num  cenário  de  crise  e  relações  de  poder.  A  pesquisa  parte  de  uma  questão  presente,  pois  a  pergunta-guia  de  sua
investigação  é  a  compreensão  de  onde  se  situa  o  referencial  teórico  do  discurso  dos  cursos  de  formação  no  contexto  das  reformas
educacionais  da  década  de  1990.  Como  procedimentos  metodológicos,  ela  inclui  observações  assistemáticas  do  ambiente  escolar,
leitura  de  textos  sobre  reforma  educacional  do  ensino  médio  e  cursos  de  formação  de  professores  e  genealogia/arqueologia  de
Foucault,  para  compor  uma  história  aberta  que  permitisse  instituir  o  caminho  investigativo.  Os  objetos  pesquisados  são  documentos  da
reforma,  dos  cursos  de  formação  e  28  entrevistas  com  professores  participantes  desses  cursos  que  atuam  em  oito  escolas  de  seis
cidades  da  Micro-região  do  Rio  Vermelho.  Através  da  análise  dos  discursos,  a  pesquisa  revelou  a  co-existência  híbrida  de  modelos  da
escola  disciplinar  e  um  novo  modelo  de  controle.  As  análises  mostraram  a  reforma  imbricada  por  um  movimento  mundial,  cuja
compreensão  exige  estudos  desse  espaço  global.  Assim,  ir  e  vir  ao  passado  à  luz  do  presente  possibilita  entender  e  afirmar  a
historicidade  dos  objetos  estudados,  cujo  imbricamento  comum  e  cujas  transformações  mediante  seus  discursos  instituidores  constroem
a  escola  em  cada  contexto  específico.  Palavras-chave:  reforma  educacional;  formação  continuada;  genealogia;  ensino  médio;  discursos.
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Palavra Chave: Ensino-Médio; Formação e Seleção de Professores; Cultura Escolar.

Resumo:  O  presente  trabalho  trata  do  professor  do  ensino  médio,  sua  formação  e  seleção.  Focalizam-se  as  ações  instauradas
atualmente,  pela  Secretaria  de  Educação  do  estado  de  São  Paulo  e  as  escolas  a  ela  subordinadas,  para  a  seleção  de  professores  que
atuam  no  ensino  médio,  cotejando-as  com  as  regras  de  seleção  propostas  pela  última  LDB  e  legislação  correlata  também  em  âmbito
estadual,  tentando  verificar  os  impactos  que  a  Lei  causou  (ou  não)  naquelas  práticas  enraizadas  historicamente  no  sistema  escolar
público.  A  hipótese  que  rege  esta  investigação  é  a  de  que  há  inconsistências  e  incoerências  na  normatização  na  esfera  executiva  do
sistema  de  ensino  que  favorecem  o  recrudescimento  de  forças  conservadoras  cristalizadas  em  forma  de  práticas  voltadas  para  a
resolução  de  problemas  do  cotidiano  escolar.  As  escolas  estaduais  de  ensino  médio  do  município  de  Santos  (SP)  foram  o  campo
empírico  desta  pesquisa  realizada  em  2005.  A  partir  de  informações  obtidas  por  meio  de  análise  documental  e  de  respostas  fornecidas
por  professores  a  questionários  padronizados  e  entrevistas  semi-estruturadas,  objetivou-se  caracterizar  o  perfil  profissional  do
professor,  confrontá-lo  com  as  exigências  do  sistema,  identificar  ações  que  regulam  a  sua  seleção  e  explicitar  sua  manifestação  sobre  o
impacto  da  não-formação  no  exercício  da  docência.  Os  estudos  sobre  cultura  escolar  e  burocracia  apoiados  em  Gimeno  Sacristán,
Pérez  Gómez,  Julia,  Viñao  Frago  e  Weber,  entre  outros,  constituíram  fontes  teóricas  para  a  análise  crítica  dos  dados  coletados.
Aligeiramento,  descompasso  e  permanência  emergiram  como  importantes  chaves  para  as  análises  empreendidas.
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Palavra Chave: Pesquisa Escolar; Conhecimento; Aprendizagem.

Resumo:  Vivemos  hoje  na  "Sociedade  do  conhecimento",  um  tempo  de  explosão  informacional,  em  que  não  basta  estar  conectado  ao
mundo  e  aprender  muitas  coisas.  É  preciso  aprender  muitas  coisas  e  em  breve  espaço  de  tempo.  O  conhecimento  responde  a  uma
necessidade  humana  de  situar-se  diante  do  mundo,  sendo,  portanto,  inerente  a  humanidade.  Tendo  em  vista  este  contexto,  o  presente
trabalho  visa  explicitar  a  importância  da  pesquisa  escolar  realizada  de  forma  ética  e  sistemática,  na  busca  de  promover  a  construção
significativa  da  aprendizagem,  sugerindo  possibilidades  metodológicas  que  estimulem  o  professor  a  valer-se  da  mesma.  A  história  da
ciência  e  da  produção  do  conhecimento  confunde-se  com  a  própria  história  da  humanidade  e  sua  evolução,  assim,  este  trabalho  indica
algumas  passagens  significativas  para  a  compreensão  do  processo  histórico  de  desenvolvimento  da  ciência  e  do  conhecimento
ocidentais.  Como  referencial  teórico  foi  abordada  a  prática  docente  no  ensino  médio,  visando  relacionar  aos  dados  levantados  à
posição  dos  diferentes  autores  consultados,  como  Karl  Popper,  Thomas  Khun.  Edgar  Morin,  John  Dewey,  Paulo  Freire,  Phillippe
Perrenoud,  Marilena  Chauí  entre  outros  não  menos  importantes.  A  pesquisa  foi  realizada  por  meio  da  abordagem  qualiquantitativa.  Na
análise  dos  dados  obtidos  através  da  pesquisa  realizada  com  professores  e  alunos  do  segundo  ano  do  ensino  médio  de  duas  escolas,
uma  particular  e  uma  pública,  de  ensino  fundamental  e  médio  da  cidade  de  Curitiba,  foi  possível  observar  que  a  pesquisa  apresenta-se
como  uma  atividade  viável  de  educação  em  ambiente  escolar  e  ainda,  que  há  grande  influência  da  postura  do  docente  na  formação  do
futuro  universitário  pesquisador.  Para  finalizar  é  importante  ressaltar  que  os  professores  precisam  estar  conscientes  de  seu  papel  de
formadores  e,  por  este  motivo,  é  tão  importante  que  se  coloquem  como  estimuladores  do  processo  de  ensino  aprendizagem  que  ocorre
na  escola.  Sendo  assim,  o  professor  não  pode  aceitar  uma  tarefa  de  cópia  como  pesquisa  e  o  aluno  precisa  ter  consciência  de  que  esta
prática  não  acrescenta  conhecimento  algum.  Assim,  é  obrigação  da  escola,  numa  visão  transformadora  da  educação,  preparar  da
melhor  maneira  o  cidadão  do  futuro,  para  que  aja  com  ética,  respeitando  a  si  mesmo,  aos  outros  e  o  meio  em  que  vivem.
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Palavra Chave: Educação; Artes Visuais; Tecnologias Digitais.

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  é  refletir  teorias  e  práticas  da  Arte  e  a  Formação  Continuada  de  Professores  do  Ensino  Médio,  tendo
presente  a  processualidade  educativa  no  Ensino  de  Artes  Visuais  frente  às  Tecnologias  Digitais.  O  interesse  pelo  tema  surgiu  através
da  percepção  da  inexistência  de  um  trabalho  em  Arte  e  as  Tecnologias  Digitais,  exigência  explícita  da  educação  contemporânea.  Na
busca  de  um  melhor  entendimento  e  compreensão  das  questões  que  envolvem  o  tema,  o  fundamento  teórico  foi  balizado  no
pensamento  de  Pierre  Lévy  (1993  e  1996),  Diana  Domingues  (2003),  Edmond  Couchot  (1998  e  2003),  Luiz  Paulo  Leopoldo  Mercado
(1999),  Suzete  Venturelli  (2004),  Maria  Beatriz  de  Medeiros  (2005),  Tânia  Maria  Esperon  Porto  (2003),  Ana  Luiza  Ruschel  Nunes
(2004),  Ana  Mae  Barbosa  (2002),  Lucimar  Bello  Frange  (2002),  Lucia  Santaella  (2002),  e  outros  mencionados  no  corpo  da
dissertação.  A  abordagem  da  pesquisa  é  qualitativa,  através  de  um  Estudo  de  Caso.  Os  instrumentos  de  coleta  de  dados  constituíram-se
do  questionário  e  entrevistas  semi-estruturadas,  da  observação  participante,  do  diário  de  campo,  da  análise  documental,  do  portfólio  e
da  prática  com  as  tecnologias  digitais,  formando  um  conjunto  de  dados  emergindo  informações  pertinentes  a  pesquisa.  O  espaço  da
pesquisa  foi  a  Escola  Estadual  de  Educação  Básica  Professora  Margarida  Lopes,  localizada  à  Rua  Gonçalves  Ledo,  565,  bairro
Camobi,  na  cidade  de  Santa  Maria/RS.  Fizeram  parte  da  mesma,  duas  professoras  de  Artes  Visuais,  atuantes  no  Ensino  Médio  da
Escola.  A  importância  da  atualização,  de  uma  formação  contínua  foi  o  objeto  da  investigação  com  os  sujeitos,  pois  como  profissionais
mediadores  do  processo  educacional  contemporâneo  envolvidos  em  um  processo  permanente  de  investigação  participativa,  reflexiva  e
contextualizada  da  arte-educação.  Através  da  reflexão  sobre  o  ensino  da  arte  e  da  formação  continuada,  especificada  nesse  caso,  por
meio  das  tecnologias  digitais,  é  possível  (re)conceituar,  contextualizando  conteúdos,  métodos  e  metodologia,  frente  às  práticas
educativas.  De  posse  dos  dados  coletados,  realizou-se  a  análise  com  o  cruzamento  das  informações  que  possibilitaram,  além  de
algumas  interpretações,  principalmente  a  motivação  a  uma  prática  reflexiva  e  a  incorporação  no  processo  de  formação  continuada  para
os  professores  de  Artes  Visuais.  Ao  longo  da  pesquisa  percebeu-se  que  os  conhecimentos  de  Arte  Visuais,  no  contexto  contemporâneo
da  escola  pesquisada,  vêm  sendo  trabalhados  de  forma  descontextualizada,  estagnados  na  Arte  Moderna.  Neste  sentido,  pode-se  inferir
que  o  processo  de  reflexão  inexistia  pelo  desconhecimento  dos  saberes  da  Arte  e  sua  História,  portanto,  pela  falta  de  processos  de
formação  continuada.  A  falta  destes  processos  e  a  busca  de  atualização  eram  tênues,  ocorrendo  na  freqüência  em  cursos,  não
específicos,  e  algumas  leituras.  Conclui-se  que  a  utilização  de  tecnologia  digital  no  ensino  da  arte  não  acontecia.  Infere-se  que  o
caminho  para  novos  e  possíveis  mudanças  do  olhar  do  professor  para  sua  atuação  profissional  no  Ensino  de  Artes  Visuais  é  sem
dúvida  a  busca  da  Formação  Continuada,  realimentando  para  novas  perspectivas  frente  às  Artes  Visuais  e  a  Tecnologias  Digitais.
Infere-se  também  que  as  práticas  educativas  em  Artes  Visuais  foi  permanentemente  desenvolvidas  no  processo  compartilhado,  tendo
presente  a  reflexão  na  ação,  sobre  a  ação  e  sobre  a  reflexão  na  ação,  a  partir  do  contexto  dos  professores  e  da  escola,  dando  visibilidade
a  processos  formativos  na  perspectiva  do  Ensino  da  Arte  contemporânea  conectando  a  arte  digital,  e  exigindo  outras  possibilidades  de
pressupostos  e  processos  de  criação  na  Formação  Continuada  de  professores.
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Título: Representações do professor de ciências sobre a linguagem das ciências e sei ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061333004056079P0

Palavra Chave: Linguagem; ensino de ciências; formação de professores.

Resumo:  Neste  trabalho,  investigamos  as  representações  sobre  a  "linguagem  das  ciências"  e  sobre  o  ensinar  ciências,  de  professores  de
Física,  Química  e  Biologia,  que  participaram  de  um  projeto  de  formação  inserido  num  contexto  ativo-investigativo,  que  toma  lugar  em
uma  escola  pública  e  estadual  de  ensino  médio.  Entrevistamos  três  professores,  utilizando  um  método  de  entrevista,  denominado  de
"reflexivo",  que  é  caracterizado  pela  possibilidade  de  o  pesquisador  compartilhar  com  o  participante  sua  compreensão  dos  dados.
Através  da  análise  de  conteúdo  e  dos  pontos  de  vista  do  paradigma  crítico,  para  a  formação  de  professores,  e  do  paradigma  da
linguagem,  para  o  ensino  de  ciências,  enfocamos  convergências  nas  representações.  Concluímos  que  os  professores  estão  vivenciando,
tanto  no  que  se  refere  Às  suas  concepções  sobre  linguagem  como  à  sua  formação  docente,  uma  dualidade  de  mundos,  sendo  de  um
lado  influenciados  por  uma  visão  mentalista  e  tecnicista,  associada  à  formação  inicial  e  aos  contextos  em  que  exercem  o  seu  ofício,  e
de  outro,  por  uma  visão  crítica  e  comunicativa,  associada  ao  contexto  formativa  atual.
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Título: O professor do ensino médio e as transformações no mundo do trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062633017018007P8

Palavra Chave: Professores; profissão; Ensino Médio; trabalho.

Resumo:  O  estudo  objetivou  entender  como  as  mudanças  que  ocorrem  na  organização  do  trabalho  interferem  na  maneira  de  o
professor  do  ensino  médio  pensar  e  organizar  o  seu  próprio  trabalho.  Trata-se  de  uma  pesquisa  de  campo  realizada  com  professores  do
Ensino  Médio  de  uma  escola  estadual  localizada  num  bairro  da  periferia  do  município  de  São  Vicente,  Estado  de  São  Paulo.  Contou-se
com  os  estudos  realizados  por  Harvey  (2000),  Castel  (1998)  e  Sennett  (2004)  para  entender  como  as  transformações  estão  se
processando  no  mundo  do  trabalho  e  como  elas  interferem  nas  condições  de  trabalho  e  vida  do  trabalhador.  A  organização  da  escola
foi  estudada  a  partir  de  Ferretti  e  Silva  Júnior  (2004)  e  a  profissão  docente,  a  partir  das  contribuições  de  Adorno  (2003),  Oliveira
(2003,  2004)  e  Fanfani  (2005).  A  metodologia  adotada  insere-se  no  contexto  de  uma  pesquisa  empírica,  qualitativa  do  tipo  etnográfico,
de  acordo  com  as  definições  de  André  (1995),  e  a  coleta  de  dados  foi  realizada  a  partir  de  observação  participante,  questionários  e
entrevistas.  Envolveu  também  estudo  de  documentos  elaborados  pela  escola  e  referentes  às  legislações  aplicadas  ao  ensino  médio.
Chegou-se  à  conclusão  de  que  as  conseqüências  das  transformações  que  ocorrem  no  mundo  do  trabalho  chegam  até  a  escola  por  vias
diversas  e  acabam  afetando  a  forma  de  esta  organizar  o  seu  trabalho.  Ao  chegarem  até  os  professores  elas  são  reinterpretadas  e
re-adaptadas.  As  representações  que  esses  profissionais  possuem  acerca  do  trabalho  e  que  são  construídas  ao  longo  de  suas  trajetórias
de  vida  acabam  interferindo  nas  interpretações  que  eles  fazem  sobre  as  transformações  do  mundo  do  trabalho,  bem  como  na  construção
da  identidade  da  própria  profissão  docente.  No  atual  contexto  de  transformação  do  trabalho,  muito  há  que  se  considerar  nos  caminhos
que  hoje  se  colocam  como  opção  para  a  formação  do  professor.  Esta  pesquisa  contou  com  o  apoio  da  CAPES.
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Título: O procedimento didático do ensino com pesquisa na sala de aula do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200642740003019007P0

Palavra Chave: Procedimento Didático; Aprendizagem; Ensino; Pesquisa.

Resumo:  O  presente  estudo  de  caso  objetiva  apontar  a  contribuição  que  o  procedimento  didático  do  ensino  com  pesquisa  traz  para  a
aprendizagem  do  aluno  do  Ensino  Médio.  A  escola  pesquisada  está  situada  no  bairro  Prado  Velho,  na  cidade  de  Curitiba  (PR)  e  possui
o  ensino  baseado  na  pesquisa  como  eixo  norteador  do  seu  projeto  pedagógico,  condições  que  permitiu  fazer  referência  às  concepções
de  educar  pela  pesquisa  de  Pedro  Demo,  de  procedimento  metodológico  de  Newton  César  Balzan,  da  associação  entre  ensino  e
pesquisa  de  Maria  Isabel  da  Cunha  e  do  uso  da  pesquisa  como  metodologia  na  formação  de  professores  de  Marli  Elisa  Dalmazo  de
André,  além  de  outros.  Com  base  nos  estudos  desses  autores  e  à  luz  da  pesquisa  qualitativa/quantitativa,  foi  entrevistado  o  orientador
pedagógico,  os  professores  e  alunos  do  segundo  ano  desse  nível  de  ensino.  Os  dados,  coletados  por  meio  de  uma  entrevista  ao
orientador,  um  questionário  semi-estruturado  aos  professores  e  196  alunos  do  segundo  ano,  indicaram  que  o  ensino  com  pesquisa  é  um
importante  procedimento  didático  e  necessário  para  a  compreensão  e  aprofundamento  dos  conteúdos  das  disciplinas  e  potencialização
da  aprendizagem,  levando  os  alunos  consultarem  mais  a  internet,  buscar  mais  leitura  e  a  perguntar  mais  durante  as  aulas.  Destaca-se,
na  ótica  dos  alunos,  a  essencialidade  do  professor  ser  orientador,  competente,  estimulador,  claro  na  exposição,  paciente  e  exigente  para
o  aluno  fazer  pesquisa.  Advindo  desses  fatos,  a  solicitação  de  uma  nova  postura  do  docente  em  sua  relação  de  sala  de  aula,  no  intuito
de  uma  prática  pedagógica  diferenciada,  de  maneira  a  não  confundir  o  ensino  com  pesquisa  com  a  simples  cópia  de  conteúdos  retirados
da  Internet,  livros  ou  afins  para  a  produção  de  trabalhos  escolares.  Essa  nova  atitude  tem  haver  com  a  construção  de  uma  pedagogia  em
que  se  exige  uma  redefinição  do  homem  e  do  profissional  de  educação  que  se  deseja  formar.  Enquanto  profissional  de  aprendizagem,
um  dos  primeiros  passos  para  essa  transformação  pode  ser  a  de  professor  como  pesquisador  de  sua  prática.
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Título: Investigando a concepção de frações de alunos nas sériess finais do ensino fundamental e do ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006725003011012P1

Palavra Chave: Frações; Matemática; Ensino Médio.

Resumo:  O  estudo  das  frações  tem  se  tornado,  ao  longo  dos  anos,  tema  de  discussões  por  grande  parte  dos  educadores  matemáticos.
resultados  publicados  pelo  Sistema  de  Avaliação  Educacional  de  Pernambuco  (SAEPE)  se  mostram  pouco  animadores  em  relação  ao
ensino  deste  tópico,  seja  no  Ensino  Fundamental  ou  no  Ensino  Médio.  Com  o  objetivo  de  identificar  a  concepções  de  frações  e  de
equivalência  de  frações  de  alunos  nas  séries  finais  do  Ensino  Fundamental  e  do  Ensino  Médio,  foi  realizado  um  teste  diagnóstico  com
630  alunos  de  escolas,  uma  da  Rede  Municipal  do  Recife  e  outra  da  Rede  Estadual  de  Pernambuco.  Este  instrumento  foi  composto  de
dez  questões,  que  foram  tabuladas  e  graficamente  analisadas,  envolvendo  frações  como,  parte-todo,  quociente  e  operador,  a  influência
das  figuras  nas  questões,  quantidades  discretas  e  contínuas,  alé  de  equivalência  das  frações.  Os  resultados  revelam  que  os  melhores
desempenhos  estiveram  nas  séries  centrais  (6a.  e  7a.  séries)  e  a  partir  do  2o.  ano  do  Ensino  Médio.  Várias  consepções  foram
encontradas,  como,  por  exemplo:  entre  duas  frações,  quanto  maiores  os  seus  termos  correspondentes;  para  determinar  a  fração
correspondente  numa  figura  de  partes  pintadas  está  ligada  à  cotiguidade  das  partes  e  a  não  equidade  entre  as  partes  pintadas,  dentre
outras.
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Título: Produção coletiva de objeto de aprendizagem: O diálogo na universidade e na escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200630332006012003P1

Palavra Chave: Formação docente; Objeto de aprendizagem; Informática.

Resumo:  Nesta  pesquisa,  procuramos  compreender  o  processo  de  produção  e  socialização  de  saberes,  provenientes  do
desenvolvimento  do  objeto  de  aprendizagem  "Transbordando  Conhecimento",  assim  como,  sua  utilização  no  cotidiano  das  aulas  de
matemática  no  ensino  médio.  Para  tanto,  investigamos  como  os  saberes  produzidos  no  cotidiano  da  escola  podem  contribuir  para  a
melhoria  e  eficácia  do  diálogo  entre  a  equipe  organizadora  dos  objetos  de  aprendizagem  e  os  professores.  Sendo  que,  este  trabalho
investigativo  foi  realizado  em  dois  momentos,  distintos,  mas  que  se  complementaram:  na  Universidade  e  na  escola.  O  período  foi
compreendido  entre  junho  de  2004  à  julho  de  2005.  Ao  responder  as  duas  questões  que  nortearam  essa  pesquisa,  verificamos  que
houve  contribuição  para  a  formação  de  saberes  sobre  a  sistemática  de  produção  de  objetos  de  aprendizagem  e  no  uso  de  objetos  de
aprendizagem  no  ensino  de  matemática;  ressignificações  do  "Transbordando  Conhecimento"  através  do  trabalho  de  projetos  e,
também,  contribuição  para  a  implantação  do  trabalho  educativo  com  informática  nas  escolas.  Verificamos  que  o  ciclo  do  construir,
corrigir,  reconstruir  deve  continuar  para  que  tenhamos  um  ensino  dinâmico,  assim  como  os  rios...  suas  águas  descem...  seguem  o
curso...  Na  verdade  e,  pensando  metaforicamente,  o  objeto  e  as  pessoas  depois  de  testados  não  são  mais  os  mesmos.  Houve  agregação
de  conhecimentos,  dos  saberes  individuais  e  coletivos.
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Título: A teacher becoming a researcher: Metaphorical concepts of reading and teaching paradigms

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006141001010012P8

Palavra Chave: teacher; metaphorical; teaching paradigms.

Resumo:  O  objetivo  desta  investigação  é  mostrar  a  maneira  com  que  os  professores  concebem  seus  próprios  conceitos  de  leitura  e  se
os  mesmos  influenciam  sua  prática  em  sala  de  aula  e  também  discutir  o  conteúdo  metafórico  da  fala  de  uma  professora  se  tornando
pesquisadora,  enquanto  implementa  materiais  novos  em  uma  turma  avançada  de  inglês  da  primeira  série  do  ensino  médio  em  um
colégio  público  em  Florianópolis,  refletindo  sobre  seus  conceitos  de  leitura  e  conflitos  na  presença  de  novos  paradigmas.  A  coleta  de
dados  se  deu  através  de  câmera  de  vídeo  e  gravadores  e  foi  feita  em  três  fases:  durante  reuniões  prévias  à  intervenção  em  sala  de  aula,
bem  como  durante  as  aulas  e  em  reuniões  posteriores  à  implementação  da  prática  em  sala  de  aula.  Para  a  coleta  de  dados,  além  das
gravações,  a  pesquisadora  fez  uso  de  diários  de  campo  que  foram  transcritos  e  analisados  e  um  mapa  explanatório  sobre  metáforas
conceituais  sobre  leitura  foi  construído.  À  partir  desse  mapa,  estabeleceu-se  uma  comparação/contraste  entre  a  fala  da  professora  e  a
maneira  implícita  que  estas  concepções  influenciavam  sua  prática  pedagógica.  As  metáforas  encontradas  foram  1)LEITURA  É  UM
JOGO  2)O  PROFESSOR  É  UM  TREINADOR/  DIRETOR  E  MAESTRO  3)  ALUNOS  SÃO  JOGADORES  E  ATORES,  refletindo
assim  a  maneira  pela  qual  esta  professora  concebe  respectivamente  a  leitura,  a  prática  em  sala  de  aula  e  seus  alunos.  Este  estudo
fornece  um  método  de  pesquisa  de  análise  de  crenças  dos  professores  através  destas  metáforas  conceituais,  levando  professores  a  uma
reflexão  sobre  seus  conceitos,  no  caso  específico  sobre  leitura,  e  como  estes  influenciam  sua  prática  implicitamente.
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Título: Uma proposta para apresentação da noção de tempo físico e metafísico como contribuição para o livro 
didático de física do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061825003011012P1

Palavra Chave: Aprendizagem significativa; Ausubel.

Resumo:  A  noção  do  tempo,  visto  este  não  ter  definição,  foi  o  alvo  de  nossa  pesquisa  bibliográfica,  na  qual  identificamos  como
alternativa  para  abordagem  do  tema  o  uso  da  história  da  Física,  quando  da  transposição  didática,  com  vistas  a  atender  às  críticas  ora
presentes.  Realizamos  uma  pesquisa  abrangente,  centrada  no  livro  didático,  envolvendo  também  outras  obras  científicas  que  tratam
especificamente  do  tema  tempo,  tanto  em  Física  quanto  em  Filosofia.  Desse  modo,  focamos  nossa  pesquisa  nos  capítulos  do  livro
didático  em  que  o  tempo  tem  posição  de  destaque:  na  apresentação  das  sete  unidades  fundamentais  e  da  Teoria  da  Relatividade  de
Einstein,  como  alvo  principal  de  nossa  pesquisa.  Preocupados  com  a  visão  de  ciência  presente  no  livro  didático,  classificamos  e
desenvolvemos  tópicos  sobre  o  tema,  elaboramos  ainda  uma  proposta  de  seqüência  para  apresentação  do  tema,  como  possível
contribuição  ao  livro  didático  juntamente  com  um  breve  histórico  dos  principais  pensadores  que  se  destacaram  no  tema.  Dessa  forma,
este  trabalho  se  insere  no  contexto  e  foi  elaborado  recorrendo-se  à  história  da  Física  como  subsunçor,  em  consonância  com  a  Teoria  da
Aprendizagem  Significativa  de  Ausubel.
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Título: Projeto "partilhando conhecimentos": Uma proposta metodológica interdisciplinar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061131002013017P4

Palavra Chave: educação agrícola; ensino-aprendizagem; conhecimento.

Resumo:  Esta  pesquisa  foi  realizada  na  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Alegre  (EAFA  -  ES)  com  cento  e  sete  alunos  (público  alvo)
concludentes  das  terceiras  séries  do  ensino  médio  profissionalizante  dos  Cursos  Técnicos  em  Agropecuária  e  Agroindústria  no  ano
letivo  de  2005,  com  a  colaboração  e  a  participação  de  sete  professores  e,  de  cinco  profissionais  da  área  pedagógica.  Tendo  como
principal  objetivo  desenvolver  com  os  mesmos  o  Projeto  "Partilhando  Conhecimentos":  uma  proposta  metodológica  interdisciplinar.
Visando  atingir  com  esses  educandos  não  somente  a  compreensão  e  o  domínio  dos  conteúdos  das  disciplinas  curriculares,  mas,
principalmente,  o  desenvolvimento  de  suas  capacidades  de  articular  os  diversos  saberes  e  contextualizá-los  em  suas  ações
prático-reflexivas  de  linguagens  e  corporais.  Para  comprovação  de  que  houve  êxito  ao  cumprimento  dessa  pesquisa  e  de  que  ela  possa
ter  continuidade  nessa  mudança  de  paradigma  no  processo  ensino-aprendizagem  da  EAFA  -  ES  utilizou-se  a  metodologia  de  aplicação
de  questionários  com  perguntas  abertas  e  fechadas.  Foram  aplicados  101  questionários  para  os  alunos  ao  final  do  1º  semestre  e,  88
questionários  ao  final  do  2º  semestre,  após  a  conclusão  dos  cursos.  Foram  questionados  também  07  professores  do  ensino  médio  e  05
profissionais  da  área  pedagógica.  Quando  comprovamos  que  o  projeto  é  viável  e  que  merece  ter  continuidade  para  os  próximos  anos,
tentando  envolver  cada  vez  mais  atores  que  ainda  não  participam  e  outros  cursos  da  própria  Escola.
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Título: Educação matemática: Interações no processo de formação do conceito de função

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006342009014002P2

Palavra Chave: interações; educação matemática; diálogo; conceito de função.

Resumo:  A  presente  dissertação  é  o  resultado  de  uma  investigação  relacionada  aos  processos  interativos  e  dialógicos  entre  os  alunos  e
a  professora  e  entre  os  próprios  alunos,  no  processo  ensino-aprendizagem  de  uma  turma  de  primeira  série  do  ensino  médio  de  uma
escola  estadual  do  município  de  Passo  Fundo,  que  interferem  no  processo  de  elaboração  coletiva  do  conhecimento  em  sala  de  aula.
Para  tanto,  elaborou-se  uma  proposta  pedagógica  sobre  o  conceito  de  função  envolvendo  as  atividades  cotidianas  da  vida  dos  alunos  e
seus  pais,  sendo  aplicadas  pela  própria  pesquisadora.  A  pesquisa  fundamentou-se  na  teoria  histórico-cultural,  servindo  como  base  para
a  análise  dos  dados  assim  como  na  didática  da  matemática,  matemática,  etnomatemática  e,  ainda,  nos  estudos  referentes  ao  tema.  Os
resultados  obtidos  levaram  à  conclusão  de  que  as  interações  são  determinantes  para  a  dinâmica  das  aulas,  contribuindo
significativamente  para  a  elaboração  dos  conceitos  com  significado,  além  de  oportunizar  a  superação  das  dificuldades  demonstradas
pelos  alunos,  assim  como  auxiliá-los  no  processo  de  generalização.  Ressalta-se  a  importância  do  diálogo  no  processo  educativo  como
um  modo  de  promoção  do  sujeito  tendo  a  linguagem  como  fator  essencial  para  o  desenvolvimento  mental,  exercendo  uma  função
organizadora  do  pensamento.  Outrossim,  destaca-se  a  análise  da  própria  prática  no  processo  de  produção  de  novos  conhecimentos  com
o  fim  específico  de  melhor  compreender  o  processo  educativo  e,  ainda,  de  possibilitar  uma  reflexão  crítica  quanto  à  prática  pedagógica
da  professora,  buscando  dar  mais  qualidade  a  ela.
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Título: Conselho de classe: Um exame pela perspectiva da discrepância e da ação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006953003012001P9

Palavra Chave: CONSELHO DE CLASSE; DISCREPÂNCIA; TEORIA DA AÇÃO.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  o  objetivo  de  contribuir  para  uma  reflexão  sobre  o  Conselho  de  Classe,  pela  perspectiva  da  avaliação
educacional,  no  ensino  médio.  Fez-se  uma  revisão  da  literatura  sobre  os  conceitos  de  avaliação  e  de  Conselho  de  Classe,  que  foram
agrupados  nos  seguintes  itens:  histórico,  características  e  funções,  normas  de  funcionamento  e  referências  atuais  do  Conselho  de
Classe.  Foram  utilizados  dois  modelos  teóricos  como  anteparo,  a  saber:  o  modelo  de  discrepância,  proposto  por  Provus  (1971),  e  a
teoria  da  ação  de  Argyris  (1974;  1990).  O  presente  estudo  foi  conduzido  na  perspectiva  de  uma  abordagem  qualitativa,  em  que  se
buscou  investigar  o  Conselho  de  Classe  em  "ação".  Foi  eleito  o  método  estudo  de  caso  como  forma  de  ter  consciência  mais  clara  de
fatores  que  possam  contribuir  para  a  construção  do  conceito  de  Conselho  de  Classe  e  de  sua  atuação,  assim  como  para  conhecer  e
traçar  o  perfil  do  Conselho  de  Classe  ideal  e  o  real.  Para  a  coleta  de  dados,  utilizou-se  a  técnica  de  observação,  a  entrevista
semi-estruturada  e  a  análise  documental.  Esses  instrumentos  intentam  responder  às  questões  de  pesquisa,  vinculando-as  ao  estudo  de
caso.  Como  resultado  da  investigação  realizada,  evidenciou-se  discrepância  entre  a  proposta  oficial  da  Secretaria  de  Educação  do
Estado  de  Goiás  e  o  Conselho  de  Classe  implantado  na  prática  de  uma  escola  de  ensino  médio.  Verificou-se,  com  base  na  teoria  da
ação,  que  o  Conselho  de  Classe  estudado  pautou-se  em  referências  teóricas  frágeis  e  conflitos  na  percepção  dos  professores
entrevistados.  O  Conselho  de  Classe  da  escola  investigada  é  um  processo  complexo  de  interação  entre  a  proposta  oficial  e  os  múltiplos
fatores  vivenciados  pela  escola.
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Palavra Chave: ensino e aprendizagem; física; linguagem científica; matemática.

Resumo:  Nesta  pesquisa,  estudamos  como,  em  uma  seqüência  de  laboratório  investigativo,  alunos  e  professor  associam  a  linguagem
matemática  (incluindo  gráfica  e  algébrica)  com  as  linguagens  oral,  escrita,  gestual  e  a  das  representações  visuais  para  construir  os
significados  científicos.  Para  alcançar  nossos  objetivos,  fizemos  uma  revisão  de  como  as  diversas  linguagens  da  cultura  científica  se
articulam  para  edificar  os  conhecimentos  científicos,  sendo  a  linguagem  matemática  uma  das  mais  importantes  e  da  qual  destacamos
duas  características:  integração  da  escrita  com  representações  visuais  e  construção  de  meios  para  que  os  fenômenos  possam  ser  "vistos"
nos  seus  recursos.  A  partir  dessa  revisão,  foi  possível  salientar  pontos  relevantes  no  ensino-aprendizagem  de  ciências,  como,  por
exemplo:  deve-se  aprender  não  somente  nas  suas  linguagens,  mas  também  sobre  elas  e,  também,  retomar,  na  sala  de  aula,  o  processo
de  produção  das  diversas  formas  da  escrita  científica,  incluindo  a  Matemática.  Transcrevemos  a  escrita  do  quadro  negro,  as  falas  e  os
gestos  de  quatro  aulas  duplas  de  um  laboratório  investigativo  que  tinha  por  objetivo  investigar  como  a  água  aquece.  As  gravações
foram  feitas  em  uma  turma  do  primeiro  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública.  A  fim  de  resolver  o  problema  proposto,
analisamos  as  aulas  que  tratavam  da  transformação  dos  dados  de  uma  tabela  em  um  gráfico  e  deste  em  linguagem  algébrica,  situação
em  que  a  linguagem  matemática  se  torna  evidente.  Com  os  dados  obtidos,  foi  possível  analisar  as  diferentes  linguagens,  revelando
alguns  aspectos  importantes  desse  tipo  de  aula.  Ao  mostrar  gradualmente  como  integrar  os  recursos  matemáticos  (tipológico  e
topológico)  à  linguagem  científica,  o  professor  cria  condições  para  que  os  estudantes  possam  enxergar  o  fenômeno  na  linguagem
gráfica  e  na  algébrica.
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Palavra Chave: ensino medio; metereologia; física térmica; ensino de física.

Resumo:  Investigamos  a  possibilidade  de  inserção  de  conteúdos  relacionados  à  Meteorologia  no  ensino  de  Física  da  escola  média,
considerando  a  relevância  desses  conhecimentos  para  a  formação  cidadã,  no  mundo  contemporâneo.  Tomando  como  ponto  de  partida  a
análise  de  diferentes  propostas  de  ensino  da  Física  Térmica,  tal  como  apresentadas  em  projetos  de  ensino  e  em  livros  didáticos,
optou-se  por  uma  re-estruturação  dos  conhecimentos  relacionados  a  esse  tema,  a  partir  dos  aspectos  climáticos  contidos  em  cartas
meteorológicas  veiculadas  em  jornais  diários.  Nessa  proposta,  os  elementos  relacionados  ao  clima  são  sistematizados  em  três
conjuntos:  (i)  Sol  e  calor,  (ii)  fenômenos  envolvendo  a  água  e  (iii)  fenômenos  envolvendo  o  ar.  Através  deles,  mostrou-se  que  é
possível  reorganizar  parte  do  conteúdo  conceitual  básico  relacionado  à  Física  Térmica  no  ensino  médio.  Foi  ainda  desenvolvida  e
analisada  uma  atividade  de  ensino  em  sala  de  aula,  de  acordo  com  essa  opção  curricular,  centrada  em  torno  de  medidas  de  parâmetros
característicos  do  clima  e  relacionadas  à  previsão  meteorológica.  Os  resultados  confirmaram  o  grande  potencial  desse  tipo  de  atividade,
no  sentido  de  desenvolver  diferentes  competências  e  habilidades  formativas,  além  de  contextualizar  o  conhecimento  de  fenômenos
relacionados  a  calor.
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Palavra Chave: coesão; texto; professor; avaliação; correção.

Resumo:  Este  trabalho  investiga  como  os  professores  do  ensino  médio  avaliam  os  mecanismos  de  coesão  (cf.  HALLIDAY  &  HASAN
(1976),  BEAUGRANDE  &  DRESSLER  (1997),  KOCH  (2002a,  2004),  FÁVERO  (2002))  na  correção  de  produções  textuais  escritas
(SERAFINI  (1989),  CHARROLES  (2002),  BEAUGRANDE  &  DRESSLER  (1997),  COSTA  VAL  (1999))  de  seus  alunos.  Os  dados
analisados  foram  obtidos  por  meio  de  dois  instrumentos:  o  primeiro  foi  a  aplicação  de  um  questionário  a  15  professores  do  ensino
médio  dos  estados  do  Ceará  e  do  Rio  Grande  do  Norte,  e  o  segundo  foi  a  correção,  pelos  mesmos  professores,  de  dois  textos
dissertativos  por  nós  adaptados.  Os  resultados  demonstram  que  os  docentes  parecem  não  dominar  a  questão  da  coesão  textual,  foco  de
nossa  análise.  No  que  se  refere  ao  trabalho,  em  sala  de  aula,  com  os  elementos  coesivos,  a  maior  parte  dos  docentes  afirma  primar  pelo
estudo  dos  conectores,  entendidos  como  sinônimos  de  conjunções.  Quanto  ao  que  o  professor  marca  como  elemento  coesivo
empregado  inadequadamente,  na  maioria  das  vezes,  trata-se  de  elementos  que  não  são  considerados  pela  Lingüística  Textual  como  erro
de  coesão,  ou  pelo  menos  naquele  contexto  específico  não  se  constitui  como  tal.  Em  se  tratando  da  correção  dos  elementos  coesivos,  os
tipos  resolutivo  e/ou  indicativo  (SERAFINI  (1989)  &  RUIZ  (2001))  foram  os  que  apareceram  com  maior  freqüência.  Em  suma,
apontamos  a  urgência  de  um  aprofundamento  teórico  dos  docentes,  no  que  tange  aos  aspectos  estudados  nesta  pesquisa,  para,  a  partir
de  então,  poderem  assumir  posturas  fundamentadas  numa  prática  interacionista,  em  que  o  texto  não  é  visto  como  um  aglomerado  de
palavras  e/ou  frases,  mas  como  um  todo,  no  qual  cada  parte  constitui-se  uma  peça  fundamental  para  a  construção  do  sentido  global  do
texto.
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Palavra Chave: CONTEXTUALIZAÇÃO; ENSINO MÉDIO; APRENDIZAGEM SITUADA.

Resumo:  A  contextualização  é  um  dos  princípios  curriculares  que  norteou  a  elaboração  dos  documentos  oficiais  em  relação  à  reforma
do  ensino  médio  no  Brasil,  promovida  em  1996.  A  partir  dessa  reforma  houve  uma  recontextualização  do  cenário  educacional
brasileiro,  inclusive  com  a  instituição  em  1998  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  -  Enem,  como  forma  de  avaliar  os  concluintes  do
ensino  médio  e  os  egressos  dessa  etapa  da  educação  básica  sob  qualquer  modalidade.  Esse  exame  procura,  por  meio  de  questões
contextualizadas,  avaliar  o  desenvolvimento  de  competências  e  habilidades  nos  participantes  possibilitando  uma  referência  para
auto-avaliação.  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  verificar  como  as  escolas  públicas  de  ensino  médio  do  DF  que  obtiveram  uma  nota  acima
da  média  no  Enem  desenvolvem  um  planejamento  com  vistas  à  contextualização.  Além  disso,  procurou-se  identificar  vantagens  e
desvantagens  numa  prática  pedagógica  que  privilegie  a  contextualização,  bem  como  fatores  que  favorecem  ou  inibem  a  adoção  desse
tipo  de  trabalho  nas  escolas.  A  verificação  de  como  as  escolas  traduzem  um  dos  eixos  estruturadores  do  currículo  no  seu  dia-a-dia,
contribui,  por  meio  da  disseminação  de  boas  práticas,  sobremaneira  com  melhoria  da  qualidade  de  ensino  na  rede  pública.  No
desenvolvimento  da  pesquisa,  de  cunho  qualitativo  e  quantitativo,  foram  realizadas  entrevistas  com  diretores  das  escolas,  aplicados
questionários  aos  professores  e  um  teste  aos  alunos  concluintes  do  ensino  médio.  Da  análise  e  discussão  dos  resultados  conclui-se  que
as  escolas  não  possuem  um  planejamento  intencionalmente  voltado  para  o  processo  de  contextualização  em  sua  prática  escolar,  mas  ela
se  reflete  no  cotidiano  escolar  por  outros  meios  como  o  desenvolvimento  de  projetos  interdisciplinares.  Foram  apontadas  como
principais  vantagens  em  se  utilizar  a  contextualização  na  prática  pedagógica  a  facilitação  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  a
geração  de  aprendizagens  significativas  e  a  interligação  dos  conhecimentos.  No  que  tange  aos  fatores  que  favorecem  ou  facilitam  o
desenvolvimento  da  contextualização  nas  escolas,  emergiram  da  pesquisa,  entre  outros,  a  coordenação  pedagógica  em  grupo  e  por
área,  a  possibilidade  de  utilização  de  diversos  tipos  de  recursos  didáticos  e  a  integração,  compromisso  e  receptividade  dos  professores.
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Título: A Modelagem Matemática no Contexto do Ensino Médio: Possibilidades de relação da Matemática 
com o cotidiano

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061540005011005P0

Palavra Chave: Educação Infantil; Emília Ericksen; Froebel.

Resumo:  Este  trabalho  é  resultado  da  investigação  realizada  durante  a  aplicação  da  Modelagem  Matemática  no  contexto  do  Ensino
Médio  na  perspectiva  da  busca  de  uma  alternativa  metodológica  para  o  ensino  de  Matemática.  A  opção  por  essa  estratégia  de  ensino  se
deu  após  estudos,  discussões  e  reflexões  sobre  a  Matemática  e  a  Educação  Matemática  com  o  propósito  de  buscar  melhorias  para  o
ensino  aprendizagem  da  mesma.  A  Modelagem  Matemática  procura  tornar  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  mais  significativa
para  o  aluno,  uma  vez  que  tem  como  princípio  partir  de  temas  de  interesse  do  grupo.  A  questão  a  ser  respondida  pela  investigação  é:
Qual  a  melhor  maneira  de  relacionar  os  conhecimentos  cotidianos,  trazidos  pelos  alunos  com  os  conhecimentos  matemáticos
sistematizados  pela  escola?  Tal  indagação  estabeleceu  como  objetivo:  analisar  a  aplicação  da  Modelagem  Matemática  em  sala  de  aula,
considerando  a  contextualização,  a  aplicabilidade  e  a  compreensão  dos  conteúdos  matemáticos.  A  investigação  foi  desenvolvida  em
dois  momentos:  três  bimestres  de  2004  e  primeiro  semestre  de  2005.  As  duas  turmas  participantes,  uma  composta  por  alunos  externos
e  outra  pelos  alunos  internos,  freqüentavam  a  primeira  série  do  Colégio  Agrícola  Augusto  Ribas,  Ponta  Grossa,  Paraná  com  o  tema
comum:  Cultura  do  Soja.  Em  face  do  objetivo  proposto  a  investigação  segue  a  perspectiva  qualitativa  com  enfoque  na  etnografia  do
trabalho  escolar.  A  coleta  de  dados  deu-se  a  partir  das  observações,  entrevistas,  documentos  e  manifestações  espontâneas  dos
participantes.  Os  resultados  mostram  a  abertura  proporcionada  por  essa  alternativa  metodológica,  o  novo  papel  a  ser  desempenhado
pelo  professor  e  pelos  alunos  envolvidos.  Faz-se  também  uma  reflexão  acerca  das  dificuldades  encontradas  para  efetivação  da
Modelagem,  no  contexto  escolar,  para  romper  com  a  forma  atual  de  ensino  de  Matemática,  onde  na  maioria  das  ações  se  prioriza  o
produto  em  detrimento  do  processo.

Data Pesquisa: 28/11/2008

Autor: Alzenir Virginia Ferreira Soistack

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 984 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 985

Título: Um estudo sobre os conhecimentos geométricos adquiridos por alunos do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006233004056079P0

Palavra Chave: Educação; Geometria; Matemática; Ensino/Aprendizagem.

Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  como  questão  norteadora  analisar  os  conhecimentos  prévios  e  dificuldades  apresentadas  por  alunos
do  Ensino  Médio  em  tarefas  envolvendo  conceitos  geométricos  como  figura  plana  e  não  plana,  cubos  e  pirâmides,  etc.  Foram
escolhidas  três  séries  de  uma  escola  pública  da  cidade  de  Bocaina-SP,  sendo  sujeitos  da  pesquisa  81  alunos.  Os  instrumentos  utilizados
para  a  coleta  de  dados  foram  um  questionário  inicial  para  conhecimento  de  alguns  dados  dos  alunos,  como  idade,  gosto  pela  geometria
etc.  e  uma  prova  matemática  avaliada  numa  escala  de  zero  a  dez  pontos.  A  metodologia  adotada  foi  à  descritiva  com  abordagem
qualitativa.  A  análise  dos  dados  mostrou  um  desempenho  muito  baixo  na  avaliação  envolvendo  conceitos  geométricos,  sendo  que  a
dificuldade  na  visualização  e  na  representação  geométrica,  componentes  do  pensamento  geométrico,  constitui  fatores  que  contribuíram
para  o  desempenho  insatisfatório  dos  participantes.  Verificou-se,  também,  como  apontado  na  literatura,  um  abandono  do  ensino  da
geometria  espacial  no  Ensino  Médio.
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Título: Adolescência e moralidade: O professor que faz a diferença

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006642001013001P5

Palavra Chave: moralidade; adolescência; professor.

Resumo:  O  tema  norteador  desta  pesquisa  é  a  questão  do  respeito  nas  relações  entre  professor  e  aluno,  consideradas  a  partir  do  lugar
de  adulto  significativo  que  o  professor  pode  ocupar,  facilitando  ao  aluno  seu  processo  de  desenvolvimento  moral  e  o  caminho  para  a
autonomia  e  para  a  cooperação.  O  problema  central  desta  pesquisa  é:  Como  a  relação  de  respeito  mútuo  com  um  professor  pode  mudar
o  posicionamento  moral  de  um  jovem  frente  à  vida?  Este  trabalho  tem  sua  fundamentação  teórica  na  da  Epistemologia  Genética,
discorrendo  sobre  o  desenvolvimento  moral  na  obra  de  Piaget,  examinando  o  papel  significativo  do  professor  como  referência  para  a
constituição  da  moral  pelo  adolescente,  fazendo  também  uma  revisão  de  autores  e  pesquisadores  contemporâneos  que  tratam  da  mesma
temática  e  destacam  a  possibilidade  de  uma  intervenção  educativa  na  construção  da  moral  do  adolescente,  falando  da  importância  de
uma  relação  de  respeito  mutuo  entre  professor  e  aluno  para  a  constituição  da  moral  da  autonomia  e  para  a  busca  do  bem  comum.  A
pesquisa  tem  caráter  qualitativo  e  se  realizou  através  do  método  de  estudo  de  casos  múltiplos,  com  alunos  adolescentes  de  uma  escola
pública  de  ensino  médio.  Busca  responder,  como  um  professor  pode  ocupar  o  lugar  de  adulto  significativo/respeitado  e  ser  relevante  no
processo  de  constituição  da  moral  do  adolescente.  Isto  foi  verificado  através  das  representações  dos  adolescentes  sobre  este  professor
respeitado.  Para  investigar  o  papel  do  professor  como  adulto  significativo  na  constituição  da  moral  de  adolescentes,  a  partir  das  falas
dos  mesmos,  foi  utilizada  entrevista  semi-estruturada  fundamentada  no  Método  Clínico  de  Piaget  que  permite  que  as  representações  do
sujeito  entrevistado  sejam  explicitadas.  Participaram  também  da  pesquisa  os  professores  indicados  como  mais  significativos  pelos
alunos,  para  que  se  pudesse  estabelecer  relações  entre  a  perspectiva  dos  alunos  e  perspectiva  do  professor  sobre  sua  docência.  A
pesquisa  foi  executada  a  partir  de  duas  etapas:  um  questionário  escrito  e  entrevistas  semi-estruturadas  com  os  professores  e  alunos
selecionados  pelo  primeiro  instrumento.
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Título: Práticas teatrais no ensino médio: Dez anos de Oficinas de Teatro no Colégio Manoel Novaes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006428001010035P0

Palavra Chave: Artes Cênicas. Ensino de Teatro; Ensino Público e Teatro.

Resumo:  Esta  dissertação  apresenta  um  perfil  do  ensino  de  Teatro  na  escola  de  nível  médio  Colégio  Estadual  Deputado  Manoel
Novaes  na  cidade  do  Salvador  -  Bahia.  Objetiva  descrever  e  analisar  práticas  teatrais  ministradas  aos  alunos  da  rede  pública  de  ensino
dentro  de  uma  estrutura  curricular  formalizada,  bem  como  a  experiência  de  ensino  e  as  atividades  realizadas  pela  autora  durante  dez
anos  de  magistério  no  ensino  de  Teatro  com  turmas  multisseriadas.  Nela  avalio  a  forma  como  o  ensino  do  Teatro  é  realizado,  em
acordo  com  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  -  PCN,  e  as  Leis  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  -  LDB.  Constitui  instrumento  de
formulação  e  proposta  para  novas  formas  de  percepção  do  ensino  de  Teatro,  como  prática  corrente  da  disciplina  Arte,  por  meio  de
questionamento  e  do  aporte  técnico  disponível,  das  políticas  educacionais  e  sociais  vigentes  e  do  papel  da  educação  na  vida  do
cidadão.  Sugere  a  integração  de  uma  visão  abrangente  quanto  ao  papel  da  educação,  que  permita  entender  e  correlacionar  a  educação  e
o  teatro  com  aulas  de  teatro,  estímulo  ao  uso  do  teatro  instrumental  e  dos  projetos  interdisciplinares  e  da  apreciação  teatral.  Por  meio
do  diálogo  entre  a  descrição  em  forma  de  memorial,  de  investigação  teórica  que  fundamente  a  sua  reflexão,  da  observação,  de
entrevistas  e  depoimentos  colhidos  ao  longo  do  projeto  e  da  pesquisa  demonstra  como  a  disciplina  Teatro  e  suas  ações  paralelas  são
conduzidas  nesta  escola  vinculada  intrinsecamente  aos  resultados  da  experiência  de  ensino  que,  por  dez  anos,  se  vem  desenvolvendo
com  o  projeto  O  Teatro  na  Escola.  Considera  ainda  como  importante  a  atitude  política,  responsável  em  primeira  instância  pela
produção  de  mudanças  concretas  no  sistema  educacional  no  que  diz  respeito  à  incorporação  de  novas  dimensões  artísticas  e  culturais.
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Título: Mapas conceituais como instrumento de estudo na matemática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061042005019026P3

Palavra Chave: Mapas conceituais; Aprendizagem significativa.

Resumo:  Esse  estudo  investiga  como  a  construção  de  mapas  conceituais  implementa  um  procedimento  potencialmente  facilitador  da
aprendizagem  em  Matemática,  clarificando  os  conceitos  matemáticos  e  levando  os  alunos  a  uma  aprendizagem  significativa.  Desta
forma,  constitui-se  um  recurso  que  auxilia  na  construção  do  conhecimento,  em  ambiente  prazeroso.  O  estudo  baseou-se  na
metodologia  de  Pesquisa-Ação,  tomando  como  referência  principalmente  Thiollent,  Novak  ,  Gowin,  Ausubel,  Paulo  Freire,  Piaget,
Moreira.  A  pesquisa  foi  efetivada  na  Escola  de  Ensino  Médio  Dom,  localizada  na  cidade  de  Erechim,  RS,  durante  o  ano  de  2005.
Participaram  a  professora  pesquisadora  e  os  alunos  do  Ensino  Médio  de  primeira,  segunda  e  terceira  séries.  Após  a  apresentação  oral
do  conteúdo  pela  professora,  os  educandos,  utilizando  a  apostila  usada  na  escola  e  com  o  apoio  da  professorapesquisadora,  faziam  uso
de  mapas  conceituais,  identificando  hierarquicamente  os  conceitos.  Os  resultados  evidenciaram  que  os  mapas  conceituais  se
constituem  recursos  que  implementam  um  procedimento  potencialmente  facilitador  da  aprendizagem  matemática  e  que  podem
possibilitar  a  ocorrência  da  aprendizagem  significativa  num  ambiente  receptivo  a  aulas  prazerosas  e  construtivas.
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Título: Uma proposta para caracterizar a atuação do professor na sala de aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006733002010003P9

Palavra Chave: ensino médio; formação de professores; construtivismo.

Resumo:  Este  trabalho  resulta  de  uma  pesquisa  observacional,  realizada  no  período  de  2004  a  2005  em  São  Paulo,  junto  a  um  grupo
de  professores  de  física  em  formação  continuada.  Nossa  problemática  mais  ampla  se  insere  no  contexto  da  formação  de  professores,  e
nosso  problema  inicial  se  sustentou  no  reconhecimento  do  aprendizado  incipiente  dos  professores  nos  cursos,  a  contar  pelas  poucas
mudanças  resultantes  em  sua  atuação.  A  primeira  observação  mais  objetiva  que  deu  origem  ao  problema  específico  de  pesquisa  foi  o
truncamento  da  seqüência  pedagógica  do  professor,  quando  ele  ensaia  mudanças  em  sua  prática  a  partir  da  tentativa  de  aplicação  das
propostas  do  curso.  Percebemos  que  o  incômodo  do  professor  com  essa  ruptura  gerada  na  seqüência  muitas  vezes  o  dissuadia  de
continuar  a  aplicar  a  novidade  aprendida.  Em  que  consiste  esse  truncamento  e  como  ocorre?  Quais  são  os  obstáculos
(conceituais/epistemológicos)  do  professor  que  podem  causar  o  truncamento?  Essa  pergunta  nos  motivou  a  estudar  quais  são  as
características  da  atuação  do  professor  em  sala  de  aula  e  como  essas  características  mudam,  ou  oscilam,  quando  o  professor  está  em
processo  de  re-elaboração  de  sua  prática,  motivado  por  um  programa  de  formação.  Escolhemos  um  grupo  em  formação  continuada
entendida  por  nós  como  construtivista.  Analisamos  a  atuação  dos  professores  sob  esse  referencial,  e  agrupamos  suas  características  em
três  dimensões  quanto  à  atuação  mais  direta  em  sala  de  aula  -  o  professor  e  as  estratégias,  o  professor  e  as  habilidades  e  o  professor  e
as  atitudes  -  e  duas  dimensões  quanto  à  reflexão  e  avaliação  do  professor  sobre  o  seu  trabalho  -  avaliação  que  o  professor  faz  do  seu
trabalho  e  meta-avaliação  ou  tomada  de  consciência.  Relacionamos  o  truncamento  da  seqüência  pedagógica  com  a  incoerência  nas
estratégias  e  atitudes  do  professor  conforme  ele  aplica  a  teoria  de  ensino  que  está  aprendendo,  mas  mantém  aspectos  de  sua  prática
ainda  embasados  na  teoria  antiga.  Concluímos  que  o  aprendizado  de  uma  nova  teoria  de  ensino  e  sua  aplicação  em  sala  de  aula  requer
uma  mudança  atitudinal  de  base,  mais  fundamental  do  que  possíveis  mudanças  nas  estratégias  de  ensino,  passíveis  de  planejamento.  A
mudança  de  atitudes  é  complexa,  porque  envolve  mais  que  simples  substituições,  e  prolongada,  pois  depende  de  feedback  a  situações
concretas  trazidas  da  prática.
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Título: FORMAÇÃO GERAL NO SESI-PE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO SENAI-PE: o projeto 
EMEP (Ensino Médio e Educação Profissional).

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20064225001019001P7

Palavra Chave: Ensino Médio; Educação Profissional; Projeto EMEP; Competências.

Resumo:  Este  estudo  analisa  a  articulação  do  ensino  médio  com  a  educação  profissional  no  Projeto  EMEP  (Ensino  Médio  e  Educação
Profissional)  do  SESI-PE  (Serviço  Social  da  Indústria  -  Pernambuco)  e  do  SENAI-PE  (Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  -
Pernambuco),  na  ótica  dos  seus  gestores,  técnicas  e  docentes.  A  pesquisa  teve  como  campo  empírico  um  CAT  (Centro  de  Atividades)
do  SESI-PE  e  um  CFP  (Centro  de  Formação  Profissional)  do  SENAI-PE  que  implementam  essas  modalidades  de  ensino.  Utilizamos
como  procedimento  metodológico  entrevista  semi-estruturada,  composta  de  uma  amostra  de  treze  sujeitos,  e  fizemos  análise
interpretativa  das  falas  mais  pertinentes.  Adotamos  também  o  estudo  documental  de  natureza  histórica  e  social,  realizado  a  partir  dos
seguintes  documentos:  LDB  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases);  decretos;  pareceres;  documentos  norteadores  do  projeto  emepeano  e  sua
proposta  pedagógica.  Buscamos  confrontar  esses  dois  últimos  documentos  com  a  realidade  vivida  nas  escolas  através  da  ótica  dos
nossos  entrevistados,  chegando  à  conclusão  de  que:  1.  não  houve  articulação  entre  o  ensino  médio  e  a  educação  profissional,  nem  uma
relação  dialógica  entre  os  docentes  do  SESI  e  do  SENAI;  2.  houve  concordância  dos  docentes  com  o  ensino  por  competências,  embora
perceba-se  expressões  de  resistência  à  sua  implantação;  3.  esse  Projeto  forma  os  educandos  de  acordo  com  as  demandas  do
empresariado  industrial,  ou  seja,  desperta  as  competências  requeridas  pelo  mercado  de  trabalho.
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Título: As dificuldades com a linguagem específica nas aulas de física e o educar pela pesquisa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061942005019026P3

Palavra Chave: Linguagem; Significado; Aprendizagem.

Resumo:  Este  trabalho  investiga  a  linguagem  especializada  utilizada  em  sala  de  aula,  nas  aulas  de  Física,  com  alunos  do  segundo  ano
do  Ensino  Médio,  e  sua  relação  com  a  aprendizagem.  Investe  numa  proposta  metodológica  com  base  no  educar  pela  pesquisa  na  sala
de  aula,  e  faz  comparação  com  a  aula  de  forma  tradicional,  centrada  no  professor.  Parte  da  hipótese  inicial  que  os  alunos  não  dominam
a  linguagem  especializada  empregada  nas  aulas  de  Física,  e  coleta  os  dados  através  da  aplicação  de  um  questionário  com  vocabulário
específico.  Os  resultados  da  pesquisa,  seu  tratamento  estatístico  e  análise,  mostram  que  a  hipótese  inicial  é  mantida,  em  função  dos
testes  realizados.  Os  resultados  levam  a  uma  reflexão  a  respeito  da  compreensão  demonstrada  pelos  alunos  sobre  o  vocabulário
específico  utilizado  nas  aulas.  Também  discute  como  as  dificuldades  no  ensino  e  na  aprendizagem  de  Física  podem  ser  compreendidas
sob  teorias  sócio-históricas,  que  relacionam  a  linguagem  não  apenas  com  o  pensamento,  mas  estabelecem  ligação  entre  linguagem,
sociedade  e  cultura.
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Título: Relação entre consciência lingüística e compreensão leitora em inglês como língua estrangeira

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063242005019009P1

Palavra Chave: Consciência Lingüística; Compreensão Leitora; Inglês.

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  verificar  a  relação  que  existe  entre  a  consciência  linguística  dos  mecanismos  de  coesão  e  a
compreensão  leitora  em  alunos  de  língua  inglesa  como  língua  estrangeira.  Partimos  da  hipótese  de  que  consciência  linguística  e
compreensão  leitora  estão  fortemente  correlacionados.  O  problema  investigado  envolveu  a  análise  de  dados  que  foram  coletados
através  de  dois  instrumentos:  um  teste  de  consciência  linguística  e  um  teste  de  compreensão  leitora.  Participaram  desta  pesquisa  84
sujeitos,  alunos  de  língua  inglesa  do  Núcleo  de  Ensino  de  Línguas  em  Extensão  da  UFRGS.  Todos  os  sujeitos  eram  adultos,  com
Ensino  Médio  completo,  cuja  experiência  em  língua  inglesa  variava  em  torno  de  240  horas-aula  de  estudo.  Concluimos  que  apesar  de
existir  uma  correlação  entre  a  consciência  linguística  e  a  compreensão  leitora,  essa  associação  é  fraca.  Com  isso,  acreditamos  que  o
tema  desta  pesquisa  seja  de  grande  utilidade  para  professores  de  língua  inglesa,  uma  vez  que  ela  mostra  que  a  consciência  linguística
em  relação  aos  mecanismos  coesivos  é  parte  de  um  conjunto  de  processos  indiretos  presentes  na  compreensão  leitora.
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Título: Cotas no processo de admissão de universidades: Efeitos sobre a proficiência de alunos do ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006731005012008P4

Palavra Chave: Ação Afirmativa; Capital Humano; Vestibular.

Resumo:  A  literatura  teórica  em  economia  sugere  que  políticas  de  ação  afirmativa  podem  tanto  aumentar  quanto  reduzir  os  incentivos
à  acumulação  de  capital  humano.  Entretanto,  não  há  evidência  empírica  sobre  tal  relação.  Neste  artigo,  é  avaliado  como  os  sistemas  de
cotas  implementados  por  universidades  públicas  no  Rio  de  Janeiro  e  na  Bahia  afetaram  o  desempenho  dos  alunos  beneficiados  no  3º
ano  do  ensino  médio  utilizando  a  metodologia  de  diferenças  em  diferenças.  Os  resultados  encontrados  apontam  para  uma  piora  no
desempenho  de  alunos  beneficiados,  o  que  corrobora  a  existência  de  uma  relação  negativa  entre  políticas  de  ação  afirmativa.
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Título: Significado e contribuições da afetividade, no contexto da metodologia de projetos, na educação 
básica.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061032020015003P7

Palavra Chave: Metodologia de Projeto; Afetividade; Cognição.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  o  significado  e  as  contribuições  do  fator  afetividade,  no  contexto  da  Metodologia
de  Projetos,  considerando,  especialmente,  um  projeto  interdisciplinar  desenvolvido  com  alunos  do  ensino  médio.Partiu-se  do
pressuposto  de  que  a  Metodologia  de  Projetos  apresenta-se  como  uma  proposta  educacional,  com  grande  potencial  para  promover  a
afetividade,  nos  processos  de  ensino  e  aprendizagem,  por  meio  de  atividades  lúdicas,  pelo  contato  com  objetos  e  situações  reais,  sem
exclusão  dos  aspectos  relativos  ao  trabalho  em  equipe.As  questões  básicas  que  orientam  essa  investigação  relacionam-se  com  as
concepções  sobre  a  Metodolgia  de  Projetos,  como  recurso  de  ensino  e  aprendizagem  na  educação,  e  os  fundamentos  que  sustentam  a
relação  entre  a  afetividade  e  o  desenvolvimento  cognitivo.  Procurou-se  investigar  as  possibildades  da  Metodolgia  de  Projetos,  como
base  para  o  desenvolvimento  da  afetividade  nas  atividades  escolares.  Nesse  sentido,  foi  realizado  o  estudo  de  caso  de  aplicação  da
Metodolgia  de  projetos  junto  a  alunos  da  2ª  Série  do  ensino  médio  em  escola  particular  de  Belo  Horizonte,  verificando-se  o
envolvimento  especial  desses  alunos,  como  protagonistas  no  processo  de  aquisição  do  conhecimento.
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Título: Estudo da unidade de aprendizagem no ensino de química para aprendizagem significativa das leis 
ponderais.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061442005019026P3

Palavra Chave: Aprendizagem significativa em Química; Unidade aprendizagem.

Resumo:  Este  estudo,  desenvolvido  em  uma  sala  de  aula  de  Química,  tem  por  objetivo  compreender  como  a  construção  de  uma
Unidade  de  Aprendizagem  sobre  leis  Ponderais  pode  contribuir  para  conhecimentos  significativos  desse  componente  curricular.  Para
tanto,  a  Unidade  de  Aprendizagem  é  realizada  por  meio  de  atividades  diversificadas,  buscando  atender  às  necessidades  dos  alunos.  A
partir  daí,  procura-se  explorar  as  possibilidades  metodológicas  que  uma  Unidade  de  Aprendizagem  propicia,  dando  ênfase  ao
"aprender  e  aprender".  Os  dados  discutidos  neste  trabalho  foram  colhidos  em  uma  turma  de  primeira  série  do  Ensino  Médio,  com  trinta
e  cinco  alunos,  de  uma  Escola  Técnica  Estadual  de  Porto  Alegre,  ao  longo  do  primeiro  trimestre  do  ano  letivo  de  2004.  O  processo
envolve  observações,  registros  diários  e  questionários.  O  trabalho  é  elaborado  levando  em  consideração  uma  abordagem  qualitativa,
sendo  a  fenomenologia  a  opção  metodológica  adotada.  Sobre  a  análise  dos  dados  resultantes  emergem  três  essências:  a
complexificação  do  conhecimento  pelo  sujeito,  o  aluno  frente  ao  processo  ensino-aprendizagem  e  o  aluno  frente  aos  conteúdos
selecionados.  Mostra  ainda  que  as  Unidades  de  Aprendizagens  servem  como  um  caminho  possível  para  os  professores  superarem  as
práticas  metodológicas  tradicionais  e  avançarem  na  compreensão  de  sua  própria  ação  docente.  O  processo  de  pesquisa  viabiliza  uma
reflexão  sobre  a  concepção  de  aprendizagem  significativa.  As  considerações  finais  apontam  para  a  validade  de  utilizar-se  essa  proposta
metodológica,  em  sala  de  aula,  a  fim  de  possibilitar  a  aprendizagem  significativa  em  Química.
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Título: Aquisição de noções básicas de conhecimento no campo da química: Indicadores para uma proposta 
alternativa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006728001010001P9

Palavra Chave: Ensino; química; cotidiano; aprendizagem.

Resumo:  Este  estudo  teve  como  objetivo  elaborar  e  avaliar  uma  proposta  de  ensino  para  a  aquisição  dos  conhecimentos  da  Química
tendo  como  campo  de  investigação  as  escolas  do  ensino  médio  da  rede  pública  da  cidade  de  Jequié-BA.  Na  realização  do  trabalho  foi
verificada  a  evolução  do  processo  de  aquisição  do  conhecimento  dessa  disciplina,  e  avaliado  a  utilização  de  exemplos  da  presença  da
química  no  cotidiano  como  elemento  motivador  do  processo  da  aprendizagem.  A  base  teórica  dessa  pesquisa  fundamenta-se  numa
abordagem  que  leva  em  consideração  os  aspectos  culturais,  sociais  e  fenomenológicos.  A  parte  empírica  do  estudo  ocorreu  em  três
classes  do  1º  ano  do  ensino  médio,  sendo  duas  do  turno  noturno,  uma  das  quais  proveniente  do  projeto  da  aceleração,  e  outra  do  turno
matutino,  localizadas  em  Bairros  periféricos.  No  entanto,  o  levantamento  feito  para  verificar  a  situação  do  ensino  de  química  foi
realizado  nos  seis  estabelecimentos  que  oferecem  o  ensino  médio  na  cidade.  As  respostas  dos  alunos  e  dos  professores  aos
questionários  aplicados  e  as  entrevistas  realizadas  com  os  docentes  que  participaram,  como  protagonistas  na  pesquisa,  revelaram  a
existência  de  uma  série  de  problemas  que  dificultam  a  aprendizagem  de  química.  Entre  eles  destacam-se:  a  falta  de  material  e  local
adequado  para  as  atividades  experimentais;  insuficiência  da  carga  horária;  divisão  da  jornada  de  trabalho  lecionando  outras  disciplinas.
Com  relação  aos  procedimentos  de  ensino  investigados  os  sujeitos  da  pesquisa  fizeram  uma  avaliação  muito  positiva.  A  sua  aplicação
em  ambientes  de  aprendizagem  de  singular  carência,  demonstrou  nos  resultados  obtidos,  a  eficiência  técnica  e  a  viabilidade
socioeconômica  da  proposta  investigada,  o  que  possibilita  a  sua  utilização  com  maior  freqüência  nas  escolas  públicas,  objetivando  a
melhoria  da  aprendizagem  de  química.
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Título: Avaliação da aprendizagem escolar: Práticas em novas perspectivas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007542002010001P5

Palavra Chave: Avaliação da aprendizagem, inovação educacional,ensino

Resumo:  RESUMO  Dissertação  de  Mestrado  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  Centro  de  Educação  AVALIAÇÃO  DA
APRENDIZAGEM  ESCOLAR:  PRÁTICAS  EM  NOVAS  PERSPECTIVAS  Autora:  Sônia  Suzana  Farias  Weber  Orientador:  Prof.  Dr.
Eduardo  Adolfo  Terrazzan  Santa  Maria,  31  de  Julho  de  2007  O  presente  estudo  teve  por  objetivo  contribuir  para  o  estabelecimento  de
parâmetros  para  práticas  avaliativas  que  envolvam  a  promoção  de  inovação  no  cotidiano  das  Escolas  de  Educação  Básica  de  Santa
Maria/RS.  Tendo  em  vista  que  as  práticas  pedagógicas  estão  diretamente  relacionadas  à  avaliação  da  aprendizagem  do  aluno,
apresentamos  uma  breve  reflexão  sobre:  a  avaliação  do  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem,  a  avaliação  no  sistema  educacional
brasileiro  na  Educação  Básica  (EB),  o  planejamento  e  o  desenvolvimento  de  práticas  inovadoras  na  avaliação,  os  conteúdos  de  ensino
e  a  avaliação  de  sua  aprendizagem.  Para  este  estudo,  realizamos  um  levantamento  das  práticas  avaliativas  desenvolvidas  em  dezesseis
(16)  EEEB  de  Santa  Maria/RS,  onde  analisamos,  inicialmente,  os  documentos  escolares  –  Projetos  Políticos  Pedagógicos  (PPP),
Regimentos  Escolares  (RE)  e  Planos  de  Estudos  (PE)  -  para,  posteriormente,  chegarmos  a  duas  (02)  escolas  que  sinalizaram  aspectos
inovadores  em  sua  prática  avaliativa.  Nessas  duas  (02)  escolas,  realizamos,  no  total,  entrevistas  estruturadas  com  duas  (02)
coordenadoras  pedagógicas  e  com  oito  (08)  professores  do  Ensino  Médio  (EM).  A  opção  por  essas  duas  (02)  escolas  ocorreu,
principalmente,  pelo  fato  de  que  elas  aboliram  a  nota  dos  registros  dos  resultados  avaliativos  da  aprendizagem  dos  alunos  do  EM.  As
informações  obtidas  a  partir  da  análise  textual  dos  documentos  escolares,  das  entrevistas  estruturadas,  da  análise  das  atividades  de
avaliação  realizadas  pelos  professores  e  de  seus  planos  de  estudo,  buscou  abordar  mudanças  na  organização  escolar  que  sinalizassem
práticas  inovadoras  na  avaliação  da  aprendizagem  dos  alunos,  bem  como  caracterizar  a  operacionalização  dessas  propostas  de
avaliação  e  a  relação  dessas  com  as  atividades  de  ensino  desenvolvidas.  As  informações  evidenciaram  que  as  mudanças  efetivamente
realizadas  nas  escolas  investigadas,  partiram  da  necessidade  da  comunidade  escolar  resolver  problemas  referentes  à  aprendizagem  e  à
evasão  escolar.  Uma  vez  que,  como  aspecto  inovador  na  estruturação  curricular  dessas  escolas,  apontamos  o  fato  de  ambas
expressarem  os  registros  de  resultados  das  avaliações  mediante  pareceres  descritivos  e  relatórios  de  aprendizagem;  desvinculando-se
de  qualquer  forma  de  retenção  do  aluno  na  etapa  ou  na  série  freqüentada,  evidenciando  a  preocupação  com  o  processo  de  ensino  e
aprendizagem  do  aluno.  As  mudanças  efetuadas  refletiram,  diretamente,  na  organização  curricular  dessas  escolas  e,  conseqüentemente,
na  necessidade  dos  professores  repensarem  suas  práticas  docentes,  trazendo  a  possibilidade  de  haver  reflexões,  trocas,  estudos  e
replanejamentos  constantes.  Palavras-chave:  Avaliação  da  aprendizagem,  Inovação  Educacional,  Mudança,  Ensino.
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Título: O RAP na mídia: discurso de resistência?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072633021015007P1

Palavra Chave: RAP, formação discursiva, discurso de resistência

Resumo:  A  presente  pesquisa  discute  a  real  existência  do  discurso  de  resistência  nas  letras  de  RAP,  a  partir  dos  pressupostos  teóricos
da  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa,  e  tem  como  corpus  de  análise  canções  dos  grupos  O  RAPPA  e  Racionais  Mc´s,
comparando-as  com  outras  compostas  por  alunos  do  ensino  médio  de  escolas  particulares,  que  não  vivem  em  condições  sociais
desfavorecidas.  O  objetivo  da  pesquisa  é  propor  novas  perspectivas  na  análise  de  letras  desse  tipo  de  música,  levando  em  consideração
especificamente  o  RAP  projetado  na  mídia,  e  a  influência  que  ele  exerce  no  seu  público  consumidor,  de  jovens  e  adolescentes,  uma  vez
que  ele  corresponde  à  ordem  do  discurso  da  atualidade.
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Código: 999

Título: Impacto do Vernáculo  sobre o uso do onde na escrita  monitorada

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071953001010023P3

Palavra Chave: Vernáculo. Escrita monitorada. Gramaticalização

Resumo:  A  presente  pesquisa  tem  por  objetivo  investigar  o  impacto  do  vernáculo  sobre  o  uso  do  ONDE  na  escrita  monitorada,  mais
precisamente  detectar  quais  usos  tipicamente  vernaculares  do  ONDE  já  podem  ser  encontrados  na  escrita  monitorada.  Para  tanto,
utilizou-se  um  corpus  constituído  por  223  textos  produzidos  por  estudantes  dos  semestres  finais  do  curso  de  Letras  e  por  professores  de
língua  portuguesa  do  ensino  fundamental  e  médio  da  rede  pública  e  privada  do  Distrito  Federal  e  de  Goiás.  A  pesquisa  tem  como
fundamento  a  lingüística  funcional  e  a  sociolingüística  variacionista.  Utilizou-se,  do  quadro  funcionalista,  as  teorias  da  lingüística  e
semântica  cognitivas  e  o  paradigma  da  gramaticalização.  A  partir  dos  dados  extraídos  do  corpus  foram  detectados  8  valores  semânticos
para  o  ONDE  distribuídos  ao  longo  da  escala  de  abstratização  ESPAÇO  >  TEMPO  >  TEXTO.  No  ponto  ESPAÇO  da  escala,
encontramse  os  valores  locativo  concreto,  locativo  abstrato,  possessivo  e  instrumental.  No  ponto  TEMPO,  está  o  valor  temporal.  No
ponto  TEXTO,  localizam-se  os  valores  fórico  textual,  operador  argumentativo  e  marcador  discursivo.  A  ocorrência  do  ONDE  com
outros  valores  semânticos  que  não  o  de  locativo  concreto  (o  único  abonado  pela  tradição  gramatical)  na  escrita  monitorada  aponta  para
o  seguinte  postulado:  uma  vez  constatado  que  usos  lingüísticos  não  prescritos  pelas  gramáticas  normativas  ocorrem  sistematicamente
nas  manifestações  lingüísticas  das  camadas  mais  letradas  deve  se  proceder  a  uma  intervenção  consciente  na  prescrição  gramatical,
efetuando-se  a  inclusão  de  tais  itens  na  norma-padrão.
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Código: 1000

Título: Fóruns de discussão online na formação contínua de professores de línguas: a perspectiva dos 
participantes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007431001017085P3

Palavra Chave: FORMAÇÃO CONTINUADA;FORMAÇÃO CONTÍNUA DO PROFESSOR;

Resumo:  Com  o  objetivo  de  investigar  a  visão  dos  professores  de  uma  instituição  privada  de  ensino  de  inglês  como  língua  estrangeira
sobre  o  uso  do  fórum  de  discussão  online  de  participação  voluntária  disponibilizado  pela  própria  instituição,  foi  realizado  um  estudo  de
caso  etnográfico.  Considerando  as  características  da  comunicação  mediada  por  computador  e,  mais  especificamente,  em  fóruns  de
discussão  online,  a  pesquisa  investigou  de  que  maneira  o  professor  relaciona  o  uso  do  fórum  à  sua  formação  contínua,  quais  são  os
fatores  que  influenciam  a  participação  dos  professores  em  tais  fóruns  e  como  seria  possível  favorecer  tal  participação.  Foram  usados
questionários  online,  entrevistas  via  e-mail  e  grupo  focal  online  via  chat  de  texto  como  instrumentos  de  geração  de  dados.  Os
resultados  trazem  implicações  para  o  uso  de  fóruns  dessa  natureza  na  formação  contínua  de  docentes,  além  de  indicar  estratégias  e
procedimentos  que  podem  ser  adotados  com  o  objetivo  de  favorecer  a  participação  em  tais  fóruns.  
  
  
  
  
  
Para  alterar  os  dados  da  tese,  digite  o  CPF:   
    
   
  
  
As  informações  constantes  desta  base  de  dados  são  fornecidas  diretamente  à  CAPES  pelos  programas  de  pós-graduação  mantidos  por
universidades  e  instituições  de  pesquisa  brasileiras  e  são  de  sua  inteira  responsabilidade.  O  uso  da  base  de  dados  e  de  seus  registros
está  sujeito  a  todas  as  leis  de  direitos  autorais  aplicáveis.   
Com  o  objetivo  de  investigar  a  visão  dos  professores  de  uma  instituição  privada  de  ensino  de  inglês  como  língua  estrangeira  sobre  o
uso  do  fórum  de  discussão  online  de  participação  voluntária  disponibilizado  pela  própria  instituição,  foi  realizado  um  estudo  de  caso
etnográfico.  Considerando  as  características  da  comunicação  mediada  por  computador  e,  mais  especificamente,  em  fóruns  de  discussão
online,  a  pesquisa  investigou  de  que  maneira  o  professor  relaciona  o  uso  do  fórum  à  sua  formação  contínua,  quais  são  os  fatores  que
influenciam  a  participação  dos  professores  em  tais  fóruns  e  como  seria  possível  favorecer  tal  participação.  Foram  usados  questionários
online,  entrevistas  via  e-mail  e  grupo  focal  online  via  chat  de  texto  como  instrumentos  de  geração  de  dados.  Os  resultados  trazem
implicações  para  o  uso  de  fóruns  dessa  natureza  na  formação  contínua  de  docentes,  além  de  indicar  estratégias  e  procedimentos  que
podem  ser  adotados  com  o  objetivo  de  favorecer  a  participação  em  tais  fóruns.  
  
  
  

Data Pesquisa: 19/1/2007

Autor: Sueli Mizubuti Busmayer

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 19/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do Professor

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.000 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1001

Título: A Produção artística na escola, num ensino com projetos: Como avaliar?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072033024014016P0

Palavra Chave: projeto, avaliação formativa, educação estética

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo,  propor  um  começo  de  mudança  na  escola,  por  meio  do  ensino  com  projetos,  vinculado  à
educação  estética,  em  todos  os  componentes  curriculares.  Formula  a  questão  de  pesquisa  sobre  uma  possível  dificuldade  dos
professores  de  outras  áreas  avaliarem  seus  alunos  sem  o  conhecimento  dos  conceitos  do  campo  da  Arte  e  propõe  como  solução  a
utilização  da  avaliação  formativa,  principalmente  por  intermédio  da  auto-avaliação  dos  alunos.  Vislumbra  como  público  alvo,  os
alunos  do  ensino  médio  e  fundamental,  da  rede  pública  do  Estado  de  São  Paulo.  Considera  como  premissa  que  se  deve  aproveitar  a
reconhecida  criatividade  do  povo  brasileiro,  desde  sua  passagem  pela  escola,  o  que  se  acredita,  causaria  grande  impacto  no  processo  de
aprendizagem  dos  educandos  e  contribuiria  na  formação  de  sujeitos  mais  felizes  e  realizados.  Propõe  o  trabalho  cooperativo  em  sala  de
aula,  com  um  ensino  da  teoria  interligado  à  prática,  para  colaborar  na  formação  de  sujeitos  mais  capazes  de  participar  da  sociedade  da
informação  e  do  conhecimento,  que  ora  temos.  Com  a  intenção  de  colaborar  com  outros  profissionais  do  ensino,  que  tenham  interesse
no  tema  desta  dissertação,  demonstrou-se  um  relato  de  experiência,  a  saber,  o  desenvolvimento  de  um  projeto,  que  teve  como  produto
final  uma  mostra  de  fotografias  elaboradas  pelos  alunos  do  ensino  médio,  sobre  a  cidade  de  São  Paulo,  na  comemoração  dos  450  anos
de  sua  fundação,  em  2004.  O  trabalho  atendeu  à  uma  proposta  da  disciplina  de  História  e  os  alunos  procederam  à  uma  auto-avaliação
para  refletirem  sobre  suas  vivências  e  aprendizado.  O  resultado  da  pesquisa  apontou  que  estes  alunos  foram  capazes  de  se
auto-avaliarem  com  seriedade  e  que  a  avaliação  formativa  foi  uma  alternativa  eficaz  para  avaliar  suas  produções  artísticas,  ao  menos
neste  projeto  específico.  Palavras-chave:  Projetos.  Avaliação  Formativa.  Educação  Estética.
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Código: 1002

Título: CDF, gente boa!: Um estudo sobre as categorias do juizo estudantil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007341006011004P3

Palavra Chave: Classificação Estudantil. Escola. Capital Cultural Habitus.

Resumo:  Este  estudo  desenvolvido  no  grupo  de  estudos  e  pesquisa  Ateliê  Sociológico  Educação  e  Cultura,  ligado  à  linha  de  pesquisa
Educação  Cultura  e  Poder,  tem  como  tema  as  formas  de  classificação  estudantis.  Objetivo:  conhecer  e  compreender  como  os
estudantes  se  classificam  uns  aos  outros,  dando  destaque  para  as  classificações  eleitas  como  categorias  de  análise,  CDF  (cu  de  ferro)  e
Gente  Boa.  Métodos  e  técnicas:  com  suporte  teórico  de  Emile  Durkheim,  Marcel  Mauss,  Pierre  Bourdieu,  Paul  Willis  entre  outros,
buscou-se  conhecer,  mapear  as  classificações  estudantis,  verificar  que  instrumentos  de  percepção  e  apreciação  são  utilizados  pelos
estudantes  para  formarem  seus  sistemas  de  classificação.  Para  tanto  foram  utilizados  vários  instrumentos  de  pesquisa,  entre  eles:
dinâmicas  de  grupo,  atividades  com  desenhos,  fotografias,  questionários  e  entrevistas,  com  estudantes  de  8ª  série  do  ensino
fundamental  e  1ª  série  do  ensino  médio  de  duas  instituições  de  ensino  da  cidade  de  Blumenau  –  SC,  sendo  uma  pública  e  outra  privada.
Além  disso,  fez-se  uso  da  Semiologia  Gráfica,  com  suporte  teórico  de  Jacques  Bertin,  como  metodologia  para  compreender  o  objeto
em  questão.  Obras  literárias  e  artísticas  foram  aproveitadas  para  ilustrar  a  construção  e  a  complexidade  dos  sistemas  de  classificação
estudantis.  Resultados:  considerando  que  a  escola  cumpre  a  função  de  produzir  e  consagrar  os  agentes,  dotando-os  dos  esquemas  de
percepção  de  pensamento  e  de  ação,  capazes  de  torná-los  aptos  e  dispostos  a  decifrar  os  produtos  culturais  produzidos  nas  instâncias
de  produção  de  bens  eruditos,  buscou-se  observar  através  das  formas  de  classificação  estudantil  como  se  entrelaçam  de  maneira
complexa  as  classificações  sociais  e  professorais,  relacionando-as  ao  capital  cultural  em  sua  forma  transmutada  como  capital  escolar
adquirido.  Conclusões:  constatou-se  que  o  sistema  de  classificação  estudantil  apresenta-se  fortemente  ligado  ao  capital  escolar
adquirido  e  ao  héxis  corporal,  que  promovem  a  distinção  no  espaço  escolar.
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Título: Saberes lingüísticos sobre escrita mobilizados por professores e alunos em processo de reescritura 
textual

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071124009016015P6

Palavra Chave: transposição didática, escrita, reescrita

Resumo:  Os  objetivos  dessa  pesquisa,  que  tem  como  tema  os  saberes  mobilizados  por  professores  e  alunos  durante  o  processo  de
reescritura  textual,  são  (1)  contribuir  para  a  reflexão  sobre  as  práticas  de  orientação  destinadas  à  reescritura  de  textos  no  Ensino  Médio;
(2)  verificar,  nas  orientações  dadas  pelo  professor  ao  aluno,  que  saberes  sobre  escrita  são  mobilizados  pelo  professor;  (3)  identificar
quais  saberes  sobre  escrita  predominam  no  processo  de  reescritura  pelos  aprendizes  em  sua  versão  final.  Trata-se  de  um  estudo
descritivo-qualitativo  realizado  em  duas  séries  (1º  e  3º)  do  Ensino  Médio  da  Rede  Estadual  de  Ensino,  na  cidade  de  Campina  Grande,
interior  da  Paraíba.  Considerando  que  na  situação  de  ensino-aprendizagem  o  professor  mobiliza  saberes  sobre  escrita  que  são
transpostos  para  seus  alunos  e  são  esses  saberes  transpostos  os  “responsáveis”  pela  compreensão  da  orientação  e  supostamente
subsídio  da  produção  escrita  do  aluno,  observamos  nesta  pesquisa  quais  saberes  sobre  escrita  são  mobilizados  pelo  professor  no
momento  da  orientação  para  reescrita  e  quais  saberes  predominam  na  versão  final  dos  aprendizes.  Esta  pesquisa  está  fundamentada  nas
concepções  de  mobilização  de  saberes  e  transposição  didática  relacionando-as  à  concepção  de  escrita.  Como  resultado  da  investigação,
destacamos  que  as  professoras,  embora  parcialmente,  durante  a  orientação,  mobilizam  saberes  sobre  escrita.  Estes  saberes  são
classificados  em  gramaticais,  textuais  e  sócio-pragmáticos.  O  resultado  observado  nas  versões  finais  dos  alunos  comprovou  a
mobilização  dessas  concepções  de  escrita,  embora  a  mais  utilizada  seja  a  concepção  gramatical  de  escrita.
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Título: Trajetóriasafetivo-sexuais entre jovens do ensino médio:  Implicações dos sentidos de amor e 
maternidade
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Palavra Chave: Trajetórias Afetivo-Sexuais; Juventude; Maternidade

Resumo:  Esta  dissertação  se  insere  na  Linha  de  Pesquisa  "Processos  Formativos,  Diferença  e  Valores",  em  uma  vertente
comprometida  com  estudos  sobre  os  saberes,  práticas  e  representações  que  permeiam  as  relações  escolares,  considerando-se,  de  forma
particular,  os  aspectos  referentes  às  questões  de  gênero,  sexualidade,  classe,  raça  e  geração.  A  pesquisa  tem  como  objeto  o  estudo  das
trajetórias  afetivo-sexuais  de  seis  jovens  estudantes  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  da  periferia  urbana  de  Presidente  Prudente/SP,
com  idade  entre  15  e  18  anos.  Interessa  aos  estudos  em  educação,  preocupados  com  o  formação  para  a  vida  sexual  do(a)s  jovens,  o
reconhecimento  de  todos  os  elementos  envolvidos  com  a  vivência  da  sexualidade.  Considera-se  que,  entre  estes,  existe  um  aspecto
pouco  privilegiado  nas  investigações:  aqueles  que  são  referidos  aos  sentimentos,  emoções,  desejos  e  idealizações  dos  indivíduos.
Portanto,  objetivou-se  tomar  o  contexto  das  emoções  como  elemento  central  na  análise  das  experiências  afetivo-sexuais  vividas  por
essas  jovens,  o  que  implicou  a  interpretação  dos  significados  que  cabem  aos  sentimentos,  sonhos  e  idealizações  em  torno  da
maternidade  e  do  amor  romântico.  Estes  foram  relacionados  com  as  suas  declarações  acerca  de  seus  comportamentos,  práticas  e
projetos  de  vida.  A  iniciação  sexual  e  afetiva,  em  suas  modalidades  do  ficar,  do  namoro,  da  primeira  vez,  da  gravidez,  da  vida  conjugal
e  do  casamento  foram  focos  especiais  de  atenção  no  caminho  da  pesquisa.  Foram  utilizados  os  referenciais  teóricos  dos  estudos
sócio-históricos  e  culturais,  para  interpretar  as  múltiplas  possibilidades  de  viver  e  pensar  a  experiência  amorosa,  em  um  lugar  e  tempo
sócio-históricos  determinados.  Os  procedimentos  metodológicos  de  pesquisa  ligam-se  às  abordagens  qualitativas,  de  cunho
etnográfico,  sendo  os  instrumentos  básicos  para  a  coleta  de  dados:  questionários,  registros  das  observações  diretas  em  caderno  de
campo  e  entrevistas  semi-estruturadas.  Os  resultados  obtidos  revelam  que  a  sexualidade  juvenil  configura-se  enquanto  um  processo  de
aprendizagem  das  relações  afetivas  e  relacionais  entre  parceiros.  Nota-se  que  as  práticas,  as  sensibilidades  e  os  significados
concernentes  às  relações  afetivas  sofreram  muitas  mudanças,  ao  longo  do  tempo,  as  quais  podem  ser  percebidas  em  termos  de
continuidades/permanências  e  descontinuidades/rupturas.  Nesse  contexto,  para  além  das  características  culturais  mais  globalizantes,  foi
observada  a  presença  de  múltiplas  territorialidades  no  campo  da  produção  da  vida  subjetiva  e  das  identidades  sociais  dessas  jovens.  As
representações  que  dizem  respeito  ao  relacionamento  a  dois,  pautado  no  ideal  romântico,  de  casamento  e  de  maternidade  são
substanciais  na  forma  como  elas  organizam  e  conduzem  muitas  de  suas  práticas  no  campo  erótico-afetivo.  Por  sua  vez,  o  desejo  de  ter
filhos  ainda  se  configura  como  uma  representação  extremamente  forte  e  está  diretamente  relacionado  à  conquista  da  felicidade  pessoal
e  conjugal.  Desse  modo,  o  ideal  de  maternidade  se  traduz  em  uma  forte  experiência  de  gênero,  mas  também  conserva  seus  recortes
próprios  em  termos  de  classe  e  de  geração.
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Título: Conselho de classe e série participativo: tensões , Acertos e desacertos da construçã da gestão 
democrática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007833017018007P8

Palavra Chave: participação; gestão escolar; Conselho de Classe e Série.

Resumo:  A  presente  pesquisa,  de  natureza  qualitativa  de  cunho  etnográfico,  está  direcionada  às  políticas  educacionais  voltadas  para  a
descentralização,  que  tem  seu  campo  de  atuação  no  universo  micro  da  escola.  Nesse  contexto,  é  evidenciado  o  papel  dos  colegiados
escolares,  entre  eles  o  Conselho  de  Classe  e  Série,  pois  esse  vem  se  concretizando  como  um  dos  espaços  que  mais  favorecem  a
participação  dos  diferentes  segmentos  da  escola,  tornando-se  determinante  para  a  qualidade  da  democratização  da  gestão  escolar  e  do
ensino-aprendizagem.  A  pesquisa  desenvolveu-se  em  três  momentos:  1)  análise  da  documentação  escolar;  2)  observações  em  uma
instituição  escolar  estadual  da  rede  pública  de  São  Bernardo  do  Campo  e  3)  entrevistas  abertas  e  semi-estruturadas  com  pais,  alunos,
professores  e  gestores  que  serviram  de  suporte  para  tecer  as  considerações  sobre  as  práticas  realizadas  durante  os  Conselhos  de  Classe
e  Série.  Os  objetivos  da  pesquisa  foram:  verificar  como  vem  se  estruturando  a  participação,  seus  acertos  e  desacertos  na  construção  da
gestão  democrática  da  escola;  desvelar  o  processo  de  implantação;  entender  como  se  dão  as  relações  entre  avaliação  e  aprendizagem
em  sala  de  aula.  Mesmo  tratando-se  de  um  estudo  de  caso  referente  ao  Conselho  de  Classe  e  Série,  pode-se  concluir  que  a  participação
é  mediada  por  relações  de  poder,  que  se  revelam  a  partir  da  interpretação  das  falas,  e  que  estas  se  apresentam  como  determinantes  para
a  ampliação  da  democracia  dentro  do  ambiente  escolar.
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Título: Competência, Reforma do Ensino Médio e Sociabilidade: uma análise sobre as diretrizes curriculares 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074533001014001P0

Palavra Chave: Ensino médio, competências, sociabilidade, reformas

Resumo:  A  dissertação  centra-se  na  análise  do  ordenamento  jurídico  produzido  pejo  governo  FHC  e  seu  fundamento  no  âmbito
educacional  de  modo  a  colocar  em  movimento  a  construção  dos  objetivos  de  transição:  um  novo  ser  social  e  um  novo  trabalhador.  E,
ainda,  o  porquê  do  modelo  de  competência  ser  utilizado  na  produção  do  documento  orientador  do  ensino  médio.  Para  tanto,
escolhemos  como  objeto  de  pesquisa  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (DCNEM)  ¬instituídas  pela  Resolução
CEB/CNE  no.  03/98  e  pelo  Parecer  CEB/CNE  no.  15/98  -  em  face  de  sua  importância  como  documento  orientador  desse  nível  de
ensino.  Nossa  análise,  porém,  se  restringe  ao  documento  citado,  ou  seja,  no  âmbito  da  proposta  governamental  de  orientação  para  o
ensino  médio,  não  averiguando  seus  resultados  empíricos  na  prática  pedagógica.  Neste  sentido,  primeiramente  centramos-nos  na
análise  do  conteúdo  das  DCNEM  como  sendo  exemplo  da  proposta  da  reforma  educacional  de  FHC.  Em  síntese,  pretendemos
demonstrar  que  com  a  reforma  do  ensino  médio  implementada  pelo  Estado  e  justificada  pela  necessidade  de  adequação  desse  nível  de
ensino  à  nova  realidade  econômica,  social  e  cultural  advinda  das  mudanças  ocorridas  nas  últimas  décadas,  as  DCNEM  foram
formuladas  seguindo  as  novas  configurações  estipuladas  pelas  mudanças  realizadas  em  todas  as  esferas  sociais.  Desse  modo,  a
modificação  na  estrutura  curricular  e  a  redefinição  dos  conteúdos  a  serem  transmitidos  propõem  que  a  escola  contribua  na  formação  do
indivíduo  para  uma  nova  sociabilidade  adequada  a  atual  situação  social.  Procuramos  apontar  partes  do  documento  que  denotam  a  idéia
de:  1)  educação  num  contexto  de  mudanças;  2)  nova  formação  do  indivíduo  para  este  contexto;  3)  novo  currículo  orientado  para  o
desenvolvimento  de  competências;  4)  caráter  utilitarista  do  ensino  e  a  secundarização  dos  conhecimentos  científicos.  Considerando
que  as  DCNEM  foram  elaboradas  segundo  o  modelo  de  competência,  focamos  este  tema  de  modo  a  entender  como  foi  a  inserção  do
referido  modelo  no  âmbito  educacional,  também  como  e  quando  esta  noção  emergiu  e  passou  a  sobressair-se  nos  discursos  referentes
ao  trabalho  e  a  educação.  Para  isso,  detalhamos  esse  processo  desde  seu  início,  até  as  atuais  conseqüências  em  diversos  âmbitos,
prioritariamente  no.  âmbito  educacional.  Entendemos  que  a  escolha  do  modelo  de  competência  como  base  para  a  elaboração  das
DCNEM  ocorreu  com  intuito  de  atender  às  supostas  necessidades  advindas  com  a  nova  configuração  social,  como,  por  exemplo,  a
formação  de  um  novo  trabalhador.  Essa  apropriação  foi  legitimada  pelo  governo.  e  intelectuais  de  distintas  áreas  que  o  consideram
como  próprio  para  a  educação  no.  século  XXI,  de  modo  que  o  modelo  foi  considerado  ideal  para  tal  empreitada,  justamente  por  suas
características  comportamentais  e  individualizantes.  Para  uma  análise  completa  do  ordenamento  jurídico  referente  à  reforma  do  ensino
médio,  além  de  analisarmos  as  DCNEM  fez-se  necessário  entendermos  o  contexto  em  que  o  documento  foi  produzido.  Com  este
propósito,  procuramos  explicar  as  bases  político-econômicas  e  sociais  responsáveis  por  propiciar  a  ascensão  experimentada  pelo
modelo  de  competências  e  sua  inserção,  principalmente  no.  âmbito  educacional.  Fizemos,  então,  um  breve  retrospecto  sobre  a  atual
forma  histórica  do  sistema  capitalista  de  produção,  pontuando  suas  transformações  ao  longo  das  últimas  décadas,  e,  conseqüentemente
as  mudanças  do  Estado,  considerando  a  estreita  relação  entre  ambos.  Detemo-nos  na  análise  das  recentes  reformas  efetuadas  no  e  pelo
Estado  brasileiro  a  partir  da  década  de  1990,  chegando  até  a  reforma  da  educação.  Neste  âmbito,  nos  ativemos,  mais  especificamente,
na  reforma  do  ensino  médio  por  acreditarmos  ter  sido  realizada  com  o  intuito  de  promover  uma  nova  sociabilidade  considerada
adequada  ao  novo  estágio  do  capitalismo,  por  meio  da  apropriação  do  modelo  de  competência  como  norteadora  na  formação  dos
indivíduos.
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Título: As estratégias discursivas na interação entre professor e aluno: suporte mediado e comunicação
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Palavra Chave: língua estrangeira, estratégias de aprendizagem,

Resumo:  Este  estudo  investiga  as  estratégias  discursivas  utilizadas  por  um  professor  de  inglês  como  língua  estrangeira  na  interação
com  seus  alunos  em  sala  de  aula  com  o  intuito  de  oferecr  algum  tipo  de  auxílio  lingüístico  ou  para-lingüístico  que  proporcione  a
compreensão  e/ou  aprendizagem  da  língua  estrangeira.  De  forma  mais  específica,  o  estudo  busca  verificar  como  o  discurso  é
construído  na  sala  de  aula  durante  as  interações  entre  o  professor  e  seus  alunos  bem  como  as  implicações  de  uma  abordagem  dialógica
para  o  desenvolvimento  da  comunicação  em  sala  de  aula.  Para  tanto,  optei  por  uma  abordagem  do  tipo  qualitativa  de  natureza
etnográfica  com  o  objetivo  de  descrever  e  interpretar  o  fenômeno  comunicativo  e  interacional  observado  no  contexto  de  pesquisa.
Além  do  professor,  doze  alunos  de  nível  pré-intermediário  -  nível  VI  -  do  Centro  de  Línguas  da  Faculdade  de  Letras  da  Universidade
Federal  de  Goiás  participaram  do  estudo  durante  um  semestre  letivo.  A  teoria  sociocultural  foi  adotada  como  eixo  orientador  deste
estudo,  tomando-se  como  principais  referências  as  noções  vygotskyanas  de  suporte  mediado  (scaffolding)  e  zona  de  desenvolvimento
proximal.  Também  recorremos  aos  estudos  de  Wood  et  al.  (1976),  para  identificar  funções  específicas  de  suporte  oferecido  pelo
professor  aos  seus  alunos,  e  de  Gumperz  (1982),  1994,  1986,  1992),  para  análise  da  sinalização  das  pressuposições  contextuais
atuantes  na  interação  em  sala  de  aula,  entre  outros.  Os  resultados  mostram  que,  com  uma  abordagem  de  ensino  focada  no  aluno,  o
professor  pode  desenvolver  uma  interação  dialógica  utilizando  estratégias  discursivas  que  promovem  a  participação  discursiva  dos
alunos  em  sala  de  aula.
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Título: Fatores associados à capacidade para o trabalho dos professores de escolas estaduais de dois 
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Palavra Chave: prof. escola estadual; riscos no trabalho;capacidade e saúde

Resumo:  As  mudanças  ocorridas  no  trabalho  e  na  acumulação  de  capital  nas  últimas  décadas  do  século  XX  refletiram  no  Estado  como
provedor  de  políticas  públicas,  voltadas  para  educação.  O  objetivo  dessa  pesquisa  foi  caracterizar  o  perfil  sociodemográfico,  estilo  de
vida  e  condições  de  saúde  e  trabalho  relacionados  com  a  capacidade  para  o  trabalho  dos  professores  do  ensino  fundamental  e  médio.  O
estudo  transversal  foi  realizado  em  nove  escolas  estaduais  de  dois  municípios  do  Estado  de  São  Paulo  e  foram  utilizados  os  seguintes
instrumentos:  questionário  com  dados  sociodemográficos,  estilo  de  vida,  trabalho  e  riscos  ocupacionais,  o  Índice  de  Capacidade  para  o
Trabalho  (ICT)  e  o  “Occupational  Stress  Questionnaire”.  A  amostra  foi  composta  por  258  professores,  sendo  81,8%  mulheres,  com
média  de  idade  de  41,4  anos  (DP  9,2)  e  43,4%  eram  sedentários.  A  média  do  ICT  desses  professores  foi  de  38,6  pontos  (DP  5,8).  Os
riscos  no  trabalho  mais  destacados  foram  repetitividade  de  movimentos,  uso  constante  da  voz  e  estresse.  Houve  associação  estatística
significativa  entre  o  ICT  e  as  variáveis  sexo/feminino  (p=0,0321),  a  idade  a  cada  ano  (p=0,0155),  saúde  comparada  a  outras  pessoas
sendo  pior  ou  igual  (p<.0001),  sentiu  dor  nos  últimos  seis  meses  e/ou  última  semana  (p<.0001),  usava  medicamentos  (p<.0001)  e  não
praticavam  atividade  física  (p=0,0237).  Esses  dados  sugerem  ações  que  visem  a  promoção  à  saúde  dos  professores  e  a  prevenção  do
desgaste  mental  e  físico  visando  melhorias  nas  condições  de  trabalho  das  escolas.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072533028010002P8

Palavra Chave: Ensino Médio; Bioética; Projeto Pedagógico.

Resumo:  O  presente  trabalho  analisa  o  projeto  pedagógico  voltado  ao  Ensino  Médio  da  Escola  Estadual  Joaquim  Ribeiro,  situada  na
cidade  de  Rio  Claro,  estado  de  São  Paulo,  no  Brasil.  O  objetivo  da  investigação  é  observar  a  existência  de  prováveis  espaços  para  a
Bioética  no  citado  projeto,  avaliando-se  a  presença  ou  não  dos  referenciais  bioéticos:  autonomia,  respeito  à  vulnerabilidade/dignidade
humanas  e  justiça/eqüidade.  A  análise  também  se  apóia  no  estudo  do  Regimento  Interno  da  escola,  com  a  finalidade  de  contextualizar
o  objeto  da  pesquisa.  O  estudo  está  focado  na  redação  do  projeto,  sistematicamente  analisado  em  relação  ao  referencial  teórico
selecionado  e  que  contempla  as  várias  áreas  do  conhecimento  que  se  entrelaçam  para  subsidiar  a  visão  que  se  pretende  delinear.  
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Palavra Chave: Escolas; formação de professores; alunos

Resumo:  Resumo  não  cadastrado.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20078833130019001P6

Palavra Chave: Formação do Sujeito, Cultura e Trabalho, História de Vida

Resumo:  Esta  pesquisa  propõe-se  a  analisar  os  programas  de  Formação  Continuada  de  Professores  do  Ensino  Médio,  do  Estado  de
São  Paulo,  desde  a  década  de  1990,  quando  se  deu  a  reforma  dessa  modalidade  de  Ensino,  a  partir  da  LDBEN  9394/96.  A  análise
apóia-se  especialmente  no  referencial  da  Teoria  Crítica  da  Sociedade,  a  partir  do  contexto  educacional  em  que  se  desenvolvem  os
programas  de  formação  continuada  trazendo:  as  abordagens  teóricas  e  os  aspectos  legais  que  respaldam  as  mesmas.  Assim,  foram
escolhidos  dentre  sete  profissionais  docentes,  que  atuam  no  ensino  médio,  em  escolas  pública,  privada  e  técnica.  A  metodologia
utilizada  foi  a  História  Oral  Temática.  A  crítica  às  práticas  de  formação  continuada  pauta-se  no  entendimento  de  que  esse  processo  de
formação  explicita  um  perfil  tecnicista,  desenvolvendo-se  a  partir  de  ações  desarticuladas,  não  contemplando  as  necessidades
apontadas  pelos  professores,  os  quais,  em  grande  medida,  ainda  têm  o  suporte  teórico  para  sua  prática,  ancorados  no  senso  comum,
comprometendo,  assim,  a  qualidade  no  processo  de  aprendizagem  dos  alunos.
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Palavra Chave: leitura – língua inglesa – concepções

Resumo:  A  prática  de  leitura  em  língua  inglesa  nas  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  não  se  constitui  ainda  em  uma  atividade
prazerosa  e  participativa  por  parte  dos  alunos.  Uma  das  possibilidades  de  se  manter  tal  fenômeno  é  devido  às  concepções  leitoras  dos
professores  que  atuam  na  educação  básica,  que  estão  embasadas  em  paradigmas  leitores  já  ultrapassados  que  visam  ora  a  habilidade  em
responder  perguntas  objetivas  de  interpretação  textual,  ora  habilidade  em  pronunciar  e  ler  bem  em  voz  alta,  entre  outras.  Diante  dessa
problemática,  este  estudo  objetiva  investigar  quais  são  as  concepções  de  leitura  em  Língua  Estrangeira  de  graduandos  de  Letras  e
mostrar  uma  prática  leitora  alternativa  em  uma  perspectiva  discursiva  do  ato  de  ler.  A  relevância  de  tal  pesquisa  se  justifica  pelo  fato
de  que  é  possível  refletir  sobre  outros  paradigmas  leitores  durante  a  formação  do  futuro  professor.  Para  atingir  os  objetivos  propostos
recorremos  ao  referencial  teórico  da  Análise  do  Discurso  da  escola  francesa,  discutindo  mais  especificamente  os  conceitos  de
interdiscurso,  formação  discursiva  e  formação  imaginária.  Foi  necessário,  também,  refletir  sobre  as  concepções  de  leitura  que  se
encontravam  explicitadas  ou  implicitadas  nas  metodologias  de  ensino  de  Língua  Estrangeira.  A  pesquisa  de  campo  foi  realizada  com
terceiranistas  de  um  curso  de  Letras  em  uma  universidade  particular  situada  no  Vale  do  Paraíba  paulistano.  Traçamos  o  perfil  desses
sujeitos  através  de  um  questionário  que  visava  coletar  dados  pessoais,  escolares  e  profissionais  desses  graduandos.  Além  disso,  foi
pedido  a  eles  que  preparassem  uma  atividade  de  leitura  em  inglês  para  alunos  da  educação  básica  em  uma  das  disciplinas  do  curso
denominada  Leitura  em  Língua  Inglesa.  A  análise  dos  dados  revelou  que  um  número  significativo  de  licenciandos  se  baseia  na  visão
de  leitura  adotada  nos  livros  didáticos,  que  se  refere  à  prática  leitora  de  um  texto  sob  a  perspectiva  de  responder  perguntas  de
interpretação  textual.  Apenas  quatro  alunos,  de  um  total  de  sessenta  e  quatro,  desenvolveram  atividades  mais  relacionadas  a  uma  visão
discursiva  de  leitura.  Nesse  sentido,  ressaltamos  a  importância  do  papel  do  docente  universitário  em  possibilitar  momentos  de  reflexão
acerca  de  práticas  leitoras  alternativas  durante  o  processo  de  formação  dos  licenciandos.
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Resumo:  Os  estudos  realizados  ao  longo  das  décadas  de  1980  e  1990,  além  de  confirmarem  o  crescimento  econômico  diretamente
relacionado  ao  nível  de  educação  de  um  povo,  passaram  a  ver  a  educação  também  como  um  mecanismo  para  o  desenvolvimento  social,
a  eqüidade  e  a  socialização  de  valores.  Reconhecidos  esses  papéis  da  educação  para  as  sociedades,  partir  da  década  de  1980,  no  bojo
da  preocupação  de  buscar  um  modelo  pós-burocrático  da  administração  pública  que  impõe  maior  eficiência,  eficácia  e  efetividade  para
as  ações  governamentais,  estava  lançado  o  desafio  de  mensurar  a  qualidade  da  educação.  Em  vários  países  foram  instituídos  sistemas
para  diagnosticar  as  condições  do  ensino  e  "medir"  a  qualidade.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  o  desempenho  das  escolas  da  rede
estadual  de  Goiás,  considerando  a  origem  socioeconômica  dos  alunos  e  as  condições  da  oferta  de  ensino  das  escolas,  a  partir  dos
resultados  obtidos  pelas  mesmas  na  Prova  Brasil  e  no  ENEM.  Foram  construídos  bancos  de  dados  com  informações  das  escolas  da  4ª  e
8ª  série  do  ensino  fundamental  e  também  da  3ª  série  do  ensino  médio.  Através  de  regressão  linear  múltipla  e  da  redução  das  variáveis
socioeconômicas  por  meio  da  Análise  de  Componentes  Principais,  foram  construídos  indicadores  socioeconômicos  para  as  escolas
(ISE)  em  cada  uma  das  referidas  etapas.  Utilizando  métodos  numéricos  de  estatística  descritiva,  correlação  e  análise  por  meio  de
gráficos,  foi  possível  relacionar  o  ISE  com  as  variáveis  que  expressam  as  condições  de  oferta  de  ensino  e  de  desempenho  nas
avaliações  educacionais.  Os  resultados  mostraram  que,  embora  não  exista  um  padrão  de  influência  desses  fatores  no  desempenho  da
escola,  (a)  as  que  têm  melhores  estruturas  são  melhores  avaliadas;  (b)  a  influência  do  ISE  explicou  apenas  parte  do  desempenho
escolar;  (c)  há  evidências  de  que  as  unidades  escolares  com  menor  ISE  têm  piores  estruturas;  e  (e)  os  professores  em  maior  nível  da
carreira  influenciam  positivamente  o  desempenho  dos  alunos,  dentre  outros.  Verificou-se  a  existência  de  fatores  intangíveis,  que
precisam  ser  melhores  compreendidos,  em  escolas  cujos  padrões  de  relação  dos  fatores  estudados  se  diferenciam  da  amostra,  além  da
necessidade  de  investigar  o  investimento  por  aluno  que  deveria  ser  realizado  pelo  Estado  para  equacionar  os  gargalos  apontados  no
estudo.  
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Palavra Chave: Ensino Médio em Rede, formação continuada de professores

Resumo:  Este  trabalho  analisa  o  programa  Ensino  Médio  em  Rede  (EMR)  na  cidade  de  Piracicaba  –  São  Paulo,  verificando  “se”  e
“como”  este  contribui  para  a  formação  continuada  de  professores.  Metodologicamente,  optamos  pelo  estudo  de  caso,  pois  buscamos
compreender  uma  realidade  particular  (EMR  em  Piracicaba),  tratada  como  uma  unidade  dentro  do  sistema  maior  (EMR  no  Estado  de
SP).  A  formação  continuada  de  professores  tem  sido  entendida  como  um  processo  permanente  de  aprendizagem  e  de  desenvolvimento
profissional,  do  qual  a  reflexão  sobre  a  prática  pedagógica  é  parte  fundamental,  para  que  seja  possível  a  geração  e  implementação  de
propostas  que  contribuam  para  a  melhoria  da  qualidade  da  educação.  O  Ensino  Médio  em  Rede  (EMR)  é  um  exemplo  de  programa  de
formação  continuada  implementado  pela  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo,  nos  anos  de  2004  a  2006.  O  programa  EMR
envolveu  em  Piracicaba  um  total  de  45  escolas  e  776  pessoas,  das  quais  entrevistamos  40  (todas  com  Licenciatura  concluída).  A
maioria  dos  entrevistados  avalia  que  o  EMR  contribui  para  a  sua  formação  continuada  através  das  reflexões  que  são  geradas  no  grupo,
com  trocas  de  experiências,  relacionando  a  prática  com  a  teoria  e  levando  a  uma  nova  prática,  principalmente  através  dos  projetos
coletivos,  que  articulam  diferentes  disciplinas  e  inovam  a  prática  da  sala  de  aula.  Isto  vai  ao  encontro  do  entendimento  de  formação
continuada  de  pesquisadores  da  área:  a  formação  não  se  constrói  somente  por  acúmulo  de  cursos,  de  conhecimentos  ou  de  técnicas,
mas  sim,  através  de  um  trabalho  de  reflexão  e  crítica  sobre  as  práticas  e  de  (re)construção  permanente  da  identidade  pessoal  do
professor  e  de  sua  prática.  A  maior  parte  dos  entrevistados  disse  que  utiliza  (com  diferentes  periodicidades)  os  conteúdos  aprendidos
do  programa  EMR  e  alguns  estão  desenvolvendo  projetos  com  outros  professores  na  escola  de  origem,  alterando  a  prática  pedagógica
com  os  alunos.  Por  outro  lado,  as  observações  realizadas  mostraram  que  para  alguns  professores  o  EMR  era  apenas  mais  um  programa
oficial  que  a  categoria  precisava  cumprir  e  a  justificativa  para  isto  era  a  forma  de  condução  do  programa,  ou  seja,  a  sua  organização  e  a
metodologia  utilizada.  Concluímos  que  o  Estado  de  São  Paulo  tem  oferecido  alternativas  para  a  formação  continuada  de  seus
professores  e  o  EMR  é  um  exemplo.  Acreditamos  que  o  que  falta  é  uma  política  de  formação  continuada  mais  consistente,  que
alinhave  as  alternativas  oferecidas,  tornando-as  mais  efetivas  e  constantes.
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Resumo:  Levando  em  conta  as  propostas  da  LDB  para  o  Ensino  Médio,  este  estudo  propõe  uma  reflexão  acerca  do  trabalho  com  a
disciplina  de  Literatura  Brasileira,  especialmente  no  que  se  refere  às  obras  indicadas  para  os  processos  seletivos  da  Universidade
Federal  de  Santa  Maria  (PEIES  e  Vestibular).  A  existência  dos  exames  vestibulares  para  ingresso  ao  Ensino  Superior  é  um  fator
decisivo  na  elaboração  dos  conteúdos  programáticos  das  escolas,  visto  que  muitos  estudantes  pretendem  realizar  as  provas.  Buscou-se
nessa  pesquisa  verificar  se  os  vestibulares  e  demais  processos  seletivos  como  o  PEIES  constituem-se  como  barreiras  no  ensino  de
Literatura  Brasileira,  ou  se  existem  formas  de  trabalhar  com  textos  indicados  pela  universidade  sem  que  outros  conteúdos  e  objetivos
da  disciplina  sejam  prejudicados.  Procurou-se  também  observar  a  existência  da  preocupação  em  relacionar  as  obras  estudadas  com  o
contexto  atual  da  sociedade  por  parte  dos  professores,  por  acreditar-se  que  esta  pode  ser  uma  maneira  de  instigar  os  estudantes  a
pensarem  criticamente  sobre  o  mundo  que  os  cerca.  A  primeira  parte  do  capítulo  inicial  consiste  na  análise  de  fragmentos  de
entrevistas  realizadas  com  professoras  de  Literatura  Brasileira  que  trabalham  com  o  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  na  cidade  de  Santa
Maria.  O  objetivo  é  constatar  a  percepção  das  mesmas  em  relação  ao  trabalho  com  a  disciplina  e  com  as  obras  literárias.  Foram
escolhidas  para  a  realização  da  pesquisa  duas  escolas  da  rede  pública  de  Ensino,  uma  da  rede  particular  e  uma  escola  técnica  vinculada
à  UFSM.  Buscou-se  também  verificar  a  maneira  pela  qual  os  alunos  se  relacionam  com  a  disciplina  de  Literatura  Brasileira  e  com  as
obras  indicadas  para  o  PEIES  e  o  vestibular  através  de  um  questionário.  A  segunda  etapa  desse  trabalho  constitui-se  de  uma  análise  das
obras  Terras  do  sem-fim  e  Contos  gauchescos,  destacando-se  questões  significativas  dentro  dos  livros  em  questão  que  poderiam  ser
tomadas  como  pontos  de  partida  para  uma  aproximação  entre  o  texto  literário  e  a  realidade  do  aluno.  O  trabalho  de  interpretação
proposto  é  apresentado  em  contraste  com  o  relato  de  professores  acerca  de  seu  trabalho  com  as  referidas  obras.  No  terceiro  capítulo,
são  retomadas  algumas  questões  abordadas  ao  longo  da  pesquisa  com  o  intuito  de  buscar  uma  qualificação  do  ensino  de  Literatura
Brasileira  no  Ensino  Médio.  Somente  com  uma  constante  reavaliação  das  práticas  educativas  será  possível  obter  melhorias  na
formação  de  leitores  críticos  e  apreciadores  da  obra  literária.
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Palavra Chave: rebeldia, disposições comportamentais, poder disciplinar

Resumo:  Este  trabalho  analisa  o  comportamento  adolescente,  inspirado  principalmente  na  noção  foucaultiana  de  poder  disciplinar
como  relação  que  visa  produzir  indivíduos  autônomos,  considerando  a  adolescência  como  período  em  que  a  conquista  da  autonomia  é
superestimada  e  estimulada  para  a  formação  de  indivíduos  aptos  à  vida  em  sociedade.  A  rebeldia  comumente  atribuída  aos
adolescentes  estaria  associada  não  somente  a  tentativas  de  afirmação  de  autonomia,  mas  também  à  separação  estrutural  e  institucional
entre  o  mundo  social  mais  amplo  (reservado  aos  adultos)  e  o  mundo  infanto-juvenil,  onde  indivíduos  são  preparados  para  a  vida  em
sociedade,  mas  sem  participar  plenamente  dela.  Tal  separação  assume  seu  aspecto  mais  estrutural  nas  instituições  de  ensino,  que  se
ocupam  fundamentalmente  em  formar  indivíduos,  transmitindo  saberes  majoritariamente  teóricos  sobre  o  mundo,  estimulando  uma
abordagem  reflexiva  da  realidade  e  fornecendo  conhecimentos  mínimos  para  que  o  indivíduo  sinta-se  capaz  de  definir  o  papel  social
que  assumirá  ao  entrar  na  vida  produtiva.  Com  estes  saberes  e  outros  adquiridos  em  relações  e  mídias  diversas,  os  adolescentes
discutem  fundamentos  mais  práticos  da  vida  em  sociedade  com  referenciais  teóricos  e  ideológicos,  contestando  o  funcionamento  e  as
imposições  da  sociedade,  principalmente  aquelas  que  se  apresentam  como  restrições  ao  exercício  de  sua  autonomia.  Ao  longo  deste
trabalho,  observando  estudantes  do  ensino  médio  em  duas  escolas  e  reunindo  material  bibliográfico  diverso  sobre  disposições
comportamentais,  reprodução  de  normas  e  valores  e  comportamento  desviante,  argumento  que  a  rebeldia  atribuída  aos  adolescentes  é
mais  uma  classificação  externa  do  que  um  caráter  intrínseco  a  estes  atores,  sendo,  muitas  vezes,  pouco  reconhecido  e  reproduzido  por
eles.  Palavras  chave:  rebeldia,  disposições  comportamentais,  poder  disciplinar,  socialização,  autonomia  v
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072433021015007P1

Palavra Chave: gênero textual, aprendizagem de inglês

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  foi  investigar  como  propostas  de  trabalhos  com  gêneros  textuais  podem  contribuir  para  a
aprendizagem  de  inglês  de  alunos  em  uma  1a  série  do  Ensino  Médio.  Para  tanto,  foi  construída  uma  unidade  didática  fundamentada
nos  pressupostos  teóricos  de  Lopes-Rossi  (2002  e  2003  apud  LOPES-ROSSI,  2005),  Ramos  (2004  e  Dolz  e  al  (2004),  considerando  os
Parâmetros  Curriculares  nacionais  para  o  Ensino  Médio  (BRASIL,  1998).  Os  dados  coletados  por  meio  de  uma  pesquisa  interventiva
de  colaboração  de  base  interpretativista  (Cvalcanti,  1991)  foram  examinados  em  duas  etapas.  Na  primeira  etapa,  veirificou-se  as
percepções  dos  alunos  ao  processo  de  aprendizagem  à  luz  do  socionteracionismo  proposto  por  Vygotsky  (1934/2005),  dos  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (BRASIL,  2002),  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Língua  Estrangeira
(BRASIL,  1998)  e  das  propostas  de  trabalhos  com  gêneros  de  Lopes-Rossi  (2002  e  2002  apud  LOPES-ROSSI,  2005),  Ramos  (2004  e
Dolz  et  al  (2004.  Na  segunda  etapa,  as  produções  dos  alunos  foram  analisadas  a  parti  dos  moldes  sugeridos  por  Cristovão  (2002)  e
Lousada  (2007),  com  base  em  Broncakart  (1999),  envolvendo  principalmente  a  capacidade  de  ação,  a  organização  textual  e  as
caracterísitcas  lingüístico-discursivas  do  gênero.  Três  conclusões  principais  do  estudo  foram:  (a)  a  proposta  de  trabalho  com  o  folder
turístico  foi  fundamental  para  os  alunos  no  que  diz  respeito  à  aquisição  de  Língua  Estrangeira,  uma  vez  que  o  gênero  instigou  a
criticidade  e  a  conscientização  dos  alunos  sobre  a  real  utilização  desse  texto  em  su  própria  sociedade,  além  disso,  a  proposta  promoveu
a  interação;  (b)  a  Línga  Materna  teve  um  papel  crucial  como  mediadora  na  aprendizagem  da  Língua  Estrangeira;  e  (c)  a  proposta  de
trabalho  com  o  folder  turístico  foi  eficaz  e  significativa  para  os  aprendizes.
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Palavra Chave: interdisciplinaridade; ensino médio; formação porfissional.

Resumo:  O  objetivo  principal  desta  dissertação  foi  o  de  pesquisar  as  causas;  I)  das  dificuldades  de  implementação  do  Novo  Ensino
Médio  (que  estabelece  no  currículo  nacional  a  interdisciplinaridade  como  um  princípio);  II)  das  dificuldades  dos  professores  para  com
o  trabalho  interdisciplinar;  III)  da  resistência  dos  mesmos  em  relação  a  ele.  O  método  utilizado  foi  o  da  pesquisa  bibliográfica,
observando-se  as  posições  de  dois  grupos  de  pensadores  quanto  ao  problema  discutido  neste  trabalho.  No  primeiro  grupo  (Foucault;
Nietzsche;  Hockeimer  da  Escola  de  Frankfurt  e  Veiga-Neto)  foram  indicadas  para  a  implementação  dificuldades  epistemológicas,
enquanto,  no  segundo  (Marx  e  Santos  Filho),  foram  apresentadas  políticas,  econômicas  e  sociológicas  dificuldades  a  serem  superadas
para  que  se  atinja  o  objetivo  almejado  no  projeto  educacional.
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Título: Interdisciplinaridade: Um Conceito Polissêmico
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Palavra Chave: interdisciplinaridade, mapas cognitivos, ensino

Resumo:  Interdisciplinaridade  é  um  termo  que  tem  sido  bastante  utilizado  no  contexto  educacional.  A  proposta  deste  trabalho  é  a  de
investigar  os  significados  de  interdisciplinaridade  presentes  na  literatura  e  nos  documentos  oficiais  educacionais  brasileiros  e
compara-los  com  as  concepções  desse  termo  apresentadas  por  alguns  professores.  Para  tanto,  realizamos  uma  análise  minuciosa  da
literatura  e  dos  documentos  oficiais(LDB,  PCNEM,  PCN+  e  OCEM)  buscando  revelar  as  visões  de  interdisciplinaridade  apresentadas.
Na  sequencia,  realizamos  entrevistas  semi-estruturadas  com  dezesseis  professores,  oito  dos  quais  atuantes  no  nível  superior  e
pesquisadores  na  área  de  Ensino  de  Ciências  (seis  desses  foram  também  consultores  do  MEC  na  elaboração  dos  documentos  oficiais
supracitados).  Além  desses,  entrevistamos  sete  professores  atuantes  no  Ensino  Médio,  três  dos  quais  mestrandos  em  Ensino  de
Química.  Das  entrevistas  foram  selecionadas  "unidades  de  análise"  e  mapas  cognitivos  foram  construídos.  A  partir  das  análises  da
literatura,  dos  documentos  oficiais  e  dos  mapas  cognitivos,  foi  possível  categorizar  duas  concepções  de  interdisciplinaridade  que
fiderem  epistemologicamente  e  metodologicamente:  i)  a  partir  do  professor,  ii)  entre  professores.  A  concepção  a  partir  do  professor
encontra  eco  nas  proposições  de  Piaget,  Jantasch,  Bianchetti,  Bertalanffy  e  nos  documentos  PCNEM  e  PCN+.  Dos  professores
entrevistados,  somente  três  estão  de  acordo  com  essa  viosão.  Por  outro  lado,  a  defesa  de  uma  proposta  de  interdisciplinaridade  entre
professores  é  defendida  por  Gusdorf,  Japiassu,  Santomé,  Fazenda,  Machado,  Zabala  e  pelos  documentos  OCEM  de  2004  e  2006.  Essa
também  é  a  concepção  da  maioria  dos  professores  entrevistados  (treze  de  dezesseis).  Os  dados  apontam  que  a  interdisciplinaridade
convive  com  concepções  diversas,  revelando  uma  polissemia.  Para  os  professores  do  Ensino  Médio  em  exercício,  entretanto,  parece
prevalecer  a  concepção  de  interdisciplinaridade  entre  professores.  A  proposta  interdisciplinar  num  grupo  de  professores  pode  estar
revelando,  mais  do  que  uma  concepção  epistemológica,  uma  necessidade  de  orientação  sobre  como  efetuá-la  na  prática.

Data Pesquisa: 19/1/2009

Autor: Valdir Pedro Berti

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 19/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do Professor

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.019 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1020
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Palavra Chave: trabalho; indivíduo; cidadania; emancipação humana; liberali

Resumo:  Esta  dissertação  investiga  a  concepção  de  indivíduo  presente  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio
(PCNEM),  a  partir  da  hipótese  de  que  se  trata  de  uma  concepção  liberal  de  indivíduo.  A  análise  é  feita  a  partir  das  reformas
educacionais  empreendidas  pelo  Governo  FHC  na  década  de  1990.  O  contexto  dessas  políticas  está  relacionado  ao  surgimento  do
Neoliberalismo,  da  Globalização,  do  Pós-modernismo  e  do  Toyotismo.  Evidenciam-se  as  mudanças  no  âmbito  da  educação  e  seus
vínculos  com  o  Relatório  da  UNESCO,  bem  como  as  mudanças  na  organização  do  trabalho  conhecido  como  reestruturação  produtiva.
Esses  processos  decorrem  da  divisão  do  trabalho  na  sua  fase  fabril  como  conseqüências  das  crises  do  capitalismo  e  suas  adequações.
Ao  analisarmos  as  implicações  da  concepção  liberal  no  campo  da  Educação,  encontramos  o  indivíduo,  proprietário  de  si  mesmo,
autônomo  e  preocupado  com  o  seu  sucesso.  Embora  o  liberalismo  tenha  na  autonomia  do  indivíduo  seu  princípio  fundamental,
promove  a  separação  entre  o  trabalho  e  o  conhecimento  e,  portanto,  a  unidade  entre  o  fazer  e  o  pensar:  o  ser  humano  autônomo  é
aquele  que  consegue  fazer  o  que  pensa  e  pensar  o  que  faz.  O  professor,  como  indivíduo,  não  consegue  pensar  o  seu  fazer  pedagógico  e
o  aluno,  na  mesma  condição,  não  consegue  relacionar  suas  experiências  de  vida  com  o  que  aprende  na  escola.  Assim,  acreditamos  que
a  escola,  difusora  do  conhecimento,  reproduz  essa  concepção  liberal,  principalmente  na  relação  professor  /aluno,  o  que  pode  ser
constatado  no  volume  dos  PCNEM.  Na  perspectiva  liberal,  professores  são  indivíduos  que  ensinam  e  os  alunos  são  indivíduos  que
aprendem.  Numa  sociedade  organizada  a  partir  da  divisão  social  do  trabalho  o  conhecimento  difundido  pela  escola  também  é  dividido.
Num  mundo  dividido,  organizado  em  classes  sociais,  a  desigualdade  torna-se  real.  O  liberalismo  propõe  como  solução,  que  o  indivíduo
incorpore  a  figura  do  cidadão,  portador  de  direitos  e  deveres.  O  cidadão  dos  PCNEM  é  o  indivíduo  neoliberal,  pós-moderno,  que  faz
suas  reivindicações  e  participa  ativamente  da  sociedade,  sem,  no  entanto,  conseguir  sua  emancipação,  pois,  a  cidadania  jamais
eliminará  a  desigualdade  social,  jamais  permitirá  aos  indivíduos  serem  efetiva  e  plenamente  livres.  
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Palavra Chave: Capitalismo, Educação, Práticas Docentes, Conteúdos Ambienta

Resumo:  Esta  dissertação  vincula-se  à  linha  de  pesquisa  Saberes  e  Práticas  Educativas,  do  Programa  de  Mestrado  da  Faculdade  de
Educação  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia  –  MG  -  (FACED/UFU).  Seu  problema  central  é  verificar  como  se  comportam  as
práticas  docentes  com  os  conteúdos  ambientais  em  escolas  públicas  das  periferias  pobres  das  cidades.  Para  realizar  esta  análise,  foi
escolhida  uma  escola  pública  situada  num  bolsão  de  pobreza  da  periferia  da  cidade  de  Uberaba  (MG).  Para  este  trabalho  foram  eleitas
as  disciplinas  de  Geografia,  Biologia  e  Química,  justamente  pela  proximidade  destas  disciplinas  com  o  objeto  pesquisado.  Foi
escolhida  para  a  investigação,  uma  única  turma  da1ª  Série  do  Ensino  Médio.  A  metodologia  utilizada  foi:  observação  direta  em  sala  de
aula,  aplicação  de  questionários  aos  alunos  e  moradores  da  comunidade  situada  na  área  da  escola  e  entrevistas  com  os  três  professores
das  referidas  disciplinas.  A  fundamentação  teórico/conceitual  deste  trabalho  parte  da  utilização  do  materialismo  histórico,  objetivando
compreender  o  ambiente  urbano  e  seus  problemas,  a  partir  da  análise  deste  ambiente  sob  a  ótica  da  desigualdade  social  e  da  segregação
sócio-espacial,  decorrentes  do  atual  modelo  de  produção  econômico:  a  sociedade  capitalista.  Para  isso  foi  preponderante  um  estudo  das
relações  capital/trabalho,  do  processo  de  industrialização/urbanização  e  dos  conceitos  advindos  da  relação  sociedade/natureza,
levando-se  em  consideração  o  desenvolvimento  do  atual  modelo  de  produção  econômico,  bem  como  a  relação  da  escola/educação  com
este  modelo,  considerando  o  aspecto  ambiental  enquanto  uma  dimensão  da  educação.  A  linha  teórica  utilizada  teve  por  base  autores
como  Karl  Marx,  Ístvan  Mészáros,  Antonio  Gramsci,  Ricardo  Antunes,  David  Harvey,  Paulo  Freire,  Bernard  Charlot,  Enrique  Leff,
Henri  Lefebvre,  Carlos  Frederico  B.  Loureiro,  Carlos  Walter  Porto  Gonçalves,  Genebaldo  Freire  Dias,  Edgar  Morin,  Félix  Guattari,
dentre  vários  outros  pensadores.  A  pesquisa  destacou  dados  importantes  como  a  defasagem  entre  as  práticas  de  ensino  envolvendo  os
conteúdos  ambientais  e  a  noção  sobre  os  principais  conceitos  acerca  da  temática,  a  existência  de  um  grau  satisfatório  de  percepção
ambiental  envolvendo  alunos  (as),  professores  (as),  e  moradores  (as)  da  comunidade  investigada,  além  de  uma  série  de  problemas
dificultadores  da  prática  docente  com  esses  conteúdos,  dentre  outros  fatores.  Por  fim,  verificou-se  a  necessidade  e  as  possibilidades  do
trabalho  com  os  conteúdos  ambientais,  por  intermédio  da  relação  dialógica  entre  a  escola  e  a  comunidade,  apontando  para  o  desafio  de
a  escola  cumprir  sua  função  social  e,  auxiliar  na  minimização  dos  problemas  ambientais  urbanos.  

Data Pesquisa: 19/1/2009

Autor: Valter Machado da Fonseca

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 19/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007

Organização do trabalho pedagógico
Eixos Secundário:

Pagina 1.021 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1022
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Palavra Chave: construção do conhecimento, elaboração conceitual

Resumo:  A  investigação  sobre  as  concepções  alternativas  dos  estudantes  para  os  conhecimentos  científicos  é  uma  das  principais
ênfases  das  pesquisas  realizadas  no  âmbito  da  didática  das  ciências.  Neste  contexto  de  pesquisa,  em  relação  aos  conceitos  da  química,
diversos  autores  têm  abordado  esse  assunto  nos  últimos  anos.  Estas  pesquisas  indicam  que  os  estudantes  começam  a  estudar  química
trazendo  algumas  concepções  a  respeito  da  natureza  particulada  da  matéria,  e  continuam  a  utilizá-las  em  conjunto  com  algumas
concepções  científicas,  para  explicar  os  fenômenos  relacionados  a  este  tema.  Esta  dissertação  apresenta  um  estudo  de  caso  sobre  a
elaboração  conceitual,  em  realidade  escolar,  de  noções  sobre  a  natureza  particulada  da  matéria.  Os  resultados  vêm  da  análise
qualitativa  de  seqüências  de  atividades  realizadas  por  um  grupo  prototípico  de  quatro  alunas,  envolvendo  a  participação  do  professor,
que  foram  gravadas  em  vídeo  e  transcritas  na  forma  de  protocolos.  O  material  para  análise  foi  obtido  durante  a  aplicação  de  uma
proposta  curricular  que  utiliza  a  mineralogia  e  os  estudos  dos  minerais,  como  articuladores  e  desencadeadores  dos  estudos  previstos
para  o  primeiro  ano  do  ensino  médio.  Esta  proposta  pedagógica  foi  aplicada  em  quatro  turmas  do  Colégio  Estadual  Paula  Soares  de
Porto  Alegre.  O  primeiro  artigo  desta  dissertação  intitulado  “Da  mineralogia  à  química:  uma  proposta  curricular  para  o  primeiro  ano  do
ensino  médio”  descreve  esta  proposta  pedagógica.  Os  estudos  sobre  a  natureza  particulada  da  matéria,  que  é  o  foco  da  nossa  análise,
foram  realizados  em  cinco  atividades  orientadas  segundo  proposições  didáticas  construtivistas  e  interacionistas,  ambas  inspiradas  na
epistemologia  genética:  Dissolução  e  diluição  do  permanganato  de  potássio  em  água;  expansão  do  ar  mediante  aquecimento;
Evaporação  e  condensação  do  éter  em  sistema  fechado;  Sublimação  e  ressublimação  do  iodo;  e  Mistura  de  água  e  álcool.  A  análise  do
material  produzido  nestas  atividades  resultou  em  quatro  temas  de  investigação.  No  primeiro  se  investiga  a  atribuição  da  idéia  de
partículas  ao  explicar  os  fenômenos.  O  segundo  investiga  como  ocorre  a  elaboração  conceitual  da  noção  de  vazio  no  modelo
particulado  de  matéria.  O  terceiro  investiga  a  noção  da  conservação  da  matéria.  O  quarto  estuda  o  papel  do  professor  na  construção
cooperativa  destas  noções.  Em  função  dos  resultados  desta  pesquisa  é  possível  afirmar  que  houve  evolução  dos  estudantes  em  relação  à
compreensão  dos  fundamentos  da  organização  da  matéria  a  nível  submicroscópico.  Há  melhora  na  proposição  de  modelos  mais
complexos  para  a  explicação  dos  fenômenos  estudados  em  sala  de  aula.  Eles  conseguem  compreender  a  constituição  da  matéria  por
partículas,  que  estas  determinam  suas  características  identificadas  por  sua  composição  química  e  as  propriedades  físico-químicas.
Embora  os  estudantes  tenham  mostrado  sua  compreensão  dos  fenômenos  estudados  em  sala  de  aula  é  importante  salientar  que  eles
conservam  alguma  dificuldade  de  mobilizar  o  conhecimento  construído  para  novas  situações  de  aprendizagem.  O  papel  mediador  do
professor  na  construção  de  conceitos  pelo  aluno  se  constitui  elemento  fundamental  para  a  aprendizagem  dos  estudantes  num  contexto
específico,  a  escola,  onde  se  produz  conhecimento  individual  e  coletivamente,  por  ações  propositivas  do  professor.  É  importante
ressaltar  a  valorização  do  tempo  que  o  professor  dispensa  para  seu  planejamento  das  atividades  de  sala  de  aula,  ressaltando  a
gradualidade  no  desenvolvimento  dos  conteúdos  pela  utilização  de  estratégias  metodológicas  que  consideram  os  estudantes  sujeitos
ativos  no  processo  de  sua  aprendizagem,  permitindo  sua  compreensão  dos  fenômenos  em  estudo.  Se  evidencia  nos  longos  diálogos  em
sala  de  aula  a  proposta  do  professor  de  auxiliar  os  alunos  a  compreenderem  o  que  estavam  estudando.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073019933003017007P0

Palavra Chave: ensino de química; aulas eletrônicas; uso do aplicativo Flas

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  um  conjunto  piloto  de  oito  aulas  eletrônicas,  elaboradas  com  o  uso  do  aplicativo  Flash  e  direcionadas
para  o  ensino  médio.  As  aulas  focalizam  os  tópicos  ácidos,  bases  e  sais  e  foram  aplicadas  tanto  em  escolas  públicas  quanto  privadas.  O
resultado  de  sua  eficiência  foi  avaliado  por  meio  de  questionários  respondidos  por  professores  e  alunos.  Na  opinião  dos  alunos,  uma
das  vantagens  do  material  é  que  ele  pode  ser  utilizado  em  qualquer  lugar,  a  qualquer  momento  bem  como  possui  um  apelo  visual
bastante  esclarecedor  e  estimulante.  Na  opinião  dos  professores,  a  utilização  desses  recursos,  além  de  despertar  a  atenção  e  o  interesse
dos  alunos,  facilita  o  aprendizado  mesmo  daqueles  que,  normalmente,  apresentam  mais  dificuldade  de  assimilação.  Segundo  eles,  a
grande  maioria  dos  professores  que  atuam  tanto  no  ensino  público  quanto  no  privado  estaria  preparada  para  utilizar  o  material.  Estes
resultados  indicam  que  a  aplicação  desse  recurso  pode  contribuir  para  a  formação  e  melhoria  da  qualidade  de  vida  das  pessoas,
diminuindo  os  contrastes  entre  o  ensino  público  e  o  privado.
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Palavra Chave: Matofobia. Ensino de Matemática. Práticas Metodológicas.

Resumo:  Este  trabalho  buscou  identificar  os  fatores,  associados  à  Matofobia,  intervenientes  no  alto  índice  de  reprovação  escolar  nas
1as  séries  do  Ensino  Médio  da  rede  estadual  de  ensino  de  Porto  Alegre,  referente  ao  ano  de  2005.  A  Matofobia  foi  investigada  à  luz
dos  pressupostos  teóricos  quanto  a  sua  evolução  histórica  na  Matemática;  aspectos  metodológicos  do  ensino  de  Matemática,
envolvendo  a  formação  do  professor  e  as  práticas  metodológicas  desenvolvidas  no  ensino  dessa  disciplina.  O  trabalho  envolveu  uma
abordagem  com  professores  de  Matemática  atuantes  nesse  nível  de  ensino,  os  quais  foram  selecionados,  após  analisar-se  o  índice  de
reprovação  em  Matemática  (2005)  na  série  já  mencionada.  Para  auxiliar  a  diminuir  a  problemática  da  Matofobia  foi  sugerido  um
conjunto  de  diretivas  voltadas  ao  ensino  de  Matemática  para  as  1as  séries  do  Ensino  Médio.  
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Título: Aproximações e distanciamentos: A tecnologia digital no cotidiano de leitura de professores de línguas 
portuguesa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074733007012001P8

Palavra Chave: Formação de Professores; Letramento Digital

Resumo:  Nesta  pesquisa  foram  investigadas  práticas  cotidianas  de  leitura,  no  espaço  digital,  de  professores  de  Língua  Portuguesa,  do
Ensino  Fundamental  e  Médio.  O  objetivo  consisti  em  compreender  as  possíveis  mudanças  que  as  novas  tecnologias  da  escrita,
oportunizadas  pelo  computador  e  pela  Internet,  imprimem  à  leitura  do  professor.  Para  isso,  utilizamos,  inicialmente,  um  questionário
que  nos  possibilitou  uma  primeira  aproximação  de  nossos  sujeitos  de  pesquisa  –  professores  da  rede  pública  estadual  –  e  de  suas
experiências  como  leitores  que  utilizam  ou  não,  rotineiramente,  o  suporte  digital  para  suas  práticas.  Em  seguida,  após  análise  desses
questionários,  selecionamos  50%  desses  professores  para  entrevistar,  tendo  como  critério  principal  para  essa  escolha,  entrevistar
aqueles  que,  pelas  respostas  ao  questionário,  pareciam  já  possuir  algumas  práticas  de  leitura  em  meio  digital.  As  análises  que  fizemos
dos  questionários  e  das  entrevistas,  baseadas  em  autores  como  Chartier,  Levy,  Soares  e  outros,  permitem  compreender  aspectos
essenciais  do  processo  de  apropriação  do  uso  do  computador  enquanto  suporte  de  leitura,  levando-nos  a  melhor  entender  os  sentidos
que  os  professores  dão  à  leitura  feita  na  tela  e  as  suas  concepções  sobre  os  usos  pedagógicos  do  computador  e  da  Internet.
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Título: Eficiência das escolas públicas estaduais de Minas Gerais: considerações acerca da qualidade a partir 
da análise dos dados do SICA e SIMAVE

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071332001010013P5

Palavra Chave: Economia da educação; Eficiência; DEA-bootstrap

Resumo:  Esta  dissertação  desenvolve  o  método  semi-paramétrico  denominado  Two-stage  Data  Envelopment  Analysis  para  detectar  a
fronteira  de  eficiência  das  escolas  públicas  estaduais  de  Minas  Gerais  nos  níveis  fundamental  e  Médio.  A  primeira  etapa  desse
processo  consiste  em  calcular  a  eficiência  pela  DEA  e  a  segunda  em  comparar  os  resultados  de  eficiência  por  meio  de  uma  regressão
com  variáveis  de  background  familiar  de  infra-estrutura  e  dotação  das  escolas.  Os  métodos  utilizados  baseiam-se  em  contribuições
recentes  dos  estudos  de  eficiência  não  paramétrica,  Simar  e  Wilson  (1998),  e  semi-paramétrica,  Simar  e  Wilson  (2002).  Estiveram
presentes  preocupações  para  o  controle  de  outliers  sugeridas  pelos  trabalhos  de  Cazals  et  ali  (2002)  e  Sampaio  de  Sousa  e  Stosic
(2005).  A  incorporação  dos  procedimentos  estatísticos  de  bootstrap  forneceu  mais  robustez  para  os  resultados  encontrados  e  permitiu
encontrar  o  viés  e  intervalos  de  confiança  para  os  índices  de  eficiência.  As  bases  censitárias  do  Sistema  Mineiro  de  Avaliação  da
Educação  Pública  (SIMAVE),  que  aplica  os  exames  de  proficiência  de  Matemática  e  Português  para  4ª  e  8ª  séries  do  fundamental  e  3ª
série  do  ensino  médio,  e  do  Sistema  Informacional  de  Custo  Aluno  (SICA),  além  do  Censo  Educacional  MEC/INEP  de  2005
permitiram  aplicar  uma  das  primeiras  analises  de  eficiência  por  escola  desenvolvida  para  o  ensino  básico  do  país.  Os  resultados
encontrados  sugerem  que  uma  complementaridade  dos  insumos,  dentro  e  fora  da  escola,  possibilita  o  seu  melhor  desempenho.  Escolas
localizadas  nas  mesoregiões  do  estado  onde  há  mais  abundância  de  recursos  educacionais  possuem  chance  maior  de  serem  mais
eficientes  e  prestarem  um  ensino  de  maior  qualidade.  Porém,  existem  bons  exemplos  de  desempenho  em  regiões  mais  carentes  e,  em
termos  gerais,  os  resultados  do  produto  educacional  do  estado  pode  melhorar  bastante  se  se  conseguir  um  maior  nível  de  eficiência
para  as  escolas  estaduais.
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Título: Os desafios da energia no contexto da termoquímica: modelando uma nova idéia para aquecer o ensino 
de química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073632001010001P7

Palavra Chave: ensino de química; energia; educação; termoquímica

Resumo:  Atualmente,  o  ensino  de  ciências  te  focado  sua  atenção  na  compreensão  sobre  a  natureza  e  os  processos  através  dos  quais  o
conhecimentos  científico  se  desenvolve.  Diversas  pesquisas  tem  efantizado  a  importância  de  os  processos  de  ensino  e  aprendizagem
serem  conduzidos  a  partir  de  uma  perspectiva  fundamental  na  construção  de  modelos.  Nesses  contextos,  o  envolvimento  dos  alunos  em
atividades  de  modelagem  emerge  como  uma  parte  essencial  de  uma  abordagem  de  ensino  mais  dinâmica  e  significativa  para  os  alunos.
Nesta  perspectiva,  uma  perspectiva,  uma  proposta  para  o  ensino  do  tema  energia  envolvida  nas  transformações  químicas  foi  elaborada
a  partir  do  diagrama  Modelo  de  Modelagem.  Para  subsidiar  a  proposição  da  estratégia,  aspectos  relacionados  à  evolução  histórica  das
idéias  sobre  calor  e  energia  ao  longo  dos  tempos  foram  considerados.  Esta  pesquisa  apresenta  a  estratégia  de  ensino  elaborada  e  analisa
sua  aplicação  a  uma  situação  regular  de  ensino,  discutindo  suas  contribuições  para  que  alunos  do  ensino  médio  aprendam  os  principais
aspectos  conceituais  relativos  ao  tema  energia  envolvida  nas  transformações  químicas.  O  estudo  foi  conduzido  em  uma  turma  do
segundo  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  federal  (alunos  com  idades  entre  16-19  anos).  Os  dados  foram  coletados  a  partir
de  matérias  escritos  produzidos  pelos  alunos  durante  todo  o  processo,  gravações  em  vídeo  de  todas  as  aulas  e  notas  de  campo.  A  partir
da  análise  dos  dados  escritos  e  da  participação  dos  alunos  nas  discussões,  um  estudo  de  caso  foi  redigido  para  cada  grupo.  A  análise
desses  estudos  de  caso  permitiu  discutir  a  contribuição  de  atividades  de  modelagem  na  aprendizagem.  Além  disso,  os  modelos
elaborados  pelos  alunos  também  foram  discutidas  à  luz  de  aspectos  históricos  referentes  ao  desenvolvimento  do  conhecimento  acerca
da  energia.  Os  resultados  dessa  pesquisa  permitem  concluir  que  o  desevolivimento  de  todo  o  processo  foi  significativo  para  os  alunos,
permitindo  a  eles  construir,  testar  e  reconstruir  novas  idéias.  A  stratégia  também  permitiu  que  os  alunos  atuassem  como  construtores  do
seu  próprio  conhecimento,  desenvolvendo  uma  visão  crítica  e  reflexiva  sabre  o  fazer  ciência.
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Título: Regência verbal: Reflexões sobre teoria e prática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075431004016009P4

Palavra Chave: regência verbal, PNLEM, variação lingüística

Resumo:  A  dissertação  supracitada  visa  a  descrever  a  regência  verbal  em  redações  de  vestibular  em  comparação  com  o  que  estabelece
a  gramática  escolar,  tendo  em  vista  a  proposta  para  o  ensino  de  gramática  contida  no  Programa  Nacional  do  Livro  para  o  Ensino  Médio
(PNLEM),  que  enfatiza  o  uso  efetivo  da  língua.  Uma  vez  que  o  texto  argumentativo  exigido  de  um  candidato  de  vestibular  deve  ser
redigido  na  língua  padrão  ,  entendida  como  variedade  formal  culta  do  idioma,  espera-se  que  esse  texto,  no  que  se  refere  a  regência,  se
enquadre  de  modo  geral  nas  exigências  da  gramática  normativa,  abstração  feita  de  alguns  casos  de  defasagem  entre  o  padrão
lingüístico  real  e  o  escolar.  Constataram-se,  no  entanto,  no  corpus  analisado,  desvios  de  regência  verbal  decorrentes:  (a)  do
desconhecimento  da  preposição  exigida  pelo  verbo;  (b)  do  emprego,  em  situações  formais,  da  sintaxe  típica  do  registro  informal  do
brasileiro;  (c)  do  emprego  do  objeto  direto  preposicionado  com  verbos  que  não  o  admitem;  (d)  do  emprego  de  objeto  direto
preposicionado  com  verbos  que  não  o  admitem;  (e)  da  omissão  do  objeto  direto  no  registro  formal;  (f)  da  omissão  da  preposição  antes
do  pronome  relativo;  (g)  da  incapacidade  para  empregar  pronomes  oblíquos  o  e  lhe;  (h)  da  omissão  do  pronome  oblíquo  em  verbos
pronominais.  Visando  ao  aprimoramento  do  desempenho  redacional  dos  concluintes  do  curso  médio,  o  trabalho  propõe  ainda
atividades  didáticas  –  sempre  sensíveis  aos  aspectos  discursivos  –  destinadas  à  aquisição  pelo  aluno  das  habilidades  cuja  falta  se
constatou  com  a  pesquisa.

Data Pesquisa: 20/1/2009

Autor: Viviane Santana Marquezini

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 20/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007

Políticas Públicas / Gestão educacional
Eixos Secundário:

Pagina 1.028 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1029

Título: O docente do ensino médio e as tecnologias da informação e comunicação: análise de possíveis 
alterações no processo de trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073032001010001P7

Palavra Chave: ensino médio; tecnologias; comunicação; trabalho

Resumo:  A  presente  pesquisa  consistiu  em  uma  investigação  centrada  no  processo  de  trabalho  docente  mediado  pelas  tecnologias  da
informação  e  comunicação  (TIC´s).  Teve-se  como  objetivo  principal  analisar  as  possíveis  alterações  no  processo  de  trabalho  de
docentes  que  usam  tais  tecnologias  para  o  ensino  de  disciplinas  escolares  no  ensino  médio.  Fez-se,  além  de  pesquisa  teórica,  um
trabalho  de  campo  em  três  diferentes  escolas,  duas  públicas  e  uma  privada.  Nelas,  seis  docentes  foram  entrevistados  em  dois  momentos
diferentes.  Primeiramente,  foram  localizadas  escolas  públicas  e  privadas  de  ensino  médio  que  possuíssem  propostas  pedagógicas  que
levassem  em  consideração  o  uso  das  TIC´s  no  ensino  de  seus  conteúdos  e  que  tivessem,  de  fato,  professores  que  as  usassem.  Foram
respondidos  dezenove  questionários  para  a  seleção  da  amostra  acima  citada.  Após  a  escolha  dos  sujeitos,  efetuou-se  duas  rodadas  de
entrevistas  semi-estruturadas,  com  base  na  técnica  de  História  de  Vida.  Para  as  discussões,  duas  categorias  de  análise  foram  tomadas
como  centrais:  o  processo  de  trabalho  e  as  relações  sociais  de  sexo.  Para  a  primeira  procurou-se  contribuições  na  produção  de  Karl
Marx  e  autores  marxistas.  Na  segunda,  levou-se  em  conta  as  recentes  discussões  ocorridas  na  França  no  âmbito  da  sociologia  do
trabalho.  Após  o  diálogo  entre  contribuições  teóricas  e  os  dados  obtidos  na  pesquisa  de  campo,  obteve-se  duas  grandes  alterações
presentes  no  processo  de  trabalho  dos  docentes:  a  dissolução  dos  limites  entre  o  público  e  o  privado  e  a  intensificação  do  trabalho.  Foi
constatado  que  os  docentes  que  utilizam  as  TIC´s  em  outros  espaços  e  tempos  fora  dos  escolares,  em  função  do  trabalho  que  exercem,
acabam  misturando  vida  pública  com  vida  particular.  Tais  docentes  fazem  uma  confusão  entre  tempo  de  trabalho  e  tempo  de  lazer  e
descanso.  Com  isso,  verificou-se  que  o  capital  está  explorando  mais  e  melhor  o  trabalho  dos  professores,  a  ponto  deles  já  não
conseguirem  separar  o  que  é  trabalho  e  o  que  é  lazer.  Observou-se,  ainda  que,  os  docentes  que  adotam  as  TIC´s  em  suas  práticas
cotidianas  com  alunos,  passam  por  um  processo  de  intensificação  do  trabalho.  Com  base  em  algumas  hipóteses  explicativas,  é
demonstrado  que  o  trabalho  docente  digital  colabora  para  um  significativo  aumento  da  intensidade  do  trabalho  na  medida  em  que  o
capital  extrai  do  trabalhador  mais  valia-relativa.  Chega-se  ao  final  com  a  tese  de  que  o  processo  de  trabalho  docente  baseado  nas  TIC´s
está,  de  fato,  sendo  alterado  por  essas  tecnologias,  especialmente  pela  internet.
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Título: Cinema e Ensino de História na perspectiva de professores de história

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073731005012001P0

Palavra Chave: Ensino de História; Cinema e Educação;

Resumo:  Este  trabalho  de  pesquisa  teve  como  objetivo  principal  descrever  e  analisar  práticas  de  uso  de  filmes  por  docentes  de  história
da  educação  básica,  tendo  como  eixos  centrais  as  seguintes  questões:  por  que  professores  de  história  estão  entre  os  que  mais  utilizam
filmes  em  sala  de  aula?  O  que  os  leva  a  adotar  esta  prática?  Que  critérios  utilizam  para  selecionar  os  filmes  que  exibem?  Que  uso  eles
fazem  dos  filmes  em  suas  aulas?  Como  avaliam  os  resultados  das  atividades  que  desenvolvem?  Tendo  em  conta  o  objetivo  e  questões
mencionadas,  optei  por  um  perfil  de  pesquisa  de  base  qualitativa  e,  nesta,  por  trabalhar  com  entrevistas  estruturadas.  Foram
entrevistados  professores  de  história  das  redes  pública  e  privada  de  ensino  básico  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  selecionados  em  sistema
de  rede,  ou  seja,  a  partir  de  um  ego-focal  –  informante  qualificado,  que  conhece  bem  o  campo  em  estudo  e  se  dispõe  a  ser  o  primeiro
de  possíveis  entrevistados  –  cada  entrevistado  indica  outros  possíveis  informantes  naquele  campo  configurando  assim  uma  rede  de
“especialistas”  no  tema  que  está  sendo  investigado.  O  estudo  tomou  como  ponto  de  partida,  o  fato  de  que  apesar  do  filme  se  fazer
presente  de  maneira  expressiva  nas  aulas  de  história  do  ensino  fundamental  e  médio,  ainda  não  haver  um  volume  significativo  de
estudos  que  busquem  descrever  e  analisar  o  que  leva  os  docentes  dessa  disciplina  a  fazer  uso  do  filme  e  que  usos  são  estes.
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Título: A ludicidade para o Ensino Médio na disciplina de Biologia: contribuições ao processo de 
aprendizagem em conformidade com os pressupostos teóricos da Aprendizagem Significativa
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Palavra Chave: Lúdico, Aprendizagem Significativa, Ensino Médio, Biologia

Resumo:  Esta  pesquisa  buscou  investigar  o  papel  do  lúdico  no  ensino  de  biologia  para  o  ensino  médio,  analisando  a  aprendizagem  dos
alunos  de  escolas  públicas  de  Londrina  frente  à  aplicação  de  estratégias  lúdicas.  A  pesquisa  é  de  abordagem  qualitativa  e  abrange  uma
população  de  65  alunos.  Para  a  coleta  dos  dados  utilizou-se  de  questionários  com  questões  abertas  para  os  conhecimentos  prévios  e  os
conceitos  subsunçores,  práticas  lúdicas  para  instrução,  fixação  e  aprendizagem  dos  conteúdos  contemplados,  de  entrevista  de  grupo
semi-estruturada  e  filmagem.  Tem  como  objetivo  promover  a  afirmação  do  lúdico  como  uma  estratégia  de  aprendizagem  para  o  ensino
de  Biologia  no  nível  médio  em  busca  de  uma  aprendizagem  significativa.  São  inicialmente  apresentados  os  fundamentos  teóricos  da
teoria  da  aprendizagem  significativa  e  do  lúdico.  Nesse  item,  foi  priorizada  a  discussão  sobre  os  diversos  conceitos  encontrados  na
literatura,  como  também  foi  elaborada  uma  categorização  das  estratégias  e  das  formas  de  abordagem  das  atividades  lúdicas  no  processo
de  aprendizagem.  Em  seguida,  discutimos  os  resultados  obtidos  da  aplicação  dessas  atividades  na  disciplina  de  biologia  para  alunos  do
ensino  médio  de  escolas  públicas  de  Londrina  –  PR.  Concluímos  que  aprender  e  ensinar  brincando  suscita  riqueza  de  possibilidades  de
relacionamentos  e  de  descoberta  e  apropriação  do  mundo  dos  saberes  e  dos  fazeres.
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Código: 1032

Título: A atividade experimental no ensino de Química: uma relação com o saber profissional do professor da 
escola média

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073140002012025P2

Palavra Chave: atividades experimentais;leitura positiva;saberes docentes

Resumo:  Partindo  do  pressuposto  de  que  as  atividades  experimentais  em  Química  são  importantes  para  o  ensino  desta  disciplina,  do
ponto  de  vista  dos  autores  pesquisados,  dos  professores  entrevistados  e  da  pesquisadora,  busca-se  compreender,  essencialmente,  as
razões  para  “o  uso  ou  não  de  atividade  experimental”.  Mesmo  sendo  considerada  importante,  essa  prática  de  ensino  é  pouco  usada,
constatável  pela  ausência  praticamente  generalizada  de  atividades  empíricas  no  ensino  de  Química  nos  colégios.  Propomo-nos  a  refletir
acerca  do  discurso  do  professor  de  Química  do  Ensino  Médio,  com  referência  às  atividades  experimentais,  com  respeito  ao  uso  ou  não
destas  atividades  como  mecanismo  instrucional.  Tomamos  como  referencial  para  essa  discussão,  a  teoria  da  relação  com  o  saber  de
Charlot,  que  nos  permite  desviar  o  enfoque  de  uma  leitura  negativa  da  falta  ou  da  carência  para  uma  leitura  positiva  da  relação  do
professor  com  o  seu  saber  profissional,  ou  seja,  a  relação  com  o  Eu,  com  o  Outro  e  com  o  Mundo  que  possibilita  ou  não  o  uso  dessas
atividades  como  prática  de  sala  de  aula.
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Código: 1033

Título: Protocolos de leitura: uma proposta interdisciplinar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071833005010022P6

Palavra Chave: Leitura - protocolo da leitura - interdiciplinaridade

Resumo:  As  dificuldades  em  trabalhar  a  leitura  em  sala  de  aula  motivaram  esta  pesquisa  sobre  a  leitura,  que  centra-se  nas  práticas  de
leitura  de  professores  de  História.  Trata-se  de  averiguar  como  fatos  históricos  e  sociais  são  mediados  através  do  texto.  O  objetivo  é
incentivar  uma  prática  pedagógica  de  leitura  a  partir  da  criação  de  protocolos  de  leitura,  numa  perspectiva  interdisciplinar,  entre  as
disciplinas  de  Língua  Portuguesa  e  História,  no  Ensino  Fundamental.  A  construção  de  protocolos  de  leitura  exige  uma  visão  múltipla
sobre  leitura,  em  que  a  ética  seja  capaz  de  superar  cânones  e  construir  uma  interpretação  crítica.  Esta  submetida  à  retórica,  verdade,
textualidade  e  razão,  contribuindo  para  a  formação  de  um  sujeito-leitor,  num  trabalho  coletivo  entre  educandos  e  educadores  
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Código: 1034

Título: Filosofia no ensino médio e o problema da formação política: uma discussão sob a perspectiva da teoria 
crítica.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200712333002010001P6

Palavra Chave: Filosofia, ensnio médio.

Resumo:  Qual  o  papel  a  ser  desempenhado  pela  Filosofia  no  Ensino  Médio?  Partindo  desta  questão,  tendo  como  base  a  Teoria  Crítica
da  Escola  de  Frankfurt,  este  trabalho  defende  a  tese  de  que  a  principal  contribuição  da  filosofia  para  a  educação  reside  em  seu  caráter
eminentemente  político.  O  seu  ensino  deve  contribuir  para  a  formação  política  dos  estudantes,  proporcionando  um  esclarecimento
sobre  as  forças  que  pretendem  guiá-los  de  forma  heterônoma,  para  que  eles  possam  construir  a  sua  própria  autonomia,  tornando-se
plenamente  cidadãos,  responsáveis  por  si  e  por  toda  a  sociedade.  O  esclarecimento  é  entendido,  à  maneira  de  Kant,  como  a  “saída  do
homem  de  sua  auto-inculpável  menoridade”.  Para  que  a  educação  proporcione  uma  formação  para  a  “maioridade”,  o  professor  de
Filosofia  precisa  articular-se  com  os  demais  educadores  para  a  construção  de  uma  educação  crítica  que  reconheça  a  sua  essência
política.  As  principais  forças  da  heteronomia,  nas  sociedades  modernas,  são  representadas  pela  indústria  cultural  e  pela  racionalidade
instrumental,  que  determinam  de  forma  direta  e  indireta  todo  o  processo  educativo  tradicional.  Por  isso,  a  disciplina  de  Filosofia
precisa  refletir,  filosofando  com  os  estudantes,  sobre  o  caráter  reacionário  que  a  cultura  pode  assumir,  quando  fabricada  pela  indústria
cultural.  Ela  precisa  ser  uma  filosofia  para  a  contradição  e  para  a  resistência  às  forças  da  heteronomia,  para  proporcionar  aos  estudantes
as  possibilidades  concretas  de  emancipação,  não  apenas  individual,  mas  de  toda  a  humanidade.
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Título: Uma investigação sobre o estudo de derivadas associado ao conceito de velocidade instantânea no 
Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075250001019001P8

Palavra Chave: Educação emCiências.Matemática Qualitativa.Mapas Conceituais

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  investigar  de  que  forma,  poderíamos  introduzir  as  equações  diferenciais  para  os  alunos  do
Ensino  Médio  e  de  estes  poderiam  compreender  os  modelos  matemáticos  envolvidos.  Elaboramos  uma  investigação  sobre  as
Velocidade  Instantânea  com  estudantes  do  ensino  Médio  que  participaram  de  uma  edição  do  projeto  Canoas,  realizado  no  campus  da
UFMT  de  Cuiabá,  no  período  de  12  a  29  de  novembro  de  2006.  Este  curso  teve  duração  de  40  horas  e  foi  organizado  em  dez
encontros;  a  intenção  do  projeto  Canoas  é  possibilitar  a  experimentação  de  recursos,  metodologias  e  reformulações  do  currículo  de
Ensino  Médio  no  tocante  a  Educação  em  Ciências.  As  estratégias  de  ensino  se  deram  com  base  na  noção  intuitiva  de  limite,
constituindo-se  material  didático  que  apresentamos  textos  com  informações  relativas  a  gráficos  que  expressavam  o  movimento  de
veículos  em  situações  relacionadas  ao  cotidiano  e  com  a  construção  de  retas  tangentes  a  pontos  das  curvas  determinávamos  as
velocidades  instantâneas.  Tal  proposta  apoiou-se  em  softwares  para  compor  estruturas  visuais,  enfocando-se  a  Geometria  Dinâmica
pelo  CABRI  GEOMETRE  II,  paralelo  a  construção  e  manipulação  de  gráficos  cartesianos  através  do  WINPLOT  e  composição  de
mapas  Conceituais  utilizando  o  programa  CMAP  TOOLS  para  organização  didática  e  verificação  de  aprendizagem.  Utilizamos  como
referenciais  teóricos  o  conceito  de  Matemática  Qualitativa  e  a  Teoria  da  Aprendizagem  Significativa  iniciada  por  David  Ausubel.  O
foco  da  análise  da  aprendizagem  dos  estudantes  está  na  construção  de  Mapas  Conceituais  que  dez  alunos  construíram  acerca  dos
estudos  realizados.  Utilizamos  tais  instrumentos  com  o  conceito  de  Diferenciamento  de  Funções  com  uma  Variável  Real.
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Código: 1036

Título: Paisagens da leitura em Inhumas: escola e família

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072652001016004P2

Palavra Chave: práticas de leitura; discurso;

Resumo:  Nesta  pesquisa  busco  analisar  os  discursos  de  pais  e  filhos  sobre  suas  práticas  de  leitura  no  ambiente  familiar.  Escolhemos
seis  escolas,  duas  particulares  e  quatro  estaduais  do  município  de  Inhumas,  no  estado  de  Goiás.  Escolhemos  pesquisar  a  leitura  em
família  por  acreditar  que  já  é  hora  de  melhorar  o  desempenho  da  leitura  em  avaliações  oficiais,  um  dos  caminhos  pode  ser  o  estudo  das
práticas  de  leitura  e  letramento  em  cas.  Distribuímos  nas  escolas  questionários  para  as  turmas  de  nono  ano  (antes  oitava  série)  de
ensino  fundamental,  por  acreditar  que  dado  o  fim  do  ensino  fundamental,  início  do  médio,  estses  alunos  já  devem  apresentar  como
leitores,  com  uma  história  de  leitura  e  práticas  de  leitura,  tanto  na  escola  quanto  fora  dela,  no  ambiente  familiar.  Conseguimos  ao  todo
31  questionários  respondidos,  sendoque  14  de  filhos,  14  de  seus  pais,  dois  de  professores  e  um  diretor  de  escola  estadual.
Considerando  a  leitura  como  porta  de  entrada  para  os  demais  saberes,  como  construção  de  sentido  e  meio  de  acesso  ao  patrimônio
cultural  e  as  práticas  mais  complexas  do  letramento,  pergunto  aos  alunos  sobre  suas  práticas  de  leitura  na  escola  e  em  cas,  sobre  o
relacionamento  de  seus  pais  com  suas  leituras,  sobre  a  prática  de  leitura  na  escola  e  em  casa,  sobre  o  relacionamento  de  seus  pais  com
suas  leituras,  sobre  a  prática  de  leitura  na  escola,  sobre  as  atividades  e  avaliações  de  leitura  e  o  que  acham  do  envolvimento  com  a
leitura  dos  filhos,  suas  práticas  de  leitura  em  família,  nos  dias  atuais  e  no  passado,  para  analisar  mudanças  de  comportamento  de
letramento  ao  longo  de  gerações.  Utilizando  de  conceitos  como  discurso,  enunciado,  formação  discursiva,  imagem  e  memória
discursiva,  encontrados  em  teóricos  como  Foucault  (1996),  Pêcheux  (1971),  Maingueneau  (2004)  e  outros  elaboramos  uma  lista  de
categorias  da  AD  que  utilizamos  durante  a  pesquisa.  Já  a  leitura  foi  embassada  por  Chartier  (1998),  Hérbrard  (1998),  Soares  (2004),
Ferreira  (2001,  2004),  Souza  (2005,  2006)  e  outros  que  levantam  a  questão  da  pesquisa  em  leitura,  dos  padrões  e  comportamentos
letrados,  o  conceito  de  letramento,  as  práticas  de  leitura  e  os  modos  de  ler,  conceitos  importantes  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa.
Analisando  as  respostas  dos  pais  e  alunos  de  escolas  públicas  e  privadas  do  município  de  Inhumas  descobrimos  que  há  o  interesse  por
parte  da  família  em  melhorar  a  situação  da  leitura  em  cas,  que  as  famílias  de  classes  C,  D  e  E  participantes  revelaram  a  presença  da
leitura,  contrariando  o  discurso  de  alguns  professores  que  insistem  em  dizer  que  em  casa  e  a  família  não  pratica  leitura  e  não  ajuda  a
escola.  Concluímos  a  pesquisa  com  a  conclusão  que  é  preciso  conscientizar  professores  e  coordenadores  sobre  a  importância  da
orientação  de  leitura  para  as  famílias,  um  envolvimento  maior  da  família  nas  atividades  de  letramento  dos  filhos  pode  garantir  um
futuro  escolar  mais  fácil  para  seus  filhos  e  um  trabalho  mais  prazeroso  para  os  professores.
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Código: 1037

Título: A visão do jovem manauense do ensino médio sobre a velhice e o envelhecimento

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007633005010028P4

Palavra Chave: Velhice, Envelhecimento, Educação, Representação

Resumo:  Este  estudo  investiga  as  representações  sociais  do  jovem  manauense,  estudante  do  ensino  médio,  sobre  o  velho  e  a  velhice,
estabelecendo  relação  entre  os  dados  históricos  e  a  construção  do  pensamento  social  sobre  o  tema,  buscando-se  identificar  a  maneira
essas  representações  se  expressam  nas  relações  sociais  e  a  influência  do  processo  educacional  na  sua  formação.  Acredita-se  que  a
educação  poderia  servir  como  atenuante  para  reduzir  a  dissonância  de  valores  e  idéias  que  causam  tensão  entre  as  diferentes  gerações,
e  conhecer  o  processo  de  envelhecimento  seria  possibilitar  ao  jovem  uma  educação  voltada  para  a  realidade,  contribuindo  para  a
mudança  de  paradigmas  e  para  reverter  o  processo  social  de  desvalorização  dos  idosos  na  cultura  brasileira.  Partindo  da  análise  do
discurso  dos  sujeitos,  estabeleceu-se  um  diálogo  entre  os  dados  empíricos  e  a  base  teórica,  dentro  de  uma  perspectiva  sócio-histórica  e
cultural.  A  análise  interpretativa,  apoiada  na  hermenêutica-dialética,  fez  emergir  dados  que  corroboram  a  permanência,  na  atualidade,
de  estereótipos  relacionados  ao  processo  de  envelhecimento,  assim  como  a  lacuna  deixada  pela  educação  relativamente  ao  tema  na
formação  dos  jovens  
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Título: Uso de situações do cotidiano para investigar a utilização de conceitos de eletricidade por alunos do 
ensino médio e de um curso profissionalizante

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071425003011012P1

Palavra Chave: Cotidiano, profissionalizante

Resumo:  Nesta  pesquisa,  insvestigamos  a  utilização  de  conceitos  de  eletricidade,  do  tipo  força  elétrica,  campo,  potencial,  energia,
corrente  e  choque  elpétrico  por  alunos  do  Ensino  Médio,  Técnico  e  Profissionalizante,  em  situações  do  cotidiano.  Também
identificamos  diferenças  entre  essas  abordagens  e  as  empregadas  teórico  a  Teoria  dos  Construtos  Pessoais  de  George  Kelly,  mais
especificamente  o  Corolário  da  Fragmentação,  que  pode  explicar  a  ocorrência  de  ações  inconsistentes  do  aluno  em  eventos
considerados  semelhantes  pelo  professor.  Participaram  desta  pesquisa  55  alunos  de  escolas  da  Reghião  Metropolitana  do  Recife.
Aplicamos  um  questionário  com  questões  abertas  e  semi-abertas,  baseadas  no  informativo  da  página  da  concesseionária  de  energia
(CELPE)  na  internet,  para  insvestigar  as  concepções  dos  alunos  sobre  esses  conceitos.  em  relação  a  esses  conceitos,  a  maioria  dos
materiais  didáticos  não  os  relacionam  com  as  situações  vivenciadas  pelos  alunos  no  seu  dia-a-dia  e  alguns  deles  apresentam  erros
conceituais  e  até  mesmo  ausência  desses  conceitos  
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Código: 1039

Título: O uso de fotografia para o ensino de produção escrita de textos em prosa no gênero crônica.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007133021015007P1

Palavra Chave: leitura de fotografia, produção escrita de crônica

Resumo:  Esta  pesquisa  foi  desenvolvida  sob  o  tema  a  leitura  de  fotografia  e  a  produção  escrita  do  gênero  discursivo  a  crônica.  Este
trabalho  surgiu  a  partir  da  observação  das  dificuldades  do  aluno  do  ensino  médio  de  escola  pública  em  produzir  o  texto  escrito  em  sala
de  aula.  Sabedor  de  que  esse  tipo  de  atividade  que  envolve  a  leitura  de  fotografia  e  a  produção  escrita  não  é  uma  prática  constante  nas
escolas  da  rede  pública  para  os  alunos  do  ensino  médio,  embora  haja  divulgação  e  espaço  para  que  as  propostas  dos  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  –  os  PCN  de  Linguagens,  Códigos  e  suas  Tecnologias  –  possam  ser  aplicadas,  esta  pesquisa  tem  como  objetivo
principal  colocar  em  prática  um  modelo  de  atividade  com  base  na  interação  voltado  para  a  leitura  de  fotografia  que  propicie  ao  aluno
do  ensino  médio  condições  adequadas  para  produzir  textos  em  aula  de  língua  portuguesa.  Outro  objetivo  da  pesquisa  é  estimular  o
aluno  a  perceber,  através  da  leitura  de  fotografia,  que  o  seu  texto  pode  ser  produzido  a  partir  de  situações  vividas  por  ele  e
realimentadas  pelos  elementos  contidos  na  imagem.  Este  trabalho  articula-se  através  de  duas  linguagens,  ou  seja,  a  linguagem
não-verbal  e  a  linguagem  verbal,  da  fotografia  e  da  crônica,  respectivamente.  Levando  em  conta  que  a  foto  e  a  crônica  se  utilizam  de
diferentes  linguagens,  foram  analisados  três  trabalhos  dos  alunos  do  ensino  médio  da  rede  pública  do  estado  de  São  Paulo.  Cabe
ressaltar  que  esta  pesquisa  está  ciente  da  idéia  de  que  a  fotografia  ainda  não  é  vista  pelos  jovens,  principalmente  aqueles  que  cursam  o
ensino  médio,  alvo  da  minha  pesquisa,  como  um  gênero  que  possui  uma  linguagem  rica  de  significados  e  que  deve  ser  lida  e
interpretada,  pois  em  uma  fotografia  haverá  histórias  diversas  que  precisam  ser  compreendidas  pelos  seus  leitores.  Para  analisar  a
fotografia  e  a  crônica  dos  alunos  da  primeira  série  do  ensino  médio,  foram  utilizadas  a  teoria  do  punctum  –  o  punctum  funciona  como
um  elemento  motivador  que  desperta  o  leitor  de  fotografia  para  um  dado  importante  na  imagem  e  que  é  relevante  para  a  sua  escrita  –,
as  categorias  dos  componentes  hierárquicos  e  a  fase  de  interpretação.  Embora  a  fotografia  e  a  crônica  sejam  gêneros  distintos,  o
trabalho  realizado  com  os  alunos  nos  mostra  que  na  produção  escrita  do  gênero  discursivo  crônica  utilizando  o  gênero  fotografia  como
base  da  construção  temática,  as  diferentes  linguagens  neles  contidas  apresentam  uma  regularidade  no  que  se  refere  a  um  momento
sócio-histórico  retratado  por  ambos,  de  acordo  com  a  visão  de  mundo  do  locutor.  Esta  pesquisa  procura  dar  uma  resposta  aos  interesses
da  escola  em  trabalhar  atividades  planejadas  com  o  aluno  do  ensino  médio  para  o  desenvolvimento  de  suas  capacidades  em  produzir  o
texto  na  língua  materna  através  da  leitura  de  fotografia  em  sala  de  aula.  Nessa  perspectiva,  com  base  na  teoria  que  sustentou  esta
pesquisa,  acredita-se  que  o  uso  de  fotografia  em  trabalhos  de  produção  escrita  de  crônica  pode  propiciar  melhoria  ao  aluno  do  ensino
médio  no  campo  da  leitura  e  da  produção  escrita,  além  de  oferecer  possibilidades  para  que  ele  se  transforme  em  uma  pessoa  atuante  e
com  discernimento  a  respeito  da  realidade  que  o  cerca.  
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Título: Estratégias de Estudo Individual de Estudantes do Ensino Médio do Distrito Federal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007153003012001P9

Palavra Chave: ESTRATÉGIAS DE ESTUDO; EXPERTISE; METACOGNIÇÃO

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  como  objetivos  identificar  o  tempo  de  dedicação  ao  estudo  individual  dos  estudantes  de  ensino  médio  do
Distrito  Federal,  investigar  estratégias  de  estudo  individual  desses  estudantes  em  termos  de  conteúdo,  táticas,  critérios  da  escolha  de
tarefas,  ambiente  de  estudo,  regularidade  e  estrutura,  bem  como  investigar  como  estratégias  de  estudo  individual  interagem  com  o
contexto  maior  da  sala  de  aula.  Os  participantes  foram  356  estudantes  do  ensino  médio  de  6  escolas  (3  públicas  e  3  particulares),  com
idade  entre  13  e  20  anos.  Estes  responderam  a  um  questionário  de  formato  misto  com  51  questões.  De  acordo  com  os  resultados,  a
maioria  dos  estudantes  tanto  de  escolas  públicas,  quanto  de  particulares,  participa  adequadamente  das  aulas  e  possui  material  didático.
No  entanto,  empreendem  relativamente  pouco  estudo  individual  para  as  aulas,  com  uma  tendência  de  concentrarem  os  estudos  em
períodos  que  imediatamente  antecedem  às  provas.  A  grande  maioria  pensa  que  deveria  estudar  mais  individualmente  do  que  estuda.
Esta  resistência  ao  estudo  talvez  esteja  vinculada  à  idéia  que  têm  de  que  estudar  não  é  prazeroso,  embora  considerem  um  projeto  de
vida.  Entre  as  estratégias  de  estudo  adotadas  pelos  participantes,  as  mais  freqüentes  são  ler  e  anotar,  memorizar,  re-elaborar  o  texto,
fazer  esquemas  e  pesquisar  sobre  o  assunto  (em  dicionários,  internet,  enciclopédias).  A  maioria  raramente  faz  trabalhos  em  grupo.
Quanto  à  escolha  do  conteúdo  de  estudo,  o  critério  dominante  é  o  prazer  pelo  tema,  seguido  da  facilidade  para  aprender,  curiosidade,
obrigatoriedade  e  identificação  com  o  conteúdo.  Os  participantes,  em  sua  maioria,  tendem  a  estudar  todo  o  conteúdo  em  uma  única
sessão  de  estudos  e  costumam  fazer  leituras  para  além  das  solicitações  da  escola.  Os  lugares  preferidos  para  o  estudo  individual  são
casa,  escola,  biblioteca  e  trabalho.  Os  participantes  não  costumam  fazer  nenhuma  preparação  pré-estudo.  As  implicações  dos
resultados  para  processos  de  ensino  e  aprendizagem  são  apontadas  nas  seções  de  discussão  e  conclusões.  
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Título: Avaliação da aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos (EJA): práticas correntes no Ensino 
Médio, em História

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007133020019004P6

Palavra Chave: Avaliação da aprendizagem; EJA; Ensino de História

Resumo:  A  avaliação  da  aprendizagem  tem  se  revelado  um  dos  grandes  problemas  do  desenvolvimento  do  processo  pedagógico  nos
diversos  níveis  e  modalidades  de  ensino,  exigindo  reflexões  sobre  a  importância  de  se  discutir  a  valorização  de  práticas  avaliativas
diversificadas,  que  acompanhem  o  aluno  em  seus  progressos  e  dificuldades  e  forneçam  indicadores  para  o  aprimoramento  do  trabalho
pedagógico,  na  perspectiva  de  inclusão  e  emancipação.  Na  Educação  de  Jovens  e  Adultos  –  EJA,  tal  discussão  assume  relevância
quando  se  constata  que  boa  parte  dos  alunos,  com  escolaridade  interrompida  quando  crianças  ou  adolescentes,  ressente-se  de  ter  sido
alvo  de  avaliações  autoritárias  e  excludentes.  Com  tais  preocupações,  o  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  processos  de  avaliação
desenvolvidos  em  classes  de  EJA,  especificamente  no  ensino  de  História,  em  nível  médio  –  conforme  descrição  e  comentários  de
participantes  de  tais  processos  –  buscando-se  identificar  práticas  correntes  de  verificação  da  aprendizagem,  procedimentos  e
instrumentos  considerados  eficazes,  critérios  de  apreciação  dos  resultados,  eventuais  medidas  relacionadas  à  sua  divulgação,  à
discussão  com  os  alunos  e  ao  redirecionamento  do  trabalho  pedagógico.  A  metodologia  da  pesquisa  compreende  análise  de
depoimentos  de  sujeitos  que  atuam  em  escolas  públicas,  remetendo-se  ao  exame  de  prescrições  oficiais  e  de  documentos  produzidos  no
âmbito  de  unidades  escolares  selecionadas.  Foram  entrevistados  coordenadores,  professores  e  alunos  de  EJA  de  duas  instituições
públicas  do  Município  de  Cubatão  /  SP:  uma  de  formação  técnico-profissional  (Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  –  CEFET),
outra  de  formação  geral  (uma  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio).  A  discussão  é  feita  à  luz  de  produção  teórica  sobre  concepção  crítica
de  avaliação  (Ana  Maria  Saul;  Cipriano  Luckesi;  entre  outros),  sobre  as  especificidades  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (Álvaro
Vieira  Pinto;  Maria  Clara  Di  Pierro,  entre  outros)  e  subsídios  sobre  currículo  (Jose  Gimeno  Sacristán;  Nereide  Saviani,  entre  outros).
Este  trabalho  –  que  integra  o  Projeto  de  Pesquisa  Currículo  e  Avaliação  em  Instituições  Educacionais  da  Baixada  Santista,  sob  a
coordenação  da  orientadora,  Profa.  Dra.  Nereide  Saviani  –  é  financiado  pela  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo,  através
do  Projeto  Bolsa  Mestrado.
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Título: Os gêneros textuais e o ensino da produção de texto: análise de propostas em livros didáticos de língua 
inglesa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007122003010008P6

Palavra Chave: gêneros textuais, produção escrita, livro didático

Resumo:  Considerando  as  novas  propostas  de  trabalho  com  a  linguagem,  baseadas  em  uma  abordagem  que  toma  como  ponto  de
partida  os  estudos  sobre  gêneros  textuais,  este  trabalho  tem  como  meta  analisar  as  propostas  de  produção  escrita  feitas  em  livros
didáticos,  observando  se  tais  propostas  contemplam  os  elementos  implicados  na  composição  dos  gêneros  textuais.  Para  desenvolver
esta  pesquisa,  analisamos  a  coleção  –  Interchange  –  Third  Edition  (2005).  Tal  coleção  é  utilizada  em  algumas  universidades,  em
escolas  do  Ensino  Médio  e  em  alguns  cursos  livres  de  línguas.  A  análise  levou  em  consideração  a  indicação  do  gênero,  do  destinatário,
do  propósito  comunicativo  e  da  forma  composicional  do  texto.  Pela  análise  dos  dados,  percebemos  que  a  maioria  das  propostas,  apesar
de  já  revelar  alguma  influência  dos  estudos  e  das  pesquisas  acerca  dos  gêneros  textuais,  pode  ser  considerada  inadequada  ou  apenas
parcialmente  adequada  à  luz  desses  estudos.  Assim,  podemos  concluir  que  as  propostas  de  produção  escrita  feitas  no  ambiente  escolar,
conforme  atestaram  os  livros  didáticos  examinados,  ainda  se  ressentem  da  falta  de  contextualização  que  seria  possível  com  um  trabalho
explicitamente  firmado  na  teoria  dos  gêneros  textuais.
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Título: Educação de surdos: a escola pela perspectiva da família.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071933053014002P8

Palavra Chave: escola, família e surdez

Resumo:  O  aluno  surdo,  inserido  na  classe  comum  de  ensino,  é  tratado  como  ouvinte  e,  a  escola,  não  considerando  as  diferenças,
continua  o  processo  de  exclusão  escolar.  A  família,  como  o  grupo  mais  próximo  do  aluno,  tem  sido  solicitada  a  participar  cada  vez
mais  da  educação  escolar  de  seus  filhos,  aumentando  a  importância  de  se  conhecer  como  os  familiares  de  surdos  percebem  o  processo
de  escolarização  de  seus  filhos.  Assim  pensando,  o  objetivo  deste  estudo  foi,  em  uma  primeira  etapa,  levantar  o  número  total  de  surdos
que  freqüentaram  as  escolas  nos  últimos  20  anos  (período  de  1985  a  2005)  em  um  município  do  interior  paulista  e,  em  uma  segunda
etapa,  conhecer  como  as  suas  famílias  perceberam  o  significado  da  escola  para  esse  filho.  Participaram  da  pesquisa  15  familiares  de
surdos  e,  destes,  13  passaram  pelo  ensino  comum  ou  especial  e  dois  não  freqüentaram  a  escola.  Inicialmente  foram  coletados  dados  em
documentos  em  todas  as  escolas,  estaduais,  municipais,  particulares  e  na  APAE.  Após  a  identificação  dos  alunos,  foram  realizadas
entrevistas  com  seus  familiares,  as  quais  foram  gravadas  e  transcritas.  Os  relatos  dos  familiares  indicaram  que  as  escolas  freqüentadas
pelos  surdos  estão  dentro  da  proposta  oralista,  que  considera  o  ouvinte  como  modelo  ideal,  e,  portanto,  não  procederam  às
modificações  necessárias  devido  à  surdez  de  seus  alunos.  De  um  modo  geral,  os  entrevistados  relataram  pouco  sobre  as  condições  dos
surdos  na  escola,  sugerindo  comunicação  insuficiente  no  núcleo  familiar  sobre  esse  processo.  A  qualidade  da  escola  foi,  na  maioria  das
vezes,  avaliada  pelas  relações  sociais,  principalmente  com  professores.  Além  disso,  as  expectativas  sobre  a  escola  eram  negativas,  por
exemplo,  quanto  a  possíveis  preconceitos.  Na  medida  em  que,  na  perspectiva  dos  familiares,  essas  expectativas  não  se  realizaram,
manifestaram  satisfação  com  a  escola  ou  conformidade.  Quanto  ao  emprego  atual  dos  conhecimentos  adquiridos  na  escola,  um  dos
entrevistados  relatou  que  a  vida  do  aluno  surdo  não  se  modificou  quando  saiu  da  escola,  deixando  perceber  que  essa  instituição  parece
não  ter  feito  nenhuma  diferença  para  ele.  Uma  mãe  disse  que  o  seu  filho,  que  freqüenta  o  ensino  médio,  aprendeu  apenas  a  ler  e  a
escrever,  sugerindo  que  as  atividades  desenvolvidas  na  escola  pouco  contribuiram  para  ampliar  os  conhecimentos  desse  filho.
Concluiu-se  que  apesar  das  mudanças  implantadas  pelas  políticas  públicas,  com  base  numa  perspectiva  de  inclusão,  a  escola  comum,
ainda  pautada  nas  bases  do  oralismo,  continua  a  excluir  e,  ao  mesmo  tempo,  impossibilitar  ao  surdo  uma  pedagogia  capaz  de  atender  às
suas  necessidades  educacionais  e  fornecer  à  família  condições  para  compreender  o  seu  verdadeiro  significado  na  sociedade.  Para  que
esse  quadro  se  modifique  é  necessário  que  a  escola  implemente  as  disposições  da  legislação  atual,  Decreto  5626/05,  e  caminhe  para  o
bilingüismo  e  biculturalismo,  podendo,  assim,  orientar  os  familiares  a  mudar  a  visão  sobre  surdo  e  surdez.
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Título: O livro didático: um eixo norteado das sequências dos conteúdos nas aulas de biologia.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071525003011012P1

Palavra Chave: Livro didático, pratica pedagogica

Resumo:  Este  estudo  teve  por  objetivo  geral  analisar  o  papel  do  livro  didático  nas  sequencias  de  conteúdo  das  aulas  de  biologia  do
ensino  médio.  E  por  objetivos  específicos  (1)  identificar  as  sequencias  de  conteúdos  de  biologia  presentes  nos  livros  didáticos  e  na
prática  pedagógica  e  (2)  relacionar  as  sequencias  de  conteúdos  presentes  no  livro  didático  e  na  prática  pedagógica  dos  professores.  O
quadro  teórico  se  insere  nas  diversas  perspectivas  teóricas  relaitvas  aos  modelos  de  ensino.  Dessa  maneira,  prática  pedagógica  é
concebida  como  sendo  uma  prática  social  orientada  por  objetivos,  finalidades  e  conhecimentos.  A  prática  pedagógica  é  uma  dimensão
da  prática  social  que  pressupõe  a  realção  teoria-pratica,  e  é  essencialmente  nosso  dever,  como  educadores,  a  busca  de  condições
necessárias  à  sua  realização.  A  metodologia  utilizada  se  insere  nas  perspectivas  dos  estudos  qualitativos  em  educação.  Participaram  da
pesquisa  11  professores  de  Biologia,  selecionados  de  forma  aleatória.  Utilizamos  por  instrumentos  de  entrevista  semi-estrutura,
videografia  e  observação  não  participante  de  aulas  de  Biologia.  Os  resultados  sugerem  que  o  livro  didático  se  constituiu,  nessas
práticas,  em  um  instrumento  de  pesquisa  e  não  um  fator  determinante  da  sequencia  dos  conteúdos  abordados  ao  longo  das  aulas.
Existem  outros  fatores  oriundos  do  trabalho  interativo  em  sala  de  aula  que  podem  modificar  a  sequencia  programada.  O  estudo  mostra
que  o  livro  didático  se  a  presentou  como  principal  referencia  para  os  professores,  ao  planejarem  exercerem  sua  prática  pedagógica,
porém  em  face  da  dimensão  interativa  em  sala  de  aula,  a  organização  dos  conteúdos  a  serem  ensinados  foi,  em  alguns  momentos
alterada.  
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Título: A relação entre o lógico e o histórico no livro didático e no ensino de termodinâmica.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007833004056079P0

Palavra Chave: Física; Estudo e Ensino; livros didáticos; termodinâmica.

Resumo:  A  presente  dissertação  trata  de  alguns  dos  problemas  no  ensino  de  conteúdos  sobre  o  calor,  na  calorimetria  e  introdução  à
termodinâmica,  que  se  inserem  em  uma  perspectiva  de  aprendizagem,  restrita  às  fórmulas  em  manuais  didáticos.  Tal  abordagem  tende
ao  estabelecimento  de  uma  relação  arbitrária  e  desconexa  com  os  atributos  conceituais  sobre  o  calor  enquanto  modalidade  de  energia;  a
partir  do  princípio  de  transferência  ou  troca  de  calor,  transformação  de  energia,  e  interação  cinética  molecular,  atributos  que  se
encontram  de  forma  arbitrária  nos  itens  de  formalismo  da  calorimetria  e  dos  enunciados  da  primeira  e  segunda  lei  da  termodinâmica,
arbitrariedade  que  torna  a  apresentação  do  conteúdo  problemática.  Estes  atributos  se  encontram  estanques  e  desconexos,  quando  na
verdade  os  referidos  atributos  se  relacionam  com  os  modelos  conceituais  historicamente  elaborados,  na  calorimetria  se  desenvolve  com
a  teoria  do  calórico  a  idéia  de  transferência  ou  troca  de  calor,  ao  passo  que  na  termodinâmica,  se  desenvolve  a  idéia  de  transformação
de  energia  e  interação  cinética  molecular.  Como  proposta  a  esta  problemática,  apresenta-se  um  esboço  da  seqüência  didática
apropriada,  com  o  intento  de  relacionar  os  atributos  do  calor  com  seus  modelos  conceituais  presentes  na  história.  O  que  não  se
estabelece  por  visão  imediata  das  fórmulas,  como  da  calorimetria  e  leis  da  termodinâmica,  ao  contrário,  esta  apresentação  requer
depurações  e  rupturas  de  conceitos,  até  chegar  à  denominação  atual.  Esta  seqüência  também  não  é  apenas  histórica,  tem  como  medida,
a  categoria  do  lógico  e  do  histórico,  dado  que  os  modelos  conceituais  estão  devidamente  respaldados  nos  argumentos  científicos,
contemplam  situações  para  modificação  e  transformação  dos  conceitos  (argumentos  estes  que  se  encontram  omitidos  e  distorcidos  nos
textos  de  livros  didáticos,  quando  os  autores  arriscam  inferências  sobre  a  história  da  ciência).  Esta  tarefa  depende  de  uma  etapa  anterior
de  análise,  e  se  realiza  por  uma  contraposição  das  referências  de  historiadores  e  de  documentos  históricos,  em  relação  às  referências
citadas  em  textos  de  obras  didáticas  conhecidas,  portanto,  repensa  a  consistência  dos  argumentos  utilizados  na  fundamentação  de
conteúdos  sobre  o  calor  para  livros  didáticos  do  ensino  médio.
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Título: Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20077033049017003P0

Palavra Chave: Tecnologia, Escola, Ensino Médio e Aprendizagem

Resumo:  Estudo  sobre  a  importância  da  formação  interdisciplinar  para  o  educando  do  Ensino  Médio,  com  ênfase  na  utilização  das
Novas  Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TICs),  voltadas  às  exigências  do  mercado  de  trabalho,  que  hoje  busca  profissionais
competentes  nas  áreas  de  informática,  comunicação  e  automação  de  sistemas.  O  estudo  analisa  a  influência  das  TICs  na  modificação
dos  hábitos,  comportamentos  e  relações  na  chamada  sociedade  do  conhecimento,  concentrando-se  em  quatro  escolas  públicas
pertencentes  a  Secretaria  Estadual  de  Educação  de  São  Paulo  e  duas  escolas  privadas,  na  cidade  de  Osasco.  Os  resultados  mostram  a
importância  decisiva  das  políticas  públicas  voltadas  à  Tecnologia  Educacional.
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Título: Metáforas-andaime: as analogias como recurso argumentativo no ensino de química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072432005016007P0

Palavra Chave: Ensino de Química; Argumentação; Analogia.

Resumo:  Com  o  olhar  atravessado  pelas  teorias  de  enunciação  e  linguagem  propostas  por  Bakhtin,  pela  dialogicidade  de  Paulo  Freire,
e,  especialmente,  pela  teoria  da  argumentação  de  Chaïm  Perelman  o  Olbrechts-Tyteca,  este  trabalho  buscou  discutir  elementos  para
uma  prática  dialógica  no  Ensino  de  Química.  O  objeto  principal  da  investigação  foi  a  utilização  de  analogias  como  recurso
argumentativo  e  ferramenta  para  o  processo  de  aprendizagem-ensino  de  Química,  em  salas  de  aula  do  Ensino  Médio.  Diversos
aspectos  permearam  a  discussão,  dentro  os  quais,  destaquei:  o  papel  da  linguagem  dentro  da  sala  de  aula;  a  importância  das  condições
prévias  dos  alunos;  a  construção  do  conhecimento  científico,  a  importância  do  auditório  na  construção  dos  discursos,  a  significação  e
importância  do  meio  social  e  cultural  no  desenvolvimento  do  conhecimento  científico  e  na  formação  dos  estudantes,  e,  como  foco
central,  o  potencial  do  uso  de  analogias  como  ferramenta  para  o  estudo  Química.  Com  a  análise  de  algumas  coleções  de  livros
didáticos  de  Química,  busquei  perceber  a  freqüência  e  a  natureza  das  analogias  utilizadas  pelos  autores.  Outro  procedimento  foram
entrevistas  com  professores  a  respeito  da  maneira  como  trabalham  tais  recursos  argumentativos.
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Título: Sintomatologia depressiva infanto-juvenil: aspectos psicológicos e relações com o desempenho 
acadêmico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20076240001016001P0

Palavra Chave: afetividade; depressão; cognição; crenças auto-diferenciada.

Resumo:  O  estudo  investigou  o  índice  de  sintomatologia  depressiva  em  alunos  de  uma  escola  pública  em  Curitiba,  assim  como  dados
referentes  às  suas  crenças,  famíla  e  notas,  delineando  correlações  entre  desempenho  acadêmico  e  possíveis  indicadores  de  humor
rebaixado.  Como  embasamento  foi  descrita  a  interação  entre  cognição  e  afetividade,  assim  como  também  os  elementos  que  a  compõe:
auto-regulação  e  crenças  auto-referenciadas.  A  coleta  de  dados  foi  feita  por  meio  de  escalas  e  material  escolar.  Em  uma  primeira  etapa,
foi  aplicado  o  instrumento  CDI  com  o  ponto  de  corte  19,  em  322  estudantes  de  5ª  a  8ª  séries  do  ensino  fundamental  e  do  1º  ao  3º  anos
do  ensino  médio,  delineando  a  sintomatologia  depressiva  da  amostra.  Na  segunda  etapa,  os  indivíduos  potencialmente  deprimidos
responderam  aos  instrumentos  PH,  Rosenberg  e  ICCAC,  delineando  respectivamente,  suas  características  quanto  a  auto-conceito,
auto-estima,  e  crenças  de  controle.  Utilizou-se  também  o  IPSF,  que  verificou  a  percepção  do  suporte  familiar  recebido  pelo  aluno.  Na
última  etapa,  foi  aplicado  o  instrumento  RAVEN  para  aferir  o  nível  intelectual  desta  segunda  amostra,  assim  como  foram  coletadas  as
médias  anuais  nas  disciplinas  Português  e  Matemática.  Os  dados  foram  submetidos  às  análises  estatísticas  multivariadas  e
psicométricas.  Uma  correlação  significativa  e  negativa  foi  encontrada  entre  os  indicadores  de  depressão  e  o  desempenho  acadêmico,
considerando  as  duas  disciplinas  reunidas.
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Título: Letramento & Literatura no Ensino Médio Noturno: um estudo de caso etnográfico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071031001017085P3

Palavra Chave: Educação Noturna; Formação de leitores; Letramento.

Resumo:  Os  resultados  de  diversos  sistemas  avaliadores  têm  constantemente  apontado  que  alunos  brasileiros  da  Educação  Básica
apresentam  uma  baixa  proficiência  de  leitura,  principalmente  estudantes  da  escola  pública  noturna.  O  texto  literário  é  também
apontado  como  sendo  de  maior  dificuldade  de  compreensão  pelos  avaliados.  De  modo  a  construir  uma  maior  legibilidade  a  este
problema,  esta  pesquisa  investiga  as  práticas  de  leitura  características  de  aulas  de  Português  em  uma  turma  de  ensino  médio  em  uma
escola  pública  noturna  do  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Para  tanto,  a  etnografia  foi  utilizada  como  método  de  coleta  de  dados  (cf.
ERICKSON,  1984;  ANDRÉ,  1995;  ERICKSON,  2001  entre  outros).  Tais  dados  são  analisados  a  partir  dos  pressupostos  de  estudos
teóricos  da  leitura  e  da  literatura  que  compreendem  estes  como  práticas  de  letramentos  que  podem  realizar-se  de  diferentes  modos,  de
acordo  com  os  conceitos  de  linguagem  e  texto  adotados  (cf.  BLOOME,  1993;  KLEIMAN,  1995;  BARTON,  2001;  LAJOLO  &
ZILBERMAN,  2002;  SOARES,  2004  entre  outros).  Os  resultados  apontam  a  pouca  prática  de  leitura  na  turma  investigada,  o  trabalho
com  a  literatura  relegado  a  elementos  históricos  e  um  desencontro  entre  os  anseios  dos  alunos  e  as  propostas  do  professor,  que  por  sua
vez  indica  falhas  na  formação  proporcionada  pela  Universidade.  Perspectivas  de  mudanças  são  apontadas  a  partir  da  necessidade  de
um  redimensionamento  da  própria  instituição  escolar
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Título: Desenvolvimento de uma proposta para o ensino de hidrostática voltada para a aprendizagem 
significativa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007442005019026P3

Palavra Chave: Hidrostática, Aprendizagem Significativa.

Resumo:  Este  estudo  visa  analisar  o  desenvolvimento  de  uma  proposta  de  exploração  na  unidade  de  Hidrostática  integrada  com  a
vivência  trazida  pelos  estudantes,  com  o  questionamento  da  teoria  (observação/reflexão)  interligada  com  a  prática  (ação),  como  forma
de  construção  do  conhecimento  significativo.  Atividades  experimentais  realizadas  no  laboratório  de  Física  foram  utilizadas  como  um
instrumento  potencialmente  facilitador  para  a  reconstrução  de  conceitos  pelos  estudantes.  O  estudo  foi  realizado  numa  Escola  estadual
do  interior  do  estado  do  Rio  Grande  do  Sul  composta  por  estudantes  do  Ensino  Médio  provenientes  da  zona  rural  do  município.  Foi
desenvolvida  uma  proposta  que  busca  explorar  os  conhecimentos  prévios  e  a  realidade  do  estudante  como  fonte  motivadora.  A  análise
realizada  buscou  explorar  o  papel  do  professor  e  do  aluno  na  construção  dessa  proposta,  e  a  evolução  da  comunicação  oral  e  escrita
dos  estudantes,  de  que  forma  as  atividades  experimentais  contribuíram  para  relacionar  teoria  e  prática  nas  aulas  de  Física  e  as
contribuições  para  formação  de  cidadãos  críticos.  Dentro  dessa  proposta,  o  professor  foi  um  elemento  moderador  e  facilitador  no
processo  ensino-aprendizagem.  Ele  teve  um  papel  reflexivo,  buscando  nos  alunos  os  conhecimentos  prévios  e  os  problemas  que  os
motivaram  para  a  observação,  reflexão  e  ação.  Os  alunos  passaram  a  expor  suas  idéias  de  modo  mais  claro  e  objetivo,  com  o  uso  de
alguns  termos  científicos,  o  que  mostrou  uma  melhoria  na  linguagem  oral  e  escrita.  Nas  atividades  experimentais,  os  alunos  tiveram  a
possibilidade  de  levantar  hipóteses,  observando-as,  discutindo-as  e  reformulando-as.  A  proposta  valoriza  os  conhecimentos  ligados  aos
problemas  e  questionamentos  do  cotidiano  próximo  e  distante  do  aluno.  Os  conceitos  de  Hidrostática  foram  incorporados  como
ferramentas  para  a  tomada  de  decisões  e  a  ação  na  comunidade.  Atitudes  como  o  diálogo,  o  respeito  ao  colega,  preocupação  com  os
acontecimentos  do  grupo  e  da  comunidade,  solidariedade  e  responsabilidade,  foram  desenvolvidas  em  sala  de  aula.
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Título: Desenvolvimento moral e uso de redes sociais de relacionamento na internet: uma relação possível?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072332001010041P9

Palavra Chave: Adolescentes; Internet; Redes Sociais.

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  analisar,  a  partir  da  perspectiva  sócio-histórico  cultural,  a  influência  das  redes  sociais  de
relacionamento  na  internet  no  desenvolvimento  moral  de  adolescentes.  Foram  estudados  157  alunos  do  ensino  médio  de  uma
instituição  pública  de  Belo  Horizonte,  com  idades  entre  14  e  19  anos.  A  partir  de  um  questionário  foi  realizado  inicialmente  um
levantamento  do  perfil  do  adolescente  usuário  das  redes  sociais  na  Internet.  Em  seguida,  utilizando-se  o  DIT  e  o  G-36,  avaliou-se  o
desenvolvimento  moral  e  a  inteligência  dos  sujeitos  da  amostra  buscando  identificar  as  correlações  encontradas  na  literatura.
Posteriormente,  utilizando-se  dilemas  morais  elaborados  especificamente  para  o  estudo,  buscou-se,  através  da  análise  de  conteúdo,
identificar  o  posicionamento  moral  dos  sujeitos  em  situações  de  interação  virtual.  Os  resultados  encontrados  apontam  para  a
necessidade  de  se  considerar  os  contextos  de  interação  social  como  elementos  importantes  para  o  desenvolvimento  moral  dos
adolescentes,  se  contrapondo  à  percepção  prevalente  na  corrente  predominante  na  literatura  sobre  o  tema.
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Título: Supressão e preenchimento do sujeito em construções com sintagma preposicionado topicalizado

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071928001010017P2

Palavra Chave: Tópico; Sintagma preposicionado; Supressão de sujeito.

Resumo:  Este  trabalho  visa  discutir  certas  construções  de  tópico  em  textos  escritos,  nas  quais  o  SP  é  topicalizado,  podendo  haver,  em
seguida,  a  supressão  do  sujeito  como  ocorre  no  exemplo  “Na  cultura  nos  fornece  o  desenvolvimento  intelectual  associados  estudo  e
conhecimento  dos  aspectos  da  sociedade”.  Esse  fenômeno  provoca  ambigüidade  na  interpretação  do  sujeito,  uma  vez  que  o  sintagma
nominal  que  constitui,  junto  com  a  preposição,  o  SP,  na  grande  maioria  das  ocorrências  coletadas,  pode  ser  interpretado  como  um
possível  sujeito  preposicionado.  Justifica-se  a  realização  desse  estudo  pela  carência  de  trabalhos  sobre  esse  fenômeno,  dificultando  a
tarefa  do  professor  de  Língua  Portuguesa  e  de  Produção  de  Textos.  A  presente  pesquisa  levanta  e  caracteriza  as  construções  de  tópico
constituídas  de  SP  e  observa  a  variação  entre  sentenças  que  apresentam  supressão  de  sujeito  e  construções  dentro  da  norma  padrão,  isto
é,  com  o  sujeito  presente  na  sentença.  Os  dados  são  coletados  em  três  turmas  de  terceiro  ano  do  Ensino  Médio,  sendo  duas  de  escolas
particulares  e  uma  de  escola  pública,  mediante  a  aplicação  de  um  questionário  com  três  questões  discursivas.  Por  se  tratar  de  uma
pesquisa  sociolingüística,  a  escolha  das  escolas  foi  motivada  pelo  perfil  sócio-cultural  de  seus  alunos,  buscando-se,  assim,  observar  o
fenômeno  tanto  entre  falantes  cujos  pais  apresentam  um  grau  de  escolaridade  mais  elevado,  quanto  entre  falantes  cujos  pais  não  são
alfabetizados.  Após  a  coleta,  levantam-se  as  variantes  observadas  e  quantificam-se,  em  seguida,  as  variáveis  lingüísticas  e
extralingüísticas.
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Título: Oralidade e ensino na rede pública paulista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074533005010022P6

Palavra Chave: Oralidade - ensino - texto oral - variação - PCN

Resumo:  No  presente  estudo,  propõe-se  demonstrar  de  que  modo  a  rede  estadual  de  ensino  vem  enfrentando  questões  relativas  ao
ensino  da  oralidade  em  língua  materna,  tendo-se  por  base  uma  pesquisa  realizada  com  Assistentes  Técnico-Pedagógicos  (ATP)  em
Oficinas  Pedagógicas  (OP)  da  Secretaria  da  Educação  do  Estado  de  São  Paulo  (SEE).  Optou-se  por  entrevistar  os  ATP  de  Língua
Portuguesa  (LP)  in  loco,  agendando-se  as  entrevistas  em  onze  OP  selecionadas  na  capital  e  no  interior  do  Estado,  sem  que,  no  entanto,
esses  educadores  tivessem  prévio  conhecimento  do  teor  da  entrevista,  com  o  objetivo  de  assegurar,  na  espontaneidade  das  falas,  o  rigor
científico  do  estudo  sobre  a  maneira  como  a  rede  pública  tem  se  empenhado  para  realizar  o  ensino  da  oralidade,  no  âmbito  da
disciplina  de  LP.  Os  objetivos  gerais  neste  estudo  consistem  em  verificar  a  maneira  como  os  ATP  de  LP  estão  operacionalizando  os
conteúdos  relativos  ao  ensino  do  texto  oral  nas  capacitações  direcionadas  aos  professores  de  Ensino  Fundamental  e  de  Ensino  Médio
da  rede  pública;  o  modo  como  compreendem  a  oralidade  e,  ainda,  o  domínio  que  possuem  a  respeito  das  teorias  pertinentes  à
linguagem  oral,  notadamente  as  que  tratam  de  estudar  e  descrever  a  fala  nas  interações  sociais,  como  a  Análise  da  Conversação  que
fundamenta  o  trabalho  aqui  proposto.  Investiga-se  também  a  articulação  dessa  compreensão  teórico-metodológica  demonstrada  pelos
ATP  com  as  propostas  contidas  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN).  Ao  se  analisar  qualitativamente  o  conteúdo  transcrito
das  entrevistas,  foi  possível  observar  que,  embora  vários  projetos  sobre  LP  estejam  sendo  desenvolvidos  nas  OP  da  Secretaria  da
Educação  do  Estado  de  São  Paulo  e  os  ATP  conheçam  teorias  do  oral,  não  há  projetos  específicos  que  contemplem  o  ensino  da
modalidade  oral  da  língua  direcionados  ao  Ensino  Fundamental  e  Médio.  Esse  fato  impossibilita  não  apenas  a  aplicação,  em  sala  de
aula,  de  modernas  teorias,  especialmente  aquelas  cujos  fundamentos  se  pautam  na  Análise  da  Conversação,  na  Lingüística  e  na
Sociolingüística,  mas  também,  a  efetiva  articulação  com  propostas  dos  PCN.
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Título: Dificuldades de Aprendizagem Conceitual em Circuitos Elétricos Reveladas Por Meio de Desenhos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071840002012025P2

Palavra Chave: desenhos; circuitos elétricos; mudança conceitual.

Resumo:  O  presente  trabalho  analisa  e  propõe  incorporar  a  linguagem  semiótica  dos  desenhos  ao  tradicional  tratamento  da  simbologia
convencional  para  estudar  circuitos  elétricos.  Tal  idéia  surgiu  da  leitura  de  recentes  pesquisas  sobre  a  dificuldade  dos  alunos  em  ler
imagens  e  dar-lhes  interpretação  coerente  e  compatível  com  a  significação  para  a  qual  foram  propostas.  Procuramos  investigar  esta
estratégia  pedagógica,  mediada  por  desenhos,  com  alunos  do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública,  a  fim  de  rastrear  a
operacionalização  e  a  formação  de  conceitos  e  seu  referente  simbólico,  identificando  as  reflexões  insatisfatórias  dos  alunos,  para  poder
corrigi-las.  Finalmente,  os  resultados  da  pesquisa  apontam  que  esta  abordagem  contribui  para  o  desenvolvimento  da  função  simbólica
e  para  uma  aprendizagem  significativa.
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Título: O discurso sobre os conceitos probabilísticos para a escola básica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072033005010005P4

Palavra Chave: Documentos oficiais, livros didáticos, questões do ENEM e OC.

Resumo:  Nossa  pesquisa  teve  como  objetivo  analisar  o  discurso  institucional  dos  conceitos  probabilísticos  na  Escola  Básica  e  verificar
se  esse  discurso  instrumentaliza  o  professor  para  que  ele  trabalhe  com  esses  conceitos,  de  forma  que,  os  alunos  aprendam  esse  conceito
de  forma  significativa.  Para  isso  analisamos  os  PCN,  os  PCN+,  Orientações  Curriculares  para  o  Ensino  Médio  e  as  questões  referentes
à  probabilidade  do  ENEM  de  1998  a  2007,  por  meio  da  Organização  Praxeológica  de  Yves  Chevallard  (1995),  o  que  nos  deu
condições  de  identificar  os  objetivos,  sugestões  de  conteúdos,  métodos  de  trabalho  e  critérios  de  avaliação  nos  documentos  oficiais,  e  a
identificar  as  tarefas,  as  técnicas  e  os  discursos  teórico-tecnológicos,  presentes  nas  questões  do  ENEM.  Os  resultados  foram
comparados  com  algumas  pesquisas  produzidas  no  âmbito  da  Educação  Matemática  que  abordam  o  ensino  e  a  aprendizagem  de
conceitos  probabilísticos.  De  modo  geral,  a  análise  das  informações  obtidas  permite-nos  concluir  que  os  documentos  oficiais  não
instrumentalizam  o  professor  e  que  o  ENEM,  de  certa  maneira,  é  responsável  por  fornecer  elementos  para  essa  instrumentalização.
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Título: Incompletudes da abordagem tradicional e suas implicações no ensino/aprendizagem da língua: um 
recorte sobre as relações de coordenação e subordinação nos períodos compostos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071133004030009P4

Palavra Chave: funcionalismo, ensino de gramática, sintaxe, coordenação x s.

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  motivação  a  situação  atual  do  ensino  de  língua  portuguesa  nas  escolas,  tida  como  problemática
especialmente  no  que  diz  respeito  ao  ensino  de  gramática.  Verificou-se,  a  partir  de  entrevistas  com  professores  do  Ensino  Fundamental
e  Médio  e  a  partir  da  análise  de  diversos  manuais  de  gramática  tradicional,  que  o  apego  ao  formalismo  é  um  dos  fatores  que  limitam  o
ensino  da  língua  que  tem,  como  objetivo  principal,  desenvolver  as  habilidades  comunicativas  do  aluno.  No  que  diz  respeito  a  aspectos
lingüísticos,  foram  analisados  neste  trabalho  os  processos  de  constituição  do  período  composto:  a  coordenação  e  a  subordinação.
Constatamos  que  a  caracterização  desses  processos  se  dá,  nos  respectivos  manuais,  apenas  com  base  no  critério  sintático  da
independência/dependência.  Contudo,  este  se  mostra  insuficiente,  dada  a  integração  dos  níveis  sintático,  semântico  e  pragmático  no
uso  da  língua.  Estudaram-se  as  conjunções  prototípicas  participantes  das  construções  por  coordenação  e  subordinação  adverbial  (as
quais  se  aproximam),  em  textos  jornalísticos  e  textos  de  literatura  romanesca  do  português  contemporâneo  do  Brasil.  Constatou-se,
com  base  nos  princípios  funcionalistas,  que  as  conjunções  podem  assumir  valores  semânticos  não  previstos  pela  gramática  tradicional,
uma  vez  que  o  uso  interfere  na  estruturação  da  língua.  O  estudo  focalizou  as  conjunções  QUANDO  e  ENQUANTO,  mais  suscetíveis
de  receber  outros  valores  superpostos  ao  temporal.  Espera-se  que  este  trabalho  ofereça  subsídios  ao  ensino  de  língua  portuguesa  –  nas
questões  gramaticais  –  de  forma  a  considerar  seus  aspectos  semânticos  e  pragmáticos,  incorporando  a  reflexão  do  funcionamento  da
língua  em  sala  de  aula.
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Título: Avaliação da imagem corporal, hábitos de vida e alimentares em crianças e adolescentes de escolas 
públicas e particulares de Belo Horizonte

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072532001010035P9

Palavra Chave: CRIANÇA, ADOLESCENTE, OBESIDADE, IMAGEM CORPORAL, HÁBITOS DE 
VIDA.

Resumo:  Objetivo:  descrever  a  satisfação  da  imagem  corporal  em  estudantes  de  seis  a  18  anos  de  escolas  públicas  e  particulares  de
Belo  Horizonte  e  relacionar  com  atividade  física,  estado  nutricional,  hábitos  alimentares  e  características  sociodemográficas.
Metodologia:  trata-se  de  um  inquérito  epidemiológico  (estudo  de  prevalência).  Foram  coletados  dados  sociodemográficos,  peso,  altura,
índice  de  massa  corporal,  atividade  física,  níveis  de  sedentarismo  e  hábitos  alimentares  e  avaliou-se  a  satisfação  corporal  por  meio  da
escala  de  silhueta.  A  idade  foi  dividida  em  quatro  grupos:  crianças  (seis  a  nove  anos),  adolescência  precoce  (10  a  13  anos),
adolescência  média  (14  a  16  anos)  e  adolescência  tardia  (17  a  18  anos).  A  amostra  foi  composta  de  1.183  alunos  de  seis  a  18  anos,
matriculados  no  Ensino  Fundamental  e  Médio  em  16  escolas  públicas  e  quatro  particulares  em  Belo  Horizonte,  Minas  Gerais.
Resultados:  pelo  cálculo  do  índice  de  massa  corporal,  5,2%  dos  alunos  eram  desnutridos,  80,1%  eram  eutróficos,  9,9%  tinham
sobrepeso  e  4,9%  eram  obesos.  A  maioria  dos  alunos  estava  insatisfeita  com  seu  corpo  (62,6%).  Do  total,  33,7%  gostariam  de  ser  mais
magros,  28,9%  gostariam  de  ser  mais  gordos  e  apenas  37,4%  sentiam-se  bem  com  o  corpo.  Na  análise  univariada  houve  diferença
estatística  significante  para  as  variáveis  raça,  classe  socioeconômica,  nível  de  escolaridade  do  responsável,  tipo  de  escola,  tipo  de
alimentação.  Os  tabagistas,  os  brancos,  os  alunos  cujos  responsáveis  tinham  curso  superior  completo,  os  alunos  pertencentes  às  classes
socioeconômicas  mais  altas,  os  estudantes  de  escolas  particulares,  os  que  comiam  mais  frutas,  fibras  e  vegetais  e  mais  alimentos  ricos
em  gorduras  saturadas  desejavam  ser  mais  magros.  Já  os  negros,  os  alunos  cujos  responsáveis  tinham  o  1o  grau  completo/2o  grau
incompleto,  os  alunos  pertencentes  às  classes  socioeconômicas  mais  baixas,  os  estudantes  de  escolas  públicas,  os  que  tinham  dieta
muito  inadequada  em  fibras,  frutas  e  vegetais  desejavam  ser  mais  gordos.  Entre  os  alunos  que  desejavam  perder  peso,  os  tabagistas
tinham  cerca  de  duas  vezes  mais  chances  de  querer  perder  peso  do  que  quem  não  fumava.  Os  alunos  de  escolas  particulares  possuíam
1,64  vez  mais  chance  de  querer  emagrecer.  Os  alunos  que  consomiam  dieta  rica  em  gordura  apresentaram  quase  duas  vezes  mais
chances  de  querer  perder  peso.  Entre  os  alunos  que  gostariam  de  ganhar  peso,  as  chances  dos  estudantes  de  escolas  públicas  eram
quase  duas  vezes  maiores  de  desejar  ganhar  peso  do  que  alunos  de  escolas  particulares.  Os  que  praticavam  mais  atividade  física  tinham
1,5  vez  mais  chance  de  querer  ganhar  peso  do  que  os  que  praticavam  menos  atividade  física.  Os  alunos  com  dieta  “muito  inadequada”
em  fibras,  frutas  e  vegetais  exibiram  1,43  vez  mais  chance  de  querer  ganhar  peso.  Conclusão:  os  resultados  mostraram  percentual
elevado  de  estudantes  com  insatisfação  corporal,  que  se  inicia  já  numa  idade  precoce.  A  prevenção  do  desenvolvimento  de  uma
imagem  corporal  desfavorável  torna-se  muito  importante,  pela  associação  com  transtornos  alimentares,  baixa  auto-estima,  limitações
no  desempenho  psicossocial,  depressão  e  também  com  a  manutenção  da  obesidade.
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Título: Formação de Professores Para o Uso das Tecnologias: o caso dos professores de inglês do ensino 
fundamental das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007927001016003P5

Palavra Chave: Políticas Públicas; Educação; Capitalismo; Tecnologias.

Resumo:  O  presente  trabalho  de  pesquisa  objetivou  verificar  a  formação  continuada  de  professores  para  o  uso  das  tecnologias  ao
examinar  como  estão  ou  não  sendo  utilizadas  as  tecnologias,  em  especial  o  computador  e  a  internet,  pelos  professores  de  língua  inglesa
do  ensino  fundamental  das  escolas  da  rede  municipal  de  ensino  de  Aracaju-SE,  e  em  que  proporção  elas  podem  contribuir  com  o
processo  educativo.  Com  vistas  a  embasar  a  pesquisa  empírica,  um  esforço  teórico  foi  empreendido,  levando  à  reflexão  acerca  das
determinações  dos  processos  socioeconômicos,  políticos  e  culturais  em  curso,  na  atual  etapa  do  capitalismo  mundial,  num  contexto  em
que  cresce  a  importância  atribuída  à  língua  inglesa,  bem  como  a  inserção  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação.  Analisaram-se
também,  as  políticas  de  formação  continuada  dirigida  aos  docentes,  além  das  políticas  públicas  de  informatização  da  educação,  com  o
intuito  de  se  entender  a  realidade  local  e  compara-la  com  os  desenvolvimentos  na  aprendizagem  de  línguas  mediada  por  computador.
Tratou-se  de  pesquisa  bibliográfica,  documental  e  empírica,  a  última  utilizando  como  instrumento  a  entrevista  semi-estruturada  e  tendo
como  amostra  não-probabilística  intencional,  9  professores  de  inglês  de  6  escolas  municipais,  26,5%  do  número  total  de  docentes  de
língua  inglesa  que  atuam  no  ensino  fundamental  da  rede.  Os  resultados  encontrados  apontam  para  a  inexistência  de  políticas  públicas
de  formação  docente  para  a  utilização  das  tecnologias,  para  a  ineficiência  do  ensino  de  língua  inglesa,  e  a  ineficácia  dos  programas  de
formação  continuada  oferecidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação.  Ou  seja,  de  maneira  mais  ampla,  o  estudo  constatou  que  as
tecnologias  da  informação  e  comunicação  são  estabelecidas  à  margem  do  processo  educativo.
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Título: Elaboração de Uma Sequencia Didatica centrada no gênero Cartum

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200710024001015051P1

Palavra Chave: Gêneros textuais, cartum, ensino de LE.

Resumo:  Com  base  nas  teorias  textuais  de  gênero,  analisamos  diversos  tipos  de  cartum,  principalmente  aqueles  utilizados  no  ensino
médio  e  especialmente  aqueles  voltados  para  o  ensino  de  línguas  estrangeiras.  Verificamos  de  que  forma  esse  gênero  textual  colabora
no  aprendizado  de  uma  língua  estrangeira,  procurando  inclusive  indicar  caminhos  de  pesquisa  e  produção  de  material  especificamente
para  essa  área  de  ensino.  
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Título: Educação continuada e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana: um estudo sobre o 
programa - São Paulo educando pela diferença para a igualdade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071833005010001P9

Palavra Chave: Formação Continuada de Professores, Questões Étnico-Raciais.

Resumo:  O  interesse  em  desenvolver  esta  pesquisa  surgiu,  de  um  lado,  de  minha  participação  em  2005,  como  professora  de  Língua
Portuguesa  da  rede  estadual  de  ensino  do  Estado  de  São  Paulo  de  um  programa  de  formação  continuada  denominado  São  Paulo:
Educando  pela  Diferença  para  a  Igualdade,  cuja  finalidade  é  inserir  com  base  na  Lei  nº.  10.639/03,  no  currículo  das  escolas  estaduais
de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  o  ensino  da  cultura  e  da  história  afrobrasileira  e  africana  e,  de  outro  lado,  de  questões  relacionadas  à
minha  origem  africana.  O  estudo  aqui  relatado  tem  por  finalidade  descrever  a  proposta  do  Programa  São  Paulo:  Educando  pela
Diferença  para  a  Igualdade,  realizado  no  período  de  2003  a  2006;  bem  como  identificar  e  caracterizar  a  visão  que  seus  diferentes
participantes  expressam  sobre  o  processo  de  formação  vivido  e  os  prováveis  resultados  no  trato  com  as  questões  étnico-raciais  no
contexto  escolar.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  nos  meses  de  outubro  de  2006  a  maio  de  2007,  mediante  procedimentos
metodológicos  (norteados  pelo  estudo  de  autores  como  Bogdan  &  Biklen,  Giovanni,  Triviños  e  Selltiz  et  al)  que  incluíram:  a)
realização  de  entrevistas  (com  auxílio  de  roteiros  semi-estruturados  construídos  e  testados)  com  01  profissional  da  CENP
(Coordenadoria  de  Normas  e  Estudos  Pedagógicos)  responsável  pelo  Programa  na  Secretaria  Estadual  da  Educação  do  Estado  de  São
Paulo;  01  colaborador  do  CPDCNSP  (Conselho  de  Participação  e  Desenvolvimento  da  Comunidade  Negra  do  Estado  de  São  Paulo);
01  docente  formadora  da  UFSCar  (Universidade  Federal  de  São  Carlos)  –  instituição  responsável  pela  execução  da  formação  dos
professores  na  rede  estadual  de  ensino;  01  Assistente  Técnico  Pedagógico  responsável  pela  articulação  do  Programa  em  uma  das
Diretorias  de  Ensino  da  rede  estadual;  01  Professor  Coordenador  Pedagógico  responsável  por  intercambiar  as  informações  entre  a
Diretoria  de  Ensino  e  uma  unidade  escolar  no  processo  formativo;  01  Professor  de  Ensino  Fundamental  I  e  01  Professor  de  Ensino
Fundamental  II,  que  participaram  do  Programa  de  Educação  Continuada;  b)  realização  de  análise  de  documentos  referentes  ao  Projeto
Piloto  do  Programa  São  Paulo:  Educando  pela  Diferença  para  a  Igualdade,  à  Lei  nº  10.639/03  e  à  Resolução  CNE/CP  N.  1,  de  17  de
junho  de  2004,  que  instituem  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das  Relações  Étnico-Raciais  e  para  o  Ensino  de
História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e  Africana.  Os  dados  obtidos  foram  mapeados  e  organizados  em  quadros-síntese,  analisados  com
base  no  referencial  teórico  fornecido  pelo  estudo  de  autores  como:  Munanga,  D’Adesky,  Peter  McLaren  e  outros  (no  que  diz  respeito
aos  conceitos  de  raça,  racismo,  etnia,  condição  branca);  Nóvoa,  Giovanni,  Marin  e  outros  (para  os  conceitos  de  formação  inicial  e
continuada  de  professores  e  para  nortear  decisões  metodológicas).  Trata-se  de  investigação  de  natureza  qualitativa,  descritivo-analítica
da  proposta  do  Programa  São  Paulo:  Educando  pela  Diferença  para  a  Igualdade  e  da  visão  que  os  diferentes  profissionais  participantes
expressam  sobre  o  Programa,  seu  funcionamento  e  seus  resultados.  As  análises  das  informações  permitiram  a  constatação  de  que  os
aspectos  enunciados  pelos  profissionais,  em  relação  ao  processo  de  formação  continuada  desenvolvido,  cumpriram  uma  etapa  inicial
em  direção  à  percepção  e  compreensão  das  questões  étnico-raciais.  Embora  esse  Programa  represente  uma  iniciativa  política
inovadora,  trata-se  ainda  de  um  esforço  incipiente  rumo  à  construção  de  uma  educação  multicultural
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Título: As redações do SARESP: o texto argumentativo e a análise das três pontas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071633005010023P2

Palavra Chave: Texto Argumentativo, Coerência, Coesão.

Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  como  objetivo  examinar  textos  argumentativos  do  SARESP  2005  (Sistema  de  Avaliação  de
Rendimento  Escolar  do  Estado  de  São  Paulo),  produzidos  por  alunos  de  3ª.  Série  do  Ensino  Médio  da  Rede  Pública  Estadual,  período
noturno,  zona  Leste  e  verificar  em  que  medida  a  não  observação  da  proposta  de  Hoey  (1994),  baseada  na  análise  integrada  de  Três
Pontas  (An  integrated  three-pronged  analysis),  de  Jordan  (1992),  pôde  prejudicar  a  sua  produção.  No  presente  estudo,  apóio-me  em
Hoey  para  o  exame  de  (a)  a  estrutura  Problema-Solução,  já  que  sua  proposta,  mais  detalhada,  completa  a  de  Jordan,  e  assim  julgo-a
mais  adequada  aos  meus  propósitos  analíticos.  Já  para  os  itens  (b)  e  (c),  que  dizem  respeito,  mais  de  perto,  à  coesão  e  coerência,
recorro  aos  estudos  de  Halliday  &  Hasan  (1989),  com  enfoque  na  Cadeia  de  Referência  (Martin,  1992),  que  examina  a  repetição
lexical,  e  de  Eggins  (1994),  que  complementa  aqueles  estudos.  Esta  pesquisa  teve  sua  metodologia  pautada  na  pesquisa  qualitativa,  por
se  tratar  de  um  estudo  de  textos  argumentativos  produzidos  por  alunos  e  fundamentou-se  basicamente  na  proposta  da  Estrutura
Problema-Solução,  de  Hoey  (1994),  com  apoio  na  Lingüística  Sistêmico-  Funcional.  O  corpus  desta  pesquisa  é  composto  de  20
redações,  avaliadas  com  o  conceito  considerado  2  –  razoável,  pelos  critérios  de  avaliação  do  SARESP.  Destas  redações,  cinco  foram
selecionadas  por  mim  para  serem  analisadas  dentro  da  proposta  desta  pesquisa.  Os  resultados  deste  estudo  demonstraram  que  o  uso  da
proposta  das  Três  Pontas  não  foram  utilizados  nas  redações  adequadamente.  Mostramos  com  nossa  pesquisa  que  esta  proposta  auxilia
na  coerência  e  coesão  global  do  texto,  bem  como  para  a  eficácia  comunicativa  dos  alunos  por  meio  de  seus  textos  escritos
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Título: Os desafios da implementação da informática como disciplina no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007831018017010P0

Palavra Chave: Ensino Médio. Informática. Interdisciplinaridade.

Resumo:  O  objetivo  geral  do  estudo  foi  investigar  o  uso  da  Informática  como  componente  curricular  da  área  de  Linguagens,  Códigos
e  Tecnologias  (1999)  de  uma  instituição  de  Ensino  Médio,  como  estratégia  facilitadora  para  a  integração  de  conhecimentos,  numa
abordagem  interdisciplinar.  O  estudo  partiu  de  uma  situação-problema  que  ocorre  em  determinadas  instituições  particulares  de  ensino
com  a  implementação  da  Informática  como  disciplina,  incluída  na  parte  diversificada  da  grade  curricular  do  Ensino  Médio.
Questiona-se  se  esse  cenário  poderia  constituir-se  como  possibilidade  para  a  integração  interdisciplinar,  na  perspectiva  dos  Parâmetros
Curriculares  do  Ensino  Médio  (PCNEM).  Para  fundamentar  o  estudo  foram  considerados  os  seguintes  autores:  Valente,  Zibas,  Costa,
Mello,  Bianchetti,  e  Nunes,  além  de  documentos  legais,  como  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  e  os  PCNEM.  Foram  utilizados
um  questionário  misto  e  entrevistas  semi-estruturadas  com  professores  da  instituição,  além  da  observação  de  campo.  A  análise  foi
realizada  em  duas  etapas:  na  primeira,  foram  tabulados  os  dados  quantitativos  do  questionário  preliminar,  e  em  seguida  foi  realizada  a
análise  de  conteúdo  das  respostas  às  questões  abertas  do  referido  instrumento  e  às  entrevistas,  tendo  em  vista  a  convergência  dos  temas
recorrentes  apresentados,  a  saber:  o  mundo  do  trabalho,  a  inclusão  e  a  exclusão  social,  a  pesquisa  e  a  interdisciplinaridade.  Os
resultados  mostraram  que  os  professores  concordam  com  a  inserção  da  Informática  como  disciplina  na  grade  curricular  do  Ensino
Médio,  e  consideram  que  a  Informática,  tendo  como  elemento  mediador  a  figura  do  professor,  constitui  um  diferencial  para  a
integração  interdisciplinar.  Mas  para  que  isto  ocorra,  o  professor  necessita  conhecer  as  inovações  tecnológicas  e  práticas  pedagógicas,
a  fim  de  articular  os  recursos  da  Informática  aos  conteúdos  da  grade  curricular.  Por  outro  lado,  foi  constatada  nas  falas  dos  professores
participantes  a  necessidade  de  atualização  na  legislação  do  Ensino  Médio,  no  tocante  à  questão  das  implicações  das  tecnologias  da
informação  e  comunicação  nos  processos  educacionais.
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Título: Sentidos construídos em uma experiência de ensino e aprendizagem de língua inglesa a partir de um 
ambiente virtual de aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007542007011013P1

Palavra Chave: sentidos construídos, educação on-line, ambientes virtuais.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  refletir  sobre  os  sentidos  construídos  pelos  alunos  e  professores  ao  utilizarem  ambientes
virtuais  de  aprendizagem  em  modalidades  de  Educação  On-Line.  Uma  prática  educacional  de  ensino  e  aprendizagem  de  língua
estrangeira  através  do  ambiente  TelEduc  sustentou  a  construção  dos  registros  pelos  participantes  da  pesquisa,  os  quais  são  alunos  dos
cursos  de  Ensino  Médio  e  Técnico  da  Fundação  Escola  Técnica  Liberato  Salzano  Vieira  da  Cunha,  de  Novo  Hamburgo.  As  teorias
Sociocultural  de  Lev  S.  Vygotsky  e  Dialógica  de  Mikhail  Bakthin  foram  o  principal  referencial  teórico  durante  o  desenvolvimento  do
estudo.  Os  instrumentos  para  o  registro  da  experiência  foram  documentos  escritos  e  entrevistas  semi-estruturadas.  Além  disso,  as
produções  dos  alunos  no  ambiente  deram  suporte  às  reflexões.  Nos  registros  da  experiência,  os  sujeitos  constroem  sentidos  sobre  os
ambientes  virtuais  que  ora  se  alinham,  ora  se  contradizem.  As  conclusões,  porém,  apontam  para  a  construção  do  significado  relativo
aos  ambientes  virtuais  como  espaço  que  potencializam  interações  e  aprendizagens  através  de  uma  nova  configuração  de  tempo  e  lugar.
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Título: Fé e evolução: a influência de crenças religiosas sobre a criação do homem na aprendizagem da teoria 
da evolução com alunos do 3° ano do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007833005010009P0

Palavra Chave: evolução; criacionismo; ensino médio; escola pública.

Resumo:  O  reconhecimento  das  transformações  do  campo  religioso  nas  últimas  décadas,  e  mais  recentemente,  o  aumento  e
visibilidade  do  protestantismo  pentecostal,  mais  conhecido  como  grupo  de  evangélicos,  e  a  inserção  destes  em  diversos  âmbitos  da
sociedade  brasileira  e  mais  especificamente  em  instituições  e  espaços  públicos,  nos  motivou  a  estudar  e  tentar  compreender  como  a
dinâmica  interna  das  religiões  e  do  cristianismo  em  geral,  configura  posturas  individuais  e  coletivas  que  refletem  no  âmbito  das
relações  e  interações  humanas,  conflitos  e  tensões  subjacentes  a  um  contexto  bem  maior  e  complexo:  o  eixo  ciência-religião.  Devido  à
relevância  histórica  e  a  atualidade  das  questões  e  controvérsias  quanto  às  explicações  da  origem  do  universo,  da  vida  e  do  homem,  a
temática  deste  trabalho  vem  discutir  o  grau  de  conhecimento  e  adesão  às  teorias  conhecidas  como  evolucionismo  e  criacionismo  e  a
forma  como  são  entendidas,  interpretadas  e,  mediadas,  por  agentes  sociais  formadores  de  opinião  como,  por  exemplo,  professores  e
líderes  religiosos.  Nosso  trabalho  é,  portanto,  o  resultado  dessa  pesquisa  que  investiga  a  concepção,  convicção  e  a  interpretação  de
jovens  secundaristas  da  classe  popular  da  Grande  São  Paulo,  mais  especificamente  do  município  de  Guarulhos,  quanto  à  origem  da
vida  e  do  homem.  Tomamos  como  ponto  de  partida,  a  realidade  educacional  pública,  mais  particularmente,  o  ensino  de  biologia.  A
pesquisa  aponta  para  a  necessidade  da  conjugação  e  a  convivência  de  opiniões  distintas  e  conflitantes  no  âmbito  da  sala  de  aula,  bem
como,  para  o  reconhecimento  de  um  mapa  indicativo  que  reflete  elementos  constitutivos  de  adesão  e  afiliação  em  ambas  esferas  e,
apontam  para  uma  adesão  híbrida  que  se  configura  talvez,  numa  nova  forma  de  ressignificação  de  identidade  fundamentalista  em
ambos  os  campos:  científico  e  religioso.  Nesse  sentido,  entendemos  que  esse  confronto  ideológico  entre  evolução  e  criação,  cada  vez
mais,  se  consolida,  como  um  elemento  de  fundamental  importância  na  análise  e  compreensão  de  aspectos  da  sociedade  brasileira  que
muito  tem  chamado  a  atenção  de  educadores  e  pesquisadores  no  âmbito  das  ciências  sociais.
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Título: Cotidiano escolar e políticas curriculares: táticas entre professores consumidores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072877933003017001P2

Palavra Chave: Formação de professores; Currículo; Táticas.

Resumo:  Esse  trabalho  envolve  uma  investigação  acerca  de  práticas  pedagógicas  no  cotidiano  escolar  articuladas  às  políticas
curriculares  nacionais  de  ensino  médio  deflagradas  no  Brasil,  a  partir  do  final  da  década  de  90.  O  aporte  teórico-metodológico  da
pesquisa  está  focado  nas  contribuições  dos  estudos  de  Michel  De  Certeau  e  Walter  Benjamin.  Foram  entrevistados  professore(a)s
experientes  que  narraram  como  consomem  as  noções  curriculares  de  "competências  e  habilidades"  nos  seus  fazeres  pedagógicos,
especialmente  na  disciplina  escolar  química.  Os  resultados  da  investigação  apontam  para  os  efeitos  de  uma  circularidade  de  discursos
ocasionada  pela  permanente  tensão  entre  políticas  públicas  e  maneiras  de  fazer  presentes  no  cotidiano  escolar.

Data Pesquisa: 14/1/2009

Autor: Andréa Varsone Carreri

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007

Condições de Trabalho Docente
Perfil do Professor
Políticas Públicas / Gestão educacional

Eixos Secundário:

Pagina 1.065 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1066

Título: O enfoque CTS em sala de aula: uma abordagem diferenciada utilizando a Unidade de Aprendizagem 
na Educação Química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007542005019026P3

Palavra Chave: Enfoque CTS; Educação química; Unidade de aprendizagem.

Resumo:  Esta  pesquisa,  desenvolvida  em  sala  de  aula  na  disciplina  de  Química,  tem  por  objetivo  investigar  e  descrever  de  que  forma  a
utilização  de  uma  unidade  de  aprendizagem  sobre  Energia  Nuclear  e  Radioatividade  pode  contribuir  para  a  evolução  do  entendimento
das  relações  entre  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade  dos  alunos  do  Ensino  Médio.  Para  tanto,  a  Unidade  de  Aprendizagem  é  realizada
por  meio  de  um  planejamento  seqüencial  de  atividades  propostas  de  maneira  interdisciplinar,  onde  se  procura  explorar  o  conhecimento
prévio  dos  alunos  dando  ênfase  na  evolução  dos  conceitos.  Os  dados  analisados  e  discutidos  foram  colhidos  em  uma  turma  de  primeira
série  do  Ensino  Médio,  com  16  alunos,  de  uma  Escola  Estadual  de  Porto  Alegre,  ao  longo  do  primeiro  trimestre  do  ano  letivo  de  2005.
O  processo  envolve  observações,  registros  diários  e  questionários.  A  abordagem  de  pesquisa  que  o  trabalho  adota  é  de  natureza
qualitativa,  sendo  a  opção  metodológica  adotada.  Sobre  a  análise  dos  dados  resultantes  da  pesquisa  emergem  três  grandes  categorias:
Ciência  é  o  estudo,  conhecimento  e  descobertas;  Tecnologia:  avanço  e  seus  benefícios,  e  as  relações  entre  Ciência  e  Tecnologia  e  seus
efeitos  na  Sociedade.  Mostra  o  uso  de  uma  abordagem  com  o  enfoque  CTS,  que  permite  levar  os  alunos  a  se  posicionar  de  maneira
critica  frente  a  situações  problemáticas  construindo  desta  forma  o  pensamento  científico.  Para  tanto,  a  Unidade  de  Aprendizagem
aborda  um  tema  de  interesse  dos  alunos  onde  o  professor  atua  exercendo  o  papel  de  mediador  durante  as  atividades.  O  processo  de
pesquisa,  a  partir  da  aplicação  do  CTS  procurou  viabilizar  a  compreensão  comum  e  trazer  instrumentos  procedentes  do  pensamento
para  enriquecer  o  processo  de  construção  do  conhecimento  e  evolução  das  concepções  sobre  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade.  As
considerações  finais  apontam  para  o  uso  de  uma  abordagem  diferenciada  de  utilização  da  Unidade  de  Aprendizagem,  em  sala  de  aula,
na  Educação  Química,  com  o  enfoque  CTS,  a  fim  de  possibilitar  a  evolução  das  concepções  dos  alunos  sobre  Ciência,  Tecnologia  e
Sociedade.
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Título: Narrativa oral: uma arte milenar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071942009014005P1

Palavra Chave: narrativas orais, ensino, aprendizagem, leitura, socialização.

Resumo:  Esta  pesquisa  consiste  numa  investigação  sobre  as  narrativas  orais,  uma  arte  milenar.  O  estudo,  realizado  na  Escola  de
Educação  Básica  Arabutã,  no  Município  de  Arabutã,  Santa  Catarina,  Brasil,  aborda  os  processos,  os  fatores  e  as  instâncias  que
interferiram,  determinaram  e  influenciaram  os  itinerários  em  relação  ao  tema  como  um  modo  de  socializar  e  interagir  com  a  leitura
entre  os  alunos  de  diferentes  faixas  etárias  que  se  encontram  no  ensino  fundamental  e  ensino  médio  da  escola  investigada.  Com  base
em  pesquisas  vinculadas  com  a  Narração  Oral,  Educação,  História  da  Leitura  e  a  história  dos  sujeitos  envolvidos  no  estudo,  buscou-se
averiguar  se  a  narração  de  histórias,  neste  trabalho  entendida  como  a  contação  de  histórias,  auxilia  os  docentes,  na  escola  em  questão,
em  sua  prática  pedagógica,  questionando  se  essa  arte  pode  servir  de  motivação  para  a  prática  prazerosa  da  leitura.  Por  meio  da  análise
e  comparação  de  depoimentos  obtidos  nos  questionários,  e  com  base  nos  pressupostos  da  teoria  funcional,  buscou-se  informações
sobre  a  experiência  com  as  narrativas  de  histórias  orais  por  parte  dos  sujeitos  pesquisados.  Dessa  forma,  foi  possível  traçar  o  perfil
desses  sujeitos  e  constatar  seus  diferentes  modos  de  interação  com  a  oralidade.  O  exame  permitiu  também  a  edificação  de  um
panorama  capaz  de  apontar  as  narrativas  orais  em  circulação,  os  modos  de  transmissão,  a  divulgação  e  a  socialização,  os  ambientes,  as
táticas  de  troca  das  histórias,  as  práticas  adotadas  pelos  indivíduos  estudados  e  a  diversidade  de  competências  na  escola  em  questão,  a
prática  pedagógica  dos  docentes  e  a  motivação  para  a  prática  prazerosa  da  leitura.

Data Pesquisa: 14/1/2009

Autor: Anelise Toni Blos

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do Professor

Data Publicação: 2007

Organização do trabalho pedagógico
Eixos Secundário:

Pagina 1.067 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1068

Título: HIistórias sobre o futuro: visualidades produzidas por adolescentes a partir de filmes de ficção 
científica.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007852001016024P3

Palavra Chave: Visualidades, adolescente, ficção científica, representações.

Resumo:  Esta  dissertação  resulta  de  uma  pesquisa  de  campo  junto  a  um  grupo  de  adolescentes,  envolvendo  suas  representações  sobre
o  futuro,  estimulados  por  discussões  deflagradas  a  partir  de  temáticas  de  filmes  de  ficção  científica.  No  amplo  campo  de  assuntos
abordados  pela  ficção  científica,  cinco  temáticas  foram  priorizadas,  sendo  elas:  as  possibilidades  da  engenharia  genética;  a  substituição
do  homem  pela  máquina;  o  tempo  fora  da  linearidade  cotidiana;  as  transformações  climáticas  e  a  existência  ou  não  de  alienígenas.  Para
cada  temática  foi  escolhido  um  filme  que  deflagrou  as  discussões.  Após  as  sessões,  os  filmes  eram  discutidos.  Em  seguida,  os
adolescentes  eram  convidados  a  produzir,  individualmente,  imagens  fixas  relacionadas  ás  suas  expectativas  sobre  a  temática  discutida.
Para  a  elaboração  dessas  imagens,  foram  utilizados  vários  recursos,  como  o  desenho,  massinhas  coloridas,  programas  de  computador,
dentre  outros.  Em  uma  segunda  etapa,  após  a  discussão  dos  cinco  filmes,  as  imagens  produzidas  até  então  foram  retomadas  para  a
preparação  do  story-board,  e  consequentemente,  a  experiência  com  a  produção  de  vídeos.  Orientada  pela  pesquisa-ação,  esta  pesquisa
teve  como  foco  o  trabalho  desenvolvido  junto  a  um  grupo  de  adolescentes  do  Ensino  Médio,  envolvendo,  também,  a
pesquisadora-participante,  três  monitores  e  um  observador  externo,  num  período  de,  aproximadamente,  dois  anos.  A  proposta  se
dividiu  em  dois  aspectos.  Um  primeiro  pautou-se  na  reflexão  e  na  atuação  do  professor  de  arte  frente  ao  desafio  de  incluir  as  novas
mídias  em  sua  prática,  não  subestimando  outras  possibilidades  de  expressão  plástica.  E  um  segundo,  na  observação  dos  adolescentes
frente  a  essas  novas  mídias  e  suas  possibilidades,  seja  na  manipulação  de  equipamentos,  na  edição  e  na  utilização  de  imagens,  como  na
reflexão  sobre  a  influência  que  as  imagens  exercem  no  nosso  dia-a-dia.  Sem  perder  de  vista  o  motor  deflagrador  de  todo  o  processo,
que  esteve  na  oportunidade  de  instigá-los  a  discutir  questões  sobre  o  futuro,  explorando  diversos  recursos  visuais  disponíveis,  e
elaborando  vídeos  que  pudessem  expressar  visualidades  sobre  esse  tempo  que  ainda  está  por  vir.  O  desenvolvimento  do  trabalho
propiciou  constatar  o  interesse  e  o  envolvimento  dos  adolescentes  com  as  novas  mídias,  reforçando  a  necessidade  da  escola  de
incorporá-los  em  seu  contexto.  O  professor  se  torna  um  mediador  no  uso  de  equipamentos,  na  produção  e  na  reflexão  sobre  imagens.  A
análise  de  filmes  também  a  aprendizagem  de  aspectos  relacionados  à  linguagem  cinematográfica  e  em  suas  possibilidades  de  uso,  de
acordo  com  o  seu  interesse.
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Título: Leitura em Inglês na Escola Pública: um estudo dos interesses e práticas de alunos do Curso Noturno

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007222003010008P6

Palavra Chave: Práticas de leitura; Gêneros textuais; Ensino de Inglês.

Resumo:  Este  trabalho  investiga  os  reais  interesses  e  práticas  de  leitura  em  Língua  Materna  (LM)  e  em  Língua  Inglesa  (LI)  de  alunos
do  Curso  Noturno  de  Escolas  Públicas  de  Fortaleza/CE,  através  de  um  amplo  levantamento  descritivo  de  natureza  quantitativa,
complementado  com  elementos  de  observação  etnográfica.  Os  informantes  foram  76  alunos  do  1º  ano  do  Ensino  Médio  de  três  Escolas
Estaduais,  3  professores  das  turmas  em  foco  e  8  bibliotecárias  atuantes  nestas  escolas.  Os  dados  foram  obtidos  através  da  aplicação  dos
seguintes  instrumentos:  questionários  para  alunos  e  professores,  entrevistas  junto  às  bibliotecárias,  formulário  de  levantamento  das
fichas  de  empréstimo  das  bibliotecas  e  formulário  de  observação  dos  diários  de  classe.  Os  resultados  mostraram  que  79%  dos  alunos
gostam  de  ler  e  que  há  uma  grande  diversidade  de  interesses  e  práticas  de  leitura,  bem  como  uma  preferência  por  gêneros  informativos
e  literários.  O  estudo  identificou  a  preferência  por  revistas,  jornais  e  livros  e  o  interesse  por  temas  variados,  como  amor,  música,  saúde,
sexo,  esporte,  religião,  atualidades  e  trabalho.  Os  dados  mostraram  que  há  mais  semelhanças  do  que  diferenças  entre  os  interesses  de
leitura  em  língua  materna  e  em  língua  inglesa.  Entre  os  resultados  da  análise  destacam-se  dois:  (1)  o  foco  principal  das  aulas  de  inglês
não  é  a  leitura,  mas  sim  a  gramática  e  a  tradução;  (2)  há  divergência  entre  os  gêneros  preferidos  pelos  alunos  e  aqueles  propostos  pelos
professores  nas  aulas.  A  pesquisa  oferece  elementos  para  elaboração  futura  de  uma  proposta  curricular  para  o  ensino  de  inglês  na
Escola  Pública.  Neste  sentido,  abre  perspectivas  para  a  organização  e  elaboração  de  material  didático  compatível  com  as  experiências
de  leitura  cotidiana  dos  alunos,  além  de  oferecer  um  instrumento  de  sondagem  de  interesses  de  leitura  e  gêneros  aplicável  em  outras
escolas  do  país.
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Título: Aplicação da Análise Multivariada na Infra-estrutura e Desempenho das Escolas Públicas do Ensino 
Fundamental e Médio Pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Paranavaí

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074140001016030P0

Palavra Chave: Multivariada, Desempenho, Educação.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  técnica  principal  a  análise  multivariada  ela  é  usada  para  verificar  a  importância  das  variáveis
referentes  ao  desempenho  e  a  infra-estrutura  das  escolas  públicas  estaduais  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  tendo  como  referência  as
escolas  coordenadas  pelo  Núcleo  Regional  de  Educação  de  Paranavaí  (NREP).  Para  o  desenvolvimento  deste  trabalho,  realizou-se  a
coleta  de  dados  por  meio  de  questionário  aplicado  à  todas  as  escolas  pertencentes  ao  NREP  em  três  segmentos  ,  professores,  alunos  e
escolas,  com  o  objetivo  de  obter-se  as  informações  necessárias.  Organizou-se  os  dados  na  forma  de  uma  matriz  para  cada  segmento.
Primeiramente,  usou-se  a  Análise  de  Componentes  Principais  para  reduzir  o  número  de  variáveis  e  analisar  quais  as  variáveis  ou  quais
conjuntos  de  variáveis  explicam  a  maior  parte  da  variabilidade  total,  revelando  que  tipo  de  relacionamento  existe  entre  eles,.  Após,  esta
face,  aplicou-se  Análise  Fatorial  rotacionado  pelo  método  varimax  para  obter  os  indicadores  de  maior  poder  de  explicação  dos  três
segmentos,  e  a  partir  dessa  análise  calculou-se  a  média  entre  os  indicadores,  permitindo-se  classificar  cada  escola  em  relação  ao  seu
desempenho  e  infra-estrutura.
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Título: Desafios e possibilidades da interdisciplinaridade no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071353001010001P0

Palavra Chave: interdisciplinaridade, Ensino Médio, pensamento e ação.

Resumo:  Este  estudo  de  caso  examina  o  trabalho  interdisciplinar  de  um  grupo  de  professores  de  três  áreas  de  conhecimento,
envolvendo  doze  disciplinas  diferentes,  de  uma  escola  pública  do  Distrito  Federal.  Fazendo  uso  de  uma  abordagem  qualitativa,  para
estudar  e  descrever  como  ocorre  a  interdisciplinaridade  na  prática,  a  investigação  utiliza  procedimentos  como  o  uso  de  questionários,
observação  participante,  entrevistas  individuais,  grupos  focais  e  análise  documental.  Os  professores  concebem  a  interdisciplinaridade,
inicialmente,  como  uma  integração  entre  disciplinas,  mas  não  entre  profissionais.  À  medida  que  o  processo  interdisciplinar  evolui,  eles
percebem  a  importância  de  uma  postura  de  abertura  e  diálogo  em  relação  aos  docentes  de  outras  disciplinas,  para  que  se  realizem
atividades  integradas.  A  pesquisa  constata  que  a  interdisciplinaridade  acontece,  no  início,  por  exigências  curriculares  e  por  influência
dos  exames  externos,  que  pressupõem  a  sua  existência.  No  entanto,  ela  ganha  força  na  escola  à  medida  que  são  alcançados  resultados
positivos.  A  análise  mostra  que  o  tema  interdisciplinar  escolhido  deve  ser  suficientemente  amplo  para  ser  explorado  por  várias
disciplinas  e  o  processo  necessita  da  mobilização  e  da  interação  entre  os  professores  para  que  o  trabalho  tenha  êxito.  A  interação  que  se
estabelece  entre  os  docentes  amplia  suas  possibilidades  de  ação  pedagógica.  Entre  os  desafios  a  serem  superados  estão:  o  apego  de
alguns  docentes  ao  seu  trabalho  individualizado,  a  falta  de  material  pedagógico  interdisciplinar  e  a  dificuldade  de  perceber  as  conexões
entre  as  disciplinas.  Os  ganhos  associados  a  uma  transição  desde  um  trabalho  individual  e  isolado  para  um  trabalho  coletivo  e  solidário
caracterizam-se  por  um  saber  ser,  um  saber  conhecer  e  um  saber  fazer  interdisciplinar.  Esses  três  fatores  promovem  o  enriquecimento
cultural  e  pedagógico  dos  profissionais.  A  pesquisa  mostra  que  a  coragem  de  inovar,  o  espírito  de  equipe,  a  liderança  e  o  entusiasmo
são  essenciais  para  que  o  trabalho  interdisciplinar  seja  construído.  Além  disso,  é  importante  que  a  escola  tenha  um  projeto  pedagógico
que  enfatize  todo  ele  a  interdisciplinaridade,  e  que  seja  permeado  por  ela  em  todas  as  suas  instâncias.
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Título: O espaço - Representação, investigação e contextualização: uma análise dos PCNs de Geografia do 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073033004129042P3

Palavra Chave: PCNs de Geografia do Ensino Médio, Geografia, espaço.

Resumo:  Esse  trabalho  é  resultado  da  análise  teórico-metodológica  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio
(PCNEMs)  de  Geografia.  foi  desenvolvido  a  partir  da  abordagem  do  conceito  de  espaço,  considerando  o  conceito  central  pelo
documento  e  outros  conceitos-chave  como  paisagem,  lugar,  território  e  territorialidade,  escala,  globalização,  técnicas  e  redes.  Paa
melhor  contextualizar  esses  conceitos  no  ensino  Médio,  foi  traçao  um  perfil  desse  nível  de  ensino  no  Brasil  bem  como  sua  finalidade,  o
desenvolvimento  de  competências  e  habilidades  específicas.  O  desenvolvimento  do  trabalho  foi  feito  a  partir  da  pesquisa  bibliográfica,
utilizando  como  método  de  abordagem  o  dialético.  O  resultado  da  análise  demonstra  uma  unicidade  teórico-conceitual  dos  PCNEMs
de  Geografia  ao  optar  somente  pelas  teorias  de  um  autor,  ignorando  contribuições  teóricas  e  conceituais  valiosas  que  revolucionaram  a
Geografia  do  século  XX.  Quanto  à  questão  metodológica  há  ausência  de  uma  abordagem  que  favoreça  o  desenvolvimento  de  uma
Geografia  no  Ensino  Médio  que  compreenda  o  seu  objeto  de  estudo,  o  espaço  geográfico,  em  suas  várias  manifestações  levando  o
aluno  a  uma  prática  crítica  e  reflexiva  da  sua  relação  com  o  meio  no  qual  está  inserido.  
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Código: 1073

Título: A compreensão oral em inglês por meio de filmes em DVD: a percepção de alunos sobre uma unidade 
didática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075833005010023P2

Palavra Chave: Compreensão Oral, Aprendizagem, Filmes.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  investigar  as  percepções  dos  alunos  sobre  uma  unidade  didática  com  filmes  em  DVD  e
verificar  como  essa  unidade  pode  contribuir  para  o  desenvolvimento  do  processo  de  compreensão  oral  e  aprendizagem  de  um  grupo  de
alunos  de  uma  escola  pública.  A  unidade  didática  foi  elaborada  de  acordo  com  os  pressupostos  teóricos  de  ensino-aprendizagem  e  de
linguagem  apregoados  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Língua  Estrangeira  (Brasil,  1998).  Os  alicerces  que  fundamentam
este  estudo  são  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Língua  Estrangeira  (Brasil,1998),  a  abordagem  sociointeracionista  de  ensino
aprendizagem  proposta  por  Vygotsky  (1934/1998).  Também  foram  relevantes  para  este  trabalho  conceitos  sobre  o  processo  de
compreensão  oral  defendidos  por  Ellis  (2003),  Rost  (2002),  Vandergrift  (1999),  Richards  (1999)  Anderson  e  Lynch  (1988),  além  dos
conceitos  sobre  a  utilização  de  obras  cinematográficas  no  ensinoaprendizagem  de  língua  estrangeira  defendidos  por  Luo  (2004),  King
(2002),  Katchen  (2001)  Cunning  (2001),  Stempleski  &  Tomalin  (2001),  Thanajaro  (2000)  e  Chung  (1999).  A  pesquisa  foi  realizada  na
sala  de  aula  da  professora-pesquisadora  com  15  alunos  focais  da  2ª  série  do  Ensino  Médio  da  rede  pública  estadual  situada  na  cidade
de  Santos-SP.  A  coleta  de  dados  foi  feita  no  segundo  semestre  de  2005,  por  meio  de  questionários,  diários  reflexivos  da  professora
pesquisadora  e  uma  entrevista.  Os  resultados  mostraram  que  a  unidade  com  filmes  em  DVD  pode  auxiliar  no  desenvolvimento  da
compreensão  oral  de  um  grupo  de  alunos  e  trazer  ganhos  para  a  aprendizagem.  
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Código: 1074

Título: Valores na escola: das proposições dos documentos oficiais às vivências de professores e dos alunos no 
cotidiano

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007542009014002P2

Palavra Chave: Legislação educacional, prática educativa, educação escolar.

Resumo:  estudo  investigou,  a  partir  do  relato  de  professores  de  ensino  médio  da  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Concórdia  (SC)  –
EAFC,  os  valores  presentes  nas  suas  práticas  educativas,  no  ambiente  escolar  e  nos  alunos,  assim  como  a  relação  entre  esses  valores  e
aqueles  definidos  pela  legislação  educacional  e  pelos  documentos  escolares.  A  investigação  procurou  identificar  como  ocorre  esse
processo  a  partir  de  três  vias  de  formação  em  valores:  interpessoal,  curricular  e  institucional.  Pelos  resultados  obtidos  no  estudo,
constatou-se  que  pela  legislação  a  escola  deve  desenvolver  a  formação  de  valores  como  a  ética,  o  respeito  mútuo,  a  justiça,  o  diálogo,  a
solidariedade,  a  convivência  democrática  e  a  tolerância,  entre  outros.  Os  valores  preconizados  pela  legislação  aparecem  como
objetivos  a  serem  atingidos  na  escola  estudada,  no  entanto,  as  estratégias,  as  metodologias  ou  os  projetos  para  o  desenvolvimento
desses  valores  não  são  apontados  claramente  no  projeto  escolar.  Mesmo  assim,  constata-se  que  a  formação  de  valores  ocorre  na  escola
de  forma  não  planejada  e  sistemática  através  das  interações  que  se  dão  entre  alunos  e  professores  e  por  influência  do  ambiente  criado
pelo  contexto  escolar.  Os  dados  revelam  que,  de  modo  geral,  existem  diferenças  entre  os  valores  que  os  alunos  apresentam  ao  ingressar
e  os  valores  que  preconizam  ao  concluir  o  curso.  No  ingresso,  predominam  as  atitudes  de  respeito,  de  solidariedade  e  de  tolerância;  ao
concluírem  o  curso  os  alunos  se  manifestam  mais  competitivos,  individualistas,  intolerantes  e  arrogantes.  Os  professores  creditam  essa
mudança  de  atitudes  a  vários  fatores:  à  inexistência  de  um  projeto  específico  para  tratar  dessa  questão;  à  incoerência  entre  os  objetivos
propostos  nos  documentos  e  os  processos  administrativos  e  pedagógicos;  às  normas  “ocultas”  estabelecidas  pelos  alunos  no
funcionamento,  principalmente,  do  alojamento;  à  ausência  da  família;  à  ausência  de  orientação  para  o  atendimento  de  questões  da
adolescência  e  à  formação  deficitária  dos  professores  para  realizar  esse  tipo  de  trabalho.  Em  síntese,  o  estudo  revela  que  a  questão  da
formação  de  valores  continua  sendo  um  grande  desafio  nas  escolas,  que  precisa  ser  enfrentada  de  forma  efetiva  e  planejada.
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Código: 1075

Título: Mercantilização Do Ensino E O Trabalho Docente: Um Estudo De Caso Numa Escola De Ensino 
Médio Em Belém

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007415001016036P7

Palavra Chave: Reestruturação Produtiva, Privatização do Ensino, Trabalho Docente.

Resumo:  Este  estudo  de  Caso  realizado  em  uma  escola  privada  de  ensino  médio  localizada  em  Belém  mostra  os  impactos  da
reestruturação  produtiva  no  trabalho  docente.  A  Escola  “A”,  locus  desta  pesquisa,  possui  uma  estrutura  administrativa  que  reflete  o
padrão  fordista  de  produção:  lembra  a  rotina  de  uma  fábrica  e  mantém  uma  relação  de  trabalho  verticalizada,  ou  seja,  uma  verdadeira
escola  empresa.  Todavia  exige  do  seu  corpo  docente  uma  postura  “flexível”  no  processo  de  trabalho,  em  conformidade  com  as  metas
de  produção,  ou  seja,  de  aprovação  de  alunos  e  seus  pais.  Com  efeito,  o  desgaste  físico  e  psíquico,  a  baixa  estima  e  o  sofrimento
decorrentes  das  relações  de  trabalho  nesta  escola  têm  ocasionado  problemas  de  saúde  em  certos  professores,  assim  como  o
absenteísmo,  chegando  mesmo  à  intenção  de  abandonar  a  profissão  de  docente.  Neste  estudo,  essa  tendência  é  evidenciada  entre  os
profissionais  participantes  desta  pesquisa.
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Código: 1076

Título: Educação e turismo - um estudo sobre a inserção do turismo no ensino fundamental e médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073033002010001P6

Palavra Chave: turismo; educação turística; Fenomenologia; escola básica.

Resumo:  A  presente  dissertação  foi  elaborada  com  o  intuito  de  obter  respostas  sobre  a  problemática  do  fenômeno  da  inserção  do
ensino  do  turismo  na  escola  básica  e  quais  são  suas  contribuições  para  a  formação  básica  dos  educandos.  Assim,  delimitou-se  como
objetivo  geral  elaborar  um  estudo  sobre  a  inserção  do  ensino  do  turismo  na  escola  básica.  O  trabalho  foi  aprofundado  por  meio  de  um
estudo  de  caso,  realizado  no  ano  de  2004,  na  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  de  Águas  de  São  Pedro  (SP),  em  que  o
turismo  integrava  a  parte  diversificada  dos  currículos  do  Ensino  Fundamental  II  e  primeiro  ano  do  Ensino  Médio  como  disciplina.  Os
objetivos  específicos  delimitados  foram:  apresentar  a  fundamentação  teóricometodológica  da  pesquisa,  embasada  em  autores  e  teóricos
que  direcionam  seus  estudos  pela  perspectiva  cultural  do  turismo;  e  na  Fenomenologia,  sendo  esta  utilizada  para  descrever,  interpretar
e  compreender  o  referido  fenômeno  estudado.  Deste  modo,  com  este  trabalho,  buscou-se  contextualizar  essa  inserção  do  turismo  como
disciplina  do  currículo  do  ensino  básico,  apresentando  um  exemplo  com  o  intuito  de  discutir  o  fenômeno  a  partir  da  descrição  realizada
por  todos  os  sujeitos  e  objetos  da  pesquisa,  cujo  conhecimento  é  devido  às  experiências  vividas  comuns  e  capazes  de  nos  aproximar  da
essência  fenômeno  em  questão.
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Código: 1077

Título: A utilização das tecnologias da informação e comunicação no cotidiano do professor de Educação 
Física no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071733054010002P4

Palavra Chave: Tecnologia educacional; Professores de educação fisica.

Resumo:  O  desenvolvimento  de  projetos  no  ensino  médio  com  a  utilização  de  tecnologias,  principalmente  informática  nas  aulas  de
educação  física,  evidencia  uma  trajetória  diferenciada  teórico-metodológica  na  ação  docente.  Nesse  quadro  questionamos  as
possibilidades  relativas  à  ação  docente  quanto  ao  uso  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  e  suas  implicações  na  prática
pedagógica  do  professor.  Assim,  identificamos  e  analisamos  a  ação  docente  quanto  ao  uso  de  dois  ambientes  de  ensino  diferenciados.
Compreendo  e  estruturando  a  relação  de  diferentes  ambientes  de  ensino  com  a  prática  pedagógica  do  professor  de  Educação  Física
escolar  no  ensino  médio.  O  estudo  foi  elaborado  em  dois  ambientes;  a  sala  de  informática  e  quadra  para  prática  corporal.  Com  suporte
em  uma  metodologia  quanti-qualitativa  as  observações  foram  avaliadas  por  meio  de  análise  do  tempo  de  aula  envolvendo  a
amostragem  de  tempo  em  minutos  (min.)  no  qual  o  professor  desenvolve  a  aula.  As  atividades  do  professor  durante  este  período  de
tempo  são  codificadas  considerando  a  gestão  do  tempo  de  aula  (min.)  subdividido  em  instrução,  desenvolvimento  da  tarefa  e  feedback.
Foram  analisados  nos  dois  ambientes  7  grupos  pertencentes  ao  ensino  médio.  Os  dados  foram  tratados  com  programa  statistica  6.0  por
meio  de  estatística  descritiva,  redução  percentual,  teste  observado  versus  esperado  (qui-quadrado).  Os  resultados  da  ação  pedagógica
real  mostraram  24%  ±  5%  de  instrução,  51%  ±  6%  do  desenvolvimento  da  tarefa  e  14%  ±  7%  de  feedback.  O  teste  do  observado
versus  esperado  mostrou  o  valor  de  qui-quadrado  de  18,5  p<0,05  caracterizando  a  influencia  da  quantidade  de  tempo  na  ação
pedagógica  do  professor.  Consideramos  que  o  uso  das  tecnologias  de  comunicação  e  informação  nos  dois  ambientes  permite  ao
professor  estruturar  um  contexto  de  diferentes  estilos  de  ensino  e  aprendizagem.
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Código: 1078

Título: Saberes e práticas de ensino de história em escolas rurais um estudo no município de Araguari/MG, 
Brasil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073432006012003P1

Palavra Chave: Professores de História, Formação, Escolas Rurais.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objeto  de  estudo  a  formação,  os  saberes  e  as  práticas  pedagógicas  de  professores  de  História  na
educação  básica  em  escolas  do  meio  rural  no  município  de  Araguari  –  MG,  Brasil.  Os  objetivos  específicos  da  pesquisa  são:  1)
descrever  e  interpretar  o  cenário,  os  aspectos  sócio  econômicos  e  culturais  dos  distritos  de  Araguari  –  MG,  em  especial,  as  condições
nas  quais  se  efetiva  a  educação  rural;  2)  compreender  o  processo  de  construção  da  identidade  docente  dos  professores  de  História,  no
contexto  histórico  da  educação  rural,  no  Brasil  e  no  município  de  Araguari-  MG;  3)  analisar  a  constituição  dos  saberes  e  das  práticas
de  ensino  de  História  na  educação  básica  nas  escolas  rurais  no  município  de  Araguari-MG.  Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa,  cuja
abordagem  metodológica  utilizada  inspira-se  na  modalidade  da  história  oral  temática.  Foi  entrevistado  um  grupo  de  sete  professores  de
História  da  rede  municipal  e  estadual  de  ensino,  que  atuam  desde  as  séries  finais  do  ensino  fundamental  até  o  ensino  médio  no  meio
rural,  e  duas  gestoras  da  educação  rural.  As  narrativas  orais  foram  transcritas  e  textualizadas  com  o  objetivo  de  produzir  uma  reflexão
sobre  as  necessidades,  dificuldades  e  possibilidades  de  trabalho  pedagógico  na  área  de  História,  nas  escolas  no  meio  rural,  sobre  o
processo  de  construção  da  identidade  docente,  a  identidade  escolar  no  meio  rural  bem  como  as  singularidades  do  aluno  e  da  cultura
escolar  no  meio  rural.  As  fontes  orais  foram  complementadas  por  diversas  fontes  escritas  (leis,  currículos,  diretrizes  institucionais,
jornais  e  livros  didático),  icnográficas  (fotografias)  e  dados  estatísticos.  O  estudo  revelou  que  o  espaço  rural  do  município  de  Araguari
–  MG  é  marcado  por  permanências  e  descontinuidades,  inseridas  no  contexto  de  transformações  sócio-econômicas  e  culturais,  que
caracterizaram  o  cenário  rural  brasileiro  nas  últimas  décadas.  Os  alunos  das  escolas  rurais  investigadas  são  diversos:  há  diferenças  de
renda  familiar,  origem  geográfica,  gênero,  idade,  nível  de  informação  e  sociabilidade;  religião  e  outras.  Alguns  são  filhos  produtores
familiares,  agricultores  ou  de  trabalhadores  rurais,  muitos  deles  migrantes  de  outras  regiões,  muitos  trabalham  em  outras  atividades  que
constituem  o  chamado  “novo  rural”.  As  salas  de  aulas  são  espaços  multiculturais.  Os  professores  colaboradores  foram  unânimes  em
afirmar  que  a  formação  inicial  não  os  preparou  para  a  realidade  rural,  logo,  demandam  formação  continuada  para  atender  as
especificidades  do  contexto  escolar;  que,  apesar  de  ser  prevista  em  Lei,  esse  direito  não  é  assegurado  na  prática.  Em  suas  narrativas,
evidenciaram  o  compromisso  com  saberes  e  práticas  de  ensino  de  História  que  façam  sentido  para  o  aluno,  que  problematizem  a
realidade  em  que  vivem.  Quanto  ao  significado  do  ensino  de  História,  há  posições  distintas:  alguns  professores  se  preocupam  mais
com  a  formação  do  aluno  para  enfrentar  o  mercado  de  trabalho,  para  se  adequar  à  realidade  rural,  outros  defendem  uma  formação  mais
crítica,  a  autonomia  do  aluno,  a  formação  da  cidadania  plena.  Concluímos  que  a  educação  escolar,  para  as  pessoas  que  vivem  e
trabalham  no  campo,  deve  possibilitar  a  compreensão  e  a  ampliação  das  oportunidades  dos  sujeitos  para  que  sejam  capazes  de  lutar
pelas  transformações  necessárias  na  realidade  sócio,  econômica  e  cultural.  E  nesse  sentido,  as  pesquisas  acadêmicas  em  colaboração
com  as  escolas  rurais  podem  ser  um  caminho  de  mudanças  do  processo  educativo,  pois  valorizam  e  evidenciam  os  problemas  e  as
possibilidades.
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Título: Associação de indicadores sociais e hipertensão arterial em adolescentes escolares no sertão de 
Pernambuco

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007225004018008P0

Palavra Chave: Adolescente; Hipertensão; Indicadores sociais.

Resumo:  A  hipertensão  arterial  é  um  dos  três  principais  diagnósticos  na  saúde  pública  e  o  principal  fator  de  risco  de  doenças
cardiovasculares.  Com  o  objetivo  principal  de  determinar  a  associação  dos  indicadores  sociais  com  a  ocorrência  de  hipertensão  arterial
entre  adolescentes  escolares  do  município  de  Arcoverde,  foi  realizado  este  estudo  epidemiológico  transversal,  com  coleta  de  dados  no
período  de  agosto  a  setembro  de  2006,  com  863  escolares  de  10  a  19  anos,  matriculado  nas  redes  de  ensino  público  e  privado.  A
amostragem  foi  aleatória  estratificada  e  o  tamanho  da  amostra  foi  calculado  com  uma  população  de  10.606  alunos,  prevalência
estimada  de  10%,  erro  de  2%  e  delineamento  amostral  de  1.  Os  dados  foram  coletados  por  meio  de  um  questionário,  com  base  em
indicadores  sociais,  medidas  antropométricas,  estado  nutricional  e  método  de  aferição  da  pressão  arterial.  Para  a  análise  dos  dados,  foi
utilizado  o  Statistical  Package  for  Social  Sciences,  11.0.  Para  medida  de  associação  entre  as  variáveis,  foi  utilizado  o  Teste
Qui-quadrado.  Os  resultados  foram  definidos  como  estatisticamente  significantes  para  um  valor  de  p<0,05.  Foi  identificada  a
prevalência  de  hipertensão  arterial  em  9,8%  (n=84).  O  local  da  residência  e  as  condições  de  moradia  não  estavam  associados  à
prevalência  de  hipertensão  arterial  entre  os  escolares.  A  hipertensão  arterial  não  apresentou  associação  com  o  sexo  dos  escolares.  Os
escolares  dos  15  aos  19  anos  e  aqueles  no  ensino  médio  tiveram  pressão  arterial  mais  elevada.  A  classe  econômica,  renda  familiar,
posição  na  ocupação  e  situação  de  trabalho  não  apresentaram  associação  com  a  prevalência  de  hipertensão.  Os  escolares  com  excesso
de  peso,  sobrepeso  e  obesidade  apresentaram  elevação  da  pressão  arterial.  Diante  desses  resultados,  pode-se  concluir  que  a  prevalência
de  hipertensão  arterial  entre  os  adolescentes  foi  de  9,8%,  o  estado  nutricional  e  a  idade  estão  associados  à  hipertensão  arterial,  os
indicadores  sociais  não  estão  associados  à  hipertensão  arterial  na  adolescência.  Com  isso,  faz-se  necessário  a  implantação  de  novos
programas  de  políticas  públicas  voltados  aos  adolescentes  hipertensos.

Data Pesquisa: 14/1/2009

Autor: Augusto Cesar Barreto Neto

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2007

Políticas Públicas / Gestão educacional
Eixos Secundário:

Pagina 1.079 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1080

Título: Eficácia no uso de tecnologias para alavancar o aprendizado do idioma inglês no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071941001010055P9

Palavra Chave: Ensino-Aprendizagem; Tecnologia; Multidisciplinaridade.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  um  estudo  de  estratégias  utilizadas  como  ferramentas  para  promover  com  eficiência  o  ensino  do
idioma  inglês  através  da  multidisciplinaridade,  aplicada  por  meio  de  ambientes  educacionais  virtuais  para  alunos  de  ensino  médio.
Parte-se  do  princípio  de  que  educar  não  significa  apenas  a  transmissão  de  conhecimentos  por  parte  do  mestre,  mas  é  também  uma
forma  de  iluminar  os  sujeitos  da  educação,  de  forma  a  fortalece-los  ativamente  em  seu  contexto  sócio-cultural.  Destaca-se  neste  ponto,
a  maneira  como  é  realizado  o  processo  ensinoaprendizagem,  onde  deve-se  aplicar  uma  metodologia  atualizada,  sem  que  se  perca  no
conteúdo  os  valores  sociais  necessários  à  convivência.  Este  trabalho  apresenta  formas  de  ensino  do  idioma  inglês  em  ambientes
virtuais,  tornando  o  estudo  desta  disciplina  mais  interessante  e  dinâmico,  prevendo  nas  escolas  a  adoção  deste  tipo  de  atuação,  mesmo
considerando-se  as  dificuldades  de  implantação.  O  estudo  foi  realizado  em  três  diferentes  colégios  de  Lages  (SC)  com  alunos  do
ensino  médio,  que  tiveram  acesso  à  internet  para  aprendizado  do  inglês  através  de  seus  conhecimentos  em  outras  disciplinas.  Após  as
práticas,  foi  aplicado  um  questionário  no  qual  os  alunos  auxiliaram  a  elucidar  sua  visão  desta  metodologia  de  trabalho.  Este  modelo
tende  ao  encorajamento  à  prática  de  pesquisas  e  aos  novos  conhecimentos.  Recomenda-se  que  as  escolas  mantenham  um  suporte
pedagógico  contínuo,  com  promoção  de  novas  tecnologias,  que  levam  à  diminuição  da  evasão  escolar,  e  por  conseqüência  a  um  nível
de  conhecimento  mais  elevado,  promovendo  a  cultura  e  o  desenvolvimento  educacional  da  região.
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Resumo:  A  presente  dissertação  desenvolve  a  perspectiva  de  uma  educação  voltada  para  a  cidadania,  tendo  em  vista  a  possibilidade  de
utilizá-la  como  eficaz  instrumento  constitucional  de  consciência  política  e  emancipação  social,  necessário  à  efetivação  da  democracia
no  Brasil.  Tal  conjectura  fundamenta-se,  sobretudo,  no  fato  de  Estado  Democrático  de  Direito  ser  algo  muito  recente  em  nosso  país.
Como  conseqüência,  a  cultura  democrática  é  muito  limitada,  sendo  a  elitização  dos  direitos  uma  das  características  mais  acentuadas  da
sociedade  brasileira.  Para  discutir  o  tema  realizou-se  pesquisa  bibliográfica  e  documental  em  obras  clássicas  e  contemporâneas,  tanto
específicos  da  área  do  direito,  quanto  da  educação  e  áreas  afins.  O  foco  primordial  deste  trabalho  é  a  Educação  Básica,  especialmente,
os  Ensinos  Médio  e  Fundamental,  sem  que,  no  entanto,  se  esqueça  a  relevância  da  Educação  Infantil,  já  que  a  própria  Constituição
Federal  e  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB)  tratam  desses  níveis  de  ensino  como  relevantes  etapas  para  a
formação  do  jovem  cidadão.  Inicialmente,  apresenta-se  uma  breve  digressão  histórica,  para  contextualizar  o  leitor  sobre  os  momentos
históricos  mais  marcantes  e,  dessa  forma,  ser  possível  identificar  os  preceitos  legais  que  conduziram  as  políticas  públicas  na  área  da
educação  no  Brasil,  da  época  colonial  aos  dias  atuais.  A  seguir  são  traçados  comentários  sobre  as  previsões  constitucionais  relativos  à
educação,  no  decorrer  das  Constituições  Brasileiras,  bem  como  tecidas  algumas  considerações  sobre  a  Lei  de  Diretrizes  Básicas  da
Educação,  destacando-se,  principalmente,  a  importância  dos  temas  transversais  e  a  educação  para  a  cidadania  pela  inclusão  de  uma
disciplina  no  currículo  da  Educação  Básica,  denominada  de  Educação  Jurídica,  na  qual  estariam  inseridos  assuntos  diversos  da
legislação  brasileira  e  tópicos  de  assuntos  como  cidadania,  democracia  e  participação.  Além  disso,  realiza-se  uma  análise  sobre  o  tema
em  si,  a  partir  de  reflexões  político-pedagógicas.  Em  outro  momento,  apresenta-se  a  contextualização  do  tema  exposto  e  sua  relação
direta  com  a  democracia  e  com  o  Estado  Brasileiro.  Por  fim,  exibem-se  experiências  exitosas  na  prática  da  educação  para  a  cidadania,
que  ratificam  a  possibilidade  de  modificação  do  processo  educacional  brasileiro,  para  concretizar  a  efetivação  da  democracia  no  Brasil,
demonstrando-se  que  os  alunos  devem  ser  capazes  de  compreender  a  cidadania  como  participação  social  e  política,  assim  como
exercício  de  direitos  e  deveres  políticos,  civis  e  sociais;  além  de  poderem  se  posicionar  de  maneira  crítica,  responsável  e  construtiva
nas  diferentes  situações  sociais,  utilizando  o  diálogo  como  forma  de  mediar  os  conflitos  e  de  tomar  decisões  coletivas.  
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Resumo:  A  fim  de  verificar  em  que  medida  seis  coleções  didáticas  de  física  para  o  ensino  médio  incorporam  elementos  inovadores
apontados  pelos  principais  movimentos  da  pesquisa  em  educação  em  ciências  como  as  concepções  alternativas  dos  alunos,  o  estudo,
concetrando  -se  nos  capitulos  de  mecânica  do  livro  do  aluno  e  do  manual  do  professor  destas  obras,  realizou  uma  análise  de  conteúdo
que  buscou  identificar  nos  textos,  atividades  e  exercicios  desses  livros,  elementos  indicativos  da  incorporação  das  inovações  acima.
Esta  análise  revelou  que  todas  as  coleções  incorporam  parcialmente  as  inovações  apontadas,  pouco  investigando  em  conteúdo  e
enfatizando  a  forma  e  a  apresentação  de  cada  livro,  refletindo  sua  busca  de  adequação  às  exigências  do  mercado.
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Resumo:  O  presente  trabalho  aborda  o  tema  da  violência  da  escola,  sob  três  eixos  temáticos:  juventude  de  grupos  populares  urbanos,
violência  da  escola  e  educação,  sob  o  enfoque  da  escola  pública  para  jovens  e  o  ensino  médio.  Como  efeito  dos  processos  de
fragmentação  social  e  de  exclusão  econômica  e  social,  emergem  práticas  de  violência  como  norma  social  de  amplos  grupos,  presentes
em  múltiplas  dimensões  das  relações  humanas  e  do  convívio  social.  A  relação  entre  educação  e  os  processos  de  violência  estiveram
permeados  em  toda  constituição  histórica  até  a  sociedade  contemporânea,  ainda  que  se  pesem  as  transformações  conceituais  que
subsidiaram  as  práticas  ao  longo  desta  trajetória.  Torna-se  evidente  a  vulnerabilidade  dos  jovens,  sobretudo  de  grupo  populares,  aos
inúmeros  índices  relacionados  à  violência  no  país,  e  ainda  às  políticas  públicas  voltadas  para  juventude  que  reconhecidamente  são
insuficientes,  fragmentadas  ou  inadequadas  para  de  fato  atender  as  demandas  deste  grupo  numa  perspectiva  que  os  efetive  como
sujeitos  de  direitos.  Sendo  assim,  a  escola  apresenta-se  como  espaço  consagradamente  em  conquista  por  este  grupo,  embora  ainda  no
processo  gradual  de  universalização  do  ensino  médio  com  todas  suas  dificuldades,  tais  como,  acesso,  permanência  e  qualidade  de
ensino.  Ressalta-se  portanto  a  importância  do  comprometimento  deste  estudo  em  aprofundar  e  contextualizar  o  fenômeno  da  violência
na  escola  em  relação  às  condições  políticas,  econômicas,  culturais  e  sociais  as  quais  estão  inter-relacionadas  na  contemporaneidade,
sobretudo  quando  trata-se  de  um  assunto  urgente  que  obstaculiza  os  processos  democráticos  construídos  no  cotidiano  das  instituições
escolares.  Na  direção  de  realizar  um  levantamento  das  práticas  de  violência  no  ambiente  escolar,  analisar  as  ações  e  os  enfrentamentos
realizados  por  cada  ator  nas  escolas  públicas,  as  ações  pautaram-se  na  temática  da  violência  na  e  da  escola  pública  de  Ensino  Médio,
em  cinco  escolas  na  cidade  de  São  Carlos.  Para  a  coleta  de  dados  quantitavos  foram  utilizados  questionários  auto-aplicáveis  com
alunos  e  produzido  banco  de  dados,  testes  estatísticos  com  cruzamentos  e  cálculos  apropriados  para  o  propósito  da  pesquisa.  Já  para
coleta  de  dados  qualitativos  foram  realizadas  entrevistas  com  diretores,  coordenadores  pedagógicos,  inspetores,  professores  e  alunos.  E
ainda  doze  encontros  com  grupos  de  alunos  por  meio  de  dinâmicas  grupais,  discussões,  e  atividades  lúdicas,  plásticas  e  dramáticas  com
o  tema  da  violência.  Para  fidelidade  dos  registros  foram  utilizados  equipamentos  audiovisuais.  Dentre  algumas  análises  dos  dados
coletados  verificou-se  as  refinadas  estratégias  do  processo  de  inclusão  e  exclusão  sociais  reproduzidas  pela  escola,  assim  como  a
dinâmica  dos  agentes  escolares  em  relação  aos  processos  de  violência,  suas  reproduções  e  seus  enfrentamentos  que  desenvolve,
inúmeras  vezes,  formas  ainda  mais  rígidas,  porém  coersitivas  e  policialescas.  Dada  a  densidade  e  abrangência  da  violência  na
atualidade,  a  escola  sofre  com  as  ameaças  internas  e  externas  que  estão  presentes  no  seu  cotidiano,  ao  mesmo  tempo  que  realimenta  em
suas  atitudes  fundadas  na  ineficácia  de  suas  experiências  com  modelos  mais  democráticos,  associadas  ao  despreparo  dos  profissionais
e  a  falta  de  uma  rede  de  suporte  que  amplie  as  ações  revogadas  à  escola,  mas  que  extrapolam  suas  responsabilidades  e  suas
possibilidades  como  está  designada  as  instituições  escolares  na  atualidade.  A  relevância  social  e  acadêmica  dada  ao  tema  convergem
na  construção  de  práticas  escolares  democráticas,  pois  diante  a  complexidade  da  violência  e  a  juventude  na  atualidade  tornam  a  escola
imprescindível  para  avaliação,  implementação  e  reprodução  dos  espaços  possíveis  para  as  vivências  dos  processos  democráticos,  desde
que  haja  outras  redes  de  apoio  que  possam  efetivamente  responder  à  lógica  contraditória  e  complexa  da  assistência  ao  direito  do  jovem
de  grupos  populares.
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Resumo:  A  temática  da  formação  da  cidadania,  conforme  nossa  legislação  de  ensino,  mantém-se  como  um  dos  eixos  básicos  da
finalidade  da  educação.  Mas  se  a  educação  para  a  cidadania  parece  ser  um  imperativo  social,  o  dilema  é  saber  se  a  educação
desenvolvida  em  instituições  de  ensino  pública  e  privada  da  periferia  da  grande  metrópole  tem  atingido  seus  objetivos.  O  presente
trabalho  estuda  os  resultados  do  processo  de  educação  para  o  exercício  da  cidadania  e  prática  da  democracia  em  instituições  escolares
públicas  e  privadas  dentro  do  contexto  de  violência  da  periferia  de  São  Paulo.  Para  tanto,  foi  delimitada  e  caracterizada  a  região  de
Itaquera-Guaianases-Cidade  Tiradentes,  onde  se  buscou  demonstrar  o  processo  de  exclusão  social  e  carências  históricas,  bem  como
ausência  de  ação  efetiva  de  determinados  agentes  do  governo,  no  exercício  de  suas  funções  em  prol  da  comunidade,  com  o  seu
descrédito  junto  à  população.  Neste  quadro  foram  analisados  e  comparados  o  resultado  de  uma  proposta  escolar  de  educação  com
ênfase  na  preparação  para  o  exercício  da  cidadania  e  a  prática  da  democracia  de  uma  instituição  privada  de  ensino,  com  os  resultados
obtidos  por  uma  escola  pública,  que  desenvolve  seu  programa  de  educação  para  a  cidadania  dentro  do  contexto  geral  do  Estado.  As
instituições  que  serviram  de  base  para  a  realização  do  trabalho  foram  a  Escola  Estadual  Aquilino  Ribeiro  e  o  Colégio  Professor
Augusto  Alves  Maia.  A  instituição  pública  atende  o  ensino  fundamental,  com  ciclos  I  (1a  a  4  ª  séries)  e  II  (5a  à  8a  séries);  o  ensino
médio  e  além  do  ensino  regular  conta  também  com  a  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA).  Possui  aproximadamente  1.100
alunos  freqüentando  regularmente  seus  cursos,  que  funcionam  em  três  turnos:  manhã,  tarde  e  noite.  A  instituição  particular  de  ensino
mantém  os  cursos  de  educação  infantil,  fundamental,  médio  e  técnico,  tendo  aproximadamente  1200  alunos,  funcionando  também  em
três  turnos,  manhã,  tarde  e  noite.  As  fontes  para  a  realização  do  presente  trabalho  foram  as  entrevistas  com  professores,  alunos,
coordenadores,  diretores,  pais  de  alunos  e  membros  das  escolas  envolvidas.  O  trabalho  abrangeu  a  ação  desenvolvida  no  período  de
1999  a  2006.  O  objetivo  geral  do  trabalho  foi  a  verificação  da  compreensão  por  parte  dos  alunos  e  dos  membros  da  comunidade
daquilo  que  foi  trabalhado  nas  escolas  sobre  os  direitos  políticos,  civis,  sociais,  econômicos  e  culturais  que  procuram  assegurar  ao
indivíduo  uma  vida  digna,  com  acesso  a  bens  essenciais  como  moradia,  educação,  saúde,  trabalho,  lazer,  previdência  social,
alimentação  decente,  acesso  aos  bens  culturais  e  ao  conjunto  de  bens  de  consumo  que  são  oferecidos  às  sociedades  modernas,
identificando  as  dificuldades  dentro  de  um  quadro  que  sabe  ser  extremamente  adverso.
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Título: A Escola Faz diferença? Um estudo da produção discursiva das homossexualidades por professores de 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073815001016035P0

Palavra Chave: Homosexualidade, homofobia, práticas educativas.

Resumo:  Estudo  da  produção  discursiva  das  homossexualidade  por  professores  do  ensino  médio,  em  Belém  (PA),  com  objetivo  de
analizar  a  produção  discursiva  de  professores  acerca  da  homossexualidade,  para  refletir  sobre  a  participação  da  escola  na  produção  e
reprodução  de  discurso  sobre  as  homossexualidade,  efetivados  nos  anos  2005  e  2006.  Realizou-se  um  pesquisa  de  campo,  em  duas
etapas:  a  primeira  consistiu  em  um  levantamento  acerca  do  tema:  Sexualidade  e  Educação  em  oito  (08)  escolas  da  região  central  de
Belém.  Destas  elegeu-se  uma  (01)  para  a  segnda  etapa  de  pesquisa  que  foi  uma  oficina  também  denominada  sexualidade  e  educação.
Na  oficina  utilizou-se  projeção  de  fotos  com  homossexuais  masculinos  trocando  beijos,  carícias,  afetos  e  duas  matérias  de  um  jornal
local  que  se  reportavam  a  homofobia  e  combate  ao  preconceito  contra  homossexualidade.  Os  comentários  dos  professores  sobre  os
assuntos  foram  colhidos  em  registros  escritos  e  depois  de  aprupados  foram  analisados.  A  análise  das  práticas  discursivas  dos
professores  indica  uma  fragilidade  no  acúmulo  de  discussões  ou  reflexões  acerca  de  sexualidade  e  a  educação.  Suas  concepções  são
arraigadas  em  explicações  essenciais,  binárias,  naturalizantes  -  reedições  dos  discursos  das  ciências  dos  séculos  XVIII  e  XIX.  A
sexualidade  não  é  problematizada  como  tema  histórico-político  aproximando-se  muito  de  concepções  tecnicistas  como  as  contidas  nos
Parâmetros  Currículares  Nacionais,  ao  proporem  a  Orientação  Sexual  como  tema  transversal.  Tal  como  no  período  de  advento  e
consolidação  da  ciência  moderna,  o  sexo  é  colocado  discursivamente  sob  suspeição,  segredo,  confição.  Observa-se  também  a
sexualidade  colocada  como  problema  de  saúde  públicas,  de  governo  e  de  estado;  agravando-se  o  fato  de  que  as  práticas  discursivas  dos
professores  reescrevem  e  reforçam  o  preconceito  contra  os  homossexuais,  sem  que  operem  os  deslocamentos  e  decentramentos
propostos  pelos  estudos  culturais,  pos-estruturalistas,  estudos  gays  e  lésbicos,  estudos  feministas  dentre  outras  epistemologias
pós-críticas  como  a  teoria  queer.
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Título: A música no ensino médio da escola pública do município de Curitiba: aproximações e proposições à 
realidade concreta

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20077040001016001P0

Palavra Chave: Música; Educação; Cotidiano; mitos e preconceitos.

Resumo:  Este  trabalho  se  propôs  a  elaborar  uma  construção  teórica  que  auxilie  a  compreensão  do  atual  estágio  do  ensino  de  Música
nas  escolas  públicas  de  Ensino  Médio  no  Município  de  Curitiba.  Procurando  com  a  pesquisa  de  campo  e  à  luz  de  referenciais  teóricos
que  dêem  suporte  a  análise  dos  dados  coletados,  fundamentar  aproximações  e  proposições  conceituais  que  auxiliem  na  compreensão
do  cotidiano  e  das  práticas  escolares  do  ensino  de  Música  nas  Escolas  Públicas.  Como  objetivo  menor,  mas  não  menos  importante,  este
estudo  pretendeu  formular,  mediante  a  organização  de  dados  de  pesquisas  atuais  e  de  dados  teóricos,  clássicos  e  contemporâneos,  um
guia  orientador  para  os  professores  de  música  em  geral  e  de  outras  disciplinas  em  particular,  sobre  o  ensino  de  Música  no  Ensino
Médio  na  Escola  Pública  paranaense,  tomando  como  base  as  Escolas  Públicas  de  Curitiba.  Como  resultado  foram  levantadas  algumas
questões  que  merecem  debate  mais  aprofundado  dos  sujeitos  que,  na  escola  e  nos  órgãos  administrativos  de  gerência  escolar,  são
responsáveis  pelo  ensino.  Dentre  elas  destaca-se:  a)  o  paradoxo  existente  entre  a  importância  que  tem  a  música  no  cotidiano  do  jovem
e  o  que  (não)  se  ensina  na  escola;  b)  o  significado  atribuído  ao  mito  do  dom  para  aprendizagem  da  música  e  o  ensino;  c)  a  relação  do
jovem  com  a  música  contemporânea;  d)  o  lugar  do  ensino  de  Música  em  relação  às  outras  disciplinas  escolares.
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Título: Atributos da sexualidade feminina e valores humanos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071024001015006P6

Palavra Chave: sexualidade feminina, valores humanos.

Resumo:  O  objetivo  principal  da  presente  dissertação  foi  conhecer  os  atributos  da  sexualidade  feminina  em  suas  relações  com  os
valores  humanos.  Elaboraram-se  algumas  hipóteses  que  foram  testadas  em  uma  pesquisa  de  campo  dividida  em  dois  estudos.  O
primeiro  visou  à  adaptação  das  escalas  de  Auto-esquema  sexual  feminino,  Escala  de  Sexualidade  e  Escala  de  Assertividade  Sexual
Feminina  ao  contexto  das  estudantes  paraibanas,  conhecendo  evidências  de  sua  estrutura  fatorial  e  consistência  interna.  As
participantes  também  responderam  ao  Questionário  dos  Valores  Básicos  e  perguntas  sócio-demográficas.  Participaram  da  primeira
pesquisa  317  estudantes  da  terceira  série  do  ensino  médio  de  escolas  públicas  da  cidade  de  João  Pessoa,  todas  mulheres  com  idade
média  de  22,9  anos.  A  maioria  indicou  ser  solteira  (69%)  e  católica  (64,2%).  Quanto  à  orientação  sexual,  98,1%  das  participantes
afirmaram  ser  heterossexuais;  63,8%  disseram  já  ter  tido  a  primeira  relação  sexual,  com  idade  na  data  da  iniciação  sexual  variando  de
12  a  33  anos  (M  =  17,4;  DP  =  2,79).  A  segunda  pesquisa  teve  o  objetivo  de  testar  as  dez  hipóteses  que  diziam  respeito  à  relação  entre
os  atributos  da  sexualidade  feminina  e  os  valores  humanos.  A  amostra  foi  composta  por  313  estudantes  universitárias  (82  universidade
pública;  231  universidade  privada)  de  João  Pessoa.  Estas,  majoritariamente  solteiras  (81,3%),  tinham  idades  compreendidas  entre  os  17
e  52  anos  (M  =  22,6;  DP  =  6,36).  A  maioria  indicou  ser  católica  (71,7%).  Quanto  à  orientação  sexual,  97,4%  das  participantes
afirmaram  ser  heterossexuais;  57,1%  disseram  já  ter  tido  a  primeira  relação  sexual,  com  idade  –  na  data  da  iniciação  sexual  –  variando
de  13  a  27  anos  (M  =  18,4;  DP  =  2,56).  Nesta  etapa,  além  dos  instrumentos  validados  no  primeiro  estudo,  foram  mantidos  o
Questionário  de  Valores  Básicos  e  as  perguntas  demográficas.  Os  resultados  mostraram  que  as  mulheres  que  atribuem  uma  maior
importância  aos  valores  de  experimentação  demonstram  maior  tendência  ao  engajamento  em  comportamentos  sexuais  de  estimulação  e
risco,  sendo  mais  propensas  aos  relacionamentos  casuais  e  descompromissados;  estas  possuem  maior  grau  de  afirmação  /  assertividade
sexual  e  demonstram  certo  grau  de  preocupação  e  de  insegurança  com  a  sexualidade  e  os  relacionamentos  íntimos.  Por  outro  lado,
aquelas  que  enfatizam  os  valores  normativos  demonstram  maior  tendência  ao  engajamento  nos  papéis  sexuais  prescritos  para  as
mulheres,  notadamente  para  os  aspectos  românticos  do  relacionamento  e  a  preocupação  sexual.  Estes  resultados  permitem  identificar
prioridades  valorativas  que  orientam  atributos  da  sexualidade  feminina,  configurando-se  como  importantes  conjeturas  e  sugestões  para
o  estudo  da  sexualidade  das  mulheres.
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Título: Escola média noturna e curso básico profissional: um estudo de efetivação realizado com educadores e 
educandos aprendizes e trabalhadores em belo horizonte

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007232008015006P3

Palavra Chave: Ensino médio; formação profissional; educação de adultos.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  principal  investigar,  com  base  legal  e  na  realidade,  a  efetivação  de  uma  escola  média  noturna
e  um  curso  básico  profissional,  analisando  as  contribuições  e  complementações  dessas  modalidades  de  formação.  Analisaram-se,  a
partir  de  entrevistas  com  educadores  e  educandos  da  escola  média  noturna  e  do  curso  básico  profissional,  os  seguintes  aspectos:
docência,  conteúdo  curricular,  organização  didático-pedagógica  e  infra-estrutura  da  escola.  Buscou-se  identificar  e  analisar  as
percepções  de  diferentes  sujeitos,  educadores  e  educandos,  sobre  os  dois  cursos  pesquisados.  Metodologicamente,  procedeu-se  à
realização  de  um  estudo  de  caso  que  lançou  mão  de  instrumentos  qualitativos,  análise  documental,  observação,  entrevista
semi-estruturada  e  questionários,  estabelecendo-se,  assim,  uma  interlocução  entre  a  investigação  qualitativa  e  a  quantitativa.  Para
efetivar  a  análise  proposta,  estabeleceu-se  um  diálogo  com  teóricos  estudiosos  da  temática  ensino  médio  e  ensino  básico  profissional.
A  relação  entre  os  dados  coletados  demonstrou  que  a  escola  média  noturna  é  um  projeto  especial  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos
(EJA),  chamado  Projeto  Desafio,  organizado  segundo  a  Resolução  n.435/1999  e  no  Parecer  n.  353/2000  CEE-MG.  Oferece  180  vagas.
A  matrícula  é  de  preferência  para  o  adolescente  aprendiz  e  trabalhador  do  CESAM/BH.  Os  alunos  matriculados  na  escola  média
noturna,  com  idade  média  entre  15  e  20  anos  e  egressos  de  escolas  públicas,  são  advindos  das  classes  trabalhadoras  de  Belo  Horizonte
e  região  metropolitana,  com  uma  renda  mínima  entre  meio  a  três  salários  mínimos  por  família.  Os  alunos  matriculados  no  ensino  médio
e  participantes  da  pesquisa  são  adolescentes  e  jovens  aprendizes  e  trabalhadores  do  CESAM,  com  uma  jornada  de  6  a  8  horas  de
trabalho  por  dia.  O  curso  básico  profissional  de  Aprendizagem,  com  1.740  h/a,  orienta-se  pela  Lei  10.097/2000  e  o  Decreto  n.
5.598/05.  O  curso  básico  profissional  do  trabalhador,  com  116h/a,  orienta-se  pela  CLT  e  o  ECA.  Oferece  o  curso  de  aprendizagem  em
serviços  administrativos  e  o  curso  de  aprendizagem  em  serviços  bancários,  para  adolescentes  trabalhadores  e  aprendizes,  que  é  a
profissionalização  para  as  áreas  administrativas.  A  instituição  que  oferece  o  curso  básico  profissional  atualmente  conta  com  1.300
adolescentes  aprendizes  e  trabalhadores  empregados.  Destes,  1.028  são  do  sexo  masculino  e  272  do  sexo  feminino,  por  exigência  das
empresas  contratadoras.  Outros  dados  coletados  indicaram  que  o  corpo  docente  das  duas  instituições  é  graduado  e  tem  boa  experiência
pedagógica.  Pode-se  afirmar,  a  partir  desta  pesquisa,  que  há  uma  efetivação  das  políticas  públicas  educacionais  concernentes  à  escola
média  e  ao  curso  básico  profissional  nestas  duas  obras.  Os  adolescentes  e  jovens,  trabalhadores  e  aprendizes,  que  se  formam  nestas
duas  instituições,  demonstram  resultados  concretos  de  exercício  da  cidadania  e  de  qualificação  para  o  primeiro  emprego.
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Título: As políticas curriculares na cotidianidade da Escola: a análise dos professores sobre o impacto da 
Reforma da Educação Profissional no CEFET-SP

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072033053014002P8

Palavra Chave: Ensino Médio Integrado; Complementaridade; Reforma Educacional.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  análise  da  avaliação  dos  professores  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  São  Paulo  –
CEFETSP  sobre  a  Reforma  Educacional  levada  a  cabo  no  final  dos  anos  noventa,  em  especial  nos  resultados  do  currículo
desenvolvido  a  partir  da  definição  da  complementaridade  na  educação  secundária  brasileira,  determinada  pelo  Decreto  2208/97  na
Educação  Profissional  e  na  Escola.  Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa  tipo  estudo  de  caso,  realizada  por  meio  de  estudos
bibliográficos  e  entrevistas  narrativas,  realizadas  com  professores.  A  hipótese  de  partida  disse  respeito  à  potencialidade  dos
professores,  atuando  na  cotidianidade  da  Escola,  alterarem  as  determinações  curriculares,  desenvolverem  uma  consciência  crítica
acerca  das  possibilidades  e  limites  da  prática  pedagógica  e  serem  capazes  de  indicar  caminhos  que  tornem  a  escola  mais  democrática  e
a  educação  mais  emancipatória.  .  A  reconstrução  do  percurso  do  sistema  educacional  brasileiro,  da  profissionalização  e  da  trajetória  do
CEFETSP  permitiu  compreender  os  condicionantes  que  interferem  no  modelo  escolar  assim  como  o  percurso  que  levou  ao
reconhecimento  da  qualidade  das  escolas  técnicas  da  Rede  Federal  de  Educação  e,  particularmente,  daquela  que  é  objeto  de  estudo
neste  trabalho.  A  análise  dos  dados  coletados  permitiu  reconstruir  a  imagem  que  a  Escola  tem  hoje  para  seus  professores  e,  ainda,
como  eles  têm  papel  fundamental  nos  rumos  que  a  Escola  deverá  tomar.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20077333002010001P6

Palavra Chave: ensino de Sociologia, livros didáticos.

Resumo:  A  presente  dissertação  é  um  levantamento  documental  sobre  o  ensino  de  Sociologia.  O  objetivo  da  pesquisa  é  compreender
as  relações  que  podem  ser  estabelecidas  entre  diferentes  fontes  do  ensino  de  Sociologia:  as  propostas  curriculares  de  Sociologia
elaboradas  pelo  poder  público  nacional  e  paulista;  os  livros  didáticos;  os  planos  de  ensino  elaborados  pelos  estudantes  de  licenciatura
em  Ciências  Sociais  pela  Universidade  de  São  Paulo  (1999  a  2004),  apresentados  como  uma  das  exigências  do  curso;  os  relatórios  de
estágios  dos  alunos  de  metodologia  de  ensino  de  Ciências  Sociais  II  (2004)  que  constituíram  um  estudo  de  caso  para  compreender  a
maneira  como  os  estudantes  observam  o  trabalho  dos  atuais  profissionais.  A  variedade  das  fontes  de  pesquisa  nos  obrigou  a  estabelecer
parâmetros  de  análise  com  categorias  que  homogeneizassem  os  dados  e  nos  permitisse  encontrar  padrões,  lembrando  que  estas  fontes
não  foram  produzidas  para  atender  os  interesses  desta  pesquisa,  nesse  sentido  fez-se  necessário  criar  categorias  com  o  intuito  de
afastá-los  de  suas  características  individuais  (particularidades).  A  partir  da  análise  destes  materiais,  pudemos  constituir  um  debate  entre
as  esferas  das  políticas  públicas,  das  decisões  editoriais  e  das  práticas  escolares  do  ensino  da  referida  disciplina.  Em  razão  da  escassez
de  pesquisas  sobre  essa  temática,  as  bases  bibliográficas  desse  trabalho  foram  fornecidas  por  Amaury  C.  Moraes,  Ileizi  L.F.  Silva,
Jaime  F.  P.  Cordeiro,  Mario  Bispo  dos  Santos,  Simone  Meucci  e  outros  pesquisadores.  Os  resultados  indicam  que  há  pouca
similaridade  entre  as  fontes  pesquisadas,  havendo  raras  influências  de  umas  sobre  as  outras,  uma  vez  que  não  há  o  estabelecimento  de
uma  comunidade  de  discussão  acerca  do  ensino  de  Sociologia.  No  entanto,  compreendemos  que  este  tipo  de  estudo  contribui  para
conhecermos  as  práticas  referentes  à  disciplina  Sociologia  a  fim  de  entendermos  o  tipo  de  ensino  que  está  sendo  proporcionado  para  os
alunos  do  ensino  médio,  apontando  suas  limitações,  contribuindo  para  um  incremento  das  possibilidades  educacionais  desta  disciplina.
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Título: A voz do professor: relação entre distúrbio vocal e fatores psicossociais do trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073033005010024P9

Palavra Chave: Distúrbio Vocal, Docentes, Condições de Trabalho.

Resumo:  Este  estudo  teve  como  objetivo  avaliar  a  associação  entre  a  presença  de  distúrbio  vocal  e  os  fatores  psicossociais  do  trabalho,
relacionados  à  demanda  psicológica  e  controle  sobre  o  trabalho  em  professores  da  rede  pública  de  Salvador.  Método:  foi  realizado  um
estudo  epidemiológico  transversal.  Para  coleta  de  informações  foi  utilizado  questionário  padronizado,  bem  como  realizada  avaliação
vocal,  por  meio  de  escala  GRBAS,  em  461  professores  do  ensino  fundamental,  médio  e  educação  infantil  de  24  escolas,  do  município
de  Salvador.  Resultado:  A  prevalência  de  distúrbio  vocal  foi  de  56,6%  entre  os  professores  estudados.  O  trabalho  em  “alta  exigência“
(baixo  controle  e  alta  demanda)  concentrou  as  freqüências  mais  elevadas  de  docentes  com  distúrbio  vocal  moderado  e  severo.  As
características  mais  frequentemente  referidas  pelos  professores  sobre  a  demanda  psicológica  nas  situações  de  trabalho  foram:  períodos
longos  de  concentração,  esperar  pelo  trabalho  de  outras  pessoas  deixa  mais  lento  o  ritmo  de  trabalho  e  exposição  à  demandas
conflitantes.  As  características,  do  controle  sobre  o  trabalho,  mais  frequentemente  referidas  pelos  professores  foram:  a  possibilidade  de
tomar  decisões  e  opinar  dentro  do  próprio  trabalho,  autonomia  para  realização  de  tarefas,  ser  criativo  e  ter  alto  nível  de
habilidades.Conclusão:  No  grupo  pesquisado  foi  constatado  que  os  fatores  que  se  associaram  positiva  e  estatisticamente  significante  ao
distúrbio  vocal  moderado  e  severo  foram:  ter  mais  de  20  anos  de  ocupação  como  docente,  ter  de  51  a  65  anos  de  idade,  lecionar  em
dupla  jornada,  a  saber,  ensino  infantil  ou  nível  fundamental  I;  e  fundamental  II  ou  médio.
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Código: 1092

Título: Percepção de Professores de Língua Potuguesa sobre Práticas Pedagógicas que Promovem a 
Criatividade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007553003012001P9

Palavra Chave: CRIATIVIDADE, PROFESSOR, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.

Resumo:  O  presente  estudo  teve  por  objetivos  investigar,  no  contexto  da  prática  pedagógica,  os  componentes  que  contribuem  para
favorecer  a  criatividade  dos  alunos,  segundo  professores  de  Língua  Portuguesa  do  Ensino  Médio,  a  percepção  destes  docentes  a
respeito  de  barreiras  à  promoção  de  condições  adequadas  ao  desenvolvimento/expressão  da  criatividade  dos  alunos  em  sala  de  aula,
bem  como  diferenças  entre  professores  da  rede  pública  e  particular  nesses  aspectos.  Cinqüenta  professores  de  Língua  Portuguesa  do
Ensino  Médio  de  escolas  públicas  e  particulares  do  Distrito  Federal  participaram  do  estudo.  Os  participantes  responderam  um
instrumento  construído  por  Alencar  e  Fleith  (2002)  que  incluía  a  Escala  de  Práticas  Pedagógicas  que  Promovem  a  Criatividade  e  um
checklist  de  barreiras  que  dificultam  a  promoção  da  criatividade  em  sala  de  aula.  Constatou-se  que  os  fatores  que  mais  contribuem  para
favorecer  a  criatividade  dos  alunos,  segundo  os  professores,  foram  incentivo  à  autoconfiança  do  aluno,  interesse  pela  aprendizagem  do
aluno  e  estímulo  à  produção  de  novas  idéias,  tendo  ainda  um  percentual  significativo  de  professores  da  rede  pública  indicado  as
barreiras  elevado  número  de  alunos  em  sala  de  aula  e  desinteresse  do  aluno  pelo  conteúdo.  Diferenças  significativas  entre  professores
de  Língua  Portuguesa  de  instituições  públicas  e  particulares  de  ensino  foram  observadas  no  fator  interesse  pela  aprendizagem  do  aluno,
tendo  os  professores  da  rede  particular  de  ensino  apresentado  média  significativamente  superior  a  dos  professores  da  rede  pública.
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Título: Muitas histórias, uma imagem: a percepção sócio-ambiental de alunos residentes da Escola Agrícola de 
Jundiaí

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007123001011024P1

Palavra Chave: Percepção ambiental; Relação pessoa-ambiente; Escola.

Resumo:  Tendo  como  base  os  conceitos  de  espaço,  lugar,  ambiente  e  imagem,  sob  as  vertentes  da  Arquitetura  e  Urbanismo,  Geografia
e  Psicologia  Ambiental,  esta  pesquisa  teve  como  objetivo  averiguar  a  percepção  de  estudantes  da  Escola  Agrícola  de  Jundiaí  (EAJ  –
UFRN)  a  fim  de  identificar  aspectos  das  inter-relações  pessoa-ambiente  que  diferenciam  tal  escola  de  outras  instituições.  A  coleta  de
dados  utilizou  multimétodos  e  investigou  um  grupo  de  alunos  residentes  na  Escola  que  cursavam  o  ensino  médio  e  técnico  em
agropecuária  em  2006,  analisando  seus  discursos,  comportamentos  e  atitudes  de  modo  a  identificar  os  principais  elementos  da  imagem
sócio-ambiental  da  EAJ.  Os  resultados  apontaram  locais,  práticas  sociais  e  símbolos  representativos  da  instituição,  indicando  espaços
(construídos  e  naturais)  adequados/inadequados  às  necessidades/expectativas  dos  estudantes  incluindo  a  ampliação  da
interdisciplinaridade  no  conjunto  de  suas  atividades.  Além  disso,  a  fim  de  incrementar  a  análise  sócio-ambiental  em  instituições  que
promovem  experiências  exitosas,  recomenda-se  que  os  aspectos  ‘cotidiano’  e  ‘tempo’  sejam  mais  profundamente  investigados  em
estudos  futuros  na  área.
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Código: 1094

Título: Uma análise praxeológica das tarefas de prova e demonstração em tópicos de álgebra abordados no 
primeiro ano do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073133005010005P4

Palavra Chave: Prova, Demonstração, Ensino de Álgebra.

Resumo:  A  proposta  geral  desta  pesquisa  é  promover  uma  reflexão  sobre  o  uso  de  provas  e  demonstrações  no  conteúdo  algébrico
Conjuntos  e  Conjuntos  Numéricos  abordado  em  livros  didáticos  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio  brasileiro.  A  fim  de  propormos  essa
reflexão,  analisamos  o  primeiro  volume  de  três  das  onze  coleções  de  livros  didáticos  selecionadas  pelo  ministério  da  educação
brasileiro  no  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  para  o  Ensino  Médio  –  PNLEM/2006.  A  análise  dos  livros  selecionados  foi  feita  a
partir  das  tarefas  relacionadas  ao  uso  de  provas  e  demonstrações  existentes  na  abordagem  do  conteúdo  algébrico  Conjuntos  e
Conjuntos  Numéricos.  Para  a  análise  dessas  tarefas  usamos  a  noção  de  praxeologia  (CHEVALLARD,  1999)  e  de  níveis  de  prova
(BALACHEFF,  1988).  Em  cada  tarefa  analisada,  destacamos,  também,  a  possibilidade  do  trabalho  com  as  concepções  de  álgebra
propostas  por  Usiskin  (1995).  Com  esta  pesquisa  pretendemos  responder  a  seguinte  questão:  De  que  maneira  os  livros  didáticos
analisados  propõem  aos  alunos  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio  provas  e  demonstrações  às  propriedades  enunciadas  ao  longo  da
exposição  do  conteúdo  algébrico  Conjuntos  e  Conjuntos  Numéricos?  A  análise  praxeológica  das  tarefas  de  prova  e  demonstração
existentes  na  abordagem  do  conteúdo  algébrico  Conjuntos  e  Conjuntos  Numéricos  nos  permitiu  responder  a  questão  de  pesquisa
enunciada  anteriormente,  bem  como  trazer  contribuições  para  a  área  de  Educação  Matemática
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Título: Educom.rádio: Indícios e sinais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072150001019001P8

Palavra Chave: Comunicação; Educomunicação; Educom; Rádio. Educação; Rádio.

Resumo:  Este  trabalho  estuda  a  implantação  do  projeto  Educom.Rádio  Centro-Oeste,  onde  se  buscou  compreender  a  experiência
vivida  por  alguns  jovens  participantes  do  projeto.  O  Educom.Rádio  foi  realizado  pelo  Núcleo  de  Comunicação  e  Educação  da  Escola
de  Comunicação  e  Artes  da  Universidade  de  São  Paulo  em  parceria  com  o  Ministério  da  Educação,  Fundação  de  Apoio  da
Universidade  São  Paulo,  Unesco  e  Secretarias  de  Educação  dos  Estados  de  Goiás,  Mato  Grosso  e  Mato  Grosso  do  Sul.  Entre  os
objetivos  do  Projeto  Educomunicação  pelo  rádio  em  escolas  do  ensino  médio  da  região  Centro-Oeste  estão:  introduzir  o  conceito  e
procedimentos  da  educomunicação  nos  espaços  educativos  de  70  escolas  (20  em  Mato  Grosso,  20  no  Mato  Grosso  do  Sul  e  30  em
Goiás)  do  ensino  médio  da  região  Centro-Oeste;  formar  profissionais  de  educação,  alunos  e  comunidade,  para  o  uso  da  linguagem
radiofônica  na  escola.  Este  estudo  situa-se  na  perspectiva  qualitativa  e  documental.  Constatou-se  que  houve  uma  influência  positiva  na
formação  desses  jovens  e  na  sociabilização  deles  na  comunidade  escolar.  Pode-se  perceber  também  que  eles  passaram  a  dominar  o  uso
da  linguagem  radiofônica  e  das  técnicas  de  radiodifusão.  Desta  forma  o  projeto  Educom.Rádio  permitiu  aos  educadores,
comunicadores  e  outros  agentes  sociais  que  promovessem  e  ampliassem,  em  seus  espaços,  ecossistemas  comunicativos  abertos  e
criativos,  capazes  de  garantir  a  democracia  das  relações  e  a  eficiência  na  condução  de  seus  fluxos  de  informação,  tendo  como  meta  o
exercício  pleno  da  democracia.
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Título: Formação de professores pela construção coletiva de um projeto de educação ambiental na escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071033004056079P0

Palavra Chave: Educação ambiental; formação de professores; pesquisa participante.

Resumo:  Embora  exista  uma  legislação  que  torna  a  Educação  Ambiental  obrigatória  em  todos  os  níveis  de  ensino,  esta  não  é
desenvolvida  na  escola  como  práxis  pedagógica  o  que,  segundo  alguns  professores,  se  deve  às  dificuldades  por  eles  encontradas  em
função  do  desconhecimento  dos  objetivos  e  princípios  da  Educação  Ambiental  e  de  como  podem  articular  os  assuntos  relativos  às
questões  ambientais  aos  conteúdos  específicos  das  diferentes  disciplinas.  Assim,  através  da  pesquisa  participante,  este  estudo  objetivou
investigar  quais  são  estas  dificuldades  e  responder  ao  seguinte  questionamento:  “O  processo  de  construção  coletiva  de  um  projeto  de
educação  ambiental  na  escola,  poderia  ser  considerado  como  uma  atividade  que  contribui  para  a  formação  docente?”  Para  isso,  foram
realizados  vários  encontros  com  um  grupo  de  professores  do  ensino  fundamental  e  médio  de  uma  escola  da  rede  pública  estadual  do
município  de  Presidente  Prudente  (SP),  durante  os  quais  foram  investigadas  as  concepções  de  ambiente  dos  docentes  e  as  dificuldades
por  eles  enfrentadas  ao  desenvolverem  a  educação  ambiental  na  escola.  Nestes  encontros  também  foi  realizado  um  estudo  coletivo,
visando  ao  oferecimento  dos  subsídios  considerados  necessários  para  que  os  educadores  pudessem  construir  um  projeto  de  educação
ambiental  para  a  escola.  Foi  possível  observar  que  a  realização  desta  atividade,  bem  como  das  discussões  que  ocorreram  durante  o
processo  de  construção  do  projeto,  contribuiu  para  a  formação  dos  professores,  uma  vez  que  a  dimensão  alcançada  pelo  projeto  que
construíram  foi  além  das  ações  pontuais  que  até  então  haviam  desenvolvido  nas  ocasiões  em  que  trabalharam  com  a  educação
ambiental.  Além  disso,  houve  também  uma  mudança  da  concepção  destes  educadores  sobre  a  educação  ambiental  e  uma  visível
concentração  de  esforços,  por  parte  dos  membros  do  grupo,  para  buscar  a  garantia  da  continuidade  dos  trabalhos  coletivos  na  escola.
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Código: 1097

Título: Uma via sobre o mar: práticas italianas experienciadas nas aulas de teatro no ensino médio do cefet de 
Florianópolis

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075641001010015P7

Palavra Chave: Teatro; Adolescentes; Ensino Médio; Integração cultural

Resumo:  A  presente  dissertação  é  o  resultado  da  análise  de  aulas  de  teatro  realizadas  de  forma  curricular  com  adolescentes  do  Ensino
Médio  e  observa  como  exercícios  propostos  para  aulas  do  mesmo  tipo  na  Itália  foram  recebidas  por  alunos  de  uma  escola  de
Florianópolis.  Os  objetivos  desta  pesquisa  são:  Verificar  como  as  aulas  curriculares  de  teatro  têm  sido  realizadas  em  uma  escola  de
Ensino  Médio  de  Florianópolis  e  nas  séries  equivalentes  na  região  da  Lombradia,  na  Itália;  Registrar  a  reação  dos  alunos  da  escola  do
Brasil  aos  exercícios  propostos  para  o  ensino  da  matéria  na  Itália;  Observar  se  as  técnicas  utilizadas  nas  aulas  de  teatro  do  Ensino
Médio  interferem  no  dia-a-dia  de  seus  praticantes  adolescentes  e  de  que  forma  se  dá  essa  interferência.  Como  metodologia  foi
realizada  uma  pesquisa  bibliográfica,  complementada  com  observação  passiva  de  aulas  de  teatro;  um  período  de  assistência  a  um  curso
de  formação  de  professores  na  Itália;  e  a  implantação  de  algumas  das  técnicas  desenvolvidas  nas  aulas  da  Itália,  para  os  alunos  do
Brasil.  No  final  do  processo  foi  realizada  uma  entrevista  com  os  estudantes.  Como  referencial  teórico  utilizo  principalmente  Augusto
Boal,  Flavio  Desgranges  e  Claudio  Bernardi.  No  resultado  foi  possível  verificar  que,  embora  as  aulas  de  teatro  tenham  uma  boa
recepção  pelos  alunos,  que  a  consideram  muito  importante  para  trabalhar  os  próprios  limites,  desenvolver  a  confiança,  a  autonomia  e  o
espírito  de  grupo,  ainda  existem  muitas  dificuldades  a  ser  superadas  para  que  seja  realizado  um  trabalho  realmente  satisfatório.  As
principais  barreiras  a  serem  transpostas  estão  relacionadas  com  a  carga  horária  que  geralmente  é  insuficiente,  com  a  falta  de  recursos
dispensados  para  a  boa  realização  das  atividades  e  com  o  descaso  dos  demais  membros  da  escola  e  também  dos  pais  dos  alunos.  O
período  de  estudos  realizados  não  foi  longo  o  suficiente  para  poder  observar  a  influência  das  aulas  na  vida  dos  alunos  envolvidos  na
pesquisa.
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Título: Elementos teóricos para o ensino da literatura

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007331005012022P7

Palavra Chave: Literatura, Ensino, História Literária.

Resumo:  A  presente  dissertação  de  mestrado,  Elementos  teóricos  para  o  ensino  da  literatura,  tem  por  objetivo  uma  compreensão  do
fenômeno  literário  que  transcende  a  sua  configuração  textual,  em  vista  de  uma  atualização  do  ensino  da  literatura  em  escolas  de  Nível
Médio.  Para  alcançar  este  fim,  a  pesquisa  analisa  ferramentas  teóricas  desenvolvidas  pela  Estética  da  Recepção  e  pela  chamada  Ciência
Empírica  da  Literatura,  avaliando  a  oportunidade  de  transferir  os  seus  modelos  para  o  espaço  escolar,  como  estratégia  pedagógica
inovadora  capaz  de  revigorar  o  próprio  ensino.  Neste  sentido,  a  dissertação  pretende  oferecer  caminhos  de  mediação  entre  uma
tradição  ainda  vigente  e  propostas  de  renovação  no  campo  da  didática  com  respeito  ao  fenômeno  literário  e  suas  formas  de
historiografia
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Título: Conselho de Escola: limites e possibilidades da gestão democrática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072533004030079P2

Palavra Chave: conselho de escola, gestão democrática, natureza deliberativa.

Resumo:  O  presente  trabalho  discute  a  estrutura  e  o  funcionamento  do  Conselho  de  Escola,  órgão  de  gestão  colegiada,  que  desde  os
anos  70  existe  no  interior  das  unidades  escolares  da  rede  esta-dual  de  ensino,  no  estado  de  São  Paulo,  apresentando  sua  trajetória
histórica,  a  partir  da  legis-lação  em  que  se  sustenta.  Realiza  a  análise  de  suas  conquistas,  dispensando  atenção  especial  à  sua  natureza
que,  de  órgão  consultivo  da  direção  tornou-se,  em  meados  dos  anos  80,  quando  o  país  retornava  ao  regime  democrático,  um  colegiado
de  natureza  deliberativa,  com  poder  de  decisão,  e  atribuições  ampliadas.  Como  recurso  metodológico,  utilizamos  o  estudo  de  caso  de
uma  escola  Estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no  município  de  Barretos/SP,  durante  o  período  2003-2006,  com
aproximadamente  800  (oitocentos)  alunos,  tendo  como  foco  de  análise  a  contribuição  deste  colegiado  para  implementação  da  gestão
democrática  nesta  escola.  Os  registros  permitem  identificar  que,  apesar  de  todo  avanço  provocado  pelo  processo  de  democratização  da
educação  no  Brasil,  ainda  hoje,  existe  um  grande  descompasso  entre  a  intenção  apresentada  nos  documentos  oficiais  e  o  cotidiano  da
gestão  escolar
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Código: 1100

Título: A história da indução eletromagnética contada em livros didáticos de física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074240001016001P0

Palavra Chave: História da Ciência; Livro Didático; Ensino de Física.

Resumo:  Este  trabalho  teve  por  objetivo  analisar  como  a  história  do  conceito  da  indução  eletromagnética  está  contada  nos  recentes
livros  didáticos  de  Física  do  Ensino  Médio.  A  opção  pelo  estudo  do  livro  didático  foi  feita  devido  à  sua  marcante  presença  como
importante  elemento  de  registro  das  formas  de  ensino  em  determinados  períodos.  Iniciando  pela  discussão  do  papel  e  função  do  livro
didático  no  processo  de  ensino  aprendizagem,  foi  feito  também  um  estudo  sobre  a  contribuição  da  História  da  Ciência  ao  Ensino  de
Física  e  a  importância  que  isso  tem  na  humanização  da  ciência,  bem  como  na  desmistificação  de  fatos  que  impediriam  o
estabelecimento  de  relação  do  processo  de  desenvolvimento  científico  com  as  dimensões  culturais,  sociais,  políticas  e  econômicas  nele
presentes.  O  universo  da  pesquisa  constituiu-se  dos  livros  didáticos  de  Física,  tanto  na  sua  versão  completa  como  na  de  volume  único,
de  autores  que  tiveram  livros  didáticos  aprovados  no  processo  do  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  do  Ensino  Médio  (PNELEM
2007).  A  análise  foi  realizada  a  partir  da  identificação  de  quatro  categorias,  que  permitiram  diagnosticar  a  presença  e  o  fazer  humano
no  processo  de  construção  da  ciência,  assim  como  as  idéias  e  os  métodos  presentes  no  desenvolvimento  da  ciência.  Além  dessa  análise,
comparou-se  o  conteúdo  presente  nas  obras  de  volume  único  com  a  versão  completa  de  cada  autor,  na  tentativa  de  investigar  o  que  foi
modificado  na  versão  mais  "enxuta"  comparada  com  a  mais  completa.  Embora  tenham  se  caracterizado  como  exceção  e  não  como
regra,  nos  livros  foram  encontrados  exemplos  do  uso  da  História  da  Ciência  que  a  mostraram  como  um  processo,  como  resultado  de
construção  coletiva,  cotejada  por  erros  e  acertos.  Finalizando,  são  tecidas  considerações  para  que  essa  história  seja  melhor  contada  nos
livros  didáticos.
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Código: 1101

Título: A prática de ensino de química em uma instituição pública de ensino médio: inovação x tradição

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071732008015006P3

Palavra Chave: Currículo, Ensino Médio, PCN.

Resumo:  Esta  dissertação  realizou  um  estudo  de  caso  em  uma  escola  pública  considerada  referência  para  o  ensino  médio  de  Belo
Horizonte.  Seu  objetivo  foi  analisar  a  influência  que  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  vêm  trazendo  (ou  não)  aos
Professores  de  Química  no  planejamento  de  sua  prática  pedagógica.  Para  a  coleta  de  dados  deste  estudo  de  caso  foram  realizados:  uma
observação  em  sala  de  aula  com  duração  de  um  semestre  letivo,  questionário  estruturado  dirigido  aos  alunos  e  entrevistas
semi-estruturadas  para  o  professor  e  para  os  alunos.  A  pesquisa  investigou  como  a  escola  tem  adequado  o  seu  currículo  em  função  das
orientações  presentes  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  e  das  necessidades  dos  seus  alunos.  Os  resultados  mostram  a  dificuldade
em  aplicar  todas  as  sugestões  trazidas  pelos  PCN.  Mas,  pode-se  perceber  que  há  uma  preocupação  para  com  os  alunos  e  com  o  seu
processo  de  ensino-aprendizagem,  uma  vez  que  o  professor  passa  a  buscar  sua  atualização  profissional  e  a  refletir  sobre  a  sua  ação
pedagógica.
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Código: 1102

Título: Um estudo do perfil textual de role playing games pedagógicos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072333002010107P9

Palavra Chave: Hipertexto, game, pedagogia.

Resumo:  Este  trabalho  estuda  as  características  textuais  dos  chamados  role  playing  games  \pedagógicos\,  com  uma  dupla  finalidade:
explicitar  alguns  dos  aspectos  que  distinguem  o  jogo  de  aventura  enquanto  um  tipo  de  texto,  e  refletir  sobre  sua  utilização  como
instrumento  pedagógico.  O  corpus  é  constituído  por  dois  jogos  de  aventura  com  finalidade  pedagógica,  veiculados  em  dois  suportes:
um  encarte  e  um  livro.  O  encarte-jogo  integra  a  Revista  do  Ensino  Médio  do  MEC  (2004)  e  traz  um  jogo  de  aventura  bastante
simplificado,  A  travessia  do  Liso  do  Suçuarão,  baseado  no  romance  Grande  Sertão:  veredas,  de  Guimarães  Rosa.  O  livro-jogo  traz  uma
aventura  mais  complexa  que  versa  sobre  o  roubo  de  uma  tela  de  Portinari,  O  resgate  de  \"Retirantes\",  e  faz  parte  da  série  Mini-Gurps,
desenvolvida  para  jogadores  iniciantes,  publicada  pela  Editora  Devir  (SP).  O  quadro  teórico  que  orienta  a  pesquisa  está  centrado,
principalmente,  em  aportes  da  teoria  ergódica  da  literatura,  proposta  por  Aarseth  (1997)  e,  quando  necessário  e  pertinente,  foram
consideradas  também  as  contribuições  de  outros  teóricos  do  texto  e  do  discurso,  particularmente,  os  trabalhos  de  Koch  (2002;  2003;
2005)  e  Maingueneau  (1996;  1997;  2001;  2002;  2004).  Os  jogos  de  aventura  selecionados  foram  analisados  em  duas  etapas:  uma  de
leitura  e  outra  de  observação  de  uma  partida  sobre  um  desses  jogos.  Na  etapa  de  leitura,  o  analista  coloca-se  como  operador  do  texto
do  jogo  com  o  objetivo  de  aprendê-lo,  explicitando  as  características  hipertextuais  desse  tipo  de  texto  e  as  habilidades  de  leitura  que
ele  requer.  Na  etapa  de  observação  de  uma  partida  do  livro-jogo  O  resgate  de  \"Retirantes\",  o  analista  desvela,  a  partir  da  ação  do
Mestre  e  de  sua  interação  com  o  grupo  de  jogadores,  a  atualização  de  uma  versão  possível  dessa  aventura:  proximidade  ou
distanciamento  em  relação  à  aventura  proposta  no  livro-jogo.  A  explicitação  de  algumas  das  características  ergódicas  desses  dois  jogos
de  aventura  levam  a  rediscutir  o  componente  pedagógico  que  se  vem  associando  a  eles.  A  finalidade  pedagógica  dos  jogos  não  está
centrada  no  conteúdo  informacional  que  o  texto  de  ficção  ajudaria  a  transmitir,  mas  sim  nas  habilidades  de  leitura  e  de  representação
dos  jogos.
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Código: 1103

Título: Ensino de língua portuguesa: desafios e encantamentos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007442005019001P0

Palavra Chave: Ensino de Língua Portuguesa; Aprendizagem; Cognição.

Resumo:  A  presente  dissertação  pretende  refletir  sobre  o  que  vem  ressignificando  de  alguma  forma  minha  vida  profissional:  tornar
significativa  a  aprendizagem  da  Língua  Portuguesa  para  mim  e  para  meu  aluno.  E  vou  apoiar-me  na  idéia  de  formação,  de
auto-formação  para  delinear  o  caminho  metodológico  deste  meu  trabalho.  São  muitas  as  questões  que  se  inserem  ao  traçado  de  uma
pesquisa  que  pretende  alastrar-se  no  tema  do  ensino  da  língua.  O  campo  é  vasto  e,  muitas  vezes,  impreciso  e  conflitante  em  suas
percepções,  porém  quero  poder  cruzar  os  meus  dizeres  e  narrativas,  com  os  dizeres  e  narrativas  que  convergem  na  mesma  direção  -  ou
até  mesmo  contrário  a  ela  -  de  minhas  angústias  e  ideais.  Optar  por  uma  abordagem  teórico-metodológica  de  investigação  é,  também,
colocar-se  sob  uma  perspectiva,  falar  de  situado  lugar,  assumir  uma  forma  de  olhar,  de  perceber,  de  dar  sentido  aos  fatos  cotidianos.  A
idéia,  aqui,  é  explorar  de  maneira  digressiva  o  Estudo  de  Caso.  Não  vou  me  ater  às  determinações  formais  dos  manuais  de  pesquisa,
vou  debruçar-me  sobre  um  recorte  da  realidade  e,  ao  mesmo  tempo  em  que  desenvolvo  minha  prática  cotidiana  de  professora  de
Língua  Portuguesa,  aguço  meu  olhar  de  pesquisadora  e  me  infiltro  em  minha  própria  realidade.  Em  minha  pesquisa,  refirome,  em
especial,  a  quatro  turmas  de  alunos  de  ensino  médio,  entre  quinze  e  dezessete  anos,  classe  de  média  a  alta,  estudantes  do  Colégio  Dom
Feliciano,  em  Gravataí.  Estes  não  serão  identificados  em  seus  depoimentos.  Vou  me  servir  de  meus  diários  de  classe  e  de  anotações
feitas  assistematicamente.  Eventualmente,  vou  servir-me  de  depoimentos  de  alguns  ex-alunos  que,  em  suas  situações  atuais,  me  trazem
indicativos  positivos  dessa  experiência  construtiva.  É  através  dessa  linha  de  raciocínio  que,  ao  final  de  minha  pesquisa,  pretendo
mostrar  que  ensinar  língua  portuguesa  não  é  uma  tarefa  árdua,  muito  pelo  contrário,  além  de  prazerosa,  pode  tornar-se  significativa,
para  meu  aluno  e,  lógico,  para  mim  também
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Título: TV e direitos humanos: as representações sociais de adolescentes sobre os direitos humanos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071424001015037P9

Palavra Chave: Direitos Humanos; Televisão; Adolescente.

Resumo:  Este  trabalho  investigou,  a  partir  da  teoria  das  representações  sociais  de  Moscovici  e  Doise,  o  conhecimento  de  adolescentes
sobre  os  direitos  humanos.  O  objetivo  principal  era  verificar  se  os  meios  de  comunicação  de  massa  (MCM)  poderiam  servir  como
modeladores  das  representações  sociais  de  adolescentes  sobre  os  direitos  humanos,  uma  vez  que,  nas  sociedades  modernas,  a  mídia
vem  desempenhando  um  papel  importante  na  socialização  dos  indivíduos.  Para  tanto,  foram  realizadas  duas  pesquisas  com
adolescentes  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  do  bairro  de  Mangabeira,  zona  sul  de  João  Pessoa/PB.  Foram  administrados
questionários  e  as  respostas  obtidas  passaram  por  uma  análise  de  conteúdo,  da  qual  participaram  três  juízes.  Em  alguns  casos,
realizou-se  o  teste  do  qui-quadrado  após  a  análise  de  conteúdo.  Na  primeira  pesquisa,  participaram  212  adolescentes  do  sexo  feminino
e  masculino.  Verificou-se  que  a  televisão  era  a  principal  fonte  de  informação  do  grupo;  que  a  exposição  média  dos  adolescentes  à  TV
era  de  quase  cinco  horas  por  dia;  e  que  os  programas  de  maior  audiência  e  preferência  eram  Malhação,  Correio  Verdade  e  Jornal
Nacional.  Na  segunda  pesquisa,  participaram  205  adolescentes  de  ambos  os  sexos.  Constatou-se  que  os  MCM,  sobretudo  a  TV,
pareceram  desempenhar  um  papel  importante  nas  representações  sociais  dos  participantes  sobre  os  direitos  humanos  e  que  os  direitos
mais  conhecidos  pelo  grupo  eram  os  direitos  sociais.  Predominaram  definições  de  direitos  humanos  pouco  elaboradas  e  a  percepção  de
que  o  Estado  deveria  fazer  mais  pela  promoção  dos  direitos.  Foi  possível  verificar  diferenças  nas  percepções  dos  adolescentes  sobre  as
representações  sociais  dos  direitos  humanos  veiculadas  nos  programas  Correio  Verdade,  Jornal  Nacional  e  Malhação.  Malhação
pareceu  desempenhar  um  papel  mais  educativo  e  favorável  aos  direitos  humanos,  enquanto  os  telejornais  pareceram  apresentar  uma
idéia  restritiva  de  direitos  humanos,  pois,  de  acordo  com  os  participantes,  esses  programas  criticavam  os  direitos  de  presos  e  de
adolescentes  infratores.  A  representação  social  de  que  os  direitos  humanos  eram  direitos  de  bandidos  também  pareceu  ancorar  as
representações  dos  adolescentes  telespectadores  dos  dois  telejornais,  sobretudo  dos  telespectadores  de  Correio  Verdade.  Os  resultados
das  pesquisas  foram  discutidos  tendo  em  vista  os  trabalhos  empíricos  realizados  sobre  o  tema.
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Título: A prática pedagógica dos professores de sociologia: entre a teoria e a prática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072031018017010P0

Palavra Chave: Ensino de Sociologia; Prática docente; DCN Ensino Médio.

Resumo:  Este  estudo  analisou  a  prática  docente  do  professor  de  Sociologia  do  Ensino  Médio  relacionando-a  às  propostas  feitas  por
estudiosos  da  área  e  aos  documentos  oficiais  –  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  -  DCNEM  e  os  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  -  PCNs.  O  histórico  da  disciplina  Sociologia  no  currículo  do  Ensino  Médio  revelou  que  esta  tem  momentos  de
presenças  e  ausências  que  muito  contribuíram  para  não  haver  uma  consolidação  de  sua  prática  pedagógica.  Este  trabalho  buscou
refletir  o  atual  momento  em  que,  após  longo  período  de  ausência,  retorna  a  obrigatoriedade  da  disciplina  aos  currículos  deste  nível  de
ensino,  a  partir  de  julho  de  2006.  Foram  realizadas  entrevistas  com  oito  professores  de  cinco  escolas,  duas  delas  dentre  as  dez  melhores
segundo  o  ENEM  e  outras  três  da  Baixada  Fluminense.  Para  análise  dos  dados  foi  escolhida  a  técnica  de  análise  de  conteúdo  temático
baseada  nas  proposições  de  Turato  (2003).  O  estudo  realizado  fundamentou-se  nas  propostas  de  Kuenzer  (2003)  e  Perrenoud  (1999)
que  apontam  para  uma  nova  caracterização  do  fazer  docente,  com  maior  atenção  à  mediação  pedagógica,  onde  haja  maior  tradução  dos
conceitos  teóricos  a  situações  práticas.  A  análise  empreendida  permitiu  concluir  que:  (a)  as  mudanças  na  educação  ocorridas  no  Brasil,
a  partir  da  década  de  1990,  preconizaram  o  rompimento  com  as  formas  tradicionais  de  ensino,  direcionando  o  modelo  pedagógico  para
um  ensino  centrado  no  desenvolvimento  de  habilidades  e  comportamentos;  e  (b)  há  uma  forte  relação  entre  a  prática  docente  e  as
orientações  estabelecidas  pelos  estudiosos  do  tema  e  pelos  documentos  oficiais.  Além  disso,  os  resultados  evidenciaram  que  a  prática
pedagógica  dos  professores  de  Sociologia  no  Ensino  Médio  se  traduz  na  relação  dos  conceitos  teóricos  com  questões  do  cotidiano.  No
entanto,  ainda  permanece  como  desafio  a  transposição  desses  conteúdos  para  uma  metodologia  baseada  em  situações-problema  e
projetos  de  trabalho

Data Pesquisa: 17/1/2009

Autor: Dalta Motta de Oliveira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 18/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007

Políticas Públicas / Gestão educacional
Eixos Secundário:

Pagina 1.105 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1106

Título: As propostas de produção escrita dos livros didáticos de língua portuguesa do ensino médio: um olhar 
enunciativo-discursivo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071450001019008P2

Palavra Chave: livro didático, produção escrita, ensino médio.

Resumo:  A  presente  pesquisa  procurou  saber  de  que  forma  são  apresentadas  as  propostas  de  produção  escrita  de  dois  livros  didáticos
do  Ensino  Médio,  utilizados  pelas  escolas  públicas  de  Mato  Grosso,  a  fim  de  verificar  sua  contribuição  para  a  proficiência  escrita  dos
alunos.  Foram  analisadas  também  as  propostas  de  produção  escrita,  dos  últimos  três  anos,  do  ENEM  e  do  vestibular  da  Universidade
Federal  de  Mato  Grosso  com  o  intuito  de  verificar  se  há  alguma  relação  entre  os  gêneros  solicitados,  as  propostas  de  atividade
apresentadas  nos  livros  didáticos  e  as  capacidades  de  escrita  privilegiadas  e  os  gêneros  e  capacidades  exigidos  por  esses  exames
oficiais.  Para  tanto,  em  se  tratando  de  uma  pesquisa  documental  teve  por  base  a  perspectiva  qualitativa  com  uma  entrada  na  perspectiva
quantitativa.  A  análise  foi  conduzida  pelos  estudos  de  Bakhtin  e  seu  Círculo  de  ordem  enunciativo-discursiva  e  pelos  estudos  de
pesquisadores  de  Didática  de  Ensino  de  Língua  Materna  da  Faculdade  de  Psicologia  da  Universidade  de  Genebra  –  Dolz  &  Schneuwly
que  tomam  a  produção  escrita  como  um  ato  interlocutivo,  implicando  sempre  uma  compreensão  responsiva,  ativa  e  criadora  na
construção  dos  sentidos.  Essas  análises  trouxeram  como  resultado  a  constatação  de  que  as  propostas  de  produção  escrita  dos  livros
didáticos  ainda  não  contemplam,  satisfatoriamente,  um  trabalho  orgânico  em  relação  à  teoria  enunciativo-discursiva,  por  isso  a
necessidade  de  articular  essa  nova  teoria  a  um  fazer  pedagógico  que,  efetivamente,  contribua  para  a  formação  de  um  aluno  produtor  de
texto  responsivo.
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Título: O negro na sala de aula: descolonizando olhares: que lugar para a diferença?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071031003010043P5

Palavra Chave: Educação; Modos de Subjetivação; Afrodescendente; Resistência.

Resumo:  Esta  dissertação  se  propõe  a  problematizar  como  vem  se  dando  a  inserção  do  negro  no  sistema  educacional  de  ensino,  tendo
como  ponto  de  partida  a  análise  dos  interesses  que  estiveram  em  jogo,  os  debates  travados  e  as  relações  de  força  estabelecidas  no
período  que  antecedeu  à  abolição  da  escravidão,  no  tocante,  fundamentalmente,  à  formulação  de  políticas  públicas  voltadas  para  a
educação  dos  negros  e  seus  descendentes,  numa  sociedade  em  vias  de  abolir  o  trabalho  escravo.  Na  condução  dessa  temática,  partimos
de  uma  pesquisa  de  campo  realizada  no  CIEP  Zumbi  dos  Palmares,  localizado  num  bairro  do  subúrbio  do  município  do  Rio  de  Janeiro,
tendo  como  fio  condutor  a  Lei  10.639/03,  que  estabelece  a  obrigatoriedade  do  ensino  de  história  e  cultura  afro-brasileira  no  Ensino
Fundamental  e  Médio  de  estabelecimentos  públicos  e  particulares.  Fazendo  uso  de  Foucault,  Deleuze  e  Guattari  e  tendo  como
metodologia  a  pesquisa-intervenção,  buscou-se  investigar  as  formas  encontradas  por  esta  escola  para  lidar  com  as  multiplicidades  em
sala  de  aula,  atentando  para  as  práticas  que  vêm  sendo  implementadas  e  fortalecidas,  para  os  agenciamentos  que  vêm  sendo  efetuados  e
para  as  possíveis  formas  de  resistência  que  professores,  alunos,  direção  e  demais  funcionários  conseguem  empreender,  que  sinalizem
na  direção  de  uma  política  em  favor  da  vida  e  não  de  seqüestro  da  vida.
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Título: Privação de liberdade: representações sociais de atos infracionais por adolescentes em conflito com a 
lei

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073433002029030P1

Palavra Chave: representações sociais, violência, adolescência

Resumo:  Segundo  a  Secretaria  Especial  de  Direitos  Humanos  (SEDH),  em  2004,  cerca  de  39.578  adolescentes  e  jovens  entre  12  e  21
anos  de  idade  cumpriam  algum  tipo  de  medida  sócio-educativa  no  Brasil  (internação,  semi-liberdade  e  liberdade  assistida).  Dentre  os
adolescentes  privados  de  liberdade  no  ano  de  2002,  89,6%  não  concluíram  o  ensino  fundamental,  5,8  %  eram  analfabetos  e  0,1  %,
apenas,  concluíram  o  ensino  médio;  51,0  %  não  freqüentavam  a  escola  quando  cometeram  a  infração.  Quais  fatores  psico-sociais  e
econômicos  concorrem  para  a  prática  de  delitos?  Que  significados  e  representações  são  construídas  pelos  próprios  sujeitos  em  relação
ao  acontecido  delituoso?  Esta  pesquisa  buscou  investigar  as  representações  sociais  de  atos  infracionais,  em  adolescentes  e  jovens  em
conflito  com  a  lei,  tomando  como  base  o  método  de  análise  das  representações  sociais  proposto  por  Moscovici,  Jodelet,  Jovchelovitch,
Guareschi.  A  pesquisa  foi  realizada  num  internato  para  adolescentes  e  jovens  infratores,  que  cumprem  medida  sócio-educativa  de
internação,  em  município  de  médio  porte,  de  aproximadamente  600  mil  habitantes.  A  instituição  pesquisada  atende  cerca  de  100
adolescentes  reincidentes,  na  faixa  etária  entre  12  a  21  anos  incompletos  e  com  grau  infracional  considerado  de  média  e  grave
complexidade.  Como  procedimento  foram  realizadas  7  entrevistas  individuais  semi-estruturadas  e  a  observação  participante  do
pesquisador  na  instituição.  As  entrevistas  foram  gravadas,  transcritas  e  analisadas  de  acordo  com  o  método  de  análise  de  conteúdo,
sistematizado  por  Bardin  (1994),  e,  enquanto  resultados,  as  análises  das  marcas  discursivas  apontam  para:  a)  os  atos  infracionais
cometidos  são  representados  como  instrumentos  de  poder  e  de  sobrevivência;  b)  percebem  na  prática  delituosa  a  perspectiva  de  prisão
em  fase  adulta  e  de  morte;  c)  os  adolescentes  se  identificam  com  as  mensagens  veiculadas  pelo  crime  organizado,  expressando
descrença  e  sentimento  de  impertinência,  frente  aos  padrões  culturais  da  sociedade  de  consumo;  d)  a  privação  de  liberdade  é  sentida
como  uma  punição  socialmente  injusta,  mas  necessária;  e)  a  violência  doméstica  e  a  pobreza  são  mencionadas  como  parte  integrante  da
trajetória  de  vida  e  justificativa  para  a  prática  delituosa.  A  partir  de  uma  perspectiva  qualitativa  de  pesquisa,  espera-se  que  os  dados  e
reflexões  sobre  a  subjetividade  dos  adolescentes  em  conflito  com  a  lei  auxiliem  na  compreensão  do  fenômeno  da  violência,  no  que
tange  ao  mal-estar  na  atualidade.
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Título: Adolescer e construir projetos de vida no cenário familiar contemporâneo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007533004048021P6

Palavra Chave: adolescer; projetos de vida; família; contemporaneidade.

Resumo:  O  processo  de  adolescer  traz  em  si  a  noção  de  mudanças,  que  implicam  em  reeditar  e  ampliar  as  capacidades  físicas  e
subjetivas  que  a  criança  possuía,  num  processo  evolutivo  que  vai  levá-la  a  um  novo  papel  social,  sexual  e  afetivo.  Tantas  mudanças
nem  sempre  transcorrem  de  forma  pacífica  para  os  adolescentes,  que  se  vêem  diante  de  tarefas  árduas  e  importantes,  dentre  elas,
construir  seus  projetos  de  vida,  que  são  tracejados  de  caminhos  que  poderão  trilhar  ao  tomar  posse  de  um  novo  papel  social  -  o  de
adulto.  A  problemática  socioeconômica  atual  contribui  para  que  o  adolescente  sinta-se  mais  inseguro,  trazendo  como  reflexos
comportamentos  de  desânimo  e  pessimismo  quanto  ao  futuro,  principalmente  para  aqueles  que  cursam  o  último  ano  do  Ensino  Médio
Público.  No  entanto,  nadando  contra  a  corrente,  o  adolescente  surge  com  seus  projetos  de  vida,  numa  tentativa  de  se  organizar,  de
planejar  seu  futuro,  de  estabelecer  metas  e  ações  que  os  aproximem  do  propósito  da  vida  de  todo  ser  humano:  buscar  a  felicidade.
Adolescer  é  um  processo  individual,  mas  não  desconexo,  já  que  toda  uma  rede  de  relações  o  influencia:  a  família,  a  sociedade,  a
cultura,  a  mídia,  a  comunidade  escolar.  Da  teia  de  relações  que  cercam  o  adolescente,  a  família  em  que  ele  está  inserido  exerce  papel
fundamental  na  maneira  como  passará  pelo  processo  de  adolescer  e  construirá  seus  projetos  de  vida.  Ao  longo  do  tempo,  a  instituição
família  tem  passado  por  transformações,  muitos  arranjos  familiares  são  desfeitos,  outros  novos  se  formam,  a  família  assume
reconfigurações,  os  papéis  se  definem  de  outras  maneiras.  Não  é  raro  que  se  ouça  que  as  novas  configurações  familiares  podem  ser  as
vilãs  causadoras  dos  conflitos  e  de  marginalizações  dos  adolescentes,  culpadas  pela  desorientação  da  juventude.  A  fantasia  de  que  a
família  de  antigamente,  extensa  ou  nuclear,  regida  por  valores  patriarcais,  seja  o  modelo  tradicional  e  ideal,  contribui  para  a  crença  de
que  as  famílias  contemporâneas  não  dêem  conta  da  criação  dos  filhos.  O  objetivo  principal  dessa  pesquisa  se  constrói  a  partir  do  desejo
de  entender  como  os  adolescentes,  quando  inseridos  em  novos  arranjos  familiares,  têm  passado  pelo  processo  de  adolescer  e  como  têm
construído  seus  projetos  de  vida.  No  desenvolvimento  desta  pesquisa  recorremos  ao  método  psicanalítico  para  entender  o  processo  de
adolescer,  bem  como  as  vicissitudes  do  psiquismo  familiar  e  suas  influências  na  construção  dos  projetos  de  vida  dos  adolescentes.
Conceitos,  tais  como  a  transmissão  psíquica  e  os  organizadores  familiares,  norteiam  a  análise  dos  dados  que  foram  coletados  através  da
construção  do  genossociograma  e  da  atividade  projetiva:  uma  carta  escrita  no  futuro.  Por  fim,  com  a  discussão,  esperamos  contribuir
com  subsídios  para  a  reflexão  de  pais,  seus  novos  companheiros  e  de  todos  aqueles  que  se  interessem  em  proporcionar  uma  família  que
ame,  eduque,  apóie  e  permita  aos  seus  adolescentes  adolescer  e  crescer.
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Título: De Sherlock Holmes a Shakespeare: um caminho a ser descoberto

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073642005019009P1

Palavra Chave: literatura, metodologia, cânone, gênero policial.

Resumo:  Considerando-se  a  importância  dos  cânones  da  literatura  e  as  dificuldades  encontradas  pelos  professores  em  geral  do  Ensino
Básico  para  promover  a  leitura  desses  textos,  a  pesquisa,  tendo  como  base  a  Estética  da  Recepção  e  a  Sociologia  da  Leitura,  pretende
fundamentar  uma  proposta  de  prática  de  ensino  da  leitura  realizada  através  de  um  projeto  desenvolvido  em  uma  turma  da  primeira  série
do  Ensino  Médio.  O  Projeto  parte  da  literatura  não-canônica,  o  gênero  policial,  para  chegar  à  literatura  canônica.  Com  essa  prática,  a
pesquisa  pretende  discutir  a  possibilidade  de  desenvolver  o  gosto  pela  leitura  de  textos  consagrados,  a  partir  de  obras  não-canonizadas,
cujos  elementos  estruturais  geralmente  são  organizados  de  forma  a  facilitar  a  leitura,  o  que  também  atrai  leitores  iniciantes.  Impõe-se,
portanto,  uma  revisão  teórica  relacionada  à  leitura  da  literatura  na  escola,  destacando  a  importância  dessa  instituição  e  dos  professores
na  formação  do  leitor  de  literatura.  Recuperam-se  também  estudos  a  respeito  do  cânone  literário,  quedevem  contribuir  para  o
entendimento  dos  sistemas  literários.  O  gênero  policial,  desde  a  sua  formação  até  os  dias  de  hoje,  também  é  analisado,  tendo  em  vista
as  suascaracterísticas,  os  autores  precursores,  as  novas  modalidades  e  o  efeito  sobre  os  leitores.  A  pesquisa  de  cunho  bibliográfico
volta-se,  então,  para  a  pesquisa  de  campo,  em  que  se  executa  o  projeto  de  ensino  elaborado  a  partir  da  conjunção  dos  elementos
teóricos  e  se  analisam  os  resultados  obtidos,  no  que  se  refere  à  formação  de  leitores  de  literatura.
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Título: Do ensino médio ao superior: que ponte os une? Um estudo de provas de vestibular de língua 
espanhola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20077533002010001P6

Palavra Chave: língua estrangeira, espanhol, compreensão leitora.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  provas  de  vestibular  de  espanhol,  disponibilizadas  por  algumas  Instituições  de
Ensino  Superior  (IES),  referentes  aos  processos  seletivos  de  2004  a  2006.  Por  meio  de  consulta  às  páginas  web  do  INEP,  tivemos
acesso  aos  endereços  eletrônicos  das  1.130  IES  da  região  sudeste.  Após  entrar  em  contato  com  todas  elas,  obtivemos  23  exames
fornecidos  por  21  instituições  –  duas  das  quais  apresentavam  a  prova  de  língua  espanhola  na  1ª  e  na  2ª  fase  do  processo  seletivo.  São
esses  os  exames  que  integram  nosso  corpus  de  pesquisa.  À  luz  das  concepções  teóricas  sobre  o  processo  de  compreensão  textual
apresentadas  por  Kleiman  (2004),  Kato  (1999)  e  Solé  (1998),  entre  outros  pesquisadores,  e  considerando  os  pressupostos  a  respeito  da
leitura  constantes  nos  documentos  oficiais  brasileiros  para  o  Ensino  Médio,  a  saber:  PCNEM  (1999),  PCN+  (2002),  PCN  em  debate
(2004)  e  OCNEM  (2006),  procedemos  à  análise  do  material  coletado.  Identificamos  o  conhecimento  de  mundo  exigido  dos  candidatos
em  tais  exames  e  o  gênero  de  cada  um  dos  42  textos  relacionados.  Analisamos  as  205  questões  organizando-as  em  quatro  grupos  que
envolveram  questões  de:  1.  compreensão  global  ou  parcial  do  texto;  2.  relações  entre  os  elementos  lingüísticos  do  texto;  3.  de
conhecimento  gramatical;  4.  de  conhecimento  lexical.  Por  fim,  analisamos  a  presença,  ou  não,  de  dois  aspectos  específicos,  quais
sejam,  contextualização  e  interdisciplinaridade,  presentes  em  todos  os  documentos  de  orientação  para  o  Ensino  Médio,  organizados
pelo  MEC.  Ainda  que  a  maior  parte  das  questões  tenham  feito  referência  a  um  texto,  muitas  delas  ainda  exigiram  apenas  a
identificação  de  elementos  expressos  no  texto.  Outras,  em  menor  proporção,  continuaram  avaliando  apenas  e/ou  prioritariamente  o
domínio  de  regras  gramaticais  e  do  léxico,  como  se  o  ensino  de  uma  língua  pudesse  ser  reduzido  a  esses  dois  temas.  Concluímos  nossa
pesquisa  apresentando  uma  síntese  e  reflexão  dos  principais  dados  levantados  sobre  os  exames  vestibulares  em  língua  espanhola,
sobretudo  quanto  aos  aspectos  privilegiados  nas  provas  analisadas.  Por  fim,  entre  os  anexos,  incluímos  a  relação  nominal  das  IES
contatadas,  com  a  indicação  da  cidade  onde  se  situa  e  o  correspondente  endereço  eletrônico.
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Título: Tamo junto e misturado: um estudo sobre a sociabilidade de jovens alunos e uma escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20077132001010001P7

Palavra Chave: juventude; sociabiliade; escola; educação.

Resumo:  pesquisa  procurou  compreender  os  significados  que  os  jovens  alunos  atribuem  à  sociabilidade  no  cotidiano  escolar  e  seus
possíveis  impactos  na  vivência  escolar.  Pretendeu-se  ainda  discutir  as  relações  de  sociabilidade  entre  os  mesmos  no  cotidiano  escolar,
bem  como  identificar  e  analisar  os  espaços  e  tempos  escolares  utilizados  pelo  jovem  aluno  nas  relações  de  sociabilidade.  Os  conceitos
de  sociabilidade  e  juventude  foram  articulados  numa  composição  de  autores  vinculados  ao  campo  das  ciências  sociais,  especialmente
da  Sociologia  e  da  Educação.  Foi  realizada  uma  pesquisa  qualitativa,  de  cunho  etnográfico,  articulando  práticas  metodológicas  de
coleta  de  dados  como  observação  participante,  questionário,  entrevistas  abertas  e  sessões  de  grupo  focal.  A  investigação  foi  realizada
com  uma  turma  do  2º  ano  do  Ensino  Médio,  de  uma  escola  da  rede  estadual  de  ensino,  localizada  em  um  bairro  de  periferia,  no
município  de  Juiz  de  Fora,  Minas  Gerais.  A  partir  da  vivência  com  os  sujeitos  pesquisados  bem  como  dos  relatos  dos  mesmos,  pôde-se
conhecer  as  dinâmicas  em  torno  do  cotidiano  escolar  dos  jovens  alunos.  Foi  possível  assim,  entender  como  se  dão  as  relações  de
amizade,  através  da  caracterização  das  turmas,  bem  como  suas  origens  e  sua  ocupação  espacial  na  instituição  de  ensino.  Foi  possível
ainda  apontar,  através  das  posturas  dos  grupos,  as  interações  presentes  nas  relações  de  sociabilidade  dos  jovens  alunos.  A  partir  delas,
procuramos  compreender  os  sentidos  da  escola  atribuídos  pelos  agrupamentos  e,  através  das  estratégias  construídas  pelos  mesmos,
entender  a  relação  existente  entre  esses  sentidos  e  a  amizade  no  interior  da  instituição  de  ensino.  
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Título: Modelagem Matemática e Aplicações do problema de Coloração em Grafos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072833004153071P0

Palavra Chave: Coloração em Grafos, Polinômio cromático, Oficina de ensino.

Resumo:  O  objetivo  desse  trabalho  é  ápresentar  o  problema  de  coloração  em  grafos  sob  diferentes  perspectivas.  Caracterizamos  o
polinômio  cromático  de  um  grafo  e  enunciamos  algumas  de  suas  propriedades.  Apresentamos  duas  formulações  matemáticas  para  o
problema  e  um  método  de  solução  para  cada  formulação.  apresentamos  e  discutimos  propostas  de  atividades  para  o  desenvolvimento
de  uma  Oficina  de  Coloração  para  alunos  do  Ensino  Médio  e  Fundamental.
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Título: O lúdico em sala de aula: desenvolvimento de um jornal de divulgação científica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071152001016019P0

Palavra Chave: Atividades Lúdicas; Jornal; Ensino de Química.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  atividade  de  criação  e  desenvolvimento  de  um  jornal  por  alunos  do  primeiro  ano  do  ensino
médio  do  sistema  particular  de  ensino,  entre  os  anos  de  2005  e  2006.  Eles  foram  divididos  em  grupos  que  realizavam  tarefas  como
editoração,  criação  de  matérias,  charges  entre  outras  modalidades  de  artigos  para  jornal.  Os  conceitos  químicos  trabalhados  na
confecção  dos  jornais  foram  o  de  Ácido-Base  e  o  tema  Água.  Os  resultados  mostraram  uma  grande  interação  entre  alunos  e
professores,  além  de  um  efetivo  aprendizado  do  que  foi  trabalhado  se  considerarmos  a  repercussão  futura  em  outras  séries  e  opiniões
de  alunos  e  outros  profissionais.  A  atividade  lúdica  foi  importante  para  despertar  o  interesse  pelos  conceitos  químicos  fazendo  com  que
o  aluno  fosse  ao  mesmo  tempo  aprendiz  e  autor  da  construção  do  significado  desses  conceitos.
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Título: As ações colaborativas entre professor e alunos de ensino médio na construção da escrita

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072340004015014P3

Palavra Chave: escrita; interação; Ensino Médio.

Resumo:  Neste  trabalho,  investiga-se  as  ações  colaborativas  entre  professor  e  alunos  de  Ensino  Médio  na  construção  da  escrita,  e
quais  dessas  ações  culminam,  em  maior  ou  menor  grau,  na  expressão  da  individualidade  discursiva  dos  educandos  nos  textos  que
produzem.  Sob  a  perspectiva  sociointeracionista  de  linguagem,  à  luz  da  Lingüística  Aplicada  e,  especialmente,  com  respaldo  nas
teorias  de  Bakhtin  (2003),  Bakhtin/Volochinov  (1992)  e  Vygotsky  (1988),  tem-se  como  objetivo  geral  refletir  sobre  as  ações
colaborativas  do  professor  e  as  do  aluno  no  processo  de  produção  textual,  de  modo  a  ampliar  os  estudos  sobre  o  ensino  e  a
aprendizagem  da  escrita  no  Ensino  Médio.  Nesse  intuito,  realizou-se  uma  pesquisa-ação  participativa,  de  natureza  aplicada.  A  coleta
de  dados  aconteceu  na  disciplina  de  Redação,  no  segundo  ano  do  Ensino  Médio,  em  um  colégio  particular  de  Maringá,  região  noroeste
do  Paraná,  no  ano  de  2005  e,  como  suporte  metodológico  para  a  análise  dos  dados  coletados  buscou-se  a  abordagem
qualitativa-interpretativa.  A  escolha  dessa  série  e  campo  de  pesquisa  ocorreu  pelo  fato  de  a  pesquisadora-participante  ali  atuar  no  ano
em  que  se  deu  a  coleta  de  dados  e  por  optar  em  analisar  sua  própria  prática.  Os  instrumentos  coletados  para  análise  foram:  a)  caderno
de  campo  utilizado  para  registrar  conteúdos  e  procedimentos  didático-metodológicos  colocados  em  prática  nas  aulas,  em  um  período
bimestral,  com  a  finalidade  de  verificar  algumas  das  ações  ocorridas  na  interação  professor-aluno,  antes  e  durante  o  processo  de
produção  textual;  b)  várias  versões  de  textos  de  opinião,  a  partir  dos  quais  são  analisadas  as  ações  de  mediação  do  professor  e  as  ações
de  reescrita  dos  alunos  a  partir  das  orientações  do  mediador;  c)  Diários  de  Bordo,  desenvolvidos  por  alguns  dos  sujeitos  participantes
desta  pesquisa,  e  questionários  aplicados  a  todos  eles,  a  partir  dos  quais  são  verificados  alguns  dos  processos  pelos  quais  os  alunos
passam  no  percurso  da  escrita  vivenciada  como  trabalho  e  algumas  das  suas  próprias  avaliações  com  relação  a  esta  experiência.  Os
resultados  das  análises  demonstram  que  as  ações  do  professor,  na  mediação,  oscilam  entre  ações  adequadas,  as  que  contribuem  em
maior  grau  para  a  expressão  da  individualidade  dos  alunos  na  sua  escrita,  e  as  restritas,  que  estimulam  mais  a  cópia  que  o  diálogo
interior,  contribuindo  em  menor  grau  para  a  expressão  dessa  individualidade.  Os  resultados  demonstram,  também,  que  as  ações  de
reescrita  dos  alunos  variam  entre:  superficiais,  evidenciando  reescritas  fragmentadas,  ausência  de  autonomia  e  individualidade  velada
no  processo;  adequadas,  demonstrando  a  volição  dos  alunos  em  interagir  com  as  ações  do  professor,  tomando  alguma  iniciativa  em
demonstrar  sua  individualidade  e,  assim,  melhorando  a  sua  escrita;  complexas,  em  que  os  alunos  se  colocam  como  sujeitos  na
produção,  demonstrando  sua  individualidade  e  autonomia  no  processo.  Os  Diários  de  Bordo  e  questionários  evidenciaram,  dentre
outros  fatores:  o  valor  que  atribuíram  à  mediação  do  professor  no  processo  de  construção  da  escrita;  a  importância  do  tempo  que  lhes
foi  cedido  para  as  leituras  que  subsidiaram  a  produção  do  texto  de  opinião,  além  do  tempo  que  tiveram  para  a  produção,  reflexão  e
reescritas,  dentro  e  fora  da  sala  de  aula.
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Título: A Formação Discursiva Escolar: uma análise do funcionamento das relações de contradição e de 
resistência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072442009014005P1

Palavra Chave: discurso, ideologia, Formação Discursiva, posição de resitência.

Resumo:  A  presente  dissertação  analisa  o  discurso  escolar,  através  do  Discurso  Oficial  da  Escola  Estadual  Três  Mártires,  representado
pelo  Projeto  Político  Pedagógico,  e  do  discurso  dos  alunos,  representado  por  entrevistas  com  alunos  do  3º  ano  do  Ensino  Médio,  a  fim
de  analisar  as  relações  de  contradição  e  resistência  existentes  dentro  da  FD  Escolar.  Para  tanto,  num  primeiro  momento,  discorremos
sobre  a  Análise  de  Discurso  Francesa  (AD)  que  representa  a  linha  teórica  que  adotamos  neste  trabalho.  Ao  construirmos  o  panorama
da  ciência  do  discurso,  apresentamos  os  conceitos-chave  de  nossa  dissertação  que  são:  a  ideologia,  o  discurso,  o  interdiscurso  e  a
memória  discursiva,  a  Formação  Discursiva,  o  sujeito,  as  condições  de  produção,  o  silêncio,  a  língua  e  a  discriminação.  Esses
conceitos  serão  de  extrema  relevância  para  a  análise  da  contradição,  resistência,  silenciamento,  assujeitamente,  dominação  e  luta
presentes  nos  discursos  analisados.  Em  seguida,  realizamos  uma  breve  retrospectiva  histórica  acerca  da  educação  brasileira  desde  o
descobrimento  até  nossos  dias,  que  nos  permitiram  avaliar  o  papel  da  educação  no  cenário  atual.  Após  estas  construções  teóricas,
desenvolvemos  a  análise  do  funcionamento  do  Discurso  Oficial  da  Escola,  a  partir  de  seqüências  discursivas  de  relevância  cujas
marcas  lingüísticas  nos  apontam  para  efeitos  de  sentido  que  revelam  o  modo  como  esse  discurso  representa  a  sociedade,  a  própria
escola,  as  suas  diretrizes,  o  seu  projeto  Político-Pedagógico,  a  educação  e  o  professor.  O  discurso  dos  alunos  foi  analisado  no  último
capítulo  da  dissertação  e  representa,  em  muitas  ocasiões,  posições-sujeito  destoantes  em  relação  ao  Discurso  Oficial,  o  que  nos  permite
observar  o  funcionamento  de  relações  de  contradição  e  de  resistência  no  interior  da  FD  Escolar.
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Título: Jogos Eletrônicos: entre a escola e a lan house

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071241001010015P7

Palavra Chave: Leitura de Imagens; Jogos eletrônicos; Ensino de Arte.

Resumo:  Atualmente,  a  vida  está  imersa  em  imagens  que  provocam,  seduzem  e  até  mesmo  manipulam  nossos  pensamentos  e  decisões.
Esta  problemática  tem  sido  abordada  em  muitas  pesquisas  no  âmbito  acadêmico  seja  nas  áreas  específicas,  seja  no  campo  da  educação.
No  universo  do  entretenimento,  os  jogos  eletrônicos  fazem  parte  do  cotidiano  de  um  grande  número  de  crianças  e  adolescentes  em
idade  escolar.  Esta  pesquisa  se  propõe  a  verificar  se  os  estudantes,  que  estão  concluindo  o  Ensino  Médio  no  Colégio  de  Aplicação  da
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  ao  interagirem  com  jogos  eletrônicos  utilizam  conhecimentos  da  linguagem  visual,  mediados
pela  escola,  para  realizarem  suas  leituras  de  imagens.  O  estudo  foi  realizado  em  duas  etapas:  a)  aplicação  de  um  questionário  para
sessenta  e  três  estudantes  do  CA/UFSC;  b)  realização  de  entrevistas  com  quatro  alunos,  em  uma  lan  house.  Esta  dissertação  toma  como
postulado  alguns  princípios  da  Semiótica  Discursiva.  As  situações  observadas  e  analisadas,  com  a  maioria  dos  estudantes,  indicam  que
eles  reconhecem  os  conteúdos  mediados  pela  escola,  mas  não  fazem  relações  significativas  entre  estes  saberes  da  linguagem  visual  e  os
efeitos  de  sentido  em  suas  leituras  de  imagens  de  jogos  eletrônicos.  As  inovações  na  comunicação  demarcam  um  tempo  histórico
evidenciando  uma  segunda  era  da  visualidade.  Portando,  ressalta-se  a  necessidade  de  se  trabalhar,  efetivamente,  a  "imagemização"  na
formação  básica  de  crianças  e  adolescentes,  oferecendo  subsídios  mínimos  para  uma  leitura  consistente  dos  objetos  estéticos  do
cotidiano.
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Título: Animação quadro a quadro: uma experiência didática no ensino da história

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071933004110040P5

Palavra Chave: Conhecimento Histórico; animação quadro a quadro.

Resumo:  Esta  pesquisa  investiga  como  se  dá  a  construção  do  conhecimento  histórico  –  o  que  pressupõe  a  apreensão  do  conceito  de
tempo  histórico  –  por  alunos  do  ensino  fundamental  e  médio  de  uma  escola  pública  de  Marília  –  SP.  Por  meio  de  uma  dinâmica
pedagógica  dialógica  e  que  utiliza  a  produção  de  filmes  de  animação  quadro  a  quadro  como  base  para  a  construção  de  discursos
históricos  pelos  alunos,  busca  aliar  o  estudo  da  História  às  várias  linguagens  presentes  na  atualidade.  Os  diálogos  estabelecidos  nas
aulas,  diante  de  fontes  históricas  primárias  e  secundárias,  são  analisados  de  acordo  com  o  conceito  de  circularidade  cultural  e  pelo
paradigma  indiciário  proposto  por  Carlo  Ginzburg,  cuja  fonte  teórica  são  os  estudos  da  linguagem  de  Mickail  Bakhtin.  
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Título: Hipóteses sobre a combustão entre os alunos do ensino médio: a epistemologia de Gaston Bachelard

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007240004015023P2

Palavra Chave: Combustão, Epistemologia de Bachelard, História da Química.

Resumo:  A  descoberta  do  oxigênio  integra  um  dos  maiores  debates  encontrados  na  história  da  Química  e  está  vinculada  à  teoria
lavoiseriana  (MAAR,  1999).  Até  que  essa  teoria  fosse  proposta  por  Lavoisier  muitas  outras  estiveram  atreladas  a  uma  série  de  noções,
inclusive  àquelas  que  ficaram  conhecidas  por  associação  aos  flogistonistas,  algumas  delas  carregadas  de  dogmatismo  e  misticismo,
constituíram-se  naquilo  que  Bachelard  denominou  como  obstáculo  epistemológico.  Para  Bachelard,  num  sentido  amplo,  obstáculo  é
algo  que  impede  um  indivíduo  de  progredir  na  esfera  intelectual  (BACHELARD,  1996).  Neste  trabalho,  foram  levantadas  as  idéias  de
alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio,  sobre  o  processo  da  queima,  por  meio  de  uma  série  de  experimentos  envolvendo  combustão.  Os
dados  levantados  foram  analisados  a  partir  do  confronto  com  a  epistemologia  de  Bachelard  e  debates  históricos  que  circundaram  a
teoria  do  flogístico  até  o  surgimento  da  teoria  de  Lavoisier.  Daí  resultaram  algumas  categorias  de  caráter  epistemológico  histórico  e
educacional,  que  foram  desdobradas  em  subcategorias  entre  elas:  a  da  experiência  primeira,  generalização,  erro  como  tentativa  de
construção  do  conhecimento  científico,  o  fogo  como  agente  de  transformação,  os  princípios  responsáveis  pela  queima  e  considerações
sobre  a  conservação  da  matéria.  O  erro,  quando  manifesto  em  sala  de  aula,  é  algo  que  não  condiz  com  o  conhecimento  cientifico
estabelecido.  No  entanto,  para  Bachelard,  a  reflexão  sobre  o  novo,  que  leva  sempre  ao  ato  de  conhecer  e  à  postura  adotada  pelo  sujeito
conhecedor  nesse  ato  de  conhecer,  pode  ser  determinante  no  que  diz  respeito  ao  erro  e  ao  obstáculo  epistemológico.  O  erro  em
Bachelard  difere  de  maneira  significativa  do  erro  na  forma  em  que  estamos  habituados  a  pensar  a  partir  do  senso  comum.  Para  nós,  o
erro  é  visto  como  algo  “impuro”  e  não  premeditado  e  que  nem  deve  ser  considerado.  A  ciência  em  geral  descarta  o  erro,  assim  como  os
professores,  principalmente  aqueles  erros  conceituais  ou  formais  que  são  cometidos  em  sala  de  aula.  Os  resultados  obtidos  revelam
que,  em  contato  com  os  experimentos  e  sob  estímulo  de  questões,  os  alunos  conseguiram  levantar  hipóteses  sobre  o  que  acontece  no
processo  de  combustão.  No  entanto,  quando  esses  alunos  expressaram  concepções  espontâneas  que  mostraram-se  errôneas,  isso  foi
valorizado  pois,  sob  a  ótica  bachelardiana,  significa  a  existência  do  pensamento  racional.  O  professor,  como  o  responsável  pela
mediação  entre  o  conhecimento  e  o  aluno,  pode  fazer  com  que  os  estudantes  superem  tais  dificuldades  propondo  situações  de
aprendizagem  nas  quais  as  representações  falsas  destes  sejam  colocadas  em  xeque,  valorizando  o  erro  com  vistas  à  sua  superação.  Este
processo  de  reflexão  tem  o  potencial  de  possibilitar  aos  alunos  uma  aproximação  mais  eficaz  do  conhecimento  científico.
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Título: Avaliação de software educacional para ensino aprendizagem de Inglês para a escola pública: 
coletando subsídios avaliativos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071333005010023P2

Palavra Chave: Software educacional; avaliação; material didatico.

Resumo:  Esta  pesquisa  originou-se  de  uma  inquietação  minha  como  profissional  da  área  de  educação  com  respeito  à  avaliação  de
material  didático,  que  hoje  além  de  material  impresso  inclui  também  materiais  ligados  à  área  tecnológica,  tais  como  softwares  e  cursos
on-line.  O  objetivo  deste  trabalho  é  avaliar  um  software  educacional  (Tell  Me  More),  recomendado  para  ser  usado  na  rede  pública  de
Ensino  Fundamental  e  Médio  à  luz  dos  paradigmas  educacionais  apregoados  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  Língua
Estrangeira.  As  bases  teóricas  desta  pesquisa  foram  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  -Língua  Estrangeira  (Brasil,  1998)  e
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  –  Ensino  Médio  (Brasil,  1999),  utilizados  como  referência  para  o  trabalho  do  professor  em  sala  de
aula,  as  correntes  de  pensamento  da  psicologia  que  serviram  de  base  para  as  teorias  de  ensino-aprendizagem  que  mais  influenciaram  o
ensino-aprendizagem  de  língua  estrangeira  em  nossa  cultura  (Williams  &  Burden,  1997;  Rego,  2004;  Vygotsky,  1993,2003),  as  teorias
de  linguagem  (Graddol,  1994;  Hutchinson  &  Waters  1987;  Bloor  &  Bloor,  1995),  considerações  sobre  material  didático
(Cunningsworth,  1984,  1995;  Tomlinson,  1998;  Graves,  2000),  o  conceito  de  tarefa  segundo  Ellis  (2003),  os  critérios  de  avaliação  de
software  (Squires  &  McDougall,  1997;  Stirling,  1998;  Alagumali  &  Anderson,  1997)  e  os  critérios  de  avaliação  de  Ramos  (1998)  e
Freire  et  al.  (2004).  A  pesquisa  revelou  que,  embora  as  teorias  de  linguagem  e  de  ensino-aprendizagem  que  embasam  o  software
contrariam  os  paradigmas  educacionais  vigentes  segundo  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  Língua  Estrangeira  (Brasil,  1998)  e  os
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  Ensino  Médio  (Brasil,  1999),  do  ponto  de  vista  tecnológico  apresenta  recursos  que  podem  auxiliar  a
professores  e  alunos  no  processo  de  ensino-aprendizagem

Data Pesquisa: 17/1/2009

Autor: Denise Lage Maggioli

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 18/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007

Políticas Públicas / Gestão educacional
Condições de Trabalho Docente

Eixos Secundário:

Pagina 1.120 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1121

Título: O Ensino Médio no Projeto Educativo Pastoral Salesiano do Colégio Dom Bosco de Manaus 
(1998-2003)
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Palavra Chave: Ensino Médio; Educação Salesiana; Projeto Educativo.

Resumo:  O  estudo  investiga  o  ensino  médio  no  Projeto  Educativo  Pastoral  Salesiano  do  Colégio  Dom  Bosco  de  Manaus  no  período  de
1998  a  2003,  de  acordo  com  os  princípios  da  Sociedade  de  São  Francisco  de  Sales  e  as  diretrizes  para  a  educação  nacional.  Situa  os
antecedentes  históricos  do  ensino  médio  no  Colégio  Dom  Bosco  de  Manaus  e  articula  os  processos  pedagógicos  da  educação  salesiana
para  esta  etapa  de  ensino  diante  da  política  educacional  brasileira.  Por  se  tratar  de  uma  temática  com  interface  histórica,  com  ênfase
nos  documentos,  utilizou-se  a  abordagem  qualitativa.  Dentre  as  fontes  selecionadas  os  relatórios  dos  inspetores  de  ensino
possibilitaram  as  aproximações  dos  antecedentes  históricos  do  ensino  médio  no  Colégio.  Como  também  privilegiou  as  atas  escolares,
matriz  curricular,  mapas  de  matrícula,  histórico  escolar,  correspondência  oficial,  planos  de  curso,  agendas  escolares  e  o  censo  escolar.
A  investigação  se  organiza  em  três  capítulos,  sendo  que  o  primeiro  apresenta  os  princípios  da  educação  salesiana  e  os  antecedentes
históricos  do  ensino  médio  no  Colégio  Dom  Bosco  de  Manaus.  O  segundo  enfoca  os  princípios  e  diretrizes  do  Projeto  Educativo
Pastoral  Salesiano  para  a  Amazônia  explicitando  a  presença  salesiana  nas  obras  educativas  e  sociais.  O  terceiro  capítulo  analisa  o
movimento  histórico  de  oferecimento  e  organização  do  ensino  médio  no  Projeto  Educativo  Pastoral  Salesiano  do  Colégio  Dom  Bosco,
no  período  de  1998  a  2003,  em  articulação  com  os  processos  educativos  da  educação  salesiana  para  a  formação  de  jovens  e
adolescentes  em  Manaus  e  com  as  diretrizes  para  a  educação  nacional.  A  pesquisa  reafirma  a  intencionalidade  desta  instituição
confessional  em  direcionar  o  ensino  médio  à  preparação  dos  estudantes  aos  exames  vestibulares  bem  como  a  difusão  dos  princípios  da
educação  salesiana.
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Título: Sentidos atribuidos ao abuso sexual: representações sociais de adolescentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071324001015006P6

Palavra Chave: abuso sexual, adolescência, representações sociais.

Resumo:  A  partir  da  década  de  1990  com  a  implantação  do  ECA  houve  um  significativo  avanço  na  criação  e  promoção  de  políticas
públicas  voltadas  para  o  enfrentamento  do  abuso  sexual,  que  em  função  da  sua  complexidade  exige  a  adoção  de  estratégias
descentralizadas  e  integradas,  além  do  esforço  conjunto  do  governo  com  a  sociedade  civil  (Vivarta,  2003).  Para  Faleiros  (2003),
investir  em  ações  educativas  de  cunho  preventivo  se  constitui  em  uma  importante  ferramenta  no  combate  aos  crimes  sexuais  contra
crianças  e  adolescentes  na  medida  que  possibilita  o  fortalecimento  da  auto-defesa  deste  segmento  populacional.  O  presente  Estudo  está
inserido  nesta  perspectiva,  pois  busca  investigar  o  conhecimento  que  os  adolescentes  não  diretamente  envolvidos  na  situação  abusiva
possuem  a  respeito  do  fenômeno  em  questão,  no  intuito  de  fornecer  subsídios  para  a  sistematização  de  programas  educativos  que  sejam
difundidos  nas  escolas.  Neste  sentido  o  objetivo  geral  da  pesquisa  é:  analisar  as  representações  sociais  que  os  adolescentes  possuem
sobre  o  abuso  sexual  e,  como  objetivos  específicos,  averiguar  as  RS  sobre  o  abuso  sexual  elaboradas  pelos  adolescentes,  salientando  os
aspectos  psicossociais;  identificar  o  universo  de  informações  que  os  adolescentes  constroem  sobre  o  abuso  sexual,  caracterizar  o
agressor,  a  vítima  e  os  atos  relacionados  ao  abuso  sexual  segundo  a  ótica  dos  adolescentes.  Método:  Trata-se  de  um  estudo  qualitativo
embasado  no  aporte  teórico  das  Representações  Sociais  (Moscovici,  1961),  do  qual  participaram  221  adolescentes  de  ambos  os  sexos
estudantes  da  oitava  série  do  ensino  fundamental  juntamente  com  estudantes  do  primeiro,  segundo  e  terceiro  anos  do  ensino  médio  na
faixa  etária  dos  14  aos  19  anos.  Para  a  coleta  de  dados  foram  utilizados  os  seguintes  instrumentos:  o  Teste  de  Associação  Livre  de
Palavras  (Jung,  1904);  Questionário  com  perguntas  abertas  e  fechadas  para  diagnosticar  o  universo  simbólico  e  de  conhecimento  dos
adolescentes.  Resultado:  Os  resultados  da  pesquisa  demonstram,  que  de  uma  forma  geral,  o  abuso  sexual  foi  representado  como  um  ato
inaceitável  e  horrível  efetivado  a  partir  de  um  processo  de  dominação  que  subtrai  o  direito  de  escolha  da  vítima,  e  como  uma
experiência  com  significativo  potencial  nocivo  que  pode  ocasionar  uma  série  de  consequências  ancoradas  na  esfera  psicossocial  e
física.  Verificou-se  a  presença  de  alguns  mitos  referentes  ao  fenômeno  como  sua  associação  ao  uso  da  violência  física  e  ao  estupro.  As
causas  atribuídas  ao  abuso  sexual  foram  ancoradas  nas  dimensões  psicológica  e  sócio-cultural,  centradas  na  figura  do  agressor  e  na
culpabilização  da  vítima.  Com  relação  ao  universo  de  informação  dos  adolescentes,  verificou-se  um  significativo  desconhecimento
sobre  aspectos  legais  responsáveis  pela  proteção  das  crianças  e  dos  adolescentes  e  de  instituições  incumbidas  do  atendimento  aos
sobreviventes  do  abuso.  O  agressor,  por  sua  vez,  foi  objetivado  na  figura  do  doente  mental,  homem,  que  busca  saciar  o  seu  desejo
sexual,  a  vítima  foi  concebida  como  vivenciando  as  perniciosas  conseqüências  causadas  pelo  abuso.  Conclusões:  Neste  sentido
observou-se  que  nas  RS  construídas  pelos  adolescentes  perpassavam  valores  culturais  e  conhecimentos  peculiares  ao  universo
consensual  que  convergiam  e  se  contrapunham,  ao  saber  científico.  Acredita-se  que  estes  resultados  forneçam  subsídios  para  a
promoção  de  políticas  preventivas.
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Título: A gestão da educação dos presbíteros: a experiência de formação num Seminário Diocesano
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Palavra Chave: Educação; Gestão da Educação; Formação de Presbíteros.

Resumo:  A  pesquisa  teve  a  intenção  de  verificar  as  mudanças  ocorridas  na  formação  dos  seminaristas,  candidatos  ao  sacerdócio
católico,  num  seminário  diocesano,  através  da  verificação  das  mudanças  ocorridas  após  o  Concílio  Vaticano  II  (1962-1965),  que  serviu
de  inspiração  para  uma  renovada  presença  na  sociedade.  Para  tanto  foi  analisada  a  proposta  curricular  e  as  mudanças  sofridas  nos
decorrer  do  tempo  para  constatar  sua  adequação  às  exigências  da  formação  presbiteral  eficiente  hoje.  As  instituições  adequadas  para
este  trabalho  de  formação  são  os  seminários.  A  formação  inicial  do  candidato  ao  sacerdócio  passa  pelo  Seminário  Menor,  onde  se
realiza  os  estudos  do  Ensino  Médio  e  Propedêutico.  A  metodologia  utilizada  foi  quali-quantitativa.  Os  resultados  coletados  através  de:
questionários  e  entrevistas  favoreceram  a  análise  teórico-reflexiva  crítica  sobre  o  tema.  Os  dados  quantitativos  foram  transformados  em
tabelas  para  facilitar  a  leitura  e  interpretação  dos  dados.  Os  resultados  obtidos  indicaram,  que  as  mudanças  devem  ocorrer  sempre  que
se  fizerem  necessárias,  para  que  o  processo  ensino-aprendizagem  seja  mais  eficiente  e  a  preparação  do  seminarista  para  o  futuro
exercício  sacerdotal.  Na  realidade  da  evolução  da  formação  sacerdotal  emergiu  a  proposta  de  renovação  do  método  formativo  dado
pelo  Vaticano  II.  Este  método  formativo  visa  uma  formação  como  forma  de  seminário  inserido  na  realidade  atual  que  responde  à
exigência  de  formar  um  sacerdote,  homem  de  comunhão.  Trata-se  de  formar  sacerdotes  que  vivem  e  que  formam  o  povo  de  Deus  para
a  cultura  da  comunhão,  da  partilha,  da  justiça  social.  Trata-se  de  formar  para  a  descoberta  da  alegria  de  viver  a  comunhão  como  modo
de  realização.
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Título: Geografia do espaço percebido: uma educação subjetiva
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Palavra Chave: Geografia; Educação; Espaço percebido; Subjetividade.

Resumo:  A  escola  deve  acompanhar  as  evoluções  tecnológicas  para  que  possa  efetivar  a  educação  na  atualidade.  Da  mesma  forma,  a
educação  em  geografia  deve  acompanhar  os  novos  estudos  para  dar  conta  de  explicar  o  espaço  no  mundo  atual.  Desse  modo,  muito
mais  do  que  falar  sobre  geografia,  deve-se  debater  sobre  o  espaço,  categoria  máxima  de  tal  ciência.  Nesse  sentido,  o  presente  trabalho
tem  por  objetivo  investigar  a  percepção  espacial  de  alunos  do  ensino  médio.  Como  os  educandos,  jovens  adolescentes,  de  uma  escola
particular  de  ensino  concebem  o  espaço,  o  lugar  onde  vivem,  foi  a  pergunta  que  norteou  a  presente  produção  textual.  A  pesquisa
realizada  nesta  dissertação  foi  efetivada  através  de  uma  oficina  didático-pedagógica  que  averiguou  as  descrições  feitas  pelos  estudantes
acerca  do  trajeto  compreendido  entre  suas  casas  e  a  escola.  Ao  longo  do  texto  procurou-se,  sob  uma  reflexão  epistemológica,  discorrer
sobre  questões  diretamente  envolvidas  com  a  pesquisa.  Desse  modo  a  tecnologia,  o  espaço,  e  a  educação  espacial  são  analisados
através  de  pressupostos  teóricos  e  críticos.  O  trabalho  destaca,  ainda,  o  sensoriamento  remoto  como  uma  ferramenta  capaz  de  se  tornar
um  poderoso  recurso  didático,  vindo,  desta  forma,  em  auxílio  de  uma  educação  espacial.  Os  resultados  da  pesquisa  são  analisados  por
meio  de  uma  concepção  fenomenológica,  partindo-se  de  categorias  previamente  estabelecidas  que  interpenetram-se  com  o  próprio
espaço,  sejam  elas,  a  realidade,  a  imagem,  o  lugar  e  a  identidade.  A  interpretação  dos  resultados  desta  pesquisa  encaminha  conclusões
que  apontam  para  a  subjetividade  como  fator  a  ser  considerado  na  busca  de  uma  adequada  educação  espacial.
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Código: 1125

Título: O resgate histórico da função social da educação profissional brasileira, à luz do decreto 2.208/97: um 
estudo do perfil sócio econômico do aluno do CEFET-RS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071142003016014P2

Palavra Chave: educação profissional, ensino médio, decreto 2208/97.

Resumo:  A  presente  dissertação  de  mestrado  tem  como  objetivo  mostrar  as  transformações  do  perfil  do  alunado  do  Centro  Federal  de
Educação  Tecnológica  de  Pelotas  -  CEFET-RS,  decorrentes  dos  modelos  implementados  pela  Lei  das  Diretrizes  e  Bases  da  Educação
Brasileira  -  LDB  nº.  9.394/96  e  o  Decreto  2.208/97.  Também  se  utilizou,  como  fonte  de  pesquisa,  os  Censos  Educacionais  do
MEC/INEP  anos  2001  a  2006,  para  a  Educação  Profissional  no  Brasil,  cruzando-se  os  dados  dos  mesmos  com  os  levantados  no
CEFET-RS.  O  texto  também  discorre  sobre  a  História  da  Educação  Profissional  Brasileira,  abrangendo  desde  o  Período  Colonial;  as
questões  Jesuítica  e  Pombalina;  o  Período  Monárquico  e  o  Período  Republicano;  a  Primeira  República;  Era  Vargas;  Nacional
Desenvolvimentismo;  Governo  Militar  e  a  Transição  Democrática  de  1984  até  os  dias  atuais.  Também  são  abordadas  algumas
considerações  a  respeito  das  políticas  públicas  para  a  Educação  Profissional  brasileira,  focando  principalmente  a  reforma  da  Educação
Profissional  na  virada  dos  séculos  XX-XXI.  São  ainda  apresentadas,  em  considerações  finais,  as  principais  deduções  decorrentes  da
implantação  da  Reforma  da  Educação  Profissional  Brasileira,  concluindo-se  que  houve  novos  perfis  se  configurando  tanto  no  aspecto
demográfico  como  socioeconômico  e  que,  durante  a  vigência  do  decreto  2.208/97,  a  instituição  CEFET-RS  passou  a  receber  dois
grupos  de  alunos  totalmente  distintos:  Os  que  procuraram  o  Ensino  Técnico,  pertenciam  a  uma  faixa  etária  mais  elevada,  oriundos  de
famílias  de  nível  socioeconômico  mais  baixo  e  eram  procedentes  da  escola  pública.  Os  alunos  do  Ensino  Médio,  de  faixa  etária  mais
baixa,  de  nível  socioeconômico  mais  elevado,  tinham  como  finalidade  cursar  a  universidade.

Data Pesquisa: 17/1/2009

Autor: Edelbert Krüger

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 18/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2007

Políticas Públicas / Gestão educacional
Eixos Secundário:

Pagina 1.125 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1126

Título: Barreiras à inovação educacional: as dificuldades em utilizar a auto-avaliação como expressão de 
inovação

Site: EDILBERTO MOURA DA FONSÊCA

Palavra Chave: Inovação; Auto-avaliação; Barreiras à inovação educacional.

Resumo:  Devido  à  relevante  importância  que  a  inovação  alcança  no  mundo  atual  e  principalmente  para  a  educação,  essa  pesquisa  tem
por  objetivo  compreender  as  barreiras  à  inovação  educacional  a  partir,  especificamente,  da  análise  das  dificuldades  que  impedem  os
professores  de  utilizarem  a  auto-avaliação  pelo  aluno  como  elemento  inovador.  Na  parte  empírica  da  pesquisa,  optamos  pela
Epistemologia  Qualitativa  de  Fernando  González  Rey,  que  oferece,  por  meio  de  seus  princípios,  elementos  fundamentais  para
viabilizar  o  estudo  dos  fenômenos  humanos  complexos.  Foi  realizado  um  estudo  de  caso  em  uma  escola  privada  de  ensino  médio  do
DF.  Participaram  da  pesquisa  seis  professores  com  ampla  experiência  docente,  o  diretor  pedagógico  da  instituição  na  época  e  um  grupo
de  alunos.  Foram  utilizados  instrumentos  abertos  e  semi  abertos,  tais  como  a  técnica  de  exploração  múltipla,  entrevistas,  questionário,
análise  documental  e  grupo  focal.  Como  resultado  do  estudo,  foram  encontradas  na  instituição  pesquisada  algumas  barreiras  à
inovação.  Barreiras  institucionais:  representadas  pela  falta  de  mobilização  da  escola  no  sentido  de  promover  as  condições  tecnológicas,
reduzido  número  de  encontros  pedagógicos  com  vistas  ao  esclarecimento  e  orientação  dos  docentes  e  ausência  de  um  trabalho
consistente  de  coordenação  pedagógica  para  dar  suporte  às  práticas  docentes  inovadoras,  além  das  dificuldades  financeiras  enfrentadas
pela  instituição.  Barreiras  individuais  ou  atitudinais:  materializadas  na  insegurança  docente  diante  do  novo;  na  sobrecarga  de  trabalho,
tornando  o  tempo  um  fator  que  restringe  as  possibilidades  de  inovar;  na  persistente  desconfiança  dos  professores  em  relação  à
realização,  pelos  alunos,  de  uma  auto  avaliação  criteriosa;  nas  dificuldades  relacionadas  à  descentralização  do  processo  avaliativo  que
simboliza  poder  no  inconsciente  coletivo  docente  e  nas  resistências  dos  alunos  à  inovação.  Barreiras  no  sistema  educacional:
representadas  pelas  grades  curriculares  que  não  permitem  muita  mobilidade  na  prática  docente  e  pelas  exigências  dos  processos
seletivos  das  universidades  que  determinam  os  conteúdos  a  serem  trabalhados,  impondo  prazos  que  dificultam  ações  inovadoras,  pois
estas  costumam  demandar  um  tempo  maior  que  as  aulas  expositivas  e  práticas  avaliativas  tradicionais.  Esse  estudo  permitiu  também
propor  algumas  sugestões  para  o  aprimoramento  do  trabalho  da  instituição.
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Código: 1127

Título: Ensino Médio no Brasil: aspectos históricos, legais e questões do período noturno (1971-2006)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071933131015001P2

Palavra Chave: Ensino Médio noturno, legislação educ. bras., ed. e trabalho.

Resumo:  A  presente  pesquisa  aborda  o  ensino  médio  brasileiro  em  três  aspectos:  sua  história,  sua  legislação  no  final  do  século  XX  e
questões  concernentes  à  versão  noturna  do  nosso  ensino  médio.  Os  dois  primeiros  fatores  têm  relevância  para  a  compreensão  da
problemática  que  perpassa  por  este  nível  de  ensino,  problemática  essa  que  tem  estado  na  pauta  de  preocupações  de  quem  nele  atua  e
sempre  nos  discursos  de  representantes  do  poder  público  em  seus  diferentes  níveis.  A  verificação  de  sua  trajetória  histórica  recente,  a
partir  da  legislação  educacional  brasileira  –  1971  a  1996  –,  permite  visualizar  como  se  deu  o  tratamento  a  uma  questão  contraditória
expressa  em  uma  visível  dualidade  de  múltiplas  faces.  Uma  das  faces  da  dualidade  está  no  ensino  médio  noturno.  Deve  o  ensino  médio
ser  propedêutico  ou  profissionalizante?  Como  esta  questão  aparece  na  legislação?  E  o  ensino  médio  noturno  que  sequer  é  tratado  de
forma  específica  em  pontos  essenciais  da  legislação?  Importante  a  inserção  dessa  temática  na  perspectiva  diferenciadora  do  Programa
de  Mestrado  no  qual  a  pesquisa  se  desenvolveu,  isto  é,  a  questão  sociocomunitária.  Esta  deve  sempre  ser  acompanhada  de  uma  visão
crítica,  não  propiciando  o  estar  a  serviço  de  estratégias  que  visem  diminuir  ou  substituir  papéis  que  devem  ser  do  Estado.  Entendemos
que  tal  estudo  possibilita  a  compreensão  de  alguns  aspectos  complexos  desse  segmento  educacional,  considerado  pela  Lei  de  Diretrizes
e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB)  como  a  etapa  final  da  nossa  educação  básica.  O  estudo  realiza-se  em  tempos  de  tentativas  de
injetar  algum  ânimo  objetivo  na  nossa  educação,  como  ocorre  agora  com  o  Plano  de  Desenvolvimento  da  Educação  (PDE)  e  também
iniciativas  mais  específicas,  como  as  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  (SEE-SP),  que  tem  apresentado  propostas  para  o  ensino
médio.  O  potencial  desses  investimentos  não  é  plenamente  alcançado,  uma  vez  que  não  é  levada  em  conta,  às  vezes  nem  mesmo
parcialmente,  uma  revisão  que  faça  superar  equívocos  anteriores.  Conseqüência:  a  manutenção  de  permanentes  indefinições  no  ensino
médio.  Quanto  ao  período  delimitado  para  os  estudos,  localizado  entre  duas  legislações  importantes  –  a  lei  n.  5.692/71  e  a  LDB  n.
9.394/96  –  e  intermediado  por  uma  minirreforma,  a  lei  n.  7.044/82,  tem  grande  relevância  pelo  que  significou  dada  a  influência  que
essas  leis  exercitaram  e  pelos  contornos  decisivos  que  assumem  no  período  histórico  situado  entre  o  final  do  século  XX  e  início  do
século  XXI.
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Código: 1128

Título: O papel da escola na formação das crenças auto-referenciadas dos alunos com transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade/TDAH

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20076440001016001P0

Palavra Chave: crenças auto-referenciadas; TDAH; hiperatividade.

Resumo:  O  presente  estudo  avaliou  a  influência  que  a  escola  teve  na  formação  das  crenças  de  controle  em  estudantes  com  diagnóstico
clínico  de  TDAH  (Transtorno  de  Déficit  de  Atenção  e  Hiperatividade).  Participaram  da  entrevista  jovens  adultos  e  adolescentes  de
ambos  os  gêneros,  com  idades  entre  14  e  33  anos,  que  concluíram  ou  estão  cursando  o  Ensino  Médio.  Os  participantes  foram
submetidos  a  uma  entrevista  semi-estruturada,  cujo  instrumento  para  coleta  dos  dados  foi  um  questionário  de  20  perguntas.  Na  amostra
foi  verificada  um  grande  número  de  reprovações  e  suspensões  por  motivos  de  disciplina.  Praticamente  todos  os  pais  eram  chamados
com  freqüência  à  escola,  sendo  que  na  maioria  das  vezes  o  motivo  era  indisciplina.  Todos  os  entrevistados  apresentaram  durante  o
período  escolar  dificuldades  em  pelo  menos  uma  disciplina,  sendo  que  a  mais  comum  era  com  a  leitura.  Da  mesma  forma,  a  grande
maioria  dos  entrevistados  precisou  de  aulas  particulares  e  ou  reforço  escolar,  e  aqueles  que  não  o  fizeram  contaram  com  a  ajuda
didática  da  mãe  ou  de  amigos,  os  únicos  que  não  contaram  com  nenhum  desses  apoios  relataram  que  necessitariam  deles,  mas  não
puderam  recorrer  a  esses  expedientes.  A  maioria  dos  entrevistados  percebia-se  possuidor  de  alguma  habilidade  potencial  não
aproveitada  pela  escola.  Em  menor  pu  maior  grau,  a  maioria  dos  entrevistados  apresentaram  algum  comprometimento  ao  nível  das
crenças  de  controle,  sobretudo  no  auto-conceito  e  na  auto-estima.
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Código: 1129

Título: Os afetamentos na docência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071133053014002P8

Palavra Chave: Interação professor/aluno, Afetividade, Ensino Médio.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  finalidade  identificar  os  aspectos  afetivos  advindos  da  relação  professor-aluno  e  analisar  a  repercussão
desses  afetamentos  no  desempenho  do  professor,  segundo  depoimentos  dos  professores  do  Ensino  Médio.  A  pesquisa  compartilha  das
abordagens  vigotskiana  e  walloniana  sobre  a  idéia  do  ser  humano  complexo  e  inacabado,  envolvido  por  intenso  processo  de  interação
com  o  outro.  No  caso  do  exercício  do  magistério,  o  outro  mais  próximo  do  docente  é  o  aluno,  que  estabelece  uma  relação  impregnada
de  forte  carga  emocional  impressa  na  teia  das  relações  humanas.  Os  modos  e  os  significados  das  interações  são  resultados  de  diferentes
configurações  subjetivas  e  sociais.Portanto  a  constituição  do  sujeito  e  sua  reconstrução,  durante  toda  a  sua  vida,  são  processos  que
ocorrem  no  dia-a-dia  de  diferentes  formas,  envolvendo  a  pessoa  como  um  todo,  nos  aspectos  afetivos,  cognitivos  e  sociais.Neste
estudo  os  dados  foram  obtidos  por  meio  de  entrevista  fechada,  observações  e  registros  de  conversas  informais  de  quatro  professores  de
uma  escola  pública  de  Ensino  Médio,  situada  no  interior  do  Estado  de  São  Paulo.  Utilizamos  questionário  para  a  seleção  dos  sujeitos  e
as  entrevistas  serviram  de  aporte  para  confrontar  as  informações  obtidas  em  conversas  informais.  Evidenciamos  que,  desde  a  trajetória
inicial  da  carreira  do  docente,  os  discursos  e  práticas  iárias  são  resultados  dos  processos  de  afetividade,  que  configuram,  no  ser
professor,  nuances  positivas  e/ou  desagradáveis.  Os  docentes  com  nível  de  experiência  inicial  e  intermediária  apresentaram  maiores
dificuldades  em  enfrentar  situações  conflitantes,  em  adequar  o  tempo  escasso  destinado  às  atividades  pessoais,  resultado  da  sobrecarga
diária  da  profissão.  Os  docentes  com  mais  tempo  de  magistério,  enfrentam  os  mesmos  problemas,  mas  demonstram  em  seus  discursos
controle  e  tranqüilidade  diante  das  situações  conflitantes  com  seus  alunos  e  sobre  os  afetamentos  da  docência.  Trazem  para  a  discussão
dessa  problemática  o  papel  dos  gestores  da  escola.  Esses  dados  sugerem  que  a  constituição  ou  reconstituição  do  ser  professor  perpassa
pelos  processos  de  afetamentos  vivenciados  no  exercício  do  magistério  e  que  as  interações  propiciadas  com  os  alunos,  na  sala  de  aula,
têm  implicações  diretas  no  seu  modo  de  permanecer  na  profissão.
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Código: 1130

Título: Pedagogia da idade - o discurso sobre o velho e o envelhecimento no ambiente escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072032005016007P0

Palavra Chave: Velho, Envelhecimento, Educação, Escola.

Resumo:  Este  estudo  teve  como  objetivo  compreender:  (a)o  discurso  e  as  idéias  produzidos  e  reproduzidos  no  ambiente  escolar  sobre
o  idoso  e  o  envelhecimento;  e  (b)como  a  Escola,  enquanto  organismo  dinâmico,  concebe  o  Estatuto  do  Idoso,  sua  aplicação  e  o
processo  de  envelhecimento  da  população  brasileira.  Utilizando  como  metodologia  a  pesquisa  qualitativa  com  o  recurso  da  entrevista
fechada  e  estruturada  aliada  à  utilização  de  fotografias  como  pranchas  indutoras,  foram  entrevistados  quatro  sujeitos  que  atuam  na
coordenação  pedagógica  do  Ensino  Médio  em  algumas  Escolas  da  cidade.  A  análise  de  dados  foi  feita  com  base  nas  referências
teóricas  do  marxismo  e  da  perspectiva  sócio-histórica,  a  partir  das  quais  pôde-se  identificar,  nas  falas  dos  sujeitos,  indicadores  relativos
a  três  das  categorias  fundamentais  da  dialética:  (a)ideologia;  (b)atividade  e  (c)consciência,  que,  por  sua  vez,  viabilizaram  não  apenas
constatações  referentes  aos  objetivos  da  pesquisa,  como,  também,  aquelas  decorrentes  da  comunicação  informal  que  permeou  o
contexto  das  entrevistas,  possibilitando  uma  reflexão  e  ampliação  dos  conhecimentos  apreendidos  pela  atividade  de  pesquisar.  As
conclusões  alcançadas  denotaram  o  desconhecimento  do  Estatuto  do  Idoso,  a  inexistência  de  pesquisas  que  contemplem  o  tema
envelhecimento  e  que  as  idéias,  valores  e  discursos  reproduzidos  no  ambiente  escolar  evidenciam  a  mercantilização  da  velhice,  dando
ao  envelhecimento  um  caráter  a-histórico  e  naturalizante.
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Código: 1131

Título: Análise das teorias Pedagógicas e das práticas docentes no cotidiano do REAJA de Vitória da 
Conquista - BA

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007524001015001P4

Palavra Chave: Educação, jovens, adultos, formação, docente.

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  foi  verificar  a  relação  entre  as  teorias  e  as  práticas  pedagógicas  dos  professores  que  atuam  na  EJA,
na  rede  municipal  de  ensino  de  Vitória  da  Conquista-Ba,  orientados  pela  proposta  pedagógica  do  REAJA.  Na  tentativa  de  se  alcançar
este  objetivo,  optamos  pela  abordagem  qualitativa,  com  a  utilização  dos  instrumentos  de  entrevistas  semi-estruturadas,  grupo  focal  e
observações.  Quanto  a  nossa  sistematização,  optamos  pela  elaboração  de  um  texto  descritivo,  na  medida  do  possível,  mediado  pelo
diálogo,  na  tentativa  de  comparar  e  confrontar  as  entrevistas  com  as  observações,  buscando  evidenciar  até  que  ponto  as  concepções
teóricas  dos  docentes,  interferem  e  determinam  suas  práticas  nas  diversas  circunstâncias  da  sala  de  aula.  Assumindo  a  prática
pedagógica  como  unidade  de  análise,  utilizamos  as  seguintes  categorias  teóricas:  as  condições  objetivas  do  trabalho  docente,  os
modelos  de  formação  e  a  práxis  educativa.  Após  nosso  levantamento  e  análise  dos  dados,  identificamos  que  o  processo  de  formação
(inicial  e  continuada),  da  forma  como  vem  sendo  trabalhado,  não  tem  proporcionado  a  apreensão  e  a  incorporação  das  teorias
pedagógicas,  pois,  mesmo  existindo  uma  variedade  de  concepções  e  de  posturas  presentes  nas  práticas  dos  professores,  de  modo  geral,
o  que  tem  prevalecido  é  uma  tendência  formalista  em  suas  versões  tecnicista  e  pragmática.  No  entanto,  essa  face  instrumental  da
prática  docente,  apesar  de  preponderante,  não  está  cristalizada,  pois  identificamos  práticas  significativas,  que  podem  ser  consideradas
como  possível  alternativa  na  direção  de  uma  educação  emancipatória.  Essas  experiências  poderão  propiciar  ações  concretas  e  coletivas
de  transformação  das  práticas  repetitivas,  imitativas,  em  práxis  criadora.
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Título: A produção textual escrita no espaço escolar agrícola: das marcas de oralidade à proficiência da escrita

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007631002013017P4

Palavra Chave: Produção textual escrita, lingüística, Educação Agrícola.

Resumo:  Esta  pesquisa,  fundamentada  na  Lingüística  textual,  suscita  reflexões  sobre  a  produção  textual  escrita,  em  espaço  de
educação  agrícola.  Objetiva  avaliar  possíveis  progressos  alcançados  pelo  aluno,  após  estudos  de  Língua  Portuguesa,  no  Curso  Técnico
em  Agropecuária,  concomitante  ao  Ensino  Médio,  na  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Senhor  do  Bonfim-BA  -  EAFSB-BA,  em  relação
à  produção  de  textos  escritos,  na  tipologia  dissertação,  no  gênero  dissertação  escolar.  A  metodologia  de  estudo  adotada  foi,
prioritariamente,  a  qualitativa.  Foram  avaliadas  20  redações,  produzidas  por  alunos  iniciantes  no  curso,  em  2004  e  20  redações,
produzidas  por  esses  mesmos  alunos,  ao  término  do  curso,  em  2006.  Fez-se  necessária  a  aplicação  de  questionário  à  equipe
pedagógica,  além  da  análise  dos  Planos  de  Curso,  da  disciplina  em  questão,  correspondentes  aos  anos  letivos  de  2004,  2005  e  2006,
para  uma  melhor  apreensão  do  contexto  em  que  se  deu  o  ensino-aprendizagem  da  língua  materna,  nessa  escola  e  nesse  período.  A
contraposição  dos  textos  iniciais  aos  textos  finais,  e  a  análise  em  nível  microestrutural,  apontaram  para  um  decréscimo  de  ocorrências
na  categoria  ortografia,  em  relação  ao  uso  das  letras  e  acentuação  gráfica.  No  que  se  refere  à  pontuação,  percebeu-se  a  persistência  da
dificuldade  em  aplicar  regras  básicas  para  o  uso  da  vírgula,  mesmo  ao  final  dos  estudos.  Observou-se  ainda  a  redundância  e  a
circularidade  das  idéias.  Em  nível  macroestrutural,  avaliou-se  como  positivo  o  fato  de  os  alunos,  ao  final  dos  estudos,  apresentarem
uma  maior  densidade  lexical.  Contudo,  os  textos  não  defendem  um  ponto  de  vista.  Logo,  não  podem  ser  considerados  dissertativos.
Esses  traços  os  afastam  do  protótipo  de  dissertação  escolar,  gênero  solicitado  aos  alunos,  nas  duas  oportunidades.
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Palavra Chave: Currículo; formação; cidadania.

Resumo:  A  disciplina  de  Educação  Física  presente  nos  currículos  escolares,  especialmente  nos  currículos  do  Ensino  Médio,  leva  em
consideração,  principalmente,  o  caráter  psicomotor,  embora  tenha  o  papel  de  contribuir  para  formação  de  cidadania.  No  caso  de  uma
Instituição  Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  (IFET),  essa  disciplina  pode  assumir  um  papel  de  formação  profissional.
Este  estudo  teve  o  objetivo  de  analisar,  qualitativamente,  as  práticas  pedagógicas  empregadas  na  disciplina  de  Educação  Física  de  uma
IFET,  buscando  identificar  as  contribuições  pedagógicas,  tendo  como  norte  a  formação  integral  do  aluno.  Esta  pesquisa  foi  realizada
Unidade  Maracanã  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Química  de  Nilópolis  -  RJ,  e  teve  a  participação  de  28  alunos  do
Ensino  Médio  e  Técnico,  7  professores  de  Educação  Física  e  17  professores  de  outras  disciplinas.  Foram  investigados  documentos
oficiais  da  instituição,  levantadas  a  história  da  vida  profissional  de  ex-professores,  realizadas  entrevistas  semi-estruturadas  e  aplicados
questionários  com  perguntas  abertas  e  fechadas,  durante  o  ano  letivo  de  2005.  As  discussões  desenvolvidas  ao  longo  deste  trabalho
permitiram  concluir  que  as  aulas  de  Educação  Física  enfatizam  a  prática  da  técnica  desportiva,  com  práticas  pedagógicas  rotineiras,
sem  que  haja  a  utilização  de  novas  estratégias  de  ensino.  Por  outro  lado,  quando  foram  utilizados  filmes  educativos  seguidos  de
debates,  desenvolvido  a  prática  de  produção  de  textos  e  visitas  técnicas,  intercaladas  com  as  aulas  regulares,  percebeu-se  um  aumento
do  interesse  dos  alunos  nas  atividades  escolares.
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Título: As Equações Diofantinas Lineares e o Professor de Matemática do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072433005010005P4

Palavra Chave: Teoria Elementar dos Números, Equações Diofantinas Lineares.

Resumo:  Neste  trabalho  apresento  um  estudo  qualitativo  sobre  se,  e  como,  professores  de  Matemática  do  Ensino  Médio  trabalham
com  seus  alunos  situações-problema  que  recaem  em  equações  diofantinas  lineares.  O  estudo  foi  feito  por  meio  da  análise  de  entrevistas
semi-estruturadas  realizadas  com  seis  professores  de  Matemática  dos  estados  de  São  Paulo  e  Minas  Gerais  que  lecionam  no  Ensino
Médio.  A  Teoria  Elementar  dos  Números  vem  sendo  tratada  por  diversos  pesquisadores  de  Educação  Matemática,  como  Campbell  &
Zazkis  (2002),  Resende  (2007),  como  assunto  propício  para  a  introdução  e  desenvolvimento  de  idéias  Matemáticas  fundamentais  no
Ensino  Básico.  No  entanto  os  resultados  desta  investigação  indicam  que  embora  os  professores  entrevistados  afirmassem  trabalhar  com
problemas  de  matemática  discreta  modeláveis  via  equação  diofantina  linear,  nenhum  deles  deu  indícios  de  trabalhar  com  seus  alunos
utilizando  conhecimentos  das  propriedades  dessas  equações  para  decidir  se  as  mesmas  tem  solução  e  quais  seriam  essas  soluções.
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Título: Filmes de Ficção Científica como um meio de sensibilização para a ética planetária: estudo de caso 
numa escola pública de ensino médio em São Bernardo do Campo (2006-2007)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007433024014016P0

Palavra Chave: ética planetária, filmes de ficção científica, ensino médio.

Resumo:  Neste  trabalho,  discorre-se  sobre  a  urgência  de  uma  formação  ética  dirigida  aos  que  herdam  um  planeta  cada  vez  mais
globalizado.  Parte-se  do  princípio  de  que,  se  a  globalização  faz  vislumbrar  uma  época  oportuna  de  nos  vermos  como  uma  única  família
humana  que  habita  um  pequeno  “ponto”  azul  na  vastidão  do  Universo,  ela  também  apresenta  os  perigos  regidos  pela  mesquinhez  e
falta  de  consciência  relacionada  com  a  sustentabilidade  ambiental.  Daí  surgirão  graves  conseqüências  para  a  sociosfera,  a  tecnosfera  e
a  biosfera,  em  nível  local  e  em  âmbito  mundial.  Além  dessa  perspectiva,  discorre-se  sobre  a  grave  realidade  constatada  no  microcosmo
das  salas  de  aula  do  Ensino  Médio  da  escola  pública:  alunos  desmotivados,  professores  desanimados  e  falta  de  estrutura  que  assola
algumas  escolas,  reflexos  da  sociedade  que  enfrenta,  dentre  vários  fatores,  profundos  desníveis  econômicos  e  sociais.  Nestes  cenários,
buscou-se  verificar  se  a  ficção  científica  sob  a  forma  fílmica  pode  ser  um  recurso  didático  nas  salas  de  aula.  A  proposta  é  atender  a
demanda  de  um  ensino  interdisciplinar  e  contextualizado,  favorecer  discussões  sobre  ética  planetária,  resgatar  a  emoção  e  a  imaginação
mesmo  nas  aulas  de  Ciências  da  Natureza  e  também  ser  lúdico,  agradável  e  prazeroso  tanto  para  professores  quanto  para  os  alunos.
Com  a  exibição  de  dois  filmes  de  ficção  científica,  Contato  e  Corrida  Silenciosa,  aos  alunos  de  uma  escola  pública  de  Ensino  Médio
em  São  Bernardo  do  Campo,  verificou-se  que,  por  meio  da  leitura  das  respostas  do  questionário  aplicado,  bons  filmes  do  gênero
podem  ser  instrumentos  úteis  nas  mãos  de  professores  que  se  preocupam  com  as  demandas  acima  mencionadas.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072833005010022P6

Palavra Chave: Processo; habilidade; etapas.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  por  objetivo  desenvolver  habilidades  de  escrita  por  meio  de  um  ensino  por  etapas.  Para  a  realização
dessa  pesquisa,  trabalhamos  com  alunos  do  último  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  estadual  de  Lorena,  durante  aproximadamente
dois  meses.  Como  construto  teórico,  para  o  conceito  de  texto  e  textualidade,  baseamo-nos  nas  pesquisas  de  Beaugrande  e  Dressler
(1981)  e  Koch  (1989,  1993,  2000,  1997,  2003,  2004).  No  que  se  refere  ao  processamento  estratégico,  adotamos  o  modelo  de  Kintsch  e
Van  Dijk  (1983)  e  Van  Dijk  (1977,  2002).  Para  o  planejamento  do  texto,  apoiamo-nos  em  Serafini  (2004)  e,  por  fim,  para  análise  do
corpus,  baseamo-nos  em  Siqueira  (1997)  e  Costa  Val  (1994).  O  trabalho  em  questão  pretende  contribuir  para  uma  metodologia  do
ensino  de  redação,  visto  que  segundo  observações  avaliativas  divulgadas  nos  resultados  de  sistemas  de  avaliação  tais  como  Saresp,
ENEM,  vestibular,  os  alunos  apresentam  dificuldades  para  escrever.  Nossa  hipótese  é  que  os  alunos  têm  dificuldades  para  escrever
devido  às  condições  artificiais  de  produção,  ou  seja,  devido  à  falta  de  habilidade  para  planejar  o  texto.  Desse  modo,  neste  trabalho
concebemos  o  texto  por  uma  ótica  procedural,  ou  seja,  interessam-nos  as  operações  necessárias  (etapas)  para  a  produção  textual
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Palavra Chave: Interdisciplinaridade; Projeto interdisciplinar.

Resumo:  Esta  investigação  teve  como  finalidade  analisar  as  concepções  de  interdisciplinaridade  presentes  nos  discursos  e  nas  práticas
dos  professores  ao  longo  da  construção  de  um  projeto  interdisciplinar  em  uma  escola  pública  de  ensino  médio.  Analisamos  as
dificuldades  enfrentadas  pelos  professores  no  decorrer  do  desenvolvimento  do  projeto,  suas  reflexões  e  desafios,  além  da  atitude  dos
alunos  perante  tal  abordagem.  A  meta  do  projeto  foi  contribuir  para  que  o  grupo  de  professores  participante  do  estudo  superasse  a
visão  simplista,  mecânica  e  descontextualizada  das  disciplinas,  a  partir  do  engajamento  no  planejamento,  construção  e  avaliação  de  um
projeto  interdisciplinar.  Este  trabalho  foi  desenvolvido,  não  apenas  a  partir  das  reflexões  sobre  a  interdisciplinaridade  e  suas
possibilidades  teóricas,  mas  da  prática  e  da  vivência  de  um  projeto  interdisciplinar.  O  projeto  foi  desenvolvido  com  alunos  do  3ª  série
do  Ensino  Médio  do  turno  noturno,  durante  o  período  de  um  ano  letivo,  denominou-se  “Ler,  Escrever  e  Compreender”  e  envolveu
professores  de  Biologia,  Educação  Física,  Ensino  Religioso,  Física,  Geografia,  História,  Língua  Portuguesa,  Literatura,  Matemática  e
Química.  Apesar  de  inicialmente  dispostos  a  se  envolverem  em  propostas  inovadoras  e  de  acreditarem  que  uma  abordagem
interdisciplinar  faria  com  que  os  alunos  tivessem  maior  motivação,  os  professores  interpretavam  inicialmente  a  prática  interdisciplinar
como  uma  ação  individual.  Com  o  desenrolar  do  projeto,  as  mudanças  nos  discursos  e  nas  práticas  dos  professores  foram
significativas,  superando  as  dificuldades  iniciais  relacionadas  com  o  rompimento  de  barreiras  contra  as  críticas  e  inseguranças.  Os
professores  passaram  a  assumir  um  papel  inovador  e  questionador,  tornando  o  aluno  parceiro  do  processo,  com  aumento  da  afetividade
do  grupo.
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Título: Políticas Públicas de Educação Nacional e Paulista: A função social do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007933052018003P8

Palavra Chave: ensino médio, políticas públicas, currículo.

Resumo:  O  problema  proposto  para  esta  investigação  foi  conhecer  a  concepção  de  função  social  do  Ensino  Médio,  presente  nas
Políticas  Públicas  de  Educação  nacionais  e  paulistas,  e  identificar  possíveis  fatores  que  interferem  no  cumprimento  dessa  função  social.
A  metodologia  qualitativa  norteou  este  trabalho,  para  cuja  base  buscamos  referenciais  teóricos,  documentais  e  legais.  Investigamos
também  dados  referentes  ao  SAEB,  SARESP  e  ENEM,  nacionais,  paulistas  e  das  escolas  estaduais  do  município  de  Caieiras  (SP),
além  de  coletar  informações  sobre  infra-estrutura  e  recursos  humanos  das  escolas  em  estudo,  tendo  em  vista  levantar  os  indicadores
que  apontam  para  o  cumprimento  ou  não  da  função  social  do  Ensino  Médio.  Segundo  a  legislação  vigente,  consiste  a  função  social  do
Ensino  Médio  em  propiciar  ao  educando  formação  na  cultura  geral,  desenvolvendo  habilidades  e  competências  que  possibilitem  o
exercício  de  uma  cidadania  crítica  e  protagônica,  a  continuidade  dos  estudos  e  sua  inserção  no  mundo  do  trabalho.  A  pesquisa  apontou
que  a  maioria  das  escolas  estudadas  tem  cumprido  parcialmente  sua  funçãos  social,  destacando  a  infra-estrutura,  os  recursos  humanos
das  escolas,  a  formação  e  qualificação  dos  professores  e  as  condições  socioeconômicas  e  culturais  das  comunidades  entre  os  diversos
fatores  que  interferem  nos  resultados.  Analisar  criteriosamente  o  resultado  das  avaliações  externas  pode  servir  de  parâmetro  para  a
elaboração  de  Políticas  Públicas  Educacionais,  desde  que  reconhecidas  as  limitações  destas  e,  principalmente,  asseguradas  às  escolas
condições  de  superação  das  dificuldades  diagnosticadas.
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Título: As relações interpessoais entre professores e alunos mediando histórias de fracasso escolar: um estudo 
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Palavra Chave: Fracasso escolar; profissão docente; Relações Interpessoais.

Resumo:  Considerando  a  educação  como  processo  social,  entendemos  que  as  relações  que  ocorrem  entre  professores  e  alunos,  no
interior  da  sala  de  aula,  constituem  uma  das  razões  que  podem  levar  os  alunos  à  situação  de  fracasso  escolar.  Com  base  nessa  tese,
realizamos  uma  pesquisa  de  natureza  qualitativa,  com  o  objetivo  de  analisar  de  que  forma  as  relações  interpessoais  que  estão  se
desenvolvendo  no  contexto  da  sala  de  aula,  sobretudo  entre  professores  e  alunos,  podem  mediar  a  construção  do  fracasso  escolar.
Desenvolvemos,  para  isso,  estudos  teóricos  e  uma  pesquisa  empírica.  Os  estudos  teóricos  envolveram  autores  como  Wallon  (1978),
Vigotsky  (1999),  Patto  (1999),  Charlot  (2000),  Placco  (2003),  entre  outros  que  nos  ajudaram  a  entender  o  fracasso  escolar  como  uma
construção  social.  Também  os  estudos  de  Perrenoud  (1993),  Tardif  (2000),  Pimenta  (2005),  entre  outros,  foram  importantes  para  o
aprofundamento  de  questões  relativas  à  formação  de  professores  e  aos  modelos  de  ensino  utilizados  na  escola.  Já  a  pesquisa  empírica
contou  com  a  participação  de  oito  professoras  e  vinte  alunos.  Utilizamos,  nessa  pesquisa,  a  observação  participante  com  o  auxilio  do
diário  de  campo  e  a  entrevista  semiestruturada.  Para  a  análise  e  interpretação  dos  dados,  empregamos  a  técnica  de  análise  de  conteúdo.
Os  resultados  encontrados  indicam  que  as  relações  interpessoais  funcionam  como  mediadores  na  construção  do  fracasso  escolar.  Isso
ocorre,  porque  essas  relações  têm  ocasionado  à  construção  de  imagens  negativas  que  as  professoras  e  os  alunos  constroem  uns  em
relação  aos  outros.  Essas  imagens  negativas–  das  professoras–  influenciam  o  modo  de  pensar  e  sentir  a  profissão  docente,  e,  ainda,  o
modo  de  ver  os  alunos  como  fracassados.  Isso,  por  sua  vez,  reflete  na  prática  dessas  profissionais.  Estas,  diante  da  falta  de  condições
subjetivas  e  objetivas  de  trabalho,  não  têm  conseguido  refletir  sobre  o  alcance  de  suas  ações.  Quanto  aos  alunos,  um  grupo  consegue
ver  a  escola  como  local  de  aprendizagem,  considera  as  professoras  “boas”  e  acredita  que  vai  passar  de  ano.  Já  outro  grupo  não  tem  essa
mesma  visão?  pois,  desenvolveu  imagens  negativas  acerca  da  escola  e  das  professoras,  e  não  acredita  que  será  aprovado  no  final  do
ano.  Entretanto,  embora  haja  alunos  com  imagens  positivas,  o  cotidiano  vivenciado  por  eles  indica  que  todos  caminham  para  a  situação
de  fracasso  escolar.  Palavras-Chaves:  Fracasso  escolar.  Relações  interpessoais.  Profissão  docente.
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Título: O livro didático de literatura para o Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072942005019009P1

Palavra Chave: literatura, Ensino Médio, livro didático.

Resumo:  A  pesquisa,  de  natureza  descritivo-analítica,  verifica  o  conteúdo  de  literatura  nos  livros  didáticos  de  Ensino  Médio,
considerando  teorias  referentes  ao  texto  literário  enquanto  tal  e  outros  estudos  realizados  de  campo  pedagógico.  Sendo  um  termo
complexo,  faz  com  que  muitos  estudiosos  ainda  busquem  uma  definição  e,  apresentando  função  social  específica,  seu  papel
pedagógico  também  requer  discussões  e  esclarecimentos.  Tendo  como  base  teorias  de  sociologia  da  literatura,  considera-se  que  a
literatura  apresenta  conteúdo  social  sem  perder  sua  característica  própria,  a  literariedade.  E,  desde  que  isso  seja  respeitado,  pode  ir  para
o  ambiente  escolar  e  contribuir  para  a  construção  do  conhecimento.  No  Ensino  Médio,  constitui-se  enquanto  componente  curricular,
possuindo  um  estatuto,  mas  há  a  possibilidade  de  ser  considerada  uma  sub-área  do  ensino  de  línguas.  Essa  questão  faz-se  presente  nos
livros  didáticos  que,  ge-ralmente,  estabelecem  divisões  em  Literatura,  Gramática  e  Redação,  dentro  da  área  denominada  Português.  A
análise  de  três  livros  didáticos  de  literatura  para  o  Ensino  Médio  demonstra  tendência  no  seguimento  de  determinados  cânones,  tanto
em  relação  à  escolha  dos  autores  como  das  obras.  O  conceito  de  literatura  e  a  classificação  em  gêneros  literários  são  discutidos,  mas
sem  aprofundamento.  Apesar  da  intertextualidade  apresentada,  o  conteúdo  parte  de  uma  seqüência  periodológica,  que  contextualiza  as
obras  historica-mente,  mas  de  modo  estanque.  Há  criatividade  na  exposição  de  textos  e  nas  propostas  de  trabalho,  estabelecendo-se
relações  entre  a  literatura  e  as  demais  modalidades  artísticas,  faltando,  porém,  uma  contraposição  entre  a  natureza  de  cada  qual  e
propostas  que  façam  com  que  sejam  analisadas  suas  semelhanças  e  diferenças,  podendo-se  chegar,  assim,  a  discussões  sobre  a
especificidade  do  literário.
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Título: Prática Matemática: um exame de sua influência nas concepções e atitudes dos professores e alunos do 
ensino médio
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Palavra Chave: Prática matemática; atitudes; concepções; ensino médio.

Resumo:  Este  trabalho  de  mestrado  em  educação  matemática,  desenvolvido  no  Centro  de  Educação  da  Universidade  Federal  do
Espírito  Santo,  examina  algumas  concepções  e  atitudes  dos  alunos  e  professores  diante  da  matemática.  Nosso  estudo  de  natureza
qualitativa  problematiza  se  uma  prática  pedagógica  diferenciada  influencia  essas  atitudes  e  conseqüentemente  as  concepções  dos
alunos  e  professores.  No  primeiro  semestre  de  2007,  buscamos  duas  turmas  de  1º  ano  do  ensino  médio  e  seus  respectivos  professores,
na  rede  pública  estadual  do  município  de  Guarapari.  Estudos  anteriores  sobre  Vygotsky,  crenças,  concepções,  atitudes,  reflexão  e
prática  pedagógica  ofereceram  os  aportes  teórico-metodológicos  para  esta  investigação.  Planejamos  e  construímos  instrumentos  que
objetivaram  descobrir  as  concepções  dos  sujeitos  sobre  a  matemática.  Em  seguida,  elaboramos  colaborativamente  com  os  professores
atividades  diferenciadas  que  pudessem  levar  o  aluno  a  construir  a  noção  do  conceito  de  função.  Os  alunos  foram  estimulados  a
registrar  suas  idéias,  os  procedimentos  realizados,  a  refletir  e  discutir  sobre  o  que  estavam  fazendo.  Percebemos  uma  melhora  na
aprendizagem  do  conceito  de  função  e  nas  atitudes  frente  à  matemática,  como  animação,  interesse  e  motivação.  Os  professores  e
alunos  se  mostraram  participativos  e  externalizaram  seus  pensamentos  sobre  a  prática  matemática.  Mas,  quanto  às  concepções  frente  à
matemática,  concluímos  que  seria  necessário  um  trabalho  longo  e  intenso,  com  coleta  mais  sistemática  de  dados  e  análises  constantes
dos  mesmos.  O  tempo  não  nos  permitiu  o  retorno  imediato  desses  dados  aos  alunos  para  que  examinássemos  e  identificássemos  se
ocorreram  mudanças  significativas  em  concepções.  Aprendemos  com  este  trabalho  que  o  estudo  sobre  as  concepções  dos  sujeitos  é
complexo  e  estas  não  se  modificam  facilmente.  Confirmamos  o  grande  valor  existente  no  conhecimento  do  professor  sobre  as
concepções  e  atitudes  dos  alunos  e  dele  mesmo  sobre  a  matemática  e  seu  aprendizado.  Reconhecemos  que  esse  conhecimento  poderá
direcionar  melhor  o  ensino  e  a  aprendizagem  da  matemática.
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Palavra Chave: Práticas Docentes; Saberes Formativos; Saberes Docentes.

Resumo:  As  reflexões  que  se  estendem  sobre  as  práticas  pedagógicas  têm  mostrado  de  forma  clara  o  caráter  complexo  da  atividade
docente,  haja  vista  tratar-se  de  uma  atividade  fundamental  para  a  materialização  do  ensino,  fato  que  requer  do  professor  um
conhecimento  amplo  e  consistente  sobre  as  peculiaridades  da  profissão  docente.  Frente  a  tal  constatação,  o  presente  estudo  procurou
investigar  as  repercussões  que  os  processos  formativos  exercem  sobre  as  práticas  pedagógicas  dos  professores  do  ensino  médio  no
âmbito  da  escola  pública  estadual.  Para  a  realização  do  estudo  tomou  como  referencial  central  os  saberes  docentes  dominados  pelos
professores  signatários  da  investigação  e  a  forma  como  suas  práticas  educativas  são  postas  a  serviço  da  sociedade.  A  partir  deste  foco
foi  construído  o  problema  central  do  estudo  que  versou  sobre  a  forma  como  se  delineiam  as  práticas  pedagógicas  de  professores  do
ensino  médio  e  em  cuja  materialização  foram  tomados  como  eixos  referenciadores  a  proposta  pedagógica  da  escola,  o  contexto
histórico  em  que  a  docência  vem  sendo  exercida,  as  ações  e  posturas  dos  profissionais  professores  e  as  representações  dos  professores
enquanto  gestores  do  exercício  da  docência.  A  concepção  teórico-metodológica  que  orientou  o  trabalho  partiu  da  fundamentação  das
pesquisas  qualitativas  consubstanciada  na  modalidade  estudo  de  caso,  pois  mesmo  tratando  de  uma  abordagem  sobre  práticas
pedagógicas  no  ensino  médio,  o  foco  de  observação  foi  dirigido  para  o  Liceu  Piauiense.  Em  relação  aos  fundamentos  teóricos
tomou-se  como  referência  os  estudos  de  Altet  (2002),  Behrens  (2005),  Fellippe  (2000),  García  (1997),  Imbernón  (2002),  Nóvoa
(1995),  Ramalho,  Nuñez  e  Gauthier  (2003),  Tardif  (2002),  Zabala  (1998)  e  outros.  Considerando  tratar-se  de  estudo  de  cunho
qualitativo,  o  foco  das  investigações  esteve  direcionado  ora  para  o  fazer  educacional  no  contexto  da  sociedade  brasileira,  ora  para  o
exercício  das  práticas  docentes  e  a  repercussão  dos  resultados  obtidos  a  partir  da  atuação  interativa  da  docência  com  a  realidade  em
que  se  acha  encravada  a  escola  pública  e  suas  múltiplas  interferências.  Os  dados  analisados  no  estudo  foram  colhidos  através  da
observação  direta  junto  ao  ambiente  da  investigação  e  viabilizados  a  partir  da  utilização  de  roteiros  pré-eleborados,  questionários,
entrevistas  semi-estruturadas  e  documentos  oficiais,  os  quais  levaram  a  conclusões  como:  o  distanciamento  entre  os  modelos  teóricos  e
o  ambiente  onde  as  práticas  são  desenvolvidas,  a  alheamento  dos  professores  em  relação  ao  currículo  e  os  aspectos  legais  sobre  os
quais  estão  apoiados,  a  falta  de  foco  do  processo  formativo  e  a  pouca  observância  da  proposta  pedagógica  e  a  baixa  auto  estima  dos
professores  em  relação  à  atividade  docente.
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Título: A política educacional paulista entre 1995 – 2000 e o trabalho docente
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Palavra Chave: Política Educacional do Estado de São Paulo; Reforma Educacional.

Resumo:  O  tema  do  presente  estudo  é  a  política  educacional  paulista  entre  os  anos  de  1995-2000,  mais  precisamente  o  processo  de
implantação  das  principais  diretrizes  educacionais  e  suas  implicações  para  o  trabalho  docente  entre  1995-2000.  A  revolução  na
produtividade  dos  recursos  públicos,  a  reforma  e  racionalização  da  estrutura  administrativa  e  mudanças  nos  padrões  de  gestão  foram  as
diretrizes  principais  da  política  educacional  paulista  que  deveriam  culminar  na  melhoria  da  qualidade  do  ensino  e  na  revisão  do  papel
do  Estado  na  prestação  dos  serviços  educacionais.  Dentre  as  diversas  alterações  que  essa  reforma  produziu,  destacam-se  as  que  se
referem  à  duração  e  intensidade  da  jornada  de  trabalho,  salários,  tempo  de  trabalho  e  tempo  livre  no  ensino  fundamental  e  médio.  O
objetivo  da  pesquisa  foi  estudar  as  implicações  da  reforma  educacional  paulista  entre  1995-2000  para  o  trabalho  docente  e  apontar  suas
conexões  com  as  condições  de  trabalho.  Conforme  nossa  hipótese  foram  observadas  contradições  entre  os  objetivos  estabelecidos,  as
alterações  promovidas  e  os  resultados  obtidos  pela  SEE-SP  para  o  trabalho  concreto  docente.  Um  dos  componentes  fundamentais
dessas  contradições  foram  os  conflitos  entre  as  formas  de  funcionamento  da  burocracia  de  planejamento  da  SEE-SP  e  as  necessidades
dos  docentes  responsáveis  pela  execução  do  trabalho  pedagógico.  As  principais  categorias  que  nos  serviram  de  orientação  para  análise
foram  as  seguintes:  Política,  Estado,  Estado  moderno,  burocracia,  dominação,  legislação  e  trabalho  docente.
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Palavra Chave: análise de discurso. pais e alunos. língua inglesa.

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  o  discurso  de  pais  e  alunos  do  ensino  médio  da  rede  estadual  com  relação  à
relevância  de  se  ensinar/aprender  a  língua  inglesa  (LI)  no  Brasil  de  hoje.  Trata-se  de  uma  pesquisa  cuja  metodologia  e  aporte  teórico
estão  fundamentados  na  Analise  de  Discurso  de  linha  francesa  de  Michel  Pêcheux.  A  coleta  dos  dados  para  análise  foi  realizada  na
Escola  Estadual  Prof.  Christino  Cabral,  localizada  no  município  de  Bauru,  Estado  de  São  Paulo,  a  partir  de  entrevistas  gravadas  com
pais  e  alunos  desta  escola  e  questionários  com  perguntas  abertas,  respondidas  somente  por  alunos.  A  análise  das  representações
discursivas  de  pais  e  alunos  sobre  o  ensino/aprendizagem  da  LI  revelou  que  seu  discurso  está  ancorado  na  tendência
neoliberal-tecnicista  da  Filosofia  da  Educação  brasileira,  bem  como  está  perpassado  pelo  discurso  neoliberal-capitalista  presente  na
mídia.  Identificou-se  que  a  LI  é  vista  como  um  instrumento  a  ser  usado  nas  questões  pragmáticas  relacionadas  ao  mercado  de  trabalho,
à  globalização,  ascensão  social  e  status,  no  sentido  de  aprender  inglês  para  conseguir  melhores  condições  na  vida  profissional  e
pessoal.  Concluiu-se  que  tanto  a  ideologia  neoliberal-tecnicista  quanto  a  neoliberal-capitalista  influenciam  a  construção  das  posições
identitárias  imaginárias  dos  pais  e  alunos,  levando-os  a  se  representarem  em  uma  posição  identitária  inferior  à  do  falante  de  LI.  Isso
cria  um  desejo  nos  pais  de  que  seus  filhos  atinjam  uma  posição  “melhor”  que  as  suas  próprias  e,  nos  alunos,  um  desejo  de  serem  “tão
bons  quanto”  os  falantes  de  LI,  o  que  a  ideologia  diz  “somente”  ser  possível  de  se  atingir  através  do  saber/falar  esta  língua.
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Título: O pensamento musical e a prática docente: as demandas da contemporaneidade no ensino de música

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007533002010001P6

Palavra Chave: educação musical, música, prática de ensino.

Resumo:  A  presente  dissertação  propõe  uma  nova  perspectiva  de  construção  do  conhecimento  musical  a  partir  de  um  olhar  mais
amplo  para  a  própria  música,  com  o  intuito  de  buscar  soluções  para  os  desafios  da  prática  pedagógica  contemporânea.  A  dificuldade  de
sustentação  da  música  nas  escolas  como  conhecimento  e  a  distância  entre  a  música  ensinada  na  escola  e  a  consumida  fora  dela  nos
levaram  a  discutir  as  metodologias  e  tendências  presentes  na  escola  atual,  percorrendo  a  evolução  do  conceito  de  música  e  seu  papel  na
educação  desde  a  Grécia  Antiga,  quando  era  considerada  matéria  especulativa  e  relacionada  à  metafísica.  As  relações  entre  música  e
aluno  mediadas  pelo  professor  e  centradas  na  experiência  criativa  e  pessoal  passam  pela  concepção  de  inteligência,  de  conhecimento  e
novamente  pela  concepção  de  música.  Quando  esta  deixa  de  ser  um  mero  produto  ou  objeto  e  torna-se  um  âmbito,  possibilita  a
interação  e  o  encontro,  conforme  o  pensamento  do  filósofo  Alfonso  López  Quintás.  Assim,  este  trabalho  apresenta  concepções  e
conceitos  que,  esperamos,  possam  enriquecer  a  prática  pedagógica,  considerando  as  demandas  contemporâneas  e  o  papel  formativo  da
educação  musical.  
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Título: A produção escrita em língua inglesa nas interfaces papel e blog
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Palavra Chave: Abordagem Hermeneutico, Fenomenológica, Produção Escrita em Língua Inglesa.

Resumo:  Este  trabalho  teve  por  objetivos  (1)  identificar  as  representações  de  alunos  do  ensino  médio  sobre  o  ato  de  escrever  em  papel
e  no  blog,  e  (2)  descrever  e  interpretar  o  fenômeno  da  produção  escrita  em  língua  inglesa  nas  interfaces  papel  e  blog,  tendo  como  foco
aulas  regulares  de  língua  inglesa,  ministradas  no  ensino  médio.  Para  atingir  os  objetivos  traçados,  esta  pesquisa  se  fundamentou  nos
desenvolvimentos  em  CAI  e  CALL  (Warschauer,  1998;  Garret  1991,  Ponte,  1992;  Torres,  1992;  Valente,  1993),  no  conceito  de  blog
como  interface  e  na  sua  utilização  na  área  da  educação  (Haag,  2006;  Williams  &  Jacobs,  2004;  Lara,  2005;  O’Donnell,  2005,  entre
outros),  e  na  proposta  dos  PCN  para  a  utilização  de  recursos  tecnológicos  com  finalidades  instrucionais.  A  abordagem  metodológica
escolhida  foi  a  hermenêuticofenomenológica  (van  Manen,  1990).  O  contexto  de  pesquisa  foi  uma  escola  pública  do  interior  do  Estado
de  São  Paulo,  envolvendo  28  alunos  de  uma  segunda  série  do  ensino  médio  e  a  mim,  professora/pesquisadora.  Os  textos  colhidos  ao
longo  da  investigação  tiveram  uma  apreciação  predominantemente  qualitativa,  propiciada  pela  identificação  de  temas  recorrentes  (van
Manen,  1990),  emergentes  de  um  processo  de  refinamento  (Freire,  2006,  2007)  que  consolidou  o  ciclo  de  validação  (van  Manen,
1990).  Os  resultados  mostraram  que  as  representações  sobre  a  produção  escrita  em  língua  inglesa  nas  duas  interfaces  foram  distintas,
indicando  que,  para  os  alunos,  escrever  em  inglês  no  papel  era,  em  alguma  medida,  diferente  de  escrever  em  inglês  no  blog.  Os
resultados  também  revelaram  estruturas  distintas  para  a  produção  escrita  em  língua  inglesa  nas  interfaces  papel  e  blog,  indicando,
assim,  tratar-se  de  dois  fenômenos  da  experiência  humana  e,  não,  de  um  único  fenômeno,  como  assumido  inicialmente.  Esta
dissertação  visa  a  contribuir  para  a  prática  docente  reflexiva  de  professores  que  se  propõem  a  desenvolver  a  produção  escrita  em  língua
inglesa,  fazendo  uso  do  blog,  e  que  buscam  não  somente  o  produto  mas,  principalmente,  a  compreensão  da  escrita  como  processo.
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Título: A construção das diretrizes curriculares do ensino médio no estado do Paraná (Gestão 2003-2006): 
avanços e limites da política educacional nas contradições do estado contemporâneo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20077140001016001P0

Palavra Chave: Diretrizes Curriculares Estaduais; condição pós-moderna.

Resumo:  Este  estudo  tem  por  objetivo  analisar  a  construção  das  Orientações  Curriculares  do  Ensino  Médio  no  Estado  do  Paraná,  no
período  de  2003  e  2006.  Busca-se  compreender  a  relação  existente  entre  o  método  utilizado  pela  Secretaria  da  Educação  para  se
construir  as  chamadas  “Diretrizes  Curriculares  Estaduais”  e  o  conteúdo  da  reforma  em  curso.  Para  tanto,  a  partir  da  definição  do
Estado,  caracterizado  por  movimentos  contraditórios  no  interior  do  capitalismo  contemporâneo,  procede-se  à  análise  das  políticas
curriculares  estaduais  (mais  especificamente  das  duas  últimas:  gestão  Lerner  e  Requião),  compreendidas  no  contexto  da  “condição
pós-moderna”.  Através  deste  recorte,  este  trabalho  analisa  as  ações  do  Departamento  do  Ensino  Médio  da  gestão  de  2003-2006,  a  qual
voltou-se  à  reforma  curricular  com  o  objetivo  de  fazer  o  enfrentamento  à  Pedagogia  de  competências,  propugnada  pelo  PROEM  entre
1997  a  2000  e  à  histórica  dualidade  estrutural  do  Ensino  Médio.  A  realização  deste  estudo  pautou-se  pelo  mapeamento  das  ações  do
DEM,  na  análise  dos  seus  principais  textos,  bem  como  os  da  Secretaria  do  Estado  e  em  entrevistas  realizadas  com  os  técnicos  e  com  a
Superintendente  da  Educação.  A  SEED,  do  período  estudado,  remeteu  suas  críticas  aos  efeitos  economicistas,  engendrados  pela
reforma  de  1990  em  âmbito  nacional  e  nos  seus  impactos  na  reforma  estadual.  Em  contrapartida  aos  processos  prescritivos  de  reforma
curricular,  engendrados  pela  “gestão  Lerner”,  a  Secretaria  do  Estado  da  Educação  na  gestão  do  governador  Roberto  Requião
(2003-2006),  propôs  a  construção  coletiva  e  a  formação  continuada  como  métodos  de  formulação  das  novas  “Diretrizes  Curriculares”
que  pudessem  se  contrapor  à  pedagogia  de  competências.  Tais  políticas  se  materializaram  na  necessidade  de  promover  a  adesão  e  a
legitimidade  por  parte  dos  professores,  os  quais  passariam  a  se  constituir  em  sujeitos  epistêmicos  do  processo.  Esta  análise,  portanto,
indica  que  o  conteúdo  destas  diretrizes,  pela  natureza  de  sua  construção,  constituiu-se  em  um  hibridismo  de  concepções  críticas,
pós-críticas  e  pós-estruturalistas  marcadamente  um  conteúdo  situado  nas  contradições  do  pós-modernismo,  que  resulta  em  avanços  e
limites  no  interior  das  políticas  do  Estado.  O  que  este  estudo  também  permite  inferir,  é  que  embora  este  processo  tome  o  Currículo
Básico  do  Estado  do  Paraná  de  1990  como  ponto  de  partida  para  uma  reforma  curricular  dita  "crítica",  houve,  contraditoriamente,  um
processo  de  descontinuidade  da  orientação  deste  documento,  da  concepção  que  o  sustenta  (a  pedagogia  histórico-crítica)  e  de  sua
matriz  epistemológica:  o  Materialismo  Histórico  Dialético.
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Título: Linguagem, internet e subjetividade: práticas e representações de adolescentes e de seus professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072712001015001P0

Palavra Chave: Linguagem; Tecnologia; Educação; Subjetividade.

Resumo:  A  concepção  desta  pesquisa  teve  como  ponto  de  partida  a  necessidade  de  se  compreender  os  reflexos  do  uso  da  Internet,
como  tecnologia  da  informação  e  comunicação,  na  vida  dos  adolescentes,  em  especial  no  cotidiano  dos  estudantes  do  ensino  médio.
Esta  pesquisa  intitulada:  Linguagem,  Internet  e  Subjetividade:  práticas  e  representações  de  adolescentes  e  de  seus  professores,  resultou
do  desenvolvimento  dos  estudos  de  aprofundamento  conceitual  e  metodológico,  na  realização  de  um  trabalho  empírico,  em  uma  escola
da  cidade  de  Manaus/Amazonas,  especificamente  no  Colégio  Objetivo  de  Manaus.  A  pesquisa  teve  como  sujeitos  os  estudantes  e
professores  do  1º  ano  do  ensino  médio.  O  estudo  caracterizou-se  pela  abordagem  qualitativa  e  procurou  entender  as  relações
intersubjetivas,  quanto  aos  modos  de  criação  de  cultura  e  da  identidade  do  sujeito,  do  comportamento  e  os  modos  de  apreensão  do
conhecimento,  face  às  diversas  formas  de  comunicação  que  vêm  se  configurando  no  espaço  virtual  da  Internet.  Pretendeu,  ainda,
refletir  e  levantar  elementos  de  enfrentamento  aos  desafios  educacionais  diante  dos  processos  de  conhecimento,  na  era  da  tecnologia.

Data Pesquisa: 18/1/2009

Autor: Eliza Maria Luchini de Oliveira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 18/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007

Perfil do aluno
Eixos Secundário:

Pagina 1.148 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1149

Título: O ensino de língua inglesa na rede pública: ouvindo professores e alunos do ensino médio
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Palavra Chave: Conteúdos e objetivos, Ensino e aprendizagem, Língua Inglesa.

Resumo:  Com  a  realização  do  presente  estudo  buscou-se  abordar  o  ensino  de  Língua  Inglesa  na  rede  pública  com  o  objetivo  de
responder,  ainda  que  parcialmente,  à  pergunta:  quais  as  condições  concretas  de  ensino  e  aprendizagem  durante  o  processo  de  instrução
no  ensino  médio,  que  permitem  ou  não  a  apropriação  de  conhecimentos  relevantes.  Essa  questão  inicial  desdobrou-se  em  outras,  das
quais  optou-se  por  três  delas  que  puderam  ser  analisadas  a  partir  da  organização  de  núcleos  temáticos:  1.Como  se  dá  a  escolha  do
material  didático-pedagógico  para  programar  os  conteúdos  de  Língua  Inglesa  a  serem  ensinados/aprendidos?  2.Como  se  configuram  as
aulas  de  segunda  língua  –  inglês  -  ?  3.  Quais  os  objetivos  do  ensino  de  segunda  língua  –  inglês  que  as  falas  dos  professores  indiciam?
Como  procedimento  metodológico  optou-se  por  ir  a  uma  escola  de  ensino  médio  da  rede  pública,  localizada  em  uma  cidade  no  interior
do  estado  de  São  Paulo.  Foram  realizadas  entrevistas  áudio-gravadas  com  uma  professora  de  Inglês,  com  uma  assistente  técnico
pedagógica  (professora  responsável  por  promover  encontros  entre  a  secretaria  estadual  de  educação  e  os  professores  de  Português  e
Inglês  e  discutir  planejamento  e  metodologias  de  ensino)  e  com  nove  alunos  (três  de  cada  um  das  três  séries).  Os  discursos  dos  sujeitos
entrevistados  revelaram  indícios  que  me  permitem  afirmar  que:  a)  o  conceito  de  língua  e  linguagem  predominante  no  contexto  escolar
é  fundamentado  na  estrutura  lingüística,  congelada  em  sua  dimensão  sintática;  b)  as  condições  concretas  que  norteiam  o  ensino  de
segunda  língua  –  inglês  -  não  propiciam  o  contato  com  uma  língua  viva  e  mutável,  cujos  significados  se  constroem  socialmente  na
relação  com  o  outro;  c)  as  práticas  pedagógicas  se  restringem  a  um  processo  de  tradução  termo  a  termo  em  que  o  aspecto  fundamental
da  língua  é  sua  escrita;  d)  as  atividades  pedagógicas  desenvolvidas  evidenciam  redução  do  conteúdo.  Os  conteúdos  estão  de  tal  forma
fragmentados  que  o  normativo  se  confunde  com  o  descritivo  e  a  aprendizagem  não  se  desloca  para  os  usos  da  linguagem.  Espera-se
que  este  estudo  possa  sugerir  outras  pesquisas  de  modo  a  ampliar  nossos  conhecimentos  sobre  a  realidade  do  ensino  de  Inglês  na
escola,  situando  historicamente,  como  apropriação  de  bens  culturais  à  qual  os  filhos  da  classe  trabalhadora  têm  direito.
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Título: As concepções de ensino de professores e a aprendizagem dos alunos sobre educação ambiental no 
ensino médio: o caso de uma escola estadual

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072351002019002P3

Palavra Chave: Educação ambiental; Projetos de trabalho; aprendizagem.

Resumo:  O  presente  trabalho  vincula-se  à  linha  de  pesquisa  “Práticas  Pedagógicas  e  Suas  Relações  com  a  Formação  Docente”.  Tem
como  objetivo  analisar  o  trabalho  sobre  Educação  Ambiental  (EA),  realizado  em  uma  escola  da  rede  pública,  tendo  em  vista  identificar
a(s)  concepção(ões)  dos(as)  professores(as)  e,  a  aprendizagem  significativa  subversiva  (TASS)  dos(as)  alunos(as)  a  esse  respeito.  Para
isso,  buscou-se  uma  escola  que  apresentasse  um  diferencial  com  relação  às  outras  instituições  de  ensino,  oferecendo  uma  prática
“inovadora”,  voltada  para  os  projetos  de  trabalho,  com  base  nas  diretrizes  do  Ensino  Médio,  numa  tentativa  de  superar  a  concepção
epistemológica  cartesiana,  muito  presente  em  nossas  instituições  de  ensino.  Para  tanto,  optou-se  por  uma  abordagem  qualitativa,  sob  a
forma  de  estudo  de  caso,  o  qual  foi  realizado  na  Escola  Estadual  Padre  João  Greinner.  Esta  que,  desde  2005  desenvolve  de  modo
sistemático,  projetos  de  trabalho  de  EA,  tendo  o  apoio  da  UCDB/MS  e  recebendo  recursos  financeiros  de  FINEP.  A  coleta  de  dados
procedeu-se  de  um  levantamento  e  análise  de  documentos;  a  realização  de  entrevistas  com  gestores  e  professores(as)  nos  diferentes
turnos  e  áreas  de  conhecimento  que  compõem  a  equipe  do  Projeto  “Segredo  Vivo”,  para  verificar  as  concepções  de  ensino  dos(as)
professores(as).  Além  disso,  foi  elaborada  e  apresentada,  uma  situação-problema  sobre  Educação  Ambiental  aos(às)  alunos(as)  do
3ºano  do  Ensino  Médio,  tanto  do  turno  matutino,  como  noturno,  com  o  intuito  de  verificar  os  efeitos  do  projeto  sobre  a  aprendizagem
dos(as)  mesmos(as).  Como  resultados  das  práticas  pedagógicas,  observamos  que  os  projetos  de  trabalho  estão  voltados  para  as  áreas  do
conhecimento  e,  a  interdisciplinaridade  é  confundida  com  a  integração  de  conteúdos.  Com  relação  à  aprendizagem,  verificou-se  não
ocorrer  uma  TASS,  capaz  de  causar  transformações,  ainda,  prevalece  entre  os(as)  alunos(as),  uma  concepção
preservacionista/conservacionista  e  fragmentária  (simplista  e  reducionista)  potencializando  o  desenvolvimento  de  ações  isoladas  e
pontuais  nas  questões  sócio  ambientais.  O  estudo,  ainda  mostrou  que,  a  escola  focalizada,  necessita  avançar  no  sentido  de  desenvolver
uma  prática  interdisciplinar  e,  a  formação  continuada  dos(as)  professores(as)  baseada  nos  princípios  da  EA,  para  fortalecimento  aos
subsídios  teóricos  e  práticos  para  trabalhar  a  temática  ambiental  com  seu  caráter  crítico  e  transformador.
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Título: O jovem na tela, a tela na escola: contribuições e limites da monitoria de informática em uma escola 
pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007432008015006P3

Palavra Chave: Tecnologia educacional; inclusão digital; internet educação.

Resumo:  Nesta  pesquisa  identificamos  algumas  contribuições  e  limites  da  prática  da  monitoria  no  laboratório  de  Informática  de  uma
escola  pública  estadual  no  Estado  da  Bahia  e  suas  possíveis  implicações  para  os  jovens  alunos  do  Ensino  Médio.  Para  isso  buscamos
uma  compreensão  acerca  de  diversos  aspectos  da  inclusão  digital  numa  escola,  tais  como  as  características  dessa  geração  digital,  as
estratégias  utilizadas  para  o  acesso  às  tecnologias  digitais,  usos  do  computador  e  da  Internet  pelos  jovens  e  o  significado  da  monitoria.
O  método  do  estudo  de  caso  foi  o  procedimento  adotado  na  pesquisa,  utilizando-se  diversas  técnicas  e  instrumentos  de  coleta  de  dados
no  campo  empírico:  observação;  questionário  aplicado  a  184  dos  alunos  do  Ensino  Médio;  grupo  focal,  com  os  quatorze  monitores  do
laboratório  de  informática,  e  entrevistas  semi-estruturadas  com  quatro  professores,  com  a  coordenadora  pedagógica  e  um  especialista
do  Núcleo  de  Tecnologia  Educacional.  Os  resultados  indicam  que  a  geração  digital  dessa  escola  começa  a  se  configurar  de  forma
variada,  apesar  das  condições  econômicas  desfavoráveis  para  o  acesso  ao  computador  e  à  Internet  em  casa.  É  uma  geração  que  quer
aprender,  na  escola,  com  auxílio  das  tecnologias  digitais.  Por  isso,  alguns  estudantes  se  mobilizaram  para  a  introdução  da  monitoria  no
laboratório  de  informática,  que  estava  ocioso.  No  entanto,  as  atividades  no  laboratório  de  informática  ainda  estão  restritas  à  busca  de
informações  na  Internet,  para  a  realização  de  trabalhos  escolares,  e  ao  entretenimento,  sem  um  acompanhamento  pedagógico  por  parte
dos  professores.  Os  monitores,  sem  uma  intenção  explícita,  contribuem  para  a  inclusão  digital  de  colegas.  A  monitoria  de  informática
se  revelou  como  uma  estratégia  significativa,  permitindo  novas  possibilidades  de  uso  do  laboratório  de  informática.  No  entanto,  essa
atividade  precisa  ser  bem  planejada,  orientada  e  avaliada  constantemente,  necessitando  ser  assumida  por  todos  os  envolvidos  na
dinâmica  escolar.  E,  de  alguma  forma,  deverá  estar  articulada  às  práticas  dos  professores,  a  quem  cabe  efetivamente  a  responsabilidade
pelo  uso  adequado  das  tecnologias  digitais  na  escola,  como  valioso  recurso  para  a  aprendizagem  e  como  estratégia  para  conduzir  ao
letramento  digital  dos  seus  alunos.
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Título: A percepção do corpo feminino em alunas de ensino médio: uma composição do discurso feminino e 
suas imagens corporais
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Palavra Chave: corpo; educação; mídia e gênero.

Resumo:  As  concepções  de  corpo  estão  sendo  exploradas  pela  mídia,  pode-se  perceber  um  discurso  expressivo  na  valorização  de  um
corpo  magro,  linear,  longilíneo  e  dito  saudável.  Parece  haver  uma  ditadura  da  moda  vinculada  à  mídia  e  exposta  nos  corpos  das  jovens,
as  quais,  às  vezes,  fazem  da  escola  sua  passarela  e  seu  sucesso.  Nessa  perspectiva  parece  ocorrer  certa  homogeneização  do  todo,  mas  é
preciso  também  atentar-se  a  alguns  movimentos  de  resistência  representados  por  esses  corpos  jovens.  No  espelho  social  chamado
escola,  alegrias  e  frustrações  são  promovidas  e  confundidas.  Assim  é  também  na  instituição  escolar  que  saberes  sobre  corpo,  gênero,
mídia,  moda  e  saúde  são  produzidos  e  deveriam  ser  da  mesma  forma  discutidos.  Esta  pesquisa  pretende  cartografar  como  se  formam
essas  concepções  de  corpo  na  escola  por  meio  da  verificação  das  percepções  das  jovens  sobre  esse  corpo.  Para  tal  recorre-se  aos
conceitos  de  disciplina,  discurso  e  controle  de  Michel  Foucault  e  as  colaborações  dos  estudos  pós-estruturalistas.  A  obtenção  dos  dados
referentes  à  pesquisa  é  constituída  por  meio  de  uma  produção  escrita  sobre  “o  que  é  o  feminino”,  somada  à  coleta  de  imagens
representativas  deste  mesmo  corpo,  realizadas  pelas  jovens  do  ensino  médio.  Os  entendimentos  das  garotas  perante  a  temática
permitem  uma  análise  ampla  que  aponta  para  algumas  respostas  simplistas  e  em  voga  como  a  relação  de  um  corpo  feminino  materno  e
disciplinado,  ou  até  outras  formas  novas  de  entender  a  constituição  do  corpo,  esboçando  formas  de  resistência.  Assim  este  estudo
entende  que  a  percepção  do  corpo  resulta,  principalmente,  dos  processos  de  subjetivação  e  formação  do  indivíduo,  assim  como  a
desconstrução  dos  discursos  sociais.
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Título: Presença do ideário neoliberal nos sentidos e significados sobre trabalho em estudante da educação de 
jovens e adultos: uma análise sócio-histórica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072733005010002P5

Palavra Chave: Ideário neoliberal trabalho sentidos e significados - Eja.

Resumo:  Este  trabalho  buscou  apreender  a  presença  do  ideário  neoliberal  nos  sentidos  e  significados  sobre  trabalho  em  uma  estudante
do  3o  ano  Ensino  Médio  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA);  momento  este,  do  processo  educativo,  escolhido  como  recurso
metodológico.  A  perspectiva  teórica  utilizada  ao  longo  da  pesquisa  entende  o  estudante  de  EJA  a  partir  dos  pressupostos  da  Psicologia
Sócio-Histórica,  cujo  referencial  epistemológico  e  metodológico  compreende  o  homem  como  ser  histórico  e  constituído  nas  e  pelas
relações  sociais  de  produção.  A  globalização  da  economia  e  a  flexibilização  e  precarização  do  trabalho  são  os  aportes  para  a  difusão  do
ideário  neoliberal.  Para  esta  pesquisa,  referendada  pela  abordagem  qualitativa,  formou-se  um  grupo  com  10  alunos  com  esse  perfil,  em
uma  escola  estadual  de  São  Paulo,  para,  a  partir  daí,  escolher-se  o  sujeito  de  pesquisa.  No  espaço  grupal,  a  escolha  do  sujeito  baseou-se
nos  seguintes  critérios:  envolvimento  com  o  tema,  aprofundamento  e  pertinência,  e  disponibilidade  pessoal.  Determinado  o  único
sujeito,  foram  realizadas  duas  entrevistas  semi-estruturadas,  que  recuperaram  sua  história  de  vida  e  profissional,  objetivando
aproximar-se  dos  sentidos  e  significados  sobre  trabalho.  O  procedimento  de  análise  ocorreu  por  meio  da  aglutinação  de
pré-indicadores  nos  relatos  da  estudante,  que  foram  organizados  em  indicadores,  os  quais  articulados  e  sistematizados  evidenciaram
três  núcleos  de  significação.  Os  núcleos  organizados  foram:  “O  mundo  do  trabalho  e  projeto  de  vida  e  de  consumo”,  “Esforço  Pessoal
hoje  e  sempre”  e  “Visão  de  mundo  e  a  mídia  televisiva”.  O  cenário  de  manutenção  do  ideário  neoliberal  orienta  as  formas  de  inserção
dos  homens  no  mundo  do  trabalho,  de  forma  que  foi  possível  identificar,  nas  falas  da  estudante,  o  esforço  pessoal  como  chave  para  o
sucesso  e  a  ênfase  na  individualidade  encapsulada  na  célula  familiar.  Além  disso,  a  mídia  televisiva  constituiu-se  como  a  responsável
pela  transmissão  de  conhecimentos,  e  a  educação  escolar  como  o  lugar  do  cuidado  e  reafirmação  de  valores  familiares  aspectos  que
afetam  suas  formas  de  criticar,  sentir  e  agir  sobre  o  mundo.  Assim,  concluiu-se  que  o  ideário  e,  mais  especificamente,  como  um  de  seus
elementos,  a  noção  de  esforço  pessoal,  constitui-se  em  um  determinante  fundamental,  marcando  o  processo  de  colocação  da  estudante
no  mundo  do  trabalho,  como  algo  ideologizado,  desprovido  de  um  processo  de  apropriação  das  mediações  constitutivas.
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Título: Políticas públicas de educação: o ensino médio no paraná no período de 1996-2006
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Palavra Chave: Educação; Políticas Públicas; Ensino Médio; Paraná.

Resumo:  O  objeto  de  investigação  do  presente  estudo  são  as  políticas  públicas  de  educação  para  o  ensino  médio  no  Paraná  no  período
de  1996-2006.O  interesse  do  estudo  tem  relação  com  as  reformas  educacionais  implementadas  na  década  de  90  no  contexto  da
globalização  econômica  e  do  neoliberalismo.  Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa  desenvolvida  na  perspectiva  do  método  dialético.
Aborda  o  Ensino  Médio  no  Brasil  e  no  Paraná  e  como  são  formuladas  e  operacionalizadas  as  políticas  públicas.  Descrevem-se  o
Programa  Expansão,  Melhoria  e  Inovação  o  Ensino  Médio  do  Paraná  (PROEM)  e  o  fortalecimento  da  gestão  do  sistema  educacional.
Os  principais  autores  foram:  Apple  (1989),  Davies,  Enguita  (1994),  Fonseca,  Frigotto  (1989),  Gentili  (1994),  Lefevre  (1979),  Marx
(1979),  Oliveira  (1990).  Para  obter  os  dados  sobre  a  percepção  dos  problemas  no  que  se  refere  às  políticas  públicas  de  educação  para  o
ensino  médio,  foram  realizadas  entrevistas  junto  a  nove  professores  que  atuam  neste  nível  de  ensino.  Os  professores  que  participaram
deste  estudo  consideraram  que  no  período  de  1996  a  2002  as  políticas  públicas  foram  fortemente  influenciadas  pelo  ideário  neoliberal,
acarretando  descompromisso  com  a  educação  pública.  Nos  últimos  anos  verificouse  no  entanto,  uma  maior  atenção  com  o  ensino
médio  ofertado  pela  escola  pública,  especialmente  pelas  políticas  públicas  voltadas  ao  plano  de  cargos  e  salários  dos  professores,  do
projeto  Festival  de  Arte  da  Rede  Estudantil  (FERA),  dos  concursos  públicos  realizados  na  educação,  dos  jogos  colegiais,  da
distribuição  de  livros  didáticos  e  do  projeto  COM  CIÊNCIA,  mas  consideram  também  que  isso  ainda  não  é  garantia  de  que  ela  seja  de
fato  prioritária,  pois  falta  a  inclusão  de  todas  as  pessoas  por  meio  da  possibilidade  de  acesso  ao  que  é  oferecido.
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Título: Perfil pessoal e profissional de professores de Ensino Fundamental e Médio: uma investigação com 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073033004030079P2

Palavra Chave: perfil pessoal e profissional, atualização e acesso à cultura.

Resumo:  Trata-se  de  um  estudo  empírico  objetivado  a  traçar  o  perfil  de  professores.  Participaram  deste  estudo  100  professores  do
segundo  ciclo  do  ensino  fundamental  e  ensino  médio  pertencentes  à  diretoria  de  ensino  de  Jaú  bem  como  de  um  programa  de  formação
continuada  oferecido  pelo  governo  do  estado  de  São  Paulo  em  parceira  com  uma  Universidade  Comunitária.  O  questionário  foi
constituído  de  56  itens  a  serem  preenchidos  e  que  foram  agrupados  em  três  categorias:  1.  identificação  pessoal  e  profissional;  2.  acesso
à  cultura  e  atualização  profissional;  e  3.  avaliação  da  profissão  e  prática  docente.  O  procedimento  para  a  coleta  de  dados  deu-se  através
da  aplicação  coletiva  e  em  sala  de  aula.  Após  a  coleta,  os  dados  foram  analisados  à  luz  da  estatística  descritiva,  utilizando-se  como
recurso  a  ferramenta  SPSS/ForWindows.  Através  do  método  estatístico  foi  possível  descrever  os  dados  obtidos  para  proporcionar
discernimento  entre  o  perfil  de  professores  brasileiros  e  o  da  amostra  estudada.  Os  principais  achados  deste  estudo  apontam  para  as
seguintes  características  do  perfil  do  professor:  a  grande  maioria  constitui-se  de  professoras,  portanto  há  uma  prevalência  absoluta  do
sexo  feminino;  a  faixa  etária  desta  categoria  se  concentra  entre  26  a  45  anos;  o  tempo  de  atuação  se  situa  entre  11  e  20  anos;  a  grande
maioria  cursou  o  ensino  fundamental  e  médio  na  rede  pública  e  a  graduação  na  rede  privada;  como  o  rendimento  familiar  médio
aproximado  é  de  6  a  10  salários-mínimos,  é  grande  a  proporção  daqueles  que  possuem  computador  em  casa.  No  que  diz  respeito  ao
acesso  à  cultura,  os  participantes  apresentaram  uma  diversidade  de  atividades  culturais,  desde  ir  ao  cinema  até  o  show  de  rock,  com
distribuição  de  freqüências  diferentes  e  marcadas  por  três  índices:  ir  ao  cinema,  assistir  a  fitas  de  vídeo  e  freqüentar  ambientes  com
música  ao  vivo,  tendo  como  referência  o  último  ano.  Somando-se  a  estas  constatações  também  podem  ser  encontrados  dados
significativos  sobre  o  incentivo  à  leitura  (oriundo  primeiramente  da  mãe,  o  que  pode  estar  atrelado  ao  modelo  familiar  que  o  professor
vivenciou  em  que  a  figura  materna  torna-se  responsável  pela  educação  dos  filhos).  Quanto  à  atualização  profissional,  apesar  de  os
professores  terem  um  tempo  relativo  de  atuação  profissional  e  uma  parcela  significativa  ser  de  efetivos  e  concursados,  nota-se  uma
discrepância  entre  a  freqüência  em  eventos  científicos  e  a  participação  em  cursos  de  formação  continuada  no  sentido  de  que  no
cotidiano  do  professor,  com  o  número  de  aulas  semanais,  excessivas  atividades  extraclasse,  e  falta  de  recursos  financeiros,
pressupõe-se  ser  mais  fácil  participar  de  eventos  que  acontecem  esporadicamente  do  que  participar  de  curso  de  capacitação,  que
normalmente  ocupa  os  finais  de  semanas  e/ou  vários  dias  na  semana.  No  que  diz  respeito  à  avaliação  da  profissão,  ressalta-se  a
pequena  inserção  do  professor  na  tomada  de  decisões,  a  avaliação  pela  sociedade  e  pela  categoria  como  um  incremento  para  a
construção  do  autoconceito  negativo  da  profissão,  gerador  de  fatores  de  insatisfação  e,  por  conseguinte,  do  mal-estar  docente.  Quanto
aos  fatores  próprios  do  exercício  docente,  analisei  questões  relativas  basicamente  ao  planejamento,  manejo  da  prática  pedagógica  e
avaliação,  encontrando  entre  elas  pontos  de  discordância  e  semelhanças,  o  que  evoca  múltiplas  discussões  de  cunho  teórico  e  prático.
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Título: Física no Brasil para o ensino médio : uma abordagem para compreensão da ciência e da atividade 
científica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071233002010003P9

Palavra Chave: ensino medio, fisica moderna.

Resumo:  A  construção  da  ciência  engloba  aspectos  que  vão  além  da  objetividade  científica.  Encarar  a  ciência  dessa  forma  tem
propiciado  associar  conteúdos  com  elementos  externos  à  atividade  científica.  Dessa  forma,  por  entendermos  que  tais  aspectos  fazem
parte  da  cultura  científica,  eles  também  deveriam  fazer  parte  da  educação  científica.  Neste  sentido,  o  presente  trabalho  procurou
identificar  características  presentes  na  ciência  e  na  atividade  científica  que  puderam  ser  percebidos  e/ou  compreendidos  pelos  alunos,
principalmente  no  que  diz  respeito  à  percepção  da  ciência  como  construção  humana,  coletiva  e  não-neutra,  no  qual  estão  presentes
fatores  sócio-culturais  na  sua  elaboração  e  construção.  Com  esse  intuito,  elaboramos  e  implementamos  parte  de  um  curso  piloto  de
física  de  partículas  voltado  para  o  ensino  médio  em  que  foram  abordados  os  dois  principais  trabalhos  do  físico  brasileiro  Cesar  Lattes,
um  na  radiação  cósmica  outro  no  acelerador  de  partículas.  Além  disse,  procuramos  identificar  como  os  alunos  percebiam  a  ciência  e  os
cientistas  brasileiros  frente  a  outros  paises  com  maior  tradição  científica.  Ao  final,  podemos  perceber  que  a  abordagem  de  conteúdos
que  vinculam  produto  e  contexto  de  produção  do  conhecimento  associado,  neste  caso,  com  a  sociedade  brasileira,  mostrou-se  bastante
significativo  principalmente  por  possibilitar  revelar  aspectos  importantes  da  atividade  científica  e  do  trabalho  do  cientista,  além  de  ter
se  mostrado  como  um  fator  motivador  e  de  interesse  dos  estudantes  no  estudo  das  partículas.
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Título: Educação ambiental no contexto da pedagogia da alternância: um olhar sobre a escola família agrícola 
Rei Alberto I - Nova Friburgo-RJ
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Palavra Chave: Pedagogia da Alternânica; Educação ambiental.

Resumo:  Nesta  pesquisa,  contextualizamos  de  maneira  geral  o  Ensino  Técnico  Agrícola  no  Brasil,  e,  em  particular,  a  Escola  Família
Agrícola  (EFA)  Rei  Alberto  I,  situada  no  município  de  Nova  Friburgo,  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  onde  verificamos  como  ocorre  a
Educação  Ambiental  na  modalidade  educacional  da  Pedagogia  da  Alternância.  Realizamos  uma  investigação  qualitativa  utilizando
como  abordagem  metodológica  o  estudo  de  caso.  Além  das  observações  e  da  análise  documental,foram  feitas  entrevistas  com
professores  do  núcleo  comum,  professores  da  educação  profissionalizante,  diretor  e  ex-alunos.  Também  aplicamos  um  questionário  aos
alunos  da  turma  do  3º  ano  de  2006  do  Ensino  Médio  /Profissionalizante  da  escola.  Os  dados  foram  ordenados  e  classificados
paralelamente  à  revisão  da  literatura  e  estudados  à  luz  dos  referenciais  teóricos  utilizados,  buscando  responder  às  questões  do  estudo.
Foi  analisada  a  inserção  da  Educação  Ambiental  no  contexto  da  Pedagogia  da  Alternância,  a  atuação  dos  professores,  sua  formação  e
preparação  para  as  atividades  de  Educação  Ambiental  e  o  envolvimento  da  comunidade  rural  /  escolar  com  a  educação  ambiental
proposta.  A  pesquisa  revelou  que  o  trabalho  interdisciplinar  que  envolve  a  questão  da  Educação  Ambiental  apresenta  uma
fragmentação  nítida  entre  o  núcleo  básico  e  o  núcleo  profissionalizante.  O  núcleo  básico  continua  com  uma  preocupação  muito  grande
em  relação  ao  conteúdo  clássico  do  Ensino  Médio.  Já  os  professores  do  núcleo  profissionalizante,  pelo  fato  de  lidar  em  principalmente
com  técnicas  aplicadas  à  agricultura  na  região,  se  vêem  mais  à  vontade  para  fazerem  discussões  com  os  alunos  sobre  as  conseqüências,
caso  não  sejam  aplicadas  técnicas  corretamente  sustentáveis.  Inferimos  que  a  Pedagogia  da  Alternância,  no  caso  estudado,  tenha
conseguido  com  sucesso,  agregar  conhecimento,  acumular  informações,  sensibilizar  os  educandos  nos  cuidados  com  a  própria  escola,
mas  não  tenha  conseguido  alterar  o  significado  que  os  alunos  atribuem  ao  seu  próprio  meio,  à  sua  realidade,  o  que  por  sua  vez,  não
possibilita  que  os  mesmos  atuem  na  realidade  no  sentido  de  modificá-la.  Para  que  possamos  atuar  de  forma  adequada,  visando  a
modificação  da  realidade,  necessitamos  incorporar  novos  valores  e  ressignificar  nossa  existência,  para  o  que  a  Educação  Ambiental  é
imprescindível,  na  medida  em  que  aponta  para  uma  educação  transformadora  e  construtora  de  novas  posturas,  hábitos  e  condutas.
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Palavra Chave: fazer pedagógico, letramento, linguagem.

Resumo:  A  dissertação  denominada  "Ressignificando  linguagens  no  espaço  escolar:  esboçando  um  outro  mapa  para  leitura  e  escrita  de
textos"  procura  esboçar  um  outro  contexto  para  o  fazer  pedagógico  no  qual  haja  a  mais  profunda  e  possível  imersão  nas  Tecnologias
de  Comunicação  Digital,  mediante  as  quais  os  educandos  tenham  livre  acesso  ao  ciberespaço,  e  sejam  eles  protagonistas  atuantes  na
expansividade  do  hipertexto.  Procura  repensar  a  leitura  que  não  somente  aquelas  oriundas  do  livro  didático,  preocupa-se  com  os  baixos
níveis  de  letramento  demonstrado  até  mesmo  pelos  alunos  que  concluem  o  Ensino  Médio,  e  propõe  que  os  educandos  possam  se
apropriar  dos  variados  platôs  da  textualidade,  entre  elas  a  coesão  e  coerência  textual  e,  sempre  na  medida  do  possível,  um
aprofundamento  no  domínio  dos  mecanismos  lingüísticos  dos  operadores  argumentativos,  dos  modalizadores,  da  metáfora  temporal,  da
não  contradição,  entre  outros,  em  um  uso  continuado  dos  recursos  da  tecnologia  computacional.  Propõe  mudanças  na  própria
ambiência  da  sala  de  aula,  mediante  a  proposta  de  constituí-la  em  Atelier  de  Aprendência,  em  que  tanto  os  professores,  alunos  e  demais
profissionais  do  ensino  atuem  continuamente  como  protagonistas  aprendentes,  em  uma  troca  interativa  de  experiências  e  saberes,
constituindo,  assim,  a  Sociedade  Aprendente  como  o  contexto  histórico  atual  requer.
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Palavra Chave: Concepções; Natureza da Ciência; Tecnociência; Valores sociais.

Resumo:  A  Natureza  da  Ciência  tem  sido  pesquisada  por  diversos  autores  junto  a  alunos  das  mais  diversas  faixas  etárias  e  níveis  de
escolarização.  Porém,  será  que  o  os  alunos  referem-se  à  Natureza  da  Ciência  da  mesma  forma  como  os  pesquisadores  a  entendem?
Segundo  Acevedo  (1997)  quando  se  trata  de  ciência  moderna,  trata-se  muitas  vezes  não  de  uma  Ciência  acadêmica,  mas  sim  de  uma
Tecnociência.  Investigações  a  respeito  da  Natureza  da  Ciência  (NdC)  realizadas  no  século  passado  tinham  atenção  quase  exclusiva  aos
traços  característicos  da  natureza  da  Ciência  acadêmica  dominante.  Isso,  sem  ter  em  conta  que  desde  o  último  quarto  do  século  XX
uma  boa  parte  da  Ciência  é  Tecnociência  e  a  sua  natureza  não  responde  aos  mesmos  padrões  (ACEVEDO  et.  al.,  2005).  De  acordo
com  Thomas  (1997),  algumas  pesquisas  têm  revelado  que  a  imagem  pública  da  Ciência  é  determinada  pelas  questões  sócio-científicas
mais  recentes.  Questões  controversas,  como  a  utilização  ou  não  de  células  tronco  embrionárias  e  o  plantio  de  transgênicos,  têm  sido
alvo  de  repetidas  reportagens  tanto  televisivas  quanto  impressas.  Tais  reportagens  podem,  então,  contribuir  para  uma  visão  distorcida
da  Ciência  em  geral,  dependendo  de  como  a  informação  é  tratada  e  transmitida  a  todo  o  público.  Nesse  sentido,  a  atual  pesquisa
propô-se  a  investigar  se  as  concepções  trazidas  pelos  alunos  sobre  a  Ciência,  referem-se  mais  propriamente  à  Tecnociência.  Também
foi  investigado  se  os  alunos  consideram  a  Ciência  como  universal  ou  influenciada  por  valores  sociais  e  que  características  eles
relacionam  aos  cientistas.  Os  dados  foram  tratados  por  meio  da  triangulação  entre  histórias  de  ficção  científica  escritas  pelos  alunos,  e
as  respostas  dadas  por  eles  em  questionários  abertos.  Os  resultados  encontrados  apontam:  os  alunos  pesquisados  entendem  a  Ciência
como  uma  Tecnociência;  a  visão  de  cientista  é,  em  grande  parte,  estereotipada;  a  maioria  dos  alunos  que  considera  a  Ciência  como
universal  (aproximadamente  50%),  possui  uma  concepção  ingênua  da  atividade  científica,  enquanto  a  maioria  que  a  considera  como
influenciada  por  valores  sociais  (outros  50%)  possuem  uma  concepção  mais  adequada  de  Ciência.
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Título: Os conceitos de norma na lingüística e sua relação com o ensino de língua materna
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Palavra Chave: lingüística; língua portuguesa; língua materna.

Resumo:  Este  trabalho  analisa  o  debate  em  torno  dos  conceitos  de  norma  lingüística  e  a  preocupação  com  o  ensino  de  língua
portuguesa.  O  primeiro  objetivo  da  pesquisa  é  verificar  de  que  forma  os  lingüistas  conceituam  e  pensam  a  realidade  da  norma  na  língua
materna  e  de  que  forma  essa  reflexão  chega  até  ao  seu  ensino.  O  segundo  objetivo  é  realizar  uma  leitura  desse  trabalho  de  reflexão
sobre  a  norma  feito  pela  Lingüística  através  das  teorias  desenvolvidas  pelo  Círculo  de  Bakhtin  sobre  linguagem.  Essa  leitura  procura
analisar  a  concepção  de  língua  que  perpassa  o  debate  apresentado,  assim  como  suas  implicações  para  o  ensino  de  língua  materna.  A
idéia  é  oferecer  uma  contribuição  teórica  para  a  discussão  normativa  sobre  a  língua  e  suas  conseqüências  práticas  no  ensino  de
português  nas  escolas.  O  trabalho  foi  desenvolvido  da  seguinte  forma:  o  primeiro  capítulo  resgata  o  surgimento  da  Lingüística  no  país
e  o  contexto  das  primeiras  reflexões  sobre  a  necessidade  de  ocorrerem  mudanças  no  ensino  de  língua  materna.  Como  resultado  dessas
reflexões  e  das  mudanças  sugeridas,  há  também  a  leitura  das  orientações  oferecidas  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o
ensino  de  português  no  ensino  fundamental  e  médio  e  dos  exames  de  avaliação  educacional  empregados  pelo  governo  federal  (o  exame
analisado  mais  cuidadosamente  foi  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio,  ENEM).  A  intenção  inicial  é  mostrar  o  contexto  do  debate
normativo  e  sua  relevância  para  o  ensino  de  língua  portuguesa.  O  segundo  capítulo  desenvolve  os  principais  conceitos  que  envolvem
as  reflexões  sobre  a  norma  e  de  que  forma  isso  chega  a  interferir  na  escola.  O  capítulo  final  realiza  o  segundo  objetivo  da  dissertação,
que  é,  a  partir  das  idéias  sobre  linguagem  desenvolvidas  por  Bakhtin-Volochínov,  propor  uma  leitura  discursiva  do  debate  em  torno  da
norma  lingüística  e  sua  interferência  no  ensino  de  língua  materna.
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Palavra Chave: leitura; formação de leitores; dramaturgia; teatro-educação.

Resumo:  Em  meio  a  tantas  constatações  das  não-leituras  dos  alunos  brasileiros,  podemos  apontar  a  negligência  da  escola  e  dos
professores  para  com  a  leitura  do  texto  teatral  impresso.  O  gênero  dramático  não  encontra,  no  momento  atual,  um  lugar  amplo  onde
possa  ser  acolhido  para  a  leitura,  onde  seja  alvo  de  discussões  e  debates  sobre  a  linguagem  que  o  caracteriza  e  sobre  a  arte  que  ele
projeta,  sobre  os  conteúdos  abordados,  sobre  os  efeitos  que  provoca  na  recepção  do  leitor  em  formação.  Tal  evidência  é  o  ponto  de
partida  deste  trabalho  investigativo  que  credita  à  leitura  do  texto  teatral  a  difícil  e  urgente  tarefa  de  formar  leitores  e  de  inserir,  de
maneira  significativa,  a  atividade  dramática  no  contexto  escolar.  No  primeiro  capítulo,  apresentamos  um  panorama  do  teatro  na  escola,
focalizando  os  princípios  gerais  desta  arte  no  contexto  escolar,  as  abordagens  dramáticas  que  revelam  a  presença  do  teatro  na  escola
brasileira  e  os  motivos  do  afastamento  da  atividade  teatral  significativa,  comprometida  com  os  princípios  deste  contexto  anteriormente
apresentados.  No  segundo  capítulo,  tratamos  da  relação  existente  entre  a  teoria  literária  acerca  do  gênero  dramático  e  a  leitura  deste
gênero.  Nossas  reflexões  são  direcionadas  por  dois  aspectos:  as  considerações  teóricas  que  inviabilizam  a  leitura  do  gênero  dramático,
e  as  que  apontam  como  satisfatória  e  completa  a  recepção  do  referido  gênero  a  partir  da  leitura  do  texto  impresso,  tendo  em  vista  dois
pontos  teóricos  acerca  do  texto  teatral:  sua  natureza  e  sua  composição  ou  estrutura.  A  leitura  literária  é  tematizada  e  discutida  no
terceiro  capítulo.  Partirmos  dos  estudos  de  Judith  Langer,  em  diálogo  com  outros  autores,  e  apresentamos  os  principais  aspectos  em
torno  à  experiência  literária,  com  destaque,  no  fechamento  do  capítulo,  para  o  papel  do  professor  na  promoção  da  leitura  literária  e  na
formação  de  leitores.  No  último  capítulo  elaboramos  uma  proposta  de  trabalho  para  o  Ensino  Fundamental  e  Médio,  a  partir  do  texto
teatral,  quando  desenvolvemos  práticas  de  leitura  alicerçadas  nos  apontamentos  teóricos  apresentados  nos  capítulos  anteriores.  Os
textos  utilizados  nas  atividades  são  A  Caravana  da  Ilusão,  de  Alcione  Araújo  e  Dous  ou  O  Inglês  Maquinista,  de  Martins  Pena,  ambos
pertencentes  à  Coleção  Dramaturgia  de  Sempre,  da  Editora  Civilização  Brasileira.
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Palavra Chave: inatividade física, adolescentes e programas de intervenção.

Resumo:  Introdução  –  A  inatividade  física  tem  se  tornado  um  problema  de  saúde  pública  principalmente  no  período  da  adolescência.
Objetivo  –  Descrever  o  nível  de  atividade  física  em  escolares  do  ensino  médio  de  uma  escola  da  rede  estadual  de  ensino  localizada  no
distrito  da  Vila  Nova  Cachoeirinha  em  São  Paulo.  Métodos  –  A  amostra  foi  constituída  por  775  adolescentes  do  ensino  médio  de  uma
escola  da  rede  estadual  de  ensino  localizada  no  distrito  da  Vila  Nova  Cachoeirinha  em  São  Paulo.  Para  coleta  de  dados  foi  utilizado  o
questionário  de  avaliação  da  atividade  física  proposto  por  FLORINDO  et  al.  (2006),  um  questionário  de  avaliação  sócio-econômica
(ABEP)  e  parte  do  questionário  de  avaliação  sobre  condições  de  saúde  (MINISTÈRIO  DA  SAÚDE,  2004).  Foi  definido  como
fisicamente  inativo  o  adolescente  que  se  envolveu  por  um  tempo  menor  do  que  300  minutos  por  semana  em  atividades  físicas,
exercícios  ou  praticas  esportivas.  Para  comparação  das  proporções  foi  utilizado  o  teste  Qui-quadrado  com  nível  de  significância  de
p<0,05.  Resultados  –  A  proporção  de  inatividade  física  nos  adolescentes  foi  de  64,3%  (IC  95%:  61,7-66,9).  O  percentual  de
inatividade  física  esteve  positivamente  associado  ao  período  de  estudo,  à  série  acadêmica  do  aluno,  ao  grupo  etário  mais  velho,  ao
nível  sócio-econômico,  ao  uso  de  tabaco  e  bebidas  alcoólicas,  a  não  participação  nas  aulas  de  Educação  Física,  a  falta  de  incentivo  dos
pais  para  a  prática  de  atividades  física  e  ao  maior  tempo  de  TV.  Por  outro  lado,  o  percentual  de  inatividade  física  esteve  negativamente
associado  à  quantidade  de  modalidades  esportivas  praticadas  pelos  adolescentes  e  ao  tempo  de  uso  de  vídeo  game/computador.
Conclusão  -  A  proporção  de  adolescentes  inativos  foi  elevada  na  maioria  das  variáveis  avaliadas,  o  que  demonstra  que  este  grupo
apresenta  um  elevado  potencial  para  o  desenvolvimento  de  programas  de  intervenção  com  o  objetivo  de  aumentar  o  nível  de  atividade
física.

Data Pesquisa: 18/1/2009

Autor: Fabio Luis Ceschini

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 18/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.162 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1163

Título: A participação dos amigos nas escolhas profissionais de adolescentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071530001013006P3

Palavra Chave: amizade, escolha profissional, orientação profissional.

Resumo:  A  relação  entre  as  amizades  e  a  escolha  profissional  é  um  campo  pouco  explorado  em  orientação  profissional.  Esta
dissertação  apresenta  uma  pesquisa  realizada  com  36  estudantes  de  Ensino  Médio  de  três  escolas  particulares  e  três  escolas  públicas
acerca  de  sua  percepção  sobre  suas  amizades,  seu  relacionamento  com  os  pais  e  suas  escolhas  profissionais.  O  objetivo  era  investigar  a
participação  dos  amigos  na  escolha  profissional  dos  estudantes  e  as  implicações  da  escolha  nos  relacionamentos  tanto  com  a  família
como  com  os  amigos.  O  papel  dos  relacionamentos  interpessoais  no  processo  de  escolha  profissional  dos  adolescentes  é  um  tema
complexo  e  multifacetado.  Familiares  (especialmente  os  pais)  e  professores  foram  percebidos  como  uma  influência  mais  direta  (ou
vertical)  nas  decisões,  enquanto  os  amigos  participaram  de  modo  mais  horizontal  (por  meio  de  conversas  e  troca  de  informações).  Os
adultos  tenderam  a  influenciar  os  objetivos  (carreira  ou  curso  escolhido)  e  os  amigos  a  cooperar  mais  entre  si,  trocando  informações  e
críticas.  Observamos,  nesta  pesquisa,  relatos  sobre  os  pares  tornando-se  mais  importantes  como  fontes  de  apoio  social  e  intimidade,  e
como  apoio  para  comportamentos  exploratórios  fora  da  esfera  familiar  com  o  passar  do  tempo.  Os  dados  revelaram,  também,  que
quando  a  família  exerce  forte  influência  sobre  os  adolescentes,  o  poder  de  influência  dos  amigos  diminui.  Observou-se  uma
complexidade  maior  que  a  esperada,  não  sendo  possível  indicar  somente  a  influência  como  o  único  processo  a  ser  investigado  na
escolha  profissional  do  adolescente,  mas  também  a  cooperação  e  mesmo  o  apoio  social,  principalmente  ao  investigar  as  relações  entre
amizades  e  escolha  profissional.  
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Título: Análise das Crenças de Eficácia de Professores de Física do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073240002012025P2

Palavra Chave: Saberes Docentes;  Análise de Crenças; Ensino Médio.

Resumo:  Esse  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  as  Crenças  de  Eficácia  de  Professores  de  Física  do  nível  médio.  Para  isso,  foi
necessário  a  elaboração  de  um  instrumento  de  coleta  de  dados,  um  questionário  do  tipo  Likert.  A  nossa  amostra  consistiu  num  número
de  cento  e  trinta  e  seis  sujeitos.  Utilizamos  a  Teoria  Social  Cognitiva  de  Albert  Bandura  como  fundamentação  teórica.  Os  dados
coletados  foram  submetidos  à  aplicação  de  alguns  testes  estatísticos,  como  testes  de  correlação,  teste  Kruskal-  Wallis  e  análise  fatorial
exploratória  com  o  objetivo  de  estudar  a  validade  do  instrumento  utilizado  e  analisar  as  Crenças  de  Eficácia  dos  Professores,
estabelecendo  associações  entre  os  itens  do  questionário  e  entre  os  constructos  apresentados  e  algumas  variáveis  independentes.  Como
resultados  destacamos:  os  indícios  de  validade  do  instrumento  de  coleta  de  dados,  a  correspondência  com  resultados  de  importantes
pesquisas,  os  fatores  influenciadores  dessas  crenças  no  contexto  do  ensino  de  Física  no  ensino  médio  e  a  associação  de  fatores
motivacionais  com  a  formação  do  professor  de  Física.
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Título: A dispensa nas aulas de Educação Física no Ensino Médio: legalidade e legitimidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071528001010001P9

Palavra Chave: Educação; Educação Física; Dispensa em Educação Física.

Resumo:  O  presente  estudo,  que  trata  da  temática  das  dispensas  dos  alunos  nas  aulas  de  Educação  Física  escolar,  configura-se  uma
dissertação,  fruto  de  pesquisa  realizada  no  município  de  Feira  de  Santana.  A  Educação  Física  é  um  componente  curricular  obrigatório
na  Educação  Básica,  no  entanto,  muitas  pesquisas  evidenciaram  uma  elevação  da  dispensa  de  alunos  no  ensino  médio.Como
problemática  central,  questiona-se  os  motivos  que  levam  as  escolas  a  dispensarem  os  alunos  das  aulas  de  Educação  Física.  Os  objetivos
da  pesquisa  foram:  levantar  a  quantidade  de  alunos  dispensados  das  aulas  de  Educação  Física  no  ensino  médio  nas  escolas
pesquisadas;  identificar  as  causas  das  dispensas  dos  alunos  da  Educação  Física  Escolar;  e  analisar  as  conseqüências  pedagógicas  da
dispensa  dos  alunos  das  aulas  de  Educação  Física  Escolar.  Fez-se  uso  das  seguintes  técnicas  de  coleta  de  dados  para  atender  aos
objetivos  da  pesquisa:  análise  documental;  questionário  aplicado  aos  alunos  do  ensino  médio  das  escolas;  entrevistas  com
coordenadores  pedagógicos.  A  análise  dos  dados  seguiu  o  método  dialético  hermenêutico  (MINAYO,  2004).  No  referencial  teórico,
buscou-se  a  legislação  e  as  diretrizes  vigentes  na  época  (LDB,  Diretrizes  Curriculares)  e  o  debate  acumulado  entorno  da  Educação
Física  ser  Atividade  ou  Componente  Curricular,  num  segundo  momento  trouxe  o  acúmulo  de  pesquisas  e  reflexões  sobre  o  tema
específico  do  estudo.  Identificou-se  diversos  motivos  que  levaram  às  dispensas  dos  alunos  das  aulas  de  Educação  Física,  a
preocupação  dos  alunos  com  o  vestibular;  a  própria  cultura  instituída  de  se  aceitar  as  dispensas  dos  alunos;  o  desconhecimento  da
legislação  atual  por  parte  dos  coordenadores;  a  concepção,  ao  meu  ver,  equivocada  dos  professores  sobre  o  que  viria  a  ser  a  Educação
Física  dentro  da  escola  muitas  vezes  confundido-a  com  uma  atividade  e  não  como  um  componente  curricular;  e  também,  um  dos
motivos,  é  o  próprio  sistema  capitalista.  Nas  considerações  finais  faço  uma  síntese  do  trabalho  apontando  os  achados  da  pesquisa,
levantando  proposições  para  a  mudança  do  quadro  atual  que  se  encontram  escolas  frente  a  essa  problemática.
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Título: Jovens atores sociais em interlocução com o mundo do trabalho: possíveis mediações são feitas pela 
escola de ensino médio?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071831018017010P0

Palavra Chave: Educação e trabalho; Juventude; Ensino médio.

Resumo:  Esta  pesquisa  investigou  como  os  jovens  concluintes  de  ensino  médio  estão  dialogando  com  o  mundo  do  trabalho  por
intermédio  da  escola.  Buscou-se  indagar  se  os  jovens  alunos  se  reconhecem  como  sujeitos  sociais  de  direitos  e  qual  o  papel  da  escola
diante  das  suas  expectativas  frente  ao  mundo  do  trabalho.  O  referencial  teórico  apoiou-se  em  um  primeiro  eixo  contextual,  que  discutiu
as  mudanças  socioeconômicas  e  políticas  ocorridas  com  a  adoção  do  padrão  de  acumulação  de  produção  flexível,  que  têm  afetado  as
condições  de  vida  dos  jovens.  O  segundo  eixo  conceitual  abordou  as  concepções  e  finalidades  da  educação  na  matriz  liberal  e  na
matriz  crítica,  discutindo  as  características  de  uma  formação  integral  e  emancipadora.  O  terceiro  eixo  focalizou  o  ensino  médio,  seu
papel  e  a  possibilidade  de  formação  na  perspectiva  da  omnilateralidade  e  da  escola  unitária.  A  pesquisa  fundamentou-se  no  paradigma
da  Teoria  Crítica,  com  abordagem  qualitativa,  e  utilizou  a  observação,  a  análise  documental,  questionário  e  grupo  focal  em  duas
instituições  de  ensino,  uma  pública  com  ensino  médio  noturno  e  outra  privada,  com  ensino  médio  concomitante  ao  ensino  técnico,
ambas  na  Baixada  Fluminense.  Os  resultados  indicaram  que  os  jovens  se  reconhecem  como  sujeitos  de  direitos  e  têm  clareza  sobre  o
papel  que  ocupam  na  sociedade  e  sobre  os  impactos  do  contexto  socioeconômico  e  político  do  País  em  suas  vidas.  Identificou-se
grande  expectativa  dos  jovens  com  relação  ao  ingresso  no  mundo  do  trabalho,  pois  começam  a  perceber  a  centralidade  do  trabalho,  não
só  como  estratégia  de  sobrevivência,  mas  como  atividade  vital  humana.  Entretanto,  essa  expectativa  não  obscurece  a  consciência  em
relação  ao  desemprego,  que  é  apontado  como  fonte  de  angústia  e  apreensão  e  como  desafio  a  ser  enfrentado  após  a  conclusão  do  curso.
Observou-se  que  a  articulação  da  escola  de  ensino  médio  com  o  mundo  do  trabalho  é  compreendida  pelos  alunos  da  iniciativa  privada,
pois  estes  se  sentem  mais  preparados  e  com  maiores  condições  de  inserção  profissional.  Em  contrapartida,  a  realidade  do  curso  de
ensino  médio  noturno,  vivenciada  pelos  alunos  da  escola  pública,  encontra-se  muito  distante  da  preparação  para  o  trabalho  preconizada
nos  discursos  oficiais.  Conclui-se  que  o  curso  de  ensino  médio,  na  forma  como  está  organizado,  é  incapaz  de  atender  de  forma
satisfatória  aos  jovens  das  camadas  mais  pauperizadas  da  sociedade,  pois  não  possibilita  o  acesso  a  conteúdos  e  informações  que
facilitem  o  processo  de  ensino  aprendizagem  e,  conseqüentemente,  o  ingresso  no  mundo  do  trabalho.
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Título: Representações sociais de professores do Ensino Médio na rede pública estadual, em Cuiabá, sobre 
suas atividades docentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071350001019001P8

Palavra Chave: Educação; Representações sociais; Atividades docentes.

Resumo:  O  objetivo  da  pesquisa  que  resultou  nesta  dissertação  foi  identificar  e  interpretar  as  representações  sociais  (RS)  de
professores  da  rede  estadual  de  ensino  médio  acerca  de  suas  atividades  docentes.  Para  proceder  à  leitura  analítica  dos  dados,  utilizou-se
a  Teoria  das  Representações  Sociais  como  referencial  teórico  e,  para  a  coleta  de  dados,  recorreu-se  à  técnica  de  Associação  Livre  de
Palavras.  Esta  investigação  se  desenvolveu  no  espaço  escolar,  por  se  tratar  de  ambiente  onde  os  professores,  em  permanente  contato,
trocam  informações,  formando  RS.  Em  2005,  período  em  que  transcorreu  a  pesquisa,  a  rede  estadual  cuiabana  contava  com  32
instituições  que  ofereciam  ensino  médio  regular,  habitadas  por  um  universo  constituído  de  789  docentes.  Para  a  coleta  de  dados,  foram
considerados  38,5%  dos  sujeitos,  304  professores  distribuídos  em  18  escolas,  abrangendo  54,25%  das  instituições  públicas  estaduais
de  Cuiabá,  ofertantes  do  ensino  médio.  A  observação  foi  uma  das  técnicas  utilizadas  durante  todo  o  processo  de  coleta.  Por  meio  do
instrumento  de  Associação  Livre  de  Palavras,  solicitou-se  aos  sujeitos  que,  após  apresentação  de  um  questionamento,  dissessem  cinco
palavras  soltas.  Para  processamento  dos  dados,  utilizou-se  o  software  Ensemble  de  programmes  permettant  l’analyse  des  évocations
(EVOC),  que  possibilita  o  levantamento  dos  elementos  estruturais  das  representações.  Ao  analisar  os  dados  concernentes  aos  oito
motes,  intentou-se  identificar  as  RS  dos  professores  acerca  das  atividades  docentes.  Constatou-se  que  os  sujeitos  apresentaram  suas
Características  Pessoais  como  suporte  para  o  exercício  da  docência,  pautaram-se  na  dedicação,  paciência  e  compromisso  como
condição  para  realizarem  as  atividades  docentes,  não  obstante  as  dificuldades  relatadas.  Não  ocultaram  o  Mal-Estar  que  vivenciam,
enunciando,  ao  mesmo  tempo,  a  existência  da  dificuldade,  desvalorização  e  baixo  salário  que  circundam  a  profissão.  Por  outro  lado,  a
docência  também  proporciona  estados  de  Bem-Estar,  em  especial,  se  mostram  satisfeitos  com  a  atividade,  o  que,  em  muito,  repercutiu
em  suas  representações  acerca  do  futuro  profissional  com  otimismo.  Nos  relacionamentos  entre  os  docentes  e  com  os  alunos  ficou
evidente  essa  polaridade,  pois  emitiram  avaliações  positivas  e  negativas  das  interações  que  os  entretêm.  Apresentaram  identificação
com  o  grupo  de  colegas,  não  se  isentando  de  expressar  os  conflitos,  que  ficam  ainda  mais  presentes  nas  relações  com  os  alunos.
Diversos  temas  recorrentes  nas  evocações  dos  professores  apontaram  que,  nas  representações  sociais  desse  grupo,  as  atividades
docentes  se  caracterizam  como  práticas  individualizadas,  isoladas  em  sala  de  aula,  confirmando  a  cultura  da  individualidade  na
docência.  Representação  que  se  confirma  também  nos  primeiros  motes,  que  diziam  respeito  à  identidade  do  professor,  em  que
apontaram  preocupação  personalista  com  a  sobrevivência.
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Título: A alternância entre os tempos verbais do pretérito imperfeito e futuro do pretérito na expressão da 
hipótese
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Palavra Chave: Tempo verbal.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  a  alternância  entre  o  uso  dos  tempos  verbais  do  pretérito  imperfeito  e  do  futuro  do
pretérito  do  indicativo  em  textos  escritos,  num  corpus  constituído  de  duas  partes:  a  primeira  com  excertos  de  correspondências  entre  a
Coroa  Portuguesa  e  autoridades  da  Coroa  no  Brasil  durante  o  século  XVIII;  a  segunda  de  redações  produzidas  por  alunos  da  segunda
série  do  ensino  médio  dos  Colégios  Academia  de  Comércio  e  João  XXIII,  durante  o  ano  de  2006.  Após  uma  primeira  análise  dos
resultados  inicialmente  obtidos,  optamos  por  ampliar  a  proposta  de  redações  para  alunos  do  2º  e  8º  períodos  do  Curso  de  Letras  da
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora.  Foram  selecionados  ainda  alguns  trechos  de  produções  das  diferentes  séries  analisadas  e
montado  um  questionário,  proposto  a  vários  professores  de  Língua  Portuguesa,  no  qual  esses  profissionais  deveriam  indicar  qual
(quais)  correção  (ões)  fariam  nos  referidos  trechos;  mas  não  indicamos  o  foco  da  pesquisa,  a  fim  de  não  influenciá-los.  Esse
questionário  visava  verificar  qual  tem  sido  a  tendência  de  comportamento  da  escola  com  relação  ao  fenômeno  estudado.  A  análise  do
material  obtido  foi  feita  com  base  nos  pressupostos  teóricos  da  Sociolingüística  Variacionista,  focalizando  os  processos  de  expressão
da  hipótese  por  meio  dos  tempos  verbais  acima  citados,  e  levando  em  consideração  fatores  como  sexo,  escolaridade,  situação
sócio-econômica  dos  alunos,  bem  como  o  contexto  de  produção.
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Título: Gêneros textuais no ensino médio: uma experiência com o artigo de opinião

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071324009016015P6

Palavra Chave: gênero textual; artigo de opinião; argumentação.

Resumo:  Nesta  pesquisa,  tratamos  de  investigar  uma  experiência  em  sala  de  aula  com  gêneros  textuais.  A  necessidade  de  ampliar  a
discussão  sobre  propostas  didáticas  para  o  ensino  dos  gêneros  textuais  argumentativos  determinou  a  opção  pelo  tema  em  estudo.  Para
isso,  tomamos  por  base  teorias  como  Lingüística  de  texto  e  Interacionismo  sócio-discursivo  que  definem  gêneros  textuais  como
realizações  lingüísticas  concretas  definidas  por  propriedades  sócio-comunicativas.  Nesta  perspectiva,  enfocamos  o  gênero  artigo  de
opinião  como  objeto  de  ensino,  numa  seqüência  didática  desenvolvida  com  alunos  do  2º  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  da  rede
pública.  O  objetivo  norteador  foi  o  de  verificar  quais  são  os  efeitos  alcançados  quanto  ao  atendimento  das  características  do  referido
gênero.  Para  tanto,  aplicamos  em  sala  de  aula  em  estudo  acerca  do  artigo  de  opinião,  incluindo  desde  a  etapa  de  escolha  da  temática  até
a  sua  produção.  O  nosso  corpus  é  composto  de  sessenta  e  nove  artigos  de  opinião,  produzidos  em  situação  escolar,  levamos  em
consideração  três  tipos  de  alunos:  os  que  obtiveram  a  melhor  média  na  atividade  escrita,  os  que  atingiram  um  desempenho  mediano  e
os  que  conseguiriam  uma  média  menor  na  atividade  de  produção  do  artigo  de  opinião,  resultando  na  publicação  de  dois  artigos  de
opinião  em  dois  jornais  da  cidade.  Para  a  análise  dos  dados,  tomamos  por  base  a  presença  da  seqüência  tipológica  argumentativa  nos
artigos  de  opinião,  os  tipos  de  argumentos  construídos  e  articulação  coesiva  através  dos  operadores  argumentativos  nas  produções
escritas  pelos  alunos.  Os  resultados,  de  uma  forma  geral  apontaram  para  as  seguintes  constatações:  os  artigos  de  opinião  produzidos
pelos  alunos  apresentaram  a  seqüência  tipológica  argumentativa,  os  tipos  de  argumentos  construídos  foram  os  de  autoridade,  os  do
senso  comum  e  os  baseados  em  provas  concretas  e  através  das  atividades  de  reescritura  os  alunos-autores  apresentaram  uma
progressão  na  utilização  dos  operadores  argumentativos.  Nesse  sentido,  os  dados  confirmam  que  o  ensino  do  gênero  artigo  de  opinião
através  da  seqüência  didática  é  um  instrumento  metodológico  eficaz  no  aprimoramento  da  capacidade  de  argumentar  e  fazer  uso  da
língua  em  diversas  situações  comunicativas.  Assim,  acreditamos  que  os  resultados  aqui  encontrados  fornecerão  subsídios  para  a
formação  contínua  de  professores,  implementando  ações  pedagógicas  futuras.
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Código: 1170

Título: Ciclo celular: estudando a formação de conceitos no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007425003011012P1

Palavra Chave: formação de conceitos, concepções alternativas.

Resumo:  Uma  grande  preocupação  dos  professores  em  geral  e  de  Biologia  em  particular  é  a  dificuldade  em  tornar  suas  aulas
interessantes  e  motivadoras  para  os  estudantes.  O  ensino  de  conteúdos  microscópicos  se  constitui  numa  barreira  intransponível  para  a
maioria  dos  estudantes  devido  ao  nível  de  abstração  necessário  a  sua  compreensão  como,  por  exemplo,  a  relação  entre  o  mundo  micro
e  o  macro,  que  é  de  fundamental  importância,  para  o  entendimento  do  funcionamento  do  corpo  de  forma  sistêmica.  Percebendo  a
relevância  do  processo  do  ciclo  celular  na  existência  e  manutenção  do  organismo  vivo  e  sendo  o  mesmo,  enfaticamente,  um  conteúdo
abstrato  e  microscópico,  esta  pesquisa  teve  a  finalidade  de  aprofundar  o  tópico  “ciclo  celular”  testando  a  efetividade  da  utilização  de
recursos  didáticos  alternativos  que  contemplem  os  objetivos  propostos  para  a  série  na  qual  é  trabalhado,  visando  propiciar  a  construção
dos  conceitos  envolvidos.  A  pesquisa  foi  realizada  em  uma  escola  da  rede  pública  estadual  e  teve  como  público,  em  todos  os
momentos,  20  estudantes  de  uma  turma  de  1º  ano  do  Ensino  Médio,  com  faixa  etária  de  19  a  60  anos.  A  metodologia  envolveu
atividades  de  coleta  das  concepções  alternativas  dos  estudantes,  através  de  um  questionário,  para  uma  avaliação  diagnóstica,  que  serviu
de  orientação  para  a  elaboração  de  uma  seqüência  didática  contemplando  a  contextualização  e  a  cooperação  em  todas  as  suas  etapas.
Na  seqüência  didática  foram  utilizadas  transparências  e  arquivos  de  multimídia,  para  facilitar  a  visualização  do  processo  bem  como
propostas  situações-problema  visando  desafiar  e  instigar  o  pensamento  dos  estudantes.  No  âmbito  de  aprendizagem  cooperativa,
optou-se  pela  utilização  do  método  cooperativo  de  Jigsaw  I,  como  forma  facilitadora  na  construção  do  conceito  de  ciclo  celular,
fundamentado  pela  teoria  sócio-construtivista  de  Vygotsky,  que  enfatiza  a  interação  dos  estudantes  e  a  mediação  do  professor  no
processo  de  aprendizagem.  A  identificação  das  dificuldades  de  aprendizagem  referentes  ao  conceito  de  ciclo  celular  foi  extremamente
relevante  para  a  pesquisa,  pois  através  de  sua  diagnose  tivemos  condições  de  planejar  uma  seqüência  didática  ancorada  nessas
dificuldades  e,  portanto  auxiliar  na  construção  do  conceito  em  tela.  A  seqüência  didática  desenvolvida,  baseada  na  aprendizagem
cooperativa  com  o  auxílio  do  método  cooperativo  de  Jigsaw  I,  bem  como  de  ferramentas  tecnológicas  (arquivos  de  multimídia),
facilitou  a  compreensão  do  conceito  em  estudo  por  ter  propiciado  momentos  de  relação  entre  os  mundos  macroscópico  e  microscópico.
Finalmente,  a  utilização  de  grupos  cooperativos  na  formação  de  conceitos  foi,  nesta  pesquisa,  um  importante  instrumento,  uma  vez  que
a  responsabilidade  de  cada  um  na  aquisição  do  conhecimento,  a  interação  entre  os  grupos  e  deles  com  o  professor,  despertou  nos
estudantes  o  interesse  pela  aprendizagem.  A  análise  dos  resultados  revelou  que  trabalhar  conceitos  abstratos  em  uma  perspectiva
cooperativa  e  contextualizada,  além  de  motivar  os  alunos  para  as  aulas  e  propiciar  a  compreensão  dos  conceitos,  levou  os  estudantes  ao
resgate  de  valores  humanos,  desenvolvendo  atitudes  de  responsabilidade  e  cidadania.
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Código: 1171

Título: Biologia interdisciplinar: avaliação do ambiente multimídia como facilitador do processo 
interdisciplinar de ensino aprendizagem usando o tema proteínas como modelo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071831010016009P0

Palavra Chave: Interdisciplinaridade, concepções, recurso paradidático.

Resumo:  A  interdisciplinaridade  tem  ressurgido  a  partir  da  necessidade  de  uma  visão  global  da  realidade  e  da  diferença  existente  entre
o  mercado  de  trabalho  atual  e  aquele  que  existia  há  10,  20,  30  anos  atrás.  Desta  forma,  se  criou,  nos  últimos  anos,  uma  demanda  por
novas  formas  de  ensino  e  avaliação  que  considerem  a  capacidade  de  resolver  questões  interdisciplinares,  assim  como  de  professores
atualizados  também  no  contexto  de  outras  disciplinas,  que  preparem  o  aluno  para  situações  reais  e  adversas.  Em  virtude  desta
demanda,  a  presente  dissertação  tem  como  principal  objetivo  avaliar  o  conceito  de  interdisciplinaridade  sobre  diferentes  perspectivas,
envolvendo  docentes  (professores  de  Biologia  e  Química  do  ensino  médio),  discentes  (alunos  do  Ensino  Médio),  avaliações  formais
(Exame  de  Qualificação  da  Universidade  Estadual  do  Rio  de  Janeiro-UERJ)  e  materiais  didáticos  (livros  didáticos  de  Biologia  do
Ensino  Médio).  Com  base  nessa  análise,  objetivamos  ainda,  criar  e  avaliar  um  material  multimídia  interdisciplinar  paradidático  sobre  o
tema  Proteínas,  que  permita  uma  maior  compreensão  do  tema  e  interação  entre  as  disciplinas  afins,  Biologia  e  Química.  Os  nossos
resultados  mostram  que  os  professores  de  Biologia  e  Química  apresentam  dificuldades  em  lidar  com  processos  interdisciplinares,  seja
pela  falta  de  apoio  das  instituições,  ou  pela  ausência  de  materiais  de  apoio,  como  livros  didáticos.  Os  alunos  também  apresentam
dificuldades  em  identificar  processos  interdisciplinares,  e  aparentemente,  em  resolver  questões  de  caráter  interdisciplinar  presentes  em
avaliações  formais.  No  entanto,  quando  apresentado  o  material  multimídia  sobre  o  tema  Proteínas,  que  pode  ser  usado  de  forma
interdisciplinar  pelas  disciplinas  de  Biologia  e  Química,  houve  um  significativo  grau  de  aceitação  por  ambas  as  partes,  assim  como
uma  melhoria  no  desempenho  dos  alunos  em  resolver  as  questões  ditas  interdisciplinares.  Estes  resultados  indicam  o  sucesso  do  uso  do
material  multimídia  no  processo  de  ensino-aprendizagem  e  apontam  para  a  importância  de  investimento  nesse  tipo  de  material.
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Título: O Uso de Software Modellus como Estratégia de Ensino da Física no Conteúdo de Conservação de 
Energia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007142019010005P7

Palavra Chave: Simulação Computacional, Software Modellus, Energia.

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  investigar  a  respeito  do  desempenho  dos  estudantes,  quando  submetidos  a  atividades
auxiliares  de  simulação  computacional,  utilizando  o  software  Modellus,  na  aprendizagem  do  conteúdo  de  Conservação  de  Energia.  O
referencial  teórico  foi  fundamentado  nas  teorias  de  Evolução  Conceitual  e  Aprendizagem  Significativa  de  David  Ausubel.  A  pesquisa
envolveu  36  estudantes  do  3º  ano  do  Ensino  Médio  do  Instituto  Batista  de  Roraima  (IBR),  na  cidade  de  Boa  Vista  -  RR.  A  metodologia
aplicada  na  intervenção  foi  uma  combinação  de  estratégias  qualitativa  e  quantitativas.  Foi  realizado  um  pré-teste  com  todos  os
estudantes  da  classe  antes  da  simulação,  posteriormente  a  turma  foi  dividida,  através  de  sorteio  aleatório  em  dois  grupos  (18  alunos  no
grupo  experimental  e  18  no  grupo  controle)  e  durante  a  simulação  houve  a  resolução  de  um  guia  elaborado  com  a  técnica  P.O.E.
(Predizer,  obeservar  e  explicar)  aplicado  apenas  com  o  grupo  experimental,  após  a  simulação  realizou-se  o  pós-teste  com  ambos  os
grupos  afim  de  oberservar  a  aceitabilidade  da  metodologia  aplicada.  Os  resultados  deste  trabalho  mostraram  melhorias  estatisticamente
significativas  no  desempenho  dos  alunos  do  grupo  experimental  e  a  aceitabilidade  destes  em  relação  ao  uso  do  Modellus  para  auxiliar  a
aprendizagem.
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Título: Avaliação das Técnicas de Pesagem e Planimetria na Determinação de Áreas de Figuras Planas 
Regulares e Irregulares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007842019010005P7

Palavra Chave: Área de figuras planas regulares e irregulares.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  investigar  um  grupo  de  alunos  de  uma  turma  de  terceiro  ano  do  Ensino  Médio,  em  relação  à
conceitos  formados  sobre  determinação  de  áreas  de  figuras  planas  regulares  e  irregulares,  através  de  uma  seqüência  didática,  utilizando
as  técnicas  de  pesagem  e  planimetria,  visando  a  associação  de  seus  conhecimentos  com  situações  do  dia-a-dia,  bem  como  a
possibilidade  de  uma  aprendizagem  significativa.  Para  o  desenvolvimento  do  estudo  aplicou-se  um  instrumento  para  analisar  a  visão
dos  alunos  sobre  conceitos  de  área;  o  pré-teste,  para  verificar  os  conhecimentos  prévios  dos  alunos;  a  seqüência  didática  utilizando  a
técnica  da  pesagem  e  o  planímetro;  o  pós-teste,  objetivando  comparar  os  resultados  com  o  pré-teste;  e,  um  instrumento  para  avaliar  a
aceitação  dos  alunos  quanto  à  utilização  das  técnicas  de  pesagem  e  planimetria  para  determinação  de  áreas  de  figuras  planas  regulares
e  irregulares.  O  estudo  realizado  constitui-se  em  um  estudo  de  caso,  considerando-se  as  observações,  os  instrumentos  utilizados  e  o
depoimento  dos  alunos  para  a  análise  dos  resultados.  Os  resultados  obtidos  permitiram  concluir  que  a  utilização  das  técnicas  de
pesagem  e  planimetria  possibilitou  a  (re)construção  dos  conceitos  dos  alunos,  relacionando-os  com  situações  do  cotidiano,  com
possibilidade  de  uma  aprendizagem  significativa

Data Pesquisa: 18/1/2009

Autor: Flávia Braga de Souza

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 18/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.173 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP
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Título: Metodologias ativas: a figura do professor-ator e as dinâmicas de grupo mediando a relação 
ensino-aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007431021018003P0

Palavra Chave: metodologias ativas; teatro educação; jogos teatrais.

Resumo:  A  educação  tradicional  apresenta  números  negativos  e  o  afastamento  entre  aluno  e  professor  é  um  dos  fatores  que
contribuem  para  o  fracasso  escolar,  gerando  atraso,  gastos  financeiros  e  problemas  sociais.  Assim,  analisar  a  relação  professor-aluno  é
uma  das  formas  de  otimizar  os  resultados  obtidos  pela  relação  ensino-aprendizagem.  O  modelo  tradicional  de  ensino  favorece  a
bipolaridade  professor-estudante,  com  tendência  à  criação  de  barreiras.  Isso  posto,  a  teoria  do  Teatro,  bem  como  o  uso  das
metodologias  ativas,  os  jogos  teatrais  e  as  dinâmicas  de  grupo  e  seu  período  de  aproximação  dos  pólos  se  mostram  interessantes  para  a
Educação.  A  figura  do  professor-ator  surge  para  transformar  o  comportamento  da  platéia,  que  sai  da  passividade  para  a  atividade.  Para
alcançar  tal  resultado,  são  utilizadas  metodologias  construtivistas,  ativas  e  inclusivas.  Este  trabalho  analisa  a  sala  de  aula  como  palco  e,
assim,  estuda,  também,  as  várias  formas  de  metodologias  ativas,  principalmente  as  dinâmicas  de  grupo,  procurando  apontar,  durante
todo  o  tempo,  uma  correlação  entre  Teatro  e  Educação.  O  enfoque  do  estudo  se  localiza  na  redução  do  hiato  comunicativo  entre
professor  tradicional  e  aluno  com  perfil  pós-moderno.  Dessa  forma,  sua  proposta  é  avaliar  a  utilização  das  metodologias  ativas  (leia-se
dinâmicas  de  grupo)  nos  resultados  acadêmicos  em  um  universo  composto  por  duas  escolas  de  nível  médio,  utilizando,  para  isso,
pesquisas  de  campo  e  revisão  bibliográfica.
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Título: O filme de ficção como recurso pedagógico no ensino da História: montagem, endereçamento e 
estratégia de utilização

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071231018017010P0

Palavra Chave: Modos de endereçamento; Montagem; Mídias. Cinema. História

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  analisar  que  estratégias  são  utilizadas  por  professores  de  História  do  ensino  fundamental  e
médio  da  rede  pública  de  Maricá  para  atribuir  sentido  pedagógico  ao  filmes  de  ficção,  a  fim  de  endereçá-los  aos  seus  alunos.  A
temática  foi  desenvolvida  com  base  na  relação  cinema  e  história  desenvolvida  por  Marc  Ferro  e  nos  conceitos  de  montagem  de  Sergei
Eisenstein  e  de  modo  de  endereçamento  de  Elizabeth  Ellsworth.  Entende-se  o  filme  de  ficção  como  um  recurso  que  auxiliará  o  trabalho
do  professor  após  a  realização  de  uma  remontagem,  aqui  entendida  não  no  sentido  de  remontar  o  filme  fisicamente,  mas
argumentativamente  com  o  objetivo  de  redirecionar  o  seu  sentido  para  o  estudo  de  um  determinado  acontecimento  histórico.  A
pesquisa  iniciou-se  com  um  período  exploratório  para  averiguar,  entre  outros,  a  relevância  do  número  de  professores  que  utiliza  filmes
em  aula  e  quais  os  mais  utilizados.  Esta  etapa  serviu  para  selecionar  um  grupo  de  12  professores  e  para  fundamentar  o  roteiro  de
entrevistas  semi-estruturadas  aplicado  de  novembro  a  dezembro  de  2006.  Para  a  análise  dos  dados  utilizou-se  o  Modelo  de  Estratégia
Argumentativa  baseado  na  Teoria  da  Argumentação  de  Chaïm  Perelman  e  Lucie  Olbrecht-Tyteca.  Os  resultados  mostraram  que  os
professores  entrevistados  atribuem  um  sentido  único  ao  filme  de  ficção  e  que  este  é  dado  pelo  diretor  no  momento  que  o  produz,  não
havendo,  portanto,  espaço  para  diferentes  leituras.  Este  fato  acaba  por  inviabilizar  a  necessidade  de  uma  educação  para  as  mídias,  uma
vez  que  o  sentido  está  lá,  ou  aluno  o  percebe  ou  não.  A  percepção  do  aluno  depende  quase  somente  de  aspectos  sociais  e  culturais
tendo  pouca  relação  com  a  prática  do  professor.  A  escolha  de  qual  filme  seria  o  mais  adequado  remeteu-se  prioritariamente  a
problemas  de  motivação  e  cultura  dos  alunos.  O  endereçamento  também  é  dependente  em  grande  parte  de  características  dos  alunos,
ou  seja,  o  que  o  professor  vai  fazer  depende  do  que  o  aluno  é.  Sua  preocupação  é  se  o  recurso  motiva  ou  não,  se  aluno  é  maduro  ou
não,  se  ele  gosta  ou  não  do  filme,  e  possui  como  objetivo  direcionar  o  olhar  dos  alunos  para  elementos  de  época,  trajes,  costumes  e
valores.  Porém,  são  os  temas  (políticos,  morais,  ideológicos)  que  terminam  por  determinar  o  endereçamento.
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Título: Modelo federativo, transferências governamentais e políticas públicas: a política educacional de ensino 
fundamental e médio em perspectiva

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073453001010026P2

Palavra Chave: federalismo, modelo agente-principal, políticas públicas.

Resumo:  Esta  tese  trata  do  modelo  federativo  brasileiro  a  partir  do  aparato  teórico  proporcionado  pela  abordagem  do  modelo
agente-principal.  A  aplicação  do  modelo  do  agente  principal  e  outros  elementos  da  teoria  da  informação  buscam  identificar  problemas
de  coordenação  e  assimetria  de  informações  na  formulação  das  políticas  públicas  em  especial  da  política  pública  do  ensino
fundamental  e  médio.  Neste  sentido  o  arranjo  federativo  atual  é  elemento  que  impede  a  máxima  eficiência  das  políticas,  pois  tal
arranjo,  não  proporciona  com  base  na  argumentação  do  modelo  do  agente-principal,  a  perfeita  definição  de  papeis  e  responsabilidades
dos  entes  federativos.
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Título: Física no ensino médio e estudantes trabalhadores : buscando relações entre significado e sentido para a 
aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072733001014001P0

Palavra Chave: Ensino de segundo grau; ensino de Física; estudantes-trabalhadores.

Resumo:  Conciliar  trabalho  e  estudos  é  uma  necessidade  para  a  maior  parte  dos  estudantes  brasileiros  do  Ensino  Médio,  segundo
relatório  do  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID)  de  2000  e  dados  do  relatório  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio
(ENEM)  de  2003.  Esta  realidade  pode  significar  um  desafio  aos  estudantes  quanto  à  freqüência  e  aproveitamento  escolares
satisfatórios,  mas  por  outro  lado,  pode  viabilizar  novos  horizontes  conceituais  e  perspectivas  favoráveis  à  fusão  de  conhecimentos
oriundos  da  prática  do  trabalho  e  conhecimentos  sistematizados  aprendidos  na  escola.  Esta  fusão  pode  significar  novas  oportunidades
de  aprendizagem  tanto  na  escola  quanto  nos  espaços  de  trabalho,  um  melhor  aproveitamento  escolar,  além  de  suscitar  possíveis
caminhos  para  a  superação  da  dicotomia  entre  teoria  e  prática.  Considerando  estas  potencialidades  em  face  da  necessidade  de
desenvolvimento  de  conteúdos  mais  vinculados  à  realidade  no  Ensino  de  Física,  esta  pesquisa  buscou  relacionar  fragmentos  de
conhecimentos  de  Física  presentes  nas  atividades  profissionais  dos  estudantes  com  os  conhecimentos  de  Física  tipicamente  abordados
no  Ensino  Médio.  Para  isso  foi  aplicado  um  questionário  que  forneceu  uma  distribuição  dos  estudantes  do  Ensino  Médio  noturno  em
Araraquara-SP  em  função  de  suas  atividades  de  trabalho.  Posteriormente  foram  entrevistados  estudantes  trabalhadores  e  realizadas
visitas  aos  locais  de  trabalho  com  o  objetivo  de  identificar  fragmentos  de  conhecimentos  de  Física  presentes  nas  suas  atividades  de
trabalho  e  os  sentidos  pessoais  que  os  estudantes  atribuem  ao  saber  escolar.  Realizou-se  ainda  uma  intervenção  em  sala  de  aula  com  o
objetivo  de  avaliar  a  receptividade  dos  estudantes,  bem  como  a  potencialidade  da  proposta  de  abordar  a  Física  a  partir  de  elementos
comuns  às  suas  atividades  de  trabalho.  A  abordagem  da  psicologia  histórico-cultural,  em  particular  a  teoria  histórico-cultural  da
atividade  (LEONTIEV,  1978a),  possibilitou  uma  análise  que  leva  em  conta  os  elementos  psicológicos  envolvidos  nas  atividades
humanas,  o  que  permitiu  fundamentar  a  importância  de  se  criar  condições  para  que  os  estudantes  relacionem  o  sentido  pessoal  que
atribuem  ao  conhecimento  científico  aprendido  na  escola  e  sua  significação  objetiva.  Os  resultados  sugerem  que  conexões  entre
conhecimentos  de  Física  presentes  nas  atividades  de  trabalho  dos  estudantes  e  aqueles  ensinados  no  Ensino  Médio  possuem  potencial
para  a  criação  de  novas  necessidades  de  aprendizagem,  podendo  contribuir  para  que  os  estudantes  trabalhadores  venham  a  atribuir
novos  sentidos  pessoais  à  aprendizagem  de  Física.
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Título: Um Curso de Eletrodinâmica Básica à Distância

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006131022014002P0

Palavra Chave:  ensino à distância; eletrodinâmica; ensino médio; tecnologia.

Resumo:  A  chegada  do  computador  às  salas  de  informática  das  escolas  deu  um  grande  alento  ao  modelo  tradicional  de  educação  a
distância.  Paralelamente  ao  desenvolvimento  da  internet,  novas  mídias  foram  introduzidas,  combinando  hipertextos,  fotos,  vídeos,  sons
e  simulações  de  fenômenos.  Esses  recursos  também  podem  ser  utilizados  em  sala  de  aula,  onde  é  uma  tarefa  primordial  para  o
professor  empregar  diferentes  metodologias  e  ferramentas  para  motivar  o  aluno.  O  presente  trabalho  buscou  relacionar  a  educação  a
distância,  uma  prática  pedagógica  inovadora  em  Física  e  a  utilização  das  mídias  computacionais.  Baseado  na  teoria  interacionista  de
Vygotsky,  um  curso  de  eletrodinâmica  básica  a  distância  foi  montado  para  alunos  da  terceira  série  do  ensino  médio  e  ministrado
através  de  uma  plataforma  de  ensino.  O  curso  foi  estruturado  com  o  objetivo  de  aprimorar  os  principais  conceitos  de  eletrodinâmica  e
aplicá-los  em  situações  concretas  relacionadas  ao  cotidiano.  O  conteúdo  foi  dividido  em  módulos  temáticos  e  apresentado  de  modo
diferenciado  tanto  em  forma  (interacionista  e  a  distância)  como  em  abordagem  (histórica,  cotidiana,  conceitual).  O  desempenho  dos
alunos  ao  longo  do  curso  foi  avaliado  através  de  um  questionário  específico.
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Título: Escola e Trabalho: análise da percepção dos professores sobre as implicações das mudanças do mundo 
do trabalho na prática docente
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Palavra Chave:  Mudanças no Mundo Trabalho; Demandas Educativas.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  a  percepção  dos  professores  do  Ensino  Médio  da  Diretoria  Regional  de  Taguatinga,
acerca  das  mudanças  do  mundo  do  trabalho,  seus  reflexos  nas  demandas  educativas  e  suas  implicações  na  prática  docente,  e,  verificar
se  esta  percepção  se  diferencia  em  função  da  modalidade  de  ensino  em  que  atuam:  Educação  Geral,  Educação  Profissional  e  Educação
de  Jovens  e  Adultos.  O  referencial  teórico  estudado  abordou  as  características  e  a  organização  do  trabalho,  a  partir  do  século  XX;  os
impactos  das  mudanças  do  mundo  do  trabalho  na  educação;  o  ensino  médio  como  formador  das  competências  necessárias  para  o
cidadão  trabalhador  e  a  imprescindibilidade  de  preparação  dos  professores  e  adequação  da  escola  para  enfrentar  aos  desafios  que
realidade  requer.  Em  termos  metodológicos,  utilizou-se  a  Técnica  de  Grupo  Nominal  –  TNG  –  a  partir  de  uma  dinâmica  de  grupo,  que
permite  a  obtenção  de  conhecimentos  estruturados  apreendidos  e  normatizados  pelo  grupo.  A  fim  de  facilitar  a  descrição  e  comparação
dos  resultados,  foi  utilizado,  também,  um  instrumento  quantitativo,  um  questionário,  e  que  contou  com  o  auxílio  do  Programa  SPSS
(Statistical  Package  for  the  Social  Science),  versão  11.0.  Para  a  análise  dos  resultados,  utilizou-se  a  técnica  de  análise  de  conteúdo.  Os
resultados  encontrados  sugerem  que  os  professores,  apesar  de  desconhecerem  algumas  mudanças  importantes  que  estão  acontecendo
no  mundo  do  trabalho,  demonstraram  um  alto  grau  de  conhecimento  em  relação  a  essas  mudanças,  as  principais  demandas  educativas
decorrentes  dessas  mudanças  e  as  implicações  dessas  na  prática  pedagógica.  A  comparação  dos  resultados,  a  partir  das  diferentes
modalidades  de  ensino  médio,  permitiu  verificar  que  independente  da  modalidade  em  que  atuam,  os  professores  percebem,  de  forma
bastante  semelhante,  todos  os  itens  das  três  categorias  em  estudo.  Este  fato  suscitou  reflexões  e  indica  a  necessidade  de  aprofundar  os
estudos  com  vistas  a  elucidar  o  porquê  dessa  visão.  Palavras-chave:  Mudanças  no  Mundo  Trabalho,  Demandas  Educativas,  Prática
Pedagógica.
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Título: A relação avaliação/registro no ciclo da juventude.Possibilidades e limites na construçãode uma prática 
educativa inovadora

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt04/t042.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  Sem  resumo.  GT  04  -  Didática
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Título: Estudo das necessidades formativas de professores (as) do ensino médio no  contexto das reformas 
curriculares

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt08/t089.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  Sem  resumo.  GT08  -  Formação  de  Professores
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Título: (Con) formação para um trabalho competente: a reforma do ensino médio no Brasil (1998-2002)

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt09/t098.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  Sem  resumo.  GT  09  -  Educação  e  Trabalho
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Título: A reforma e a contra-reforma da educação profissional brasileira
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Palavra Chave: 

Resumo:  Sem  resumo.  GT09  -  Educação  e  Trabalho
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Título: Sentidos do fazer e da formação do (a) professor (a) de filosofia do ensino médio

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/27/gt17/t171.pdf
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Resumo:  Sem  resumo.  GT  17  -  Filosofia  da  Educação  (arquivo  anexo)
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Título: A fecundidade da noção de moratória (vital/social) para a análise das relações entre juventude e 
educação no contexto de massificação dos processos educativos
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Resumo:  Sem  resumo.  GT  03  -   Movimentos  Sociais  e  Educação
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Título: São deuses os professores? Do mito ao humano: Práticas significativas de professores bem sucedidos
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Resumo:  Sem  resumo.  GT  04  -  Didática
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Título: A reforma do ensino médio no Ceará: apontando para o céu e tropeçando  na realidade
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Resumo:  Sem  resumo.  GT  05  -  Estado  e  Política  Educacional
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Resumo:  Sem  resumo.  GT  08  -  Formação  de  Professores
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Código: 1190

Título: Política para o Ensino Médio e Educação Profissional

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/28/inicio.htm

Palavra Chave: 

Resumo:  Sem  resumo.  GT  05  -  Estado  e  Política  Educacional
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Código: 1191

Título: A influência dos professores na construção das disciplinas escolares: O caso da química em uma 
instituição de ensino secundário catarinense

Site: 

Palavra Chave: 

Resumo:  Sem  resumo.  GT  12
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Código: 1192

Título: A experiência de escolarização de trabalhadores rurais em Baturité - Ceará -  A  construção ou a 
destituição do direito a educação no campo

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT03-1954--Int.pdf

Palavra Chave: Direito; trabalhadores rurais  escolarização.

Resumo:  O  trabalho  analisa  como  os  programas  educacionais  que  afirmam,  em  discurso,  tratar-se  de  um  direito,  são  experimentados
ou  vivenciados  pelos  trabalhadores  rurais.  Entendendo  o  direito  como  um  processo  que  não  diz  respeito  apenas  às  garantias  formais,
inscritas  nas  leis,  mas  ao  modo  como  as  relações  sociais  se  estruturam,  o  foco  do  estudo  incide  sobre  a  experiência  de  estudo  de
trabalhadores  rurais,  considerando  suas  histórias  e  especificidades.  A  pesquisa  busca  identificar  os  fatores  que  explicariam  a
persistência  dos  homens  e  mulheres  em  processos  educacionais  marcados  por  precariedades  e  insuficiências.  O  trabalho  de  campo  foi
realizado  em  Baturité,  Ceará,  em  2005  e  2006.  Foram  efetuadas  observações  em  sala  de  aula,  de  três  comunidades  rurais,  de  turmas  de
Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA);  entrevistas  com  os  trabalhadores  rurais,  sindicalistas  e  técnicos  da  Secretaria  de  Educação
Municipal.  Conclui-se  que  o  resultado  dos  esforços  empreendidos  configura  mais  uma  estituição  do  direito  assegurado  pela
Constituição  do  que  propriamente  sua  construção.  GT  03  -  Movimentos  Sociais  e  Educação
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Código: 1193

Título: Escola, juventude negra e hip hop: Um ensaio sobre biopotência

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT03-2207--Int.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  O  texto  que  é  resultado  de  uma  pesquisa  de  mestrado  deverá  enfatizar  a  análise  de  práticas  discursivas  de  alunos  de  ensino
médio,  do  período  noturno,  negros  e  atuantes  no  movimento  hip  hop.  A  proposta  apresentada  é  de  uma  análise  das  relações  que  se
estabelecem  entre  os/as
alunos/as  negros/as  hip  hoppers  e  a  escolarização  formal.  Buscamos,  o  plural  usado  aqui  explicita  uma  fala  múltipla,  mostrar  como  a
partir  de  depoimentos  e  falas  foram  construídas  visões,  sentidos  e  significados  acerca  da  temática  escola  e  de  outras  que  se  ligam  a  ela.
Além  disso,  procuraremos  explicitar  um  espaço  existente,  que  denominamos  espaço  “do  entre”,  onde  dois  campos  importantes  para  a
juventude  negra  se  interpõem  e  se  complementam:  a  escolarização  formal  e  suas  próprias  práticas  culturais.  Neste  texto,  especial
atenção  será  dada  à  análise  das  falas  sobre  escola.  GT  03.  Movimentos  Sociais  e  Educação
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Código: 1194

Título: A escola e a esfinge: Culturas e saberes juvenis, um desafio contemporâneo

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT03-2425--Int.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  Este  texto  trata  da  relação  entre  culturas,  grupos  juvenis  e  escolas,  tendo  como  referência  a  pesquisa  realizada  para  conclusão
do  Mestrado  em  Educação,  defendida  em  julho  de  2004,  com  o  título:  Entre  Gingas  e  Berimbaus:  estudo  de  caso  sobre  culturas
juvenis,  grupo  e  escola.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  no  período  de  outubro  de  2002  a  setembro  de  2003,  em  dois  cenários:  o  primeiro,
uma  escola  pública  municipal  da  cidade  de  Belo  Horizonte,  aqui  denominada  Escola  Sédna.  O  segundo,  o  Grupo  de  Capoeira  M.B,
criado  e  coordenado  por  um  jovem  capoeirista  de  24  anos,  morador  do  bairro  onde  a  escola  se  localiza  O  objetivo  foi  observar,
descrever  e  interpretar  vivências  de  jovens  estudantes  nos  dois  cenários  e,  assim,  compreender  as  diversas  expressões  culturais
presentes  no  cotidiano  escolar  e  os  modos  como  a  Escola,  através  de  seus  educadores  e  de  seus  projetos  políticopedagógicos,  com  elas
se  relacionam.  A  proposta  metodológica  adotada  foi  a  do  Estudo  de  Caso  histórico-antropológico,  de
abordagem  etnográfica,  na  perspectiva  da  História  Cultural  (ou  Antropologia  histórica).  GT  03  -  Movimentos  Sociais  e  Educação
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Código: 1195

Título: A articulação entre experiência social e tempo escolar no processo de escolarização de jovens da 
camadas populares

Site: 

Palavra Chave: Cultura Juvenil, Tempo Escolar, Processos de Escolarização.

Resumo:  O  trabalho  analisa  a  maneira  como  as  identidades  juvenis  se  relacionam  com  a  instituição  escolar.  Interessa-nos  saber  como
os  jovens  urbanos  e  pobres  representam,  numa  perspectiva  temporal,  sua  experiência  escolar.  Nosso  objetivo  é  compreender  os
sentidos  e  significados  compartilhados  pelos  jovens  no  que  se  refere  à  experiência  do  tempo  dedicado  à  escola.  A  pesquisa,  de
abordagem  qualitativa,  foi  realizada  com  um  grupo  de  jovens  da  periferia  urbana  de  Governador  Valadares-MG.  Para  a  coleta  de  dados
realizou-se  a  observação  por  meio  de  atividades  práticas  e  entrevistas  individuais,  abertas  e  semi-dirigidas.  Com  a  contribuição  teórica
de  sociólogos  (Bourdieu,  Dubet,  Melluci)  e  historiadores  da  educação  (Lahire,  Thin,  Vinão  Frago)  pode-se  sublinhar  a  presença  dos
jovens  das  classes  populares  na  instituição  escolar  e  o  modo  como  estes  sujeitos  se  inscrevem  no  tempo  dedicado  à  escola.  GT  03  -
Movimentos  Sociais  e  Educação.
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Código: 1196

Título: continuidades e /ou rupturas nas políticas para o ensino Médio e Educação Profissional

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT05-2016--Int.pdf

Palavra Chave: política educacional do Ceará – gestão escolar – democracia

Resumo:  O  artigo  procura  identificar  alguns  condicionantes  das  reformas  educacionais
empreendidas  nos  países  ditos  em  desenvolvimento  nas  últimas  décadas.  Procura,  ainda,
situar  nesse  contexto  as  reformas  do  ensino  médio  e  da  educação  profissional
promovidas  no  Brasil  a  partir  dos  anos  90,  evidenciando  a  nova  institucionalidade
conferida  à  educação  profissional.  Busca,  por  fim,  com  base  na  legislação  pertinente,
destacar  possíveis  continuidades  e/ou  rupturas  entre  as  políticas  para  o  setor  nos
governos  de  FHC  e  Lula.  Conclui  que  na  história  da  educação  brasileira  registra-se  um
movimento  de  avanços  e  recuos  das  políticas  para  o  setor  e  que  esse  movimento  se
presentifica,  especificamente,  nos  governos  a  partir  de  1990.  Contudo,  a  política  atual
aponta  para  os  sistemas  de  ensino  e  para  as  instituições  de  educação  profissional,  a
possibilidade  de  novos  arranjos  e  experiências,  cujos  resultados,  ainda  em  aberto,
devem  ser  investigados  na  prática  social.  GT05  -  Estado  e  Política  educacional
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Código: 1197

Título: Participação, resistência e crise de identidade

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT05-2132--Int.pdf

Palavra Chave: Participação, Resistência, Crise de Identidade.

Resumo:  O  trabalho  analisa  a  relação  entre  participação,  resistência  e  crise  de  identidade.  Afirmamos  que  a  resistência  dos  docentes  à
política  para  o  Ensino  Médio  e  a  Educação  profissional  tem  como  elemento  articulador  a  inovação,  o  qual  vem  gerando  uma  crise  de
identidade,  que  põe  em   uestionamento  a  função  social  e  a  missão  da  Educação  Profissional.  As  estratégias  utilizadas  pela  política
educacional  são  consideradas  pelo  professor  como  inovadoras,  perturbando  a  ordem  de  suas  identidades  e  promovendo  movimentos
antagônicos  concretizados  pelas  táticas  de  contestação  que  se  desenvolvem  na  luta  pela  hegemonia,  como  forma  de  estabelecer  a
democracia  no  cotidiano  escolar.  Em  nossas  conclusões  afirmamos  que  o  incentivo  e  investimento  na  formação  pedagógica  inicial  e/ou
continuada  dos  professores,  a  participação  efetiva  na  definição
do  Projeto  Político  Pedagógico  e  o  aproveitamento  de  experiências  construídas  pelos  próprios  professores  no  cotidiano  escolar,  podem
promover  um  diálogo  entre  suas  identidades  e  as  estratégias  utilizadas  pela  política  educacional.  GT  Estado  e  Política  Educacional
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Código: 1198

Título: A docência na educação profissional

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT08-1838--Int.pdf

Palavra Chave: Educação Profissional, história de vida, magistério.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  nos  professores  da  Educação  Profissional  (EP)  seu  elemento  analisador,  suas  práticas  docentes  e  sua
carreira  profissional.  Neste  sentido,  questiona-se:  como  se  posicionam  esses  docentes  diante  de  suas  carreiras?  Como  as  avaliam  e  as
localizam  no  bojo  de  seus  projetos  de  vida?  A  pesquisa,  ainda  em  curso,  analisou  os  discursos  de  17  professores  dos  20  previstos.  A
partir  de  suas  histórias  de  vida  são  observados  os  elementos  que  contribuíram  para  as  escolhas  desses  sujeitos  relativas  à  sua  carreira,
ingresso  e  permanência  do  magistério,  sua  prática  docente  e  os  significados  aí  construídos.  Os  depoimentos  apontam  que  os
professores  da  EP  possuem  trajetórias  diversificadas  de  acesso  ao  magistério:  a  maioria  se  inicia  numa  experiência  como  profissionais
de  áreas  técnicas,  outros  chegam  ao  magistério  da  EP  vendo-o  como  uma  oportunidade  de  entrada  rápida  no  mercado  de  trabalho.
Dados  também  sugerem  que,  vários  desses  sujeitos  sentem  que  a  docência  lhes  confere  uma  elevação  de  status  em  relação  às  suas
profissões  técnicas  de  origem.  Discute-se  ainda  o  fato  de  que  a  relação  com  a  docência  construída  por  esses  profissionais  mostra-se
diversa  ao  “mal  estar  docente”,  detectado  entre  os  professores  da  Educação  Básica.  GT  -  Formação  de  Professores
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Código: 1199

Título: Identidade profissional: Perspectiva de alunos dos cursos técnicos do CEFET-PA

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT09-1842--Int.pdf

Palavra Chave: Identidade Profissional, Escolha Profissional, Profissão.

Resumo:  O  presente  artigo  resulta  de  pesquisa  com  alunos  recém-saídos  do  ensino  fundamental,  com  faixa  etária  distribuída  entre  14  e
17  anos,  sobre  escolhas  profissionais  de  adolescentes  em  carreiras  técnicas  no  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do  Pará.  A
pesquisa  parte  dos  conceitos  de  identidade  e  formação  da  identidade  profissional  com  base  em  Ciampa  (1988),  Jacques  (1997)  e
Erikson  (1972)  para  discutir  a  formação  da   dentidade  profissional  dos  alunos  segundo  suas  próprias  visões.  Utilizou-se  a  entrevista
semi-estruturada  para  coleta  dos  dados  que  foram  tratados  com  os  procedimentos  de  análise  de  conteúdo  de  Bardin  (2002).  O
tratamento  dos  dados  permitiu  identificar  três  categorias  temáticas  que
possibilitaram  a  visualização  da  constituição  de  suas  identidades  profissionais,  levando  a  concluir  que  essa  estruturação  é  um  processo
deflagrado  pela  escolha  do  curso  técnico,  que  mostra  um  caráter  histórico-social,  em  que  as  representações  do  aluno  e  sua  família  sobre
profissão  e  trabalho  permeiam  a  relação  que  procura  ter  com  sua  futura  profissão.  GT  09  -  Trabalho  e  Educação
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Código: 1200

Título: A reforma da educação profissional e o ensino médio integrado

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT09-2565--Int.pdf

Palavra Chave: decreto 5.154/2004; ensino médio integrado; educação no  Parraná.

Resumo:  Neste  trabalho,  o  ensino  médio  integrado  é  tomado  como  objeto  central  de  análise.
Objetiva-se,  principalmente,  identificar  os  sentidos  assumidos  pela  educação
profissional,  a  partir  da  reforma  dos  anos  90,  e  os  desafios  a  serem  enfrentados  na
retomada  da  vinculação  entre  formação  para  o  trabalho  e  elevação  dos  níveis  de
escolaridade  e  refletir  sobre  as  condições  de  implementação  dos  cursos  de  ensino  médio
integrado.  Tais  objetivos  visam  fundamentar  a  tese  aqui  sustentada  da  continuidade  da
hegemonia  da  educação  profissional  desintegrada,  frente  às  possibilidades  de
implementação  do  ensino  médio  integrado.  Para  tanto,  parte-se  da  compreensão  do
sentido  assumido  pelo  decreto  2.208/97  no  contexto  da  reforma  da  educação
profissional,  para,  a  seguir,  recuperar  elementos  do  debate  estabelecido  por  ocasião  das
articulações  políticas  que  resultaram  na  substituição  do  decreto  2.208/97  pelo  decreto
5.154/2004  e,  por  fim,  levantar  algumas  questões  referentes  à  implementação  do  ensino
médio  integrado  no  estado  do  Paraná.  GT  09  -  Trabalho  e  Educação
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Código: 1201

Título: A organização e a gestão de um centro estadual de educação profissional

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT09-2764--Int.pdf

Palavra Chave: Organização e Gestão Escolar.

Resumo:  O  conjunto  de  normas  legais  emanadas  do  Executivo,  após  a  promulgação  da  Lei  de
Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB  nº  9.394/96),  desencadeou  mudanças
significativas  para  o  Ensino  Médio  e  Educação  Profissional.  A  repercussão  dessa  forma
de  compreender  a  Educação  Profissional,  existente  não  só  no  sistema  federal  de  ensino,
mas  também  nos  estaduais,  traduz,  de  certa  forma,  a  disputa,  no  âmbito  da  Educação
Profissional,  em  torno  de  projetos  distintos  de  organização  política,  econômica  e  social
do  Estado  e,  conseqüentemente,  traduz  uma  determinada  forma  de  gerir  e  de  organizar  o
espaço  público  da  instituição  escolar  estatal.  Explicitar  essa  forma  de  organização  e
gestão,  no  período  anunciado,  reside  o  objetivo  do  trabalho.  GT  -  Trabalho  e  Educação
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Código: 1202

Título: A EJA integrada a educação profissionalno CEFET: Avanços e contradições

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT09-3196--Int.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  O  trabalho  compreende  parte  do  projeto  de  pesquisa  realizado  em  parceria  com  o  CEFET  e
objetiva  apresentar  uma  análise  sobre  o  Curso  de  Ensino  Médio  para  Jovens  e  Adultos
Trabalhadores  (EMJAT),  atualmente  denominado  Programa  de  Integração  da  Educação
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  ao  Ensino  Médio  na  modalidade  de  Educação  de
Jovens  e  Adultos  (PROEJA).  Os  dados  apresentados  revelam  avanços  e  contradições  na
implantação  da  EJA  no  CEFET.  Os  avanços  podem  ser  identificados  como  uma
possibilidade  de  a  EJA  assumir  definitivamente  o  status  de  modalidade  da  Educação
Básica,  com  perfil  e  características  próprias,  de  uma  população  colocada  à  margem  da
sociedade.  Em  meio  aos  avanços,  as  práticas  sociais  e  pedagógicas  se  afiguram  com  muitas
contradições.  O  currículo  não  atende  aos  princípios  da  integração,  sendo  o  curso  ofertado
em  dois  ciclos  bem  distintos.  Os  projetos  pedagógicos  seguem  a  formação  por
competências,  sem  uma  interlocução  mais  crítica  com  as  pesquisas  produzidas  sobre  essa
categoria  no  contexto  educacional  do  final  do  século  XX.  GT  09  -  Trabalho  e  Educação
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Código: 1203

Título: Possibilidades do ensino médio integrsado diante do financiamento público da educação

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT09-3255--Int.pdf

Palavra Chave: Ensino Médio Integrado; Financiamento da Educação; Ensino Técnico.

Resumo:  Esse  trabalho  discute  a  trajetória  do  Ensino  Médio  brasileiro  nos  últimos  15  anos,
destacando  os  limites  do  financiamento  público  à  edificação  do  Ensino  Médio
Integrado.  Tendo  como  referência  a  escola  unitária,  analisa-se  dados  referentes  à  última
etapa  da  educação  básica  e  argumenta-se  que  a  intervenção  do  governo  central
brasileiro  no  referente  ao  financiamento  da  educação  é  um  grande  obstáculo  à
efetivação  do  Ensino  Médio  Integrado.  Registra-se  a  hegemonia  das  escolas  estaduais
na  oferta  do  Ensino  Médio  e  afirma-se  que  o  FUNDEB  não  gerará  recursos  suficientes
ao  financiamento  da  última  etapa  da  educação  básica.  Nesse  sentido,  defende-se  uma
modificação  do  papel  do  governo  federal  no  financiamento  do  Ensino  Médio,  de  forma
a  garantir  a  articulação  entre  a  formação  técnica  e  a  formação  geral.  GT  09   -  Trabalho  e  Educação
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Código: 1204

Título: Educação básica e educação profissional: dualidade histórica e perspectivas de integração

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT09-3317--Int.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  O  texto,  a  partir  de  uma  revisão  bibliográfica  e  de  análise  documental,  visa  alcançar  dois
objetivos  básicos.  Fazer  uma  retrospectiva  histórica  da  dualidade  estrutural  entre  a
educação  profissional  e  a  educação  básica,  assim  como  a  funcionalidade  desse
fenômeno  ao  tipo  de  desenvolvimento  socioeconômico  do  país.  Em  seguida,  se
analisam  possibilidades  de  articulação  entre  essas  esferas  educacionais  com  o  fim  de
contribuir  para  o  rompimento  da  mencionada  dualidade.  Conclui-se  que,  nos  dias  atuais,
majoritariamente,  o  ensino  médio  privado  e  público,  passa  por  uma  crise  de  identidade  e
sentido.  Conclui-se  também  que  uma  das  formas  de  contribuir  para  a  construção  de
sentido  e  identidade  para  o  ensino  médio  é  buscar  a  sua  integração  com  a  educação
profissional  e  a  ampliação  gradativa  e  com  qualidade  da  sua  oferta  nos  sistemas
públicos  educacionais.  Conclui-se  ainda  que  essa  expansão  não  visa,  em  princípio,  a  sua
universalização.  Entretanto,  objetiva  sedimentar  as  bases  de  uma  futura  educação
tecnológica  ou  politécnica  que  deverá  ser  universal,  pública,  gratuita,  laica  e  de
qualidade,  a  ser  implantada  quando  as  condições  objetivas  da  sociedade  brasileira  assim
o  permitir.  GT  09  -  Educação  e  Trabalho
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Código: 1205

Título: Percepções sobre a escola entre alunos do ensino médio em Santarém, Pará

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT14-2729--Int.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  Ainda  que  venha  crescendo  o  número  de  investigações  acerca  das  relações  entre  a  escola  e
os  jovens  pouco  se  sabe  ou  se  sistematizou  sobre  o  estudante  brasileiro  que  vive  na  Região
Norte  de  nosso  país.  O  esforço  será  de  fazer  uma  análise  sobre  o  papel  que  a  escola  detém,
enquanto  matriz  disposicional  capaz  de  orientar  condutas,  práticas  e  representações  sociais
em  um  contexto  cultural  ainda  fortemente  socializado  pela  cultura  oral.  Para  desenvolver
este  argumento  teórico  empreendi  uma  pesquisa  sobre  o  processo  de  socialização  escolar
vivido  por  jovens  moradores  da  cidade  de  Santarém,  no  Estado  do  Pará.  Ou  seja,
investiguei  um  grupo  de  jovens  freqüentadores  de  uma  escola  publica,  rural  e  de  uma
escola  de  elite,  particular,  neste  município.  Pretendo  neste  artigo  desenvolver  uma  análise
interpretativa  sobre  a  importância  da  matriz  de  cultura  escolar  a  fim  de  observar  os  arranjos
variados  e  estratégicos  de  reprodução  dos  grupos  sociais.  GT  14  -  Sociologiada  Educação
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Código: 1206

Título: As representações de alunos do ensino médio sobre a origem do bicho da carne e da goiaba: Um 
enfoque da teoria de equilibração de  Piaget

Site: CDroom . 31 reunião anual da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: abiogênese; biogênese; empirismo; representações; apriorismo; construtivismo.

Resumo:  Este  artigo  apresenta  resultados  de  uma  pesquisa  qualitativa  sobre  as  representações  que  os
adolescentes  possuem  acerca  da  reprodução  dos  seres  vivos,  mais  precisamente  a  origem  dos
bichos  (larvas)  da  carne  e  da  goiaba.  Essa  pesquisa  foi  desenvolvida  com  discentes  da  1ª  série  do
ensino  médio,  numa  escola  da  rede  pública,  localizada  na  periferia  de  Salvador-BA,  durante  o
ano  letivo  de  2004.  Desse  estudo,  obtivemos  os  seguintes  resultados,  que  foram  categorizados
com  base  na  história  da  ciência:  92  %  dos  alunos  apresentaram  representações  ligadas  à  Teoria  da
Abiogênese  ou  Geração  Espontânea,  2%,  representações  ligadas  à  Teoria  da  Teurgia  ou
Misticismo  e  4%,  representações  ligadas  à  Teoria  da  Biogênese.  Após  intervenções,  os  resultados
mostraram  o  estabelecimento  de  novas  relações  significativas,  nas  representações  dos  alunos,  que
foram  analisadas  sob  a  ótica  da  Teoria  de  Equilibração,  de  Jean  Piaget.  GT-04  -  Didática
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Código: 1207

Título: Professoras bem sucedidas: Saberes e práticas significativas

Site: CDroom- 31 reunião da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: prática docente; saberes docentes; prática significativa; aluno.

Resumo:  O  trabalho  apresenta  os  resultados  de  pesquisa  realizados  numa  escola  pública
localizada  no  litoral  do  Estado  de  São  Paulo  e  aborda  duas  vertentes  sobre  a  prática
docente,  de  um  lado  a  voz  do  aluno  do  Ensino  Médio  sobre  a  prática  de  três  professoras,
consideradas  bem-sucedidas  e  por  outro  analisa  os  saberes  e  a  prática  dessas
professoras.  Tem  como  objetivos  apresentar  alguns  elementos  que  apontem  para  uma
prática  docente  significativa  e  por  isso  bem-sucedida  e  identificar  a  origem  dos  saberes
que  estruturam  essa  prática.  O  percurso  metodológico  constou  de  três  etapas:
questionário  com  alunos,  entrevistas  semi-estruturadas  com  as  professoras  e  grupo  focal
com  dez  alunos.  Como  resultado  parcial  considera-se  que  docente  bem-sucedido  é
aquele  que  articula  na  ação  docente  as  dimensões  técnica,  ético-política  e  estética
(RIOS,  2000),  que  definem,  por  sua  vez,  a  prática  docente  significativa.  GT  -  04  -  Didática.
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Código: 1208

Título: A (des) articulação do ensino médio com a educação profissional no SENAI-PE/SESI-PE através do 
projeto EMEP ( Ensino médio e Educação Profissional)

Site: CDroom - 31 reunião anual anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: educação profissional; ensino médio; projeto EMEP; SENAI-PE; SESIPE

Resumo:  Esse  trabalho  analisa  a  articulação  do  ensino  médio  com  a  educação  profissional  no
Projeto  EMEP  (Ensino  Médio  e  Educação  Profissional)  do  SESI  (Serviço  Social  da
Indústria)  e  do  SENAI  (Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial),  ambos  em
Pernambuco.  A  metodologia  pauta-se  pela  realização  de  entrevistas  semi-estruturadas
com  treze  sujeitos  envolvidos  na  implementação  desse  Projeto,  no  período
compreendido  entre  2004  e  2006,  bem  como  pela  utilização  da  análise  interpretativa  das
falas  mais  pertinentes.  A  coleta  de  dados  abrangeu  também  estudo  documental  a  partir
dos  documentos  basilares  do  projeto  emepeano,  bem  como  de  sua  proposta  pedagógica.
Concluímos  que  a  articulação  pretendida  no  Projeto  EMEP  não  se  concretizou,  embora
tenha  existido  um  bom  entrosamento  internamente  entre  os  docentes  das  respectivas
instituições,  não  houve  uma  relação  dialógica  entre  eles,  bem  como  não  houve  uma
construção  coletiva  de  estratégias  acadêmico-científicas  para  articulação  do  ensino
médio  com  a  educação  profissional  nas  entidades  pesquisadas.  GT-09  -  Trabalho  e  Educação.
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Código: 1209

Título: ensino médio integrado à educação profissional: limites e possibilidades

Site: CDroom 31 reunião anual da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: competência; ensino médio integrado; empregabilidade.

Resumo:  A  partir  dos  pressupostos  da  escola  unitária  e  das  contribuições  de  autores  que
denunciam  o  caráter  de  classe  da  educação  burguesa,  este  ensaio  contempla  algumas
reflexões  acerca  da  integração  entre  o  Ensino  Médio  e  a  Educação  Profissional  de  nível
técnico  desenvolvidas  na  tese  de  doutorado  apresentada  ao  Programa  de  Pós-Graduação
em  Educação  Brasileira  da  Universidade  Federal  do  Ceará.  A  partir  da  pesquisa
documental  analisa-se  o  modo  como  documentos  oficiais  que  orientam  a  educação
brasileira,  em  especial,  as  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino  Médio  e  para  Educação
Técnica  de  Nível  Medio  e  o  Decreto  n.  5.154/2004  propõem  a  articulação  entre  o
Ensino  Médio  e  a  Educação  Profissional  de  Nível  Técnico.  Enfocam-se  algumas
experiências  de  integração  entre  essas  duas  modalidades  de  ensino,  considerando  as
condições  das  intituições  educativas  e  as  possibilidades  de  uma  educação  integral  do
trabalhador  no  contexto  da  sociedade  capitalista  e  das  transformações  no  mundo  do
trabalho  alem  de  alguns  aspectos  revelados  por  professores  e  coordenadores
pedagógicos  acerca  dessa  integração.  Reflete-se  sobre  essas  questões  no  âmbito  da
emergência  da  noção  de  competência  e  do  conceito  de  empregabilidade.  GT-09.  Trabalho  e  Educação
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Código: 1210

Título: Os jovens e os labirintos da educação profissional: trilhas incertas num mundo em transição

Site: CDroom 31 reunião da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: trabalho; educação profissional; jovens.

Resumo:  O  artigo  aborda  as  relações  entre  trabalho  e  educação  discutindo  resultados  parciais  de
pesquisa  mais  ampla  envolvendo  estudantes  e  egressos  de  cursos  técnicos  de  nível
médio  oferecidos  por  uma  das  unidades  da  rede  federal  de  educação  tecnológica.  O
objetivo  geral  da  investigação  foi  analisar  as  relações  entre  as  transformações  no  mundo
do  trabalho  e  a  educação  profissional  buscando  compreender  como  tem  se
reconfigurado  as  relações  entre  trabalho,  educação  e  juventude  na  sociedade
contemporânea,  cenário  em  que  descontinuidade,  insegurança  e  incerteza  se  combinam
com  a  volatilidade  do  emprego.  Centrado  numa  metodologia  de  pesquisa  qualitativa
focalizamos  aqui,  particularmente,  algumas  das  entrevistas  realizadas  junto  a  egressos
de  distintos  cursos  para  analisar  as  relações  que  se  estabelecem  entre  formação  técnica  e
trajetória  ocupacional  numa  perspectiva  mais  ampla  que  vai  das  expectativas  iniciais  em
relação  à  formação  técnica  aos  impactos  concretos  que  tal  formação  produz  sobre  as
trajetórias  de  profissionalização  e  ocupação  desses  jovens.  GT-09  -  Trabalho  e  Educação
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Código: 1211

Título: Representações de masculinidades latentes em aulas de física do ensino médio

Site: CDroom 31 reunião da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: representações de masculinidade; ensino de física; atividade.

Resumo:  O  estudo  caracteriza  aspectos  latentes  de  masculinidades  dos  rapazes  que  trazem
implicações  para  a  aprendizagem  individual  e  coletiva  em  uma  turma  de  ensino  médio.
Aulas  de  física  de  uma  turma  de  primeira  série  do  ensino  médio,  foram  acompanhadas
ao  longo  de  um  ano.  As  interações  entre  rapazes  foram  destacadas  na  análise  de  uma
seqüência  de  seis  aulas  –  gravadas  em  áudio  e  em  vídeo  –  envolvendo  uma  atividade
que  simula  o  trabalho  de  uma  comunidade  científica.  A  análise  resultou  em  descrições
das  interações  entre  alunos  e  alunas  em  diferentes  níveis.  As  descrições  analíticas
produzidas  destacaram  ações  que  foram  analisadas  segundo  as  representações  de
masculinidade  de  Connell.  As  masculinidades  destacadas  mobilizam-se  em  torno  do
estímulo  diante  situações  desafiadoras  e  de  competição,  curiosidade  pelo  fenômeno
investigado,  desafio  às  regras  estabelecidas  na  condução  da  atividade.  Dentre  as
implicações  do  estudo  destaca-se  a  necessidade  de  se  levar  em  consideração
manifestações  de  masculinidades  que  possam  comprometer  o  desenvolvimento  das
atividades  em  sala  de  aula  e  o  funcionamento  dos  grupos  de  aprendizagem.  GT-14  -  Sociologia  da  Educação
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Código: 1212

Título: Possibilidades para a EJA, possibilidades para a Educação Profissional: O PROEJA

Site: CDroom 31 reunião da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: PROEJA; ensino-aprendizagem; currículo; trabalho e educação.

Resumo:  Analiso,  neste  trabalho,  o  Programa  de  Integração  da  Educação  Profissional  à  Educação  Básica  na  modalidade  de  Educação
de  Jovens  e  Adultos  (PROEJA),  bem  como  seu  caráter  inédito  e  aleatório.  Inédito,  porque  articula  a  EJA  e  a  Educação  profissional  na
escola  regular,  inicialmente  nas  escolas  técnicas  federais,  na  tentativa  de  romper  com  os  históricos  processos  de  exclusão  do  jovem  e
adulto  trabalhador.  Aleatório  na  compreensão  do  aluno  como  figura  de  desordem,  em  relação  à  ordem  estabelecida  aos  tempos,  às
aprendizagens,  aos  processos,  conforme  as  elaborações  de  Georges  Balandier.  Da  mesma  forma,  a  fagocitose  de  um  currículo,  filiado  à
contribuição  do  filósofo  argentino  Rodolfo  Kush,  que  não  é  de  EJA,  tampouco  de  Educação  Profissional,  é  uma  proposta  fagocitada  na
perspectiva  de  elevação  de  escolaridade.  O  estudo  está  inserido  no  projeto  de  pesquisa  intitulado:  Experiências  da  Educação
Profissional  e  Tecnológica  Integrada  à  Educação  de  Jovens  e  Adultos  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  conforme  o  edital  PROEJA
CAPES/SETEC  03/2006.  GT-18.  educaçãode  Pessoas  Jovens  e  Adultas
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Código: 1213

Título: Metodologia de projetos: Uma possibilidade para formação emancipação dos alunos do PROEJA

Site: CDroom 31 reunião da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: educação de jovens e adultos; metodologia de projetos; educação.

Resumo:  Pesquisa  desenvolvida  no  campo  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  Programa  de
Integração  da  Educação  Profissional  ao  Ensino  Médio  na  Modalidade  da  Educação  de
Jovens  e  Adultos  –  PROEJA.  Estudo  qualitativo  que  visa  investigar  se  há  correlação
entre  a  Metodologia  de  Projetos  realizada  no  PROEJA  do  CEFET  e  a  educação
emancipatória,  mediante  as  representações  dos  alunos  a  respeito  desta  estratégia
pedagógica.  Parte  da  premissa  que  a  participação  ativa  no  projeto  contribui  para  a
educação  emancipatória  dos  educandos,  na  medida  em  que  desenvolve  determinados
conceitos  e  atitudes  revelados  nas  vozes  dos  sujeitos  investigados.  Para  construção  desta
análise,  são  discutidas  as  manifestações  obtidas  em  um  grupo  focal  com  registros
obtidos  por  meio  de  gravações  em  áudio,  dos  quais  selecionam-se  os  eventos  em  que
emergiram  as  categorias  que  delineiam  a  formação  emancipatória.  As  análises
possibilitaram  correlacionar  a  Metodologia  de  Projetos  à  emancipação  intelectual  e
social,  ainda  que  a  estratégia  em  questão  mereça  novos  estudos  e  a  inclusão  de  algumas
ações  para  seu  aprimoramento.  GT-18  -  Educação  de  Pessoas  Jovens  e  Adultas.
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Código: 1214

Título: Por que é tão difícil frequentar a escola? escolarização e gênero feminino no EMJAT/CEFET

Site: 

Palavra Chave: relações de gênero; escolarização feminina; educação de jovens e adultos.

Resumo:  É  uma  investigação  sobre  a  escolarização  feminina  na  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos,  desenvolvida  no  Ensino  Médio  para  Jovens  e  Adultos  Trabalhadores,  no  Centro
Federal  de  Educação  Tecnológica  (EMJAT/CEFET).  Analisaram-se,  na  perspectiva  das
relações  de  gênero,  os  fatores  que  influenciaram  na  trajetória  escolar  das  mulheres  no
EMJAT/CEFET  (2001-2005).  Tomou-se  como  base  teórica  a  categoria  gênero,  que  analisa
as  identidades  do  homem  e  da  mulher,  constituídas  culturalmente  ao  longo  da  história
humana.  É  uma  pesquisa  de  cunho  qualitativo,  apresentando  um  estudo  de  caso,  com  a
utilização  da  técnica  de  entrevistas.  Considera  que  a  discussão  levantada  possa  contribuir
para  a  reelaboração  de  políticas  públicas  e/ou  de  ações  afirmativas  por  organizações  atentas
à  questão  da  mulher.  GT-  18.  Educação  de  Pessoas  Jovens  e  Adultas.
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Código: 1215

Título: O PROEJA no Centro federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-GO): Uma análise a partir 
da  implantação do  Curso técnico Integrado em Serviços de Alimentação

Site: CDroom 31 reunião da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: PROEJA; educação profissional; políticas públicas.

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  discutir,  por  meio  da  análise  da  implantação  do
Curso  Técnico  Integrado  em  Serviços  de  Alimentação,  na  modalidade  de  Educação  de
Jovens  e  Adultos,  da  unidade  de  Goiânia,  a  inserção  do  Programa  Nacional  de  Integração
da  Educação  Profissional  com  a  Educação  Básica  na  modalidade  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos  (PROEJA)  no  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Goiás  (CEFET-GO).  A
discussão  foi  realizada  considerando  os  seguintes  aspectos:  os  primeiros  impactos  causados
pelo  Programa  na  Instituição  quando  da  sua  assunção,  o  processo  de  implantação  do  Curso
Técnico  Integrado  em  Serviços  de  Alimentação  e  os  desafios  postos  para  a  consolidação  do
Curso  e  do  Programa.  GT-18  -  educação  de  Pessoas  Jovens  e  Adultas.
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Código: 1216

Título: Os sentidos do PROEJA: possibilidades e impasses na produção de um novo campo de conhecimento 
na formação de professores

Site: CDroom 31 reunião da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: PROEJA; CEFET; formação continuada; educação profissional.

Resumo:  Este  trabalho  integra  o  esforço  coletivo  de  pesquisa  em  andamento,  de  caráter
interinstitucional,  envolvendo  a  Universidade  Federal  e  o  Centro  Federal  de  Educação
Tecnológica.  Tem  como  perspectiva  reunir  análises  parciais  do  trabalho  de  formação
continuada,  que  vem  sendo  desenvolvido  junto  aos  professores  do  Programa  Nacional
de  Integração  da  Educação  Profissional  com  a  Educação  Básica  na  Modalidade  de
Educação  de  Jovens  e  Adultos  (PROEJA).  O  aporte  metodológico  da  pesquisa  ação  nos
permitiu  problematizar  os  limites  da  investigação  científica  pautada  na  lógica  da
produção  coletiva,  com  e  entre  os  participantes.  Como  um  campo  de  possibilidades  na
formação  de  professores,  há  muito  que  avançar  nas  concepções  teórico-metodológicas
que  orientam  a  proposta  de  integração  do  PROEJA,  repensar  o  trabalho  pedagógico  de
reformulação  curricular  em  curso,  romper  com  os  estigmas  produzidos  em  relação  aos
alunos  da  EJA,  estar  alerta  para  a  forma  como  a  inclusão  desses  sujeitos  vêm  sendo
feita,  de  forma  a  evitar  que  sejam  produzidas  novas  exclusões  dentro  do  próprio
sistema.  GT-18  -  Educação  de  Pessoas  Jovens  e  Adultas
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Código: 1217

Título: Os aspectos afetivos no processo de aprendizagem da matemática e da física

Site: CDroom 31 reunião da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: afetividade; psicanálise e educação; relação professor-aluno.

Resumo:  Neste  trabalho  foi  feito  um  estudo  da  dimensão  afetiva  presente  no  processo  de
aprendizagem,  especificamente  de  Matemática  e  Física,  com  destaque  para  a  relação
professor-objeto  de  conhecimento  e  para  a  relação  professor-aluno.  Objetivou-se,
portanto,  analisar  a  dinâmica  que  se  estabelece  entre  um  professor  e  seus  alunos,  tendo
em  vista  a  identificação  de  mecanismos  conscientes  e  inconscientes  em  jogo  na  sala  de
aula  na  construção  do  gosto  por  tais  disciplinas  ou  da  dificuldade  com  elas.  A  pesquisa
foi  realizada  em  três  escolas  da  rede  pública  do  Estado  de  São  Paulo,  mediante
observações  de  salas  de  aula  e  entrevistas  individuais  com  professores  e  alunos.  A
análise  e  interpretação  dos  dados  coletados  foram  embasadas,  principalmente,  em
conceitos  da  psicanálise,  tais  como  transferência,  contratransferência,  projeção  e
identificação  projetiva.  Essa  pesquisa  revelou  diversos  processos  psíquicos  no  processo
de  aprendizagem,  destacando-se  o  fato  de  que  o  aprendizado  foi  perpassado,  em  todos
os  casos  estudados,  pelas  possibilidades  e  impossibilidades  que  os  vínculos  afetivos
entre  professores  e  alunos  ofereceram.  GT-20  -  Psicologia  da  Educação
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Código: 1218

Título: Afeto: Nos fios dos bastidores da sala de aula

Site: CDroom 31 reunião da anped. Caxambu/2008

Palavra Chave: escuta; professor; representação social; psicanálise.

Resumo:  O  presente  estudo  é  fruto  de  uma  pesquisa  realizada  numa  escola  pública  de  ensino
médio  com  vistas  a  compreender  as  representações  sociais  de  professores  sobre  fala  e
escuta  em  sala  de  aula  e  como  suportes  psicanalíticos  contribuem  na  análise.  Os  sujeitos
foram  em  número  de  vinte,  sendo  dez  do  sexo  masculino  e  dez  do  sexo  feminino,  numa
faixa  etária  de  16  à  19  anos.  A  observação  foi  realizada  tomando  como  base  três
momentos  da  aula:  chegada,  durante  e  conclusão  da  aula.  Os  instrumentos  de  coleta  de
dados  foram:  observação  e  entrevista.  Após  a  aplicação  desses  instrumentos  de  coleta  de
dados  deu-se  o  momento  da  análise.  Os  dados  foram  organizados  em  categorias
descritivas  o  que  permitiu  uma  primeira  leitura  dos  dados  e  em  seguida  as  categorias
teórico-interpretativas.  A  leitura  dos  dados  foi  feita  pela  técnica  de  Análise  do  Discurso.
Os  resultados  do  estudo  revelaram  que  a  fala  e  a  escuta  de  professores  em  sala  de  aula
encontram-se  ancoradas  em  representações  de  sedução,  relação  transferencial,
repressão,  ambivalência  e  frustração.  A  pesquisa  constitui-se  uma  boa  trilha  para  escola
pensar  a  sala  de  aula  na  contemporaneidade.  GT-20  -  Psicologia  da  Educação
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Código: 1219

Título: Aids, drogas, violência e prevenção: representações sociais de professores do ensino médio

Site: http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT20-3025--Int.pdf

Palavra Chave: 

Resumo:  Este  trabalho  relata  uma  pesquisa  sobre  representações  sociais  de  professores  do  Ensino
Médio  da  rede  pública  de  São  Paulo,  sobre  AIDS,  Drogas,  Violência  e  Prevenção.
Objetiva–se  identificar  essas  representações,  de  modo  a  fundamentar  um  trabalho  com
relação  às  intervenções  preventivas  desses  professores  na  sala  de  aula  e  na  escola.  Ao
apresentar  algumas  das  representações  dos  professores  em  relação  ao  seu  próprio
trabalho,  na  área  da  prevenção,  quer–se  destacar  a  dificuldade  dos  docentes  em  lidar
com  suas  próprias  representações  sociais,  no  que  diz  respeito  à  prevenção  e  às  temáticas
em  foco,  uma  vez  que  suas  percepções,  atitudes  e  pensamentos  subjacentes  a  essas
representações  estão  na  origem  das  representações  sociais  sobre  seu  próprio  trabalho  e
apontam  indícios  importantes  com  relação  à  objetivação  das  mesmas.  A  prevenção
como  tarefa  educativa  precisa  ser  incluída  nos  processos  de  formação  inicial  e
continuada  dos  professores  e  no  âmbito  do  coletivo  de  formadores  da  escola.  GT-  20  -  Psicologia  da   Educação
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Código: 1220

Título: Retratos da Escola 1999, 2002 e 2003

Site: http://www.cnte.org.br/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=17&Itemid=60

Palavra Chave: Condições de trabalho docente; Infra-estrutura; Escola Pública.

Resumo:  A  CNTE  organizou  um  protocolo  para  ser  aplicado  e  debatido  como  uma  das  atividades  da  Marcha  nas  escolas  públicas  do
país,  através  das  entidades  filiadas.  O  resultado  desta  consulta  se  constitui  no  documento  "Retrato  da  Escola"  .  O  fato  de  estar  inserido
no  contexto  da  Marcha  dá  ao  seu  resultado,  embora  subjetivamente,  a  dimensão  da  luta  coletiva.  O  fato  de  ser,  como  o  é,  um
instrumento  objetivo  de  coleta  de  dados  quantitativos  e  qualitativos,  lhe  confere  condições  concretas  de  leitura  da  realidade.  É
cruzando  estes  dois  universos  que  queremos  potencializar  o  "Retrato  da  Escola"  .  Como  um  documento  de  denúncia  e  de  anúncio,
revelador  de  muita  coisa  que  já  sabíamos,  mas,  também,  despertador  de  tantas  outras  que  precisam  ser  ditas  e  re-conhecidas.
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Código: 1221

Título: Brasil o Estado de uma Nação 2005/2006

Site: http://www.ipea.gov.br/default.jsp

Palavra Chave: Educação; Analfabetismo; Escolaridade; Ensino Médio.

Resumo:  Apresentação

Com  esta  nova  edição  do  Radar  Social  2006,  o  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  (Ipea)  busca  fornecer  ao  público  não
especializado  um  instrumento  que  lhe  permita  entender  e  acompanhar  a  evolução  das  condições  de  vida  da  população  brasileira.
Elaborado  pela  Diretoria  de  Estudos  Sociais  (Disoc-Ipea),  o  Radar  Social  apresenta  de  forma  clara  e  concisa  as  dificuldades  que  os
cidadãos  brasileiros  em  geral,  e  alguns  grupos  em  particular,  enfrentaram  entre  2001  e  2004  para  ter  acesso  ao  trabalho,  à  renda,  à
educação,  à  saúde,  à  moradia  e  à  segurança.  O  leitor
encontrará  no  Radar  dados  nacionais  e  para  cada  estado  da  Federação,  selecionados  com  base  em  análise  dos  problemas  e  das
transformações  ocorridos  no  panorama  social  brasileiro,  de  modo  a  permitir  a  identificação  dos  desafios  futuros.
Editado  sob  forma  impressa  nos  anos  ímpares  e  em  meio  eletrônico  nos  anos  pares.  O  Radar  destina-se  a  diversos  públicos,  entre  os
quais  os  componentes  dos  poderes  Executivo  e  Legislativo,  federal,  estadual  e  municipal,  assim  como  os  representantes  da  sociedade
civil  em  conselhos  que  auxiliam  a  formulação  e  implementação  das  políticas  sociais.  Com  esta  publicação,  todos  ganham  uma
ferramenta  útil  para  o  desempenho  de  suas  funções.
As  informações  apresentadas  são  as  mais  recentes  e  registram  avanços  generalizados  em  todas  as  áreas  com  respeito  à  redução  dos
problemas  e  das  desigualdades  sociais  do  país.  São  avanços  importantes,  mas  de  magnitude  modesta,  deixando  claro  que  a  solução  das
carências  há  muito  acumuladas  demanda  tempo  e  persistência.  De  animador  vale  registrar  que  eles  indicam  que  os  problemas  não  são
insolúveis  e  que  maiores  esforços  precisam  ser  empreendidos  para  acelerar  o  ritmo  das  mudanças.
Para  uma  instituição  como  o  Ipea,  que  tem  se  dedicado  aos  estudos  das  questões  sociais  do  país,  a  elaboração  e  a  divulgação  de  um
instrumento  como  o  Radar  Social  representam  mais  uma  oportunidade  para  democratizar  o  conhecimento,  estimular  o  debate  e
contribuir  para  o  aperfeiçoamento  das  ações  voltadas  para  a  melhoria  das  condições  de  vida  da  população  brasileira.

Luiz  Henrique  Proença  Soares
Presidente  do  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada
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Resumo:  (RESUMO/PROJETO)                 Brasil:  o  estado  de  uma  nação    

O  estudo  tem  por  objetivo  apresentar  à  sociedade,  de  maneira  acessível,  uma  sistematização  do  conhecimento  disponível  sobre
realidade  brasileira  que  ajude  a  avançar  em  termos  de  desenvolvimento  humano.  Trata-se  de  responder  a  quatro  grandes  questões:  (i)
quem  somos  nós,  brasileiros,  ou,  em  outras  palavras,  quais  são  os  traços  idiossincráticos,  vantagens  comparativas  e  limitações  que
conferem  identidade  própria  ao  nosso  processo  de  desenvolvimento  humano;  (ii)  em  que  ponto  estamos  no  processo  de
desenvolvimento  humano,  ou  dito  de  outra  maneira,  oferecer  um  quadro  detalhado  de  como  anda  e  também  como  têm  evoluído  as
diversas  dimensões  do  desenvolvimento  humano  em  nosso  país;  (iii)  onde  queremos  chegar  neste  processo  de  desenvolvimento
humano.  Para  responder  a  tal  pergunta,  mais  importante  do  que  definir  metas  fechadas  é  ter  conhecimento  sobre  a  compatibilidade  de
diversos  resultados  e  todos  os  conflitos  envolvidos  (trade-offs);  e  (iv)  como  devemos  prosseguir  para  chegar  aonde  queremos.
Portanto,  o  que  se  pretende  é  que  "Brasil:  o  estado  de  uma  nação"  apresente  à  sociedade  um  mapa  dos  diversos  caminhos  alternativos  e
os  conflitos  entre  as  diversas  opções  de  modoa  incrementar  o  processo  de  desenvolvimento  humano.  
Brasil:  o  estado  de  uma  nação  Mercado  de  trabalho,  emprego  e  informalidade

(RESUMO-EDIÇÃO  2006,  mais  especificamente  o  capítulo  3)

O  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  (IPEA)  lançou  nesta  quarta-feira,  9  (nove)  de  agosto,  o  segundo  livro  da  série,  iniciada
em  2005,  Brasil:  o  estado  de  uma  nação.  Aberta  por  uma  análise  e  avaliação  da  conjuntura  econômica  no  período  2004-2005,  com  foco
na  Política  Monetária,  a   nova  obra  é  composta  por  8  (oito)  capítulos  e  é  especialmente  dedicada  à  análise  da  realidade  e  das
perspectivas  do  Mercado  de  Trabalho  brasileiro.  A  íntegra  da  edição  2006  de  Brasil:  o  estado  de  uma  nação  está  disponível  no  site
www.ipea.gov.br  

Introdução

A  edição  2006  de  Brasil:  o  estado  de  uma  nação  procura  desvendar  os  mistérios  do  mercado  de  trabalho  no  país,  discutindo  diversos
aspectos  que  têm  limitado  o  seu  desempenho  e  apontando  caminhos  no  sentido  de  aprimoramentos  institucionais  que  elevem  sua
eficácia  operacional,  de  modo  a  ampliar  a  participação  dos  indivíduos,  a  garantir  proteção  social  e  a  oferecer  melhor  ambiência
empresarial  para  que  nossas  firmas  possam
se  desenvolver  e  competir  neste  mundo  globalizado.  O  terceiro  capítulo  trata  da  educação  no  Brasil  e  suas  condicionantes,  assim  como
dos  muitos  desafios  que  se  tem  de  enfrentar  para  que  o  sistema  educacional  atinja  seus  objetivos  de  elevar  a  qualificação  da
mão-de-obrae  o  nível  de  vida  da  população,  abrindo  portas  para  uma  melhor  distribuição  de  renda  e  a  inclusão  de  jovens  que  têm  na
educação  a  única  esperança  de  escapar  da  pobreza.
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Resumo:  Texto  para  Discussão    (RESUMO  PROJETO)

Os  Textos  para  Discussão  Ipea  consistem  em  publicação  seriada,  sem  periodicidade  regular,  que  divulga  resultados  parciais  e  finais  de
estudos  e  pesquisas  elaborados  pelo  corpo  técnico  do  Instituto  ou  em  parceria  com  instituições  congêneres,  com  vistas  à  divulgação,
discussão  e  coleta  de  sugestões.  A  coleção,  cujo  primeiro  número  foi  publicado  em  1979,  é  o  mais  genuíno  meio  de  divulgação  e
circulação  de  conhecimento,  idéias  e  propostas  de  políticas  públicas  da  instituição.  Ela  reflete  a  diversidade  e  o  caráter  interdisciplinar
da  produção  intelectual  do  Ipea,  expressos  na  heterogeneidade  de  temas  de  pesquisa,  de  metodologias  utilizadas  e  de  linhas  de
pensamento  e  interpretações  sobre  os  fenômenos  econômicos  e  sociais  do  país.  Para  melhor  conhecer  o  perfil  da  coleção  como  um
todo,  é  útil  a  consulta  ao  Texto  para  Discussão  número  1000,  que  resume  e  apresenta,  de  maneira  organizada  por  temas,  os  trabalhos
considerados  mais  relevantes  e  inovadores  produzidos  pelo  Instituto  e  publicados  na  série.  A  edição,  elaborada  em  2004  como  parte
das  comemorações  dos  40  anos  do  Ipea,  registrou  a  história  da  Casa  por  meio  das  contribuições  contidas  nos  Textos  para  Discussão
publicados  até  então.   Os  títulos  lançados  a  partir  de  2004  estão  classificados  por  áreas  e  subáreas  segundo  o  sistema  do  Journal  of
Economic  Literature  (JEL).

TEXTO  PARA  DISCUSSÃO  No  1352:  DESCENTRALIZAÇÃO  DA  EDUCAÇÃO  PÚBLICA  NO  BRASIL:  TRAJETÓRIA  DOS
GASTOS  E  DAS  MATRÍCULAS  

SINOPSE  -  Este  trabalho  analisa  o  processo  de  descentralização  da  educação  pública  no  Brasil  iniciado  em  meados  da  década  de  1990.
O  ponto  de  partida  é  um  resgate  histórico  da  gestão  da  política  educacional  brasileira,  fortemente  ligada  às  transformações  políticas  e
econômicas  da  história  recente  do  país.  Em  seguida,  o  foco  recai  sobre  o  quadro  institucional-legal  e  a  estrutura  de  financiamento  e  de
competências  dos  entes  federados  em  relação  ao  provimento  da  educação,  com  ênfase  no  período  compreendido  entre  1995  e  2005,
quando  ocorrem  importantes  alterações  legais  e  o  processo  de  descentralização  é  aprofundado.  São  apresentados  também  os  resultados
desse  processo,  com  destaque  para  a  trajetória  dos  gastos  públicos  e  a  evolução  da  matrícula  nos  diversos  níveis  e  modalidades  da
educação  de  cada  uma  das  três  esferas  de  governo  
federal,  estadual  e  municipal.  Nesse  particular,  os  dados  apontam  para  uma  sucessiva  municipalização  dos  recursos  e  das
responsabilidades  na  oferta  educacional,  o  que  foi  motivado  em  grande  parte  pelo  quadro  institucional-legal  vigente  à  época.
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Título: Metodologia para Aprimoramento Contínuo de Instituição de Ensino: Estudo de Caso
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Palavra Chave: ambiente, organização, estratégias, planejamento, empresarial.

Resumo:  O  objetivo  da  presente  pesquisa  é  identificar,  descrever  e  analisar  o  ambiente  organizacional,  bem  como  as  estratégias
empregadas  atualmente  pelo  Centro  Educacional  Fucapi,  instituição  de  ensino  privado,  sem  fins  lucrativos.  O  método  de  Investigação
adotado  foi  o  Estudo  de  Caso.  Quanto  ás  perspectivas  da  pesquisa,  pode-se  dizer  que  se  trata  de  um  Estudo  Descritivo  O  universo  da
Pesquisa  é  o  Centro  Educacional  Fucapi  -  CEEF  e  a  população  é  composta  pelos  colaboradores  dessa  instituiçáo.  Os  dados  foram
coletados  através  de  reuniões,  entrevistas,  instrumento  fechado,  bem  como  análise  de  documentos  internos  do  CEEF.  Por  fim,  a
descrição  e  a  análise  dos  dados  foram  realizadas  através  da  utilização  de  técnicas  qualitativas  e  quantitativas.  Os  resultados  obtidos
demonstram  que  a  adoçâo  do  Modelo  de  Planejamento  Estratégico  Participativo  aliado  à  metodologia  do  Ciclo  PDCA  pode  gerar  um
processo  de  melhoria  contínua  a  médio  e  longo  prazo,  visto  que  a  participação  dos  colaboradores  do  CEEF  possibilitou  ao  pesquisador
e  também  á  gerência  da  instituição  uma  maior  sinergia  e  comprometimenio  frente  às  dificuldades  diárias  enfrentadas  pelo  Centro.  O
processo  inictal  de  análise  dos  ambientes  externo  e  interno  da  instituiçao  permitiu  a  visualização  de  seu  campo  de  açâo,  podendo,
assim,  desenvolver  melhor  as  Oportunidades  e  os  Pontos  Fortes  identificados  e  dessa  forma  encontrar  meios  para  converter  as
Ameaças  e  os  Pontos  Fracos  em  benefícios  para  o  CEËF.  Em  relação  á  análise  e  descrição  das  Estratégias  Empresariais  adotadas  peio
CEEF,  foi  possível  constatar  que  OS  elementos  dos  Ambientes  Externo  e  Interno  analisado  refletem  diretamente  no  ambiente
organizacional,  por  vezes  prejudicando,  e.  em  outras  facilitanto,  o  seu  desempenho.  Esses  elementos  também  refletem  na  confirmação
ou  não  no  que  se  refere  à  aplicabilidade  das  estratégias  atuais,  podendo  levar  à  adoção  de  novas  estratégla.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Resumo:  A  satisfação  do  cliente  é  um  ponto  fundamental,  pois  pode  tornar-se  um  diferencial  nas  empresas.  Essa  importância  foi
verificada  na  literatura  e  pesquisada  numa  escola  de  nível  médio  e  fundamental.  Houve  a  preocupação  em  não  colocar  o  aluno  numa
situação  de  cliente  (comprador),  em  que  há  troca  de  valores  financeiros,  mas  sim,  como  consumidor  de  um  serviço.  No
desenvolvimento  do  trabalho,  tem-se  o  exame  da  literatura  mais  atualizada  sobre  satisfação  de  clientes/consumidores,  passando  pelo
marketing  aplicado  às  instituições  educacionais  e  a  descrição  de  vários  autores  sobre  satisfação  do  cliente/consumidor  de  serviços.
Procurando  identificar  quais  critérios  e  variáveis  que  o  consumidor  de  um  serviço  usa  para  avalia-lo,  foi  pesquisado  numa  instituição
educacional,  a  percepção  de  qualidade  dos  seus  serviços,  verificada  por  dois  grupos  de  alunos  (ensino  Fundamental  e  Médio).  A
pesquisa  baseou-se  num  modelo  de  atributos  de  qualidade  e  foi  feita  através  de  um  levantamento  (questionário)  junto  a  483  alunos  do
Colégio  Cenecista  Márcio  Paulino  de  Sete  Lagoas  -  MG  Verificou-se  nos  resultados  que  os  atributos  de  qualidade  variam  conforme  o
nível  de  ensino.  A  pesquisa  demonstrou  que,  em  serviços  supostamente  iguais,  como  sala  de  aula,  laboratório  de  química,  biblioteca  e
professores,  as  avaliações  são  diferentes,  porque  possuem  "qualidades"  diferentes,  pois  os  alunos  têm  necessidades  e  percepções
diferentes.  Constou-se  que  as  variáveis  com  maiores  índices  de  rejeição  foram  o  uniforme  e  alguns  atributos  de  qualidade  da
biblioteca.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Resumo:  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  EXPANSÃO  DO  ENSINO  MÉDIO  NUM  CONTEXTO  DE
GESTÃO  INTERGOVERNAMENTAL:  A  LIÇÃO  DE  RIBEIRÃO  DAS  NEVES.Gestão  Pública   Análise  e  compreensão  da
administração  pública  tendo  em  vista  a  melhoria  das  condições  gerenciais  nas  atividades  governamentais  bem  como  melhor
desempenho  do  serviço  público  em  atendimento  às  demandas  da  sociedade.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  propor  um  instrumento  de  avaliação  para  verificar  os  resultados,  a  excelência  do
desempenho  e  o  aprendizado  contínuo  do  segmento  de  educação.  Após  estudo  teórico  sobre  metodologias  de  avaliação,  foi  elaborada
numa  pesquisa,  de  auto-avaliação,  utilizando  os  Critérios  de  Excelência  do  Premio  Nacional  da  Qualidade  -  PNQ  2001,  adaptados  para
educação.  O  instrumento  tem  por  finalidade  criar  um  modelo  de  avaliação  para  checar  como  está  a  aplicação  e  quais  são  os  resultados
da  gestão  das  escolas.  Os  resultados  obtidos  foram  realizados  em  25  (vinte  e  cinco)  escolas  entre  públicas  e  privadas  do  ensino  médio
do  Estado  do  Rio  e  Janeiro.
Obs.  Ensino  Profissionalizante

Data Pesquisa: 28/2/2009

Autor: Marlene Jesus Soares Bezerra

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 28/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2003 Eixos Secundário:

Pagina 1.227 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1228

Título: As escolas públicas de nivel médio como organizações sociais e os efeitos da publicização

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200310331002013015P1

Palavra Chave: organizações escolares, modelos de gestão, ambiente de tarefa.

Resumo:  Este  trabalho  foi  realizado  em  escolas  públicas  nos  estados  de  São  Paulo  e  Rondônia,  nas  cidades  de  Campo  Limpo  Paulista
e  Cacoal,  respectivamente,  por  meio  da  identificação  dos  problemas  pertinentes  ao  processo  administrativo  e  a  definição  de  estratégias
especificas  que  norteiam  as  atividades  da  gestão  escolar.  As  análises  contemplaram  vários  aspectos  das  rotinas  diuturnas  das
organizações  escolares  partindo  de  técnicas  de  envolvimento  e  comprometimento  profissional  direcionada  aos  docentes  e  diretores,
objetivando  oferecer  subsídios  pra  a  elevação  da  auto-estima,  bem  como  das  relações  interpessoais  no  trabalho.  Em  outro  momento
analisou-se  a  hiper-dependência  das  organizações  escolares  aos  mecanismos  tradicionais  aplicados  pelo  atual  sistema  de  ensino,
buscando-se  a  ruptura  e  a  criação  de  novos  paradigmas  organizacionais.  A  pesquisa  identificou  as  diferenças  sócioeconômicas  de  cada
organização  escolar,  bem  como  a  personalidade  individual  e  as  perspectivas  de  cada  uma  no  meio-ambiente  onde  estão  inseridas.  O
estudo  avaliou  a  aplicação  de  um  novo  modelo  de  gestão  escolar  em  detrimento  dos  atuais,  e  mensurou  sua  efetividade  baseado  na
individualidade  e  potencialidades  de  cada  organização  escolar.  A  fim  de  se  consolidar  a  pesquisa,  houve  a  aplicação  de  modelo
intervencionista  onde,  de  maneira  esclarecedora,  se  procurou  mudar,  dentro  de  limites  previamente  estabelecidos  pela  pesquisa,
modelos  arcaicos  e  extremamente  empíricos  nos  processos  de  gesso,  bem  como  a  definição  da  figura  do  diretor  no  contexto,  separando
as  atividades  pedagógicas  das  administrativas.  Também  se  promoveu  alterações  no  clima  organizacional  das  organizações  escolares
pesquisadas  por  meio  de  técnicos  de  desenvolvimento  organizacional,  como  Brainstorming,  Análise  Transacional  e  Benchmarking.
Utilizando-se  de  outro  método  de  pesquisa,  estudou-se  o  caso  especifico  de  uma  organização  escolar  piloto  e  mensurou-se  as
possibilidades  e  oportunidades  que  tal  organização  encontraria  em  seus  ambientes  geral  e  de  tarefa  que  promovessem  um  crescimento
da  organização  independente  do  sistema  atual.  Estudou-se  um  novo  modelo  de  gestão  baseado  nos  princípios  expostos  pelo  Ministério
da  Administração  e  Reforma  do  Estado  conhecido  como  Organizações  Sociais  e  o  afastamento  do  Estado  das  atividades  onde  este  não
apresenta  eficiência,  processo  chamado  de  Publicização.  Os  resultados  observados  foram  importantes  no  contexto  administrativo,  haja
vista  a  variação  de  personalidade  de  cada  organização  escolar,  concluindo-se  que  um  modelo  genérico  torna-se  ineficiente  na  medida
em  que  são  aplicados  em  ambientes  organizacionais  distintos.  Concluiu-se  que  a  autonomia  de  cada  organização  escolar  apresenta-se
como  elemento  analisador  de  recursos  do  ambiente  geral  que  fomentam  o  desenvolvimento  e  o  crescimento  em  detrimento  das
determinações  impostas  nelas  Secretarias  Estaduais  que  na  maioria  das  vezes,  desconhece  por  completo  as  carências  e  necessidades  de
cada  uma  delas.  Substituindo-se  o  atual  modelo  de  gestão  pelo  modelo  de  Organizações  Sociais,  concluiu-se  que  a  própria  sociedade
tem  mecanismos  e  técnicas  específicas  para  a  resolução  de  cada  problema  organizacional  específico,  criando  situações  de  intensa
interação  com  os  ambientes  geral  e  de  tarefa  tornando-se,  então,  extremamente  eficiente  em  todos  os  aspectos,  tanto  pedagógicos
quanto  administrativos.
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Título: Competência básica: mensurando a importância dos componentes educacionais para sua construção

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313342001013069P9

Palavra Chave: QFD; EDUCAÇÃO PROFISSIONAL; ENSINO PROFISSIONALIZANTE.

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  mensurar  o  grau  de  importância  dos  componentes  do  processo  educacional  na  construção  das
competências  básicas  prioritárias  para  uma  instituição  de  ensino  específico.  Em  virtude  do  objetivo  geral  da  pesquisa,  identificaram-se,
também,  as  competências  básicas  requeridas  dos  técnicos  de  nível  médio  pelo  mercado  de  trabalho  paranaense.  No  referencial  teórico
analisou-se  a  evolução  histórica  brasileira  e  o  contexto  atual  para  se  compreender  a  necessidade  de  uma  educação  eficaz,  as
competências  básicas  requeridas  dos  profissionais  de  hoje,  a  educação  brasileira  e,  em  especial,  a  educação  profissional  –  seu  histórico
nacional  e  sua  situação  atual.  Por  fim,  abordou-se  nessa  revisão,  elementos  do  processo  educacional  que  promovem  o  desenvolvimento
de  competências  nos  ambientes  escolares.  O  método  que  caracteriza  o  desenvolvimento  da  presente  pesquisa  está  fundamentado  nos
princípios  do  QFD  –  Quality  Function  Deployment.  Os  dados  e  informações  para  consolidar  a  pesquisa  foram  obtidos  de  forma  bem
diversificada,  sendo,  basicamente,  através  de  pesquisas  qualitativas  e  quantitativas,  com  dois  públicos  distintos:  profissionais  da  área
educacional  e  profissionais  do  mercado  em  geral.  Esta  pesquisa  utilizou  o  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  de  Curitiba  como
um  estudo  de  caso  em  particular,  entretanto  seus  métodos  e  grande  parte  dos  resultados  obtidos  podem  ser  reutilizados  para  outras
instituições  públicas  e  privadas  de  ensino,  principalmente  localizadas  no  Estado  do  Paraná.  A  análise  de  dados  foi  efetuada  sobre  os
componentes  do  processo  educacional,  que,  para  esta  pesquisa,  foram  classificados  em  dois  grandes  grupos:  processo
ensino-aprendizagem  e  recursos,  que  por  sua  vez,  foram  subdivididos  em  recurso  docente,  discente,  material  e  de  gestão.  Com  a
utilização  do  QFD,  foram  estabelecidos  graus  de  importância  para  os  componentes  de  cada  recurso,  bem  como  para  os  componentes  do
processo  ensino-aprendizagem,  o  que  possibilitou  identificar  os  mais  importantes  para  a  construção  das  competências  básicas  na
instituição  de  ensino  em  questão.
Obs.
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Título: Uma proposta de ensino de língua portuguesa para o ensino médio: reflexão e análise
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Palavra Chave: 

Resumo:  Não  informado.  
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Título: Realidade ou ficção?: a análise de desenhos animados e filmes motivando a física na sala de aula
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Palavra Chave: Ensino e aprendizagem, Ensino de Física, Recursos audiovisuais.

Resumo:  Este  trabalho  relata  a  utilização  de  trechos  de  filmes  produzidos  pela  indústria  cinematográfica  como  elemento  motivador  de
alunos  do  Ensino  Médio,  no  estudo  de  um  tema  específico  de  Física.  O  tema  Fluidos  foi  abordado  com  a  utilização  de  trechos  dos
filmes  Pearl  Harbor,  K-19:  the  Widowmaker  e  Turbulence,  além  do  desenho  animado  Você  já  foi  à  Bahia?.  Os  clipes  foram  exibidos
em  cinco  momentos  diferentes  e,  a  partir  de  cada  um  desses  momentos,  foi  trabalhado  um  bloco  de  conteúdos  abrangendo  todo  um
curso  de  Fluidos.  A  proposta  foi  aplicada  em  duas  turmas  da  Escola  de  Ensino  Médio  Almirante  Lamego  em  Laguna,  SC,  uma  cidade
litorânea.  Foi  explorado  o  estudo  das  embarcações  e,  também,  incluído  o  estudo  da  fluidodinâmica,  em  geral  não  tratada  no  Nível
Médio.  O  trabalho  foi  embasado  pela  teoria  de  desenvolvimento  humano  histórico-cultural  de  Vygotsky,  e  pelas  teorias  de
aprendizagem  significativa  de  Ausubel  e  de  Novak.  Entrevistas  e  depoimentos  realizados  com  os  alunos,  além  de  observações  diárias,
revelaram  que  eles  ficaram  mais  motivados  e  envolvidos  nas  aulas,  passando  a  perceber  a  Física  como  ligada  a  situações  da  sua
realidade,  além  de  passarem  a  adotar,  como  espectadores,  uma  atitude  mais  crítica  em  relação  aos  filmes.  Como  produto  da  aplicação
da  proposta,  resultou  a  edição  de  um  CD,  acompanhado  de  um  texto  (manual)  colocando  sucintamente  algumas  sugestões  para  seu  uso
em  sala  de  aula,  visando  à  utilização  do  material  por  outros  professores  de  Física  do  Ensino  Médio.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Palavra Chave: Administração escolar, planejamento, organização e habilidade.

Resumo:  CARMO,  Carmem  Lúcia  do.  Gestão  escolar:  Caracterização  das  ações  gerenciais  dos  diretores  das  escolas  estaduais  de
ensino  fundamental  e  médio  na  cidade  de  Jataí  -  GO.  Seropédica:  UFRRJ,  2004,  93  p.  (Dissertação,  Mestrado  em  Gestão  e  Estratégia
em  Negócios).  Um  dos  grandes  desafios  do  mundo  moderno  é  desenvolver  a  qualificação  e  o  potencial  das  pessoas  para  se  obter  maior
comprometimento  com  os  resultados  desejados.  A  educação  em  especial  a  escola  não  pode  fugir  desta  regra,  como  toda  instituição,
precisa  ser  bem  administrada  para  atingir  seus  objetivos.  Esta  pesquisa  discute  as  ações  administrativas  dos  diretores  de  escolas
públicas  estaduais  do  ensino  fundamental  e  médio  na  cidade  de  Jataí  -  Go.  Tem  o  objetivo  de  analisar  até  que  ponto  a  pequena
familiaridade  sobre  funções  da  administração  dificulta  as  atividades  de  um  diretor.  E  ainda  procura  mostrar  a  importância  da  formação
de  conceitos  da  administração  para  o  cargo  de  diretor  escolar.  Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa  exploratória  de  caráter  social,
envolve  doze  (12)  diretores  da  rede  Estadual  de  educação  que  passaram  por  um  processo  eletivo.  Inicialmente  envolveu  um  estudo
diagnóstico  na  Delegacia  de  Educação  Estadual  com  a  finalidade  de  identificar  as  escolas  existentes  e  seus  respectivos  diretores.
Posteriormente  foi  aplicado  um  questionário  junto  aos  diretores  e  feito  o  levantamento  das  informações.  A  análise  dos  resultados
envolveu  questões  de  dimensões  administrativas,  financeiras  e  jurídicas.  Os  resultados  mostraram  que:  a  maioria  dos  diretores  tem
dificuldades  em  trabalhar  o  planejamento  financeiro  da  escola;  que  a  falta  de  organização  é  a  causa  das  improvisações
administrativas/pedagógicas  que  ocorrem  na  escola;  os  mesmos  não  tinham  prévio  conhecimento  sobre  as  atividades  de  um  diretor
escolar;  ressaltam  que  o  acompanhamento  das  atividades  administrativas  e  pedagógicas  é  feito  por  terceiros;  ainda  desconhecem  os
princípios  básicos  que  regem  a  administração  pública;  e  declaram  ter  dificuldade  em  planejar  e  trabalhar  o  tempo.  Concluiu-se  que,  em
face  à  complexidade  e  as  dificuldades  apresentadas  no  desempenho  do  cargo  de  diretor,  há  necessidade  do  conhecimento  de  funções
administrativas  para  o  exercício  do  mesmo,  considerado  por  75%  dos  entrevistados  como  imprescindível  para  o  desempenho  de  suas
atividades.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Palavra Chave: Ensino de Solo; Educação Ambiental; Material Didático; Solo.

Resumo:  O  solo  é  um  recurso  natural  dinâmico  com  influência  direta  na  formação  e  organização  das  comunidades  e,  portanto,  da
biodiversidade.  Ações  antrópicas  de  uso  e  manejo  inadequados  dos  solos  têm  resultado  degradações  em  níveis  variados,  o  que  implica
diminuição  da  produtividade,  necessidade  de  insumos  agrícolas  de  reposição  e  de  recursos  tecnológicos.  No  entanto,  o  emprego  de
tecnologias  somente  garante  resultados  se  houver  efetivamente  o  envolvimento  do  componente  humano,  desenvolvendo-lhe  o
conhecimento  e  a  conscientização.  Nesse  contexto,  a  educação  deve  assumir  uma  perspectiva  reformuladora,  co-partícipe  da  inclusão  e
equidade  sociais.  Embora  seja  difícil  estabelecer  uma  ética  ambiental  entre  as  populações  assediadas  pela  fome  e  a  miséria,  a  educação
ambiental  torna-se  parceira  na  promoção  da  sustentabilidade,  configurando-se  num  espaço  de  práticas  e  reflexões  críticas  sobre  o
modelo  de  desenvolvimento,  sobretudo  para  os  jovens  adolescentes,  cujo  desenvolvimento  cognitivo  é  compatível  com  aquele
necessário  a  exercer  tais  questionamentos.  A  consulta  às  principais  editoras  e  a  análise  dos  materiais  didáticos  disponíveis  sobre  solos
revelaram  a  quase  inexistência  de  edições  para  o  ensino  médio  e,  quando  existem,  encontram-se  de  forma  fragmentada,  sem  maiores
aprofundamentos  na  problemática  ambiental.  Assim,  considerando  a  carência  de  obras  didáticas  com  a  abordagem  ambiental,  o
objetivo  deste  trabalho  consiste  em  propor  um  material  didático  sobre  solos  para  o  ensino  médio.  A  construção  do  conhecimento
torna-se  mais  efetiva  à  medida  que  a  relação  ensino-aprendizagem  possa  ajustar-se  às  necessidades  da  realidade  local:  grau  de
aprofundamento  que  se  pretende,  desenvolvimento  cognitivo  de  quem  aprende,  recursos  materiais  de  que  se  dispõem,  dentre  outros.
Nesse  sentido,  o  material  proposto  foi  elaborado  a  partir  da  ressignificação  de  obras  e  autores  tradicionais,  juntamente  com
experiências  pedagógicas  desenvolvidas  pessoalmente  no  ensino  médio.  O  conteúdo  está  organizado  em  duas  partes:  teórica  e  prática.
Inicialmente,  estão  estabelecidos  os  conceitos  e  características  dos  solos  -  fundamentos.  Em  seguida,  estão  relacionados  os  principais
fatores  de  degradação,  suas  causas  e  conseqüências,  e  algumas  das  práticas  conservacionistas  mais  importantes  e  suas  vantagens.
Finalizando,  a  parte  de  caráter  interativo  apresenta  uma  lista  de  páginas  na  internet,  questões  e  experimentos  para  que  se  possam
problematizar  e  vivenciar  alguns  aspectos  sobre  os  solos  que  podem  ser  motivadores  para  o  conhecimento  e  a  consciência  cidadã  em
busca  de  uma  sociedade  sustentável.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Palavra Chave: Educação Ambiental; Proj.Didático; Ferram.Qualidade.

Resumo:  O  estudo  teve  como  objetivo  promover  com  uso  da  metodologia  de  projeto-didático  o  processo  educativo  da  matéria
Educação  Ambiental  junto  a  educandos  do  1°  ano  do  Ensino  Médio,  da  Escola  Estadual  Marcantonio  Vilaça,  visando  sensibilizá-los
para  a  compreensão  global  da  vida,  da  natureza  e  para  o  desenvolvimento  de  atitudes  educativas  de  proteção  ao  meio  ambiente,  na
escola,  junto  à  família  e  na  comunidade.  Como  suporte  metodológico  articulou-se  para  abordagem  do  enfoque  reflexivo,  aplicativo,
analítico  e  crítico  presente  no  método  indutivo,  nos  procedimentos  operacionais  elaborativos,  fez-se  uso  dos  métodos:  histórico,  do
estudo  de  caso,  da  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  para  a  coleta  de  dados  da  entrevista,  do  questionário  avaliativo,  da  técnica  do
mapeamento,  da  descrição  quali-quantitativa  e  da  estatística,  combinando  com  estes  recursos,  sistematizou-se  com  base  no  aporte
teórico  selecionado  o  Modelo  Cognitivo  para  Aperfeiçoamento  Contínuo  de  Recursos  Pedagógico-Didático  em  Educação  Ambiental  -
MCEA,  que  orientou  o  desenvolvimento  e  as  análises  por  meio  de  ferramentas  pedagógica-didáticas  e  da  qualidade  total.  Os  resultados
produzidos  no  desenvolvimento  das  atividades  intra  e  extra-classe,  com  ações  interdisciplinares  enfatizando  como  temas  principais:
água,  solo  e  ar;  e  secundários:  meio  ambiente  natural  e  construído,  exposição  de  filmes,  execução  de  dinâmicas  de  grupo,  técnica  da
construção  de  frases  e  elaboração  de  cartazes,  visitas  ao  aterro  controlado,  a  SEMULSP  e  a  indústria  Multibrás  da  Amazônia,  e
participação  em  palestras  tendo  como  enfoques  a  questão  ambiental,  obtendo-se  pelo  processo  educativo  da  EA,  nas  atividades
interativas,  informativa  e  formativas  o  crescimento  e  desenvolvimento  do  educando  para  uma  visão  concreta  da  realidade  sobre  a
problemática  ambiental,  fatos  comprovados  pelo  uso  das  ferramentas  selecionadas  para  descrição  e  análises  dos  dados  coletados,  que
confirmaram  à  absorção  dos  conteúdos  pelos  discentes.  Concluiu-se,  que  o  uso  das  técnicas  selecionadas,  além  de  apresentarem-se
eficientes  e  eficazes,  proporcionaram  comprovar  à  evolução  no  eixo  da  sensibilização  sobre  o  progresso  do  alunado,  na  compreensão  e
apreensão  do  significado  do  que  representa  meio  ambiente  natural  e  construído,  bem  como  a  necessidade  de  atitudes  de  defesa  daquele,
condição  que  confirmou  a  problemática  e  os  objetivos  definidos,  alcançado  por  meio  da  metodologia  elaborada,  permitindo  contribuir
ativamente  para  o  crescimento  do  educandos,  para  a  formação  da  cidadania  e  para  a  reformulação  de  valores  éticos  e  morais
individuais  e  coletivos;  possibilitando-lhes  também,  não  só  a  mudança  de  condutas,  mas  o  desenvolvimento  de  competências  para  o
agir  individual  e  coletivamente  à  intervir  na  proteção  do  meio  ambiente;  e,  disponibilizar  conteúdos  teórico-técnico  testado
empiricamente  com  pleno  êxito,  para  serem  utilizados  em  novos  projetos  que  tenham  como  proposta  fim,  serviços  educacionais  ou  de
medição,  monitoramento,  identificação  de  oportunidades  de  melhorias  das  atividades  em  organizações  de  serviços  em  cursos  formal  ou
informal.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Relação entre formação profissional e empregabilidade: uma análise dos egressos na área de construção 
civil do CEFET-PE

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20044625001019055P0

Palavra Chave: Formação Profissional, Empregabilidade, Mercado De Trabalho.

Resumo:  Este  estudo  investiga  as  condições  de  empregabilidade  dos  egressos  da  Área  de  Construção  Civil  dos  Cursos  de  Edificações
e  Construção  de  Edifícios,  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Pernambuco.  A  área  citada  foi  escolhida  por  ser  a  primeira
do  CEFET-PE  a  implantar  seus  cursos  nos  moldes  da  nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional.  Os  referidos  Cursos  foram
estruturados  de  acordo  com  resultados  obtidos  através  de  pesquisa  de  mercado,  que  apontou  o  setor  com  tendência  de  crescimento  na
cidade  do  recife.  A  estrutura  curricular  foi  desenhada  após  o  advento  da  Reforma  da  Educação  Profissional,  ocorrido  no  final  do  ano
de  1996  com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  n°  9394/96)  que  substituída  a  Lei  nº  5692/75.  Como  fontes  de
pesquisa  foi  analisada  a  Legislação  correspondente  a  Educação  Profissional  e  ampla  bibliografia  referente  à  Educação  e  Formação
Profissional.  Dentro  desse  enfoque,  esse  estudo  foi  realizado  com  egressos  dos  Cursos  mencionados  acima,  onde  foi  possível  analisar  a
situação  dos  mesmos  no  que  diz  respeito  à  questão  da  empregabilidade.  Foram  utilizados  três  modelos  de  questionários:  (1).  Para  os
egressos  fora  do  mercado  de  trabalho;  (2).  Para  os  egressos  estavam  trabalhando  fora  da  sua  área  de  formação;  (3).  Para  os  egressos
que  estavam  trabalhando  na  sua  área  de  formação.  Da  análise  de  depoimentos  colhidos,  verificam-se  detalhes  relevantes  valendo  a
pena  destacar  alguns  como:  os  egressos  entrevistados  são  geralmente  satisfeitos  com  a  formação  profissional  com  a  formação  recebida
e  aqueles  que  prosseguiram  seus  estudos  nos  cursos  de  graduação  sentem-se  mais  bem  preparados  do  que  aqueles  que  não  receberam
formação  profissional,  ou  seja,  cursaram  apenas  o  ensino  médio.  Esta  pesquisa  mostra  que,  apesar  dos  pontos  negativos  relativos  à
formação  profissional,  evidenciados  através  das  entrevistas,  fica  constatado  também  que  existe  uma  estreita  relação  entre  a  formação
profissional  e  a  empregabilidade,  proporcionando  ao  egresso  um  melhor  desempenho  no  curso  superior,  uma  maior  clareza  no  que  diz
respeito  à  escolha  profissional  e  uma  boa  aprendizagem  prática  capaz  de  tornar  o  egresso  da  Área  de  Construção  Civil  empregável  na
área  de  sua  respectiva  formação  ou  fora  dela.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Educação ambiental em unidades de conservação: experiência vivenciada no núcleo santa Virgínia - 
parque estadual da serra do mar do estado de São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20044133021015009P4

Palavra Chave: educação ambiental, unidade conservação.

Resumo:  O  presente  estudo  teve  por  objetivo  avaliar  a  contribuição  de  um  projeto  de  Educação  Ambiental  no  desenvolvimento  de
hábitos  e  atitudes  em  crianças  e  adolescentes.  O  projeto  foi  desenvolvido  com  alunos  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  da  Escola  "Dr.
Alfredo  José  Balbi",  colégio  integrado  a  Universidade  de  Taubaté  -  Vale  do  Paraíba,  no  estado  de  São  Paulo,  em  parceria  com  o
programa  de  uso  público  de  uma  Unidade  de  Conservação  -  Núcleo  Santa  Virgínia  -  Parque  Estadual  da  Serra  do  Mar  (Mata  Atlântica)
do  Estado  de  São  Paulo,  o  projeto  recebeu  o  título:  "Trilhas  na  Mata  Atlântica  -  Conheça  o  Verde  e  viva  melhor".  O  trabalho  teve
como  objetivo  prático,  verificar  a  contribuição  do  projeto,  através  da  analise  de  um  questionário  aplicado  na  escola  do  experimento  e
grupos  de  controle.  A  promoção  de  projetos  que  visem  firmar  parcerias  entre  programas  de  educação  ambiental,  desenvolvidos  em
escolas  e  Unidades  de  Conservação,  podem  agir  positivamente  na  efetivação  de  mudanças  de  hábitos  e  atitudes  das  futuras  gerações,
sendo  recomendada  como  uma  prática  importantíssima  no  despertar  de  valores  planetários,  principalmente  nas  crianças,  visando  com
isto,  a  construção  de  uma  sociedade  mais  feliz  e  sustentável.  
  Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: A Imagem do Colégio Militar de Belo Horizonte Perante Alunos do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004832064012001P7

Palavra Chave: imagem institucional, ensino médio, aluno, satisfação.

Resumo:  Esta  dissertação  teve  como  principal  objetivo  investigar  a  percepção  que  os  alunos  da  terceira  série  do  ensino  médio  de  2004
do  Colégio  Militar  de  Belo  Horizonte  (CMBH)  têm  da  imagem  institucional  deste  estabelecimento  de  ensino.  Buscando  clarear  o
complexo  conceito  de  imagem,  foi  desenvolvida,  inicialmente,  uma  revisão  bibliográfica.  Posteriormente,  foi  testado  um  modelo
hipotético  para  mensuração  da  imagem  institucional  deste  educandário,  a  partir  de  adaptação  do  modelo  de  Barich  e  Kotler  (1991),  o
qual  em  virtude  dos  resultados  de  análises  estatísticas  realizadas,  sofreu  alterações  e  resultou  numa  nova  proposta  de  avaliação  de
imagem  constituída  de  cinco  dimensões  (corpo  docente,  comunicação,  estrutura  física,  qualidade  e  valor  e  conduta  institucional).  Os
resultados  da  pesquisa  quantitativa,  além  de  contribuírem  para  o  enriquecimento  acadêmico  do  tema  em  estudo,  apresentam  aspectos
referentes  ao  objeto  de  análise  (CMBH),  que,  num  futuro  próximo,  ajudarão  a  instituição  a  traçar  diretrizes  estratégicas  ainda  mais
eficazes,  a  fim  de  atingir  uma  imagem  mais  positiva  internamente,  podendo  também  ser  desenvolvidas  novas  pesquisas  com
abrangência  maior  de  público  e  visando  validação  do  instrumento  de  coleta  de  dados.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: O eletromagnetismo abordado de forma conceitual no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004242001013076P5

Palavra Chave: Eletromagnetismo.

Resumo:  Este  trabalho  trata  da  aplicação  de  uma  abordagem  instrucional  centrada  nos  aspectos  conceituais,  visando  uma
aprendizagem  mais  eficaz  e  significativa  de  situações  físicas  no  Ensino  Médio.  O  objetivo  da  metodologia  aqui  empregada  é  priorizar
os  conceitos  físicos  em  relação  a  outros  recursos  como,  por  exemplo,  a  Matemática,  que  devem  ter  a  conotação  apenas  de  ferramentas,
ou  de  coadjuvantes,  no  contexto  do  ensino  de  Física  no  Nível  Médio.  A  proposta  é  desenvolver  um  material  instrucional  que  possa
servir  como  texto  de  apoio  na  abordagem  conceitual  do  Eletromagnetismo.  Este  material  foi  aplicado  no  decorrer  do  3º  trimestre  do
ano  de  2003  aos  22  alunos  da  turma  3A  da  Colégio  Estadual  Piratini  e,  posteriormente  durante  o  2o  bimestre,  aos  20  alunos  das  turmas
de  6º  semestre  da  Escola  Técnica  em  Saúde  do  Hospital  de  Clínicas  de  Porto  Alegre.  Como  avaliação  da  aplicação  dessa  proposta
pode-se  citar  que  os  alunos  mostraram-se  mais  seguros  no  momento  de  aplicar  os  conceitos,  quando  da  confecção  dos  experimentos,  e
menos  ansiosos  no  momento  formal  da  prova  avaliativa,  demonstrando  uma  maior  motivação  quando  apresentados  ao
Eletromagnetismo  contextualizado  em  situações  do  seu  dia-a-dia.  Acredita-se  que  tenha  ocorrido  uma  aprendizagem  mais  significativa
do  Eletromagnetismo  por  ter  sido  este  abordado  com  uma  maior  ênfase  na  parte  conceitual.  O  produto  educacional  produzido  neste
trabalho  de  conclusão  compreende  o  material  didático  impresso  preparado  para  o  desenvolvimento  desta  metodologia  e  entregue  para
os  alunos,  bem  como  os  instrumentos  de  avaliação  utilizados  (Anexos  A  a  F).  Como  complemento,  é  apresentado  um  CD  com  o
objetivo  de  facilitar  o  acesso  ao  material  instrucional  e  incluir  as  animações  desenvolvidas  pela  autora  usando  o  software  Flash  MX.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Qualidade de Serviços em uma instituição de ensino fundamental e médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200411232065019001P3

Palavra Chave: Qualidade de Serviços, Instituição de Ensino.

Resumo:  O  presente  trabalho  examina  a  Qualidade  de  Serviços  prestados  em  uma  Instituição  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  na  visão
dos  usuários  e  de  seus  responsáveis.  Para  isso,  criou-se  uma  escala  de  avaliação  da  Qualidade  de  Serviços,  tendo  como  base  estudos  a
esse  respeito  desenvolvidos  por  PARASSURAMAN,  ZEITHALM  e  BERRY  (1988,  1991,  1994  e  2001).
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: A concepção e a prática avaliativa dos professores de química da rede pública estadual em Goiânia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004152001016030P3

Palavra Chave: educação, química, avaliação, professores.

Resumo:  Este  estudo  tem  como  principal  objetivo  investigar  a  prática  avaliativa  dos  professores  de  Química  licenciados  em  Química,
do  quadro  efetivo,  das  escolas  da  rede  pública  estadual  de  ensino  médio  na  cidade  de  Goiânia,  bem  como,  a  relação  entre  a  avaliação  e
o  processo  de  ensino  e  aprendizagem.A  pesquisa  foi  realizada  nas  escolas  da  rede  pública  estadual  da  cidade  de  Goiânia.  Em  fevereiro
de  2003  havia  21  professores  de  Química  licenciados  em  Química  no  quadro  efetivo  da  Secretaria  Estadual  de  Educação,  dos  208,
professores  de  Química  do  ensino  médio.  Estes  21  professores  foram  tomados  como  o  universo  da  pesquisa.  O  principal  objetivo  desta
pesquisa  foi  investigar  a  concepção  e  a  prática  avaliada  desse  grupo  de  professores,  bem  como,  analisar  os  reflexos  dessa  prática  no
processo  de  ensino  e  aprendizagem.  O  trabalho  de  pesquisa  foi  realizado  baseado  em  uma  abordagem  qualitativa,  onde  se  pretendia
retratar  a  realidade  de  um  grupo  específico  (os  professores  de  Química  do  ensino  médio  da  rede  pública  estadual  de  Goiânia)  de  forma
complexa  e  profunda.  A  pesquisa  de  campo  foi  realizada  através  da  análise  documental,  de  entrevistas  e  da  observação  das  aulas  dos
professores.  O  resultados  obtidos  indicam  que  os  professores,  apesar  de  estarem  preocupados  com  a  questão  da  contextualização,  não
conseguem  aplicar  na  prática  esta  intenção,  praticam  um  ensino  transmissivo,  baseado  na  transmissão/recepção,  tendo  como  principal
recurso  o  livro  didático  de  ensino  médio.  A  fundamentação  teórica  que  embasa  o  trabalho  desses  professores,  é  a  pedagogia
tradicional.  Para  esses  professores,  a  avaliação  é  a  própria  prova,  não  fazem,  assim,  distinção  entre  avaliação  e  instrumento  de
avaliação.  Nesse  contexto,  avaliação  é  praticada  no  sentido  da  medida  e  da  verificação,  de  forma  desvinculada  do  processo  educativo.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Experimentos Virtuais Didáticos para Ensino de Mecânica dos Fluidos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042249133003017083P9

Palavra Chave: Experimentos; virtuais; didáticos.

Resumo:  Neste  trabalho  procurou-se  desenvolver  experimentos  virtuais  didáticos  para  o  ensino  de  mecânica  dos  fluidos  com  ênfase  da
utilização  da  equação  de  Bernoulli,  a  experiência  de  Reynolds  e  funcionamento  de  um  rotâmetro,  permitindo  a  realização  de
experimentos  computacionais,  com  base  em  experimentos  teóricos  já  existentes.  Utilizou-se  softwares  adequados  e  de  comprovada
credibilidade  para  o  desenvolvimento  dos  experimentos  virtuais.  Os  resultados  obtidos  foram  analisados  e  comparados  com  os
resultados  numericamente  testados.  Com  a  conclusão  deste  trabalho  pretende-se  uma  melhor  compreensão  dos  fundamentos
relacionados  às  temáticas  da  disciplina  mecânica  dos  fluidos  e  suas  aplicações  no  ensino  mediado  pelas  novas  tecnologias.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Uma disciplina de Química voltada ao meio ambiente baseada em modelos laboratoriais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200424331003010045P8

Palavra Chave: modelos laboratoriais; Química ambiental; meio ambiente.

Resumo:  O  processo  educativo  tem  que  estar  atento  e  ser  um  agente  aglutinador  dos  momentos  e  das  mudanças  que  estão  ocorrendo
no  mundo,  objetivando  o  presente  e  o  futuro  do  homem,  pois  é  fundamental  que  os  seres  humanos  conheçam  e  compreendam  o
funcionamento  dos  principais  processos  industriais  que  se  relacionam,  direta  ou  indiretamente,  com  a  natureza  diante  dos  inúmeros
acidentes  tecnológicos  que  têm  deixado  rastros  de  destruição  no  globo  terrestre.  Conseqüentemente,  o  conhecimento  da  Química
Ambiental  na  escola  secundária,  deve  ser  um  dos  vetores  formais  de  transformação  em  nível  de  ensino  visando  e  incentivando  a
formação  da  consciência  crítica  nos  processos  em  que  as  tecnologias  químicas  e  correlatas  podem  influenciar  nos  níveis  de
contaminação  ambiental.  A  proposta  deste  trabalho  consiste  no  desenvolvimento  de  um  processo  de  aprendizagem  com  base  na
construção  de  modelos  didáticos,  seja  utilizando  equipamentos  específicos  ou  até  mesmo  usando  certos  objetos  do  cotidiano,  visando
criar  nos  experimentos  as  condições  necessárias  e  fundamentais  para  que  o  conhecimento  da  Química  Ambiental  seja  ao  mesmo  tempo
crítico  e  sistêmico.  Para  exemplificar  o  programa  de  ensino  foram  selecionados  três  temas:  a  deterioração  de  pilhas  no  meio  ambiente,
a  poluição  e  a  destruição  dos  monumentos  e  mobiliários  urbanos  e  à  adição  de  álcool  à  gasolina.  A  partir  destes  temas  foram
desenvolvidos  experimentos  laboratoriais  para  evidenciar  como  tais  produtos  contaminam  o  meio  ambiente.  Acredita-se  que  a  maneira
de  pensar  na  Química  Ambiental,  associando  os  conceitos  fundamentais  da  Química  aos  parâmetros  que  compõe  um  sistema
ambiental,  esteja  intimamente  ligada  ao  ?sentir?  ou  ao  imaginar  os  fatos  observados,  naturais  ou  induzidos,  que  fluem  do  experimento.
Com  isso  é  apresentada  uma  disciplina  de  Química  voltada  ao  Meio  Ambiente  que  relaciona  modelos  laboratoriais  com  conceitos
químicos  estudados  no  Ensino  Médio.  
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: O exame nacional dos ensinos médio e superior: uma avaliação comparativa dos resultados

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042300833003017083P9

Palavra Chave: Avaliação institucional; Exame Nacional de Cursos; qualidade.

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  criticamente  o  Exame  Nacional  de  Cursos  e  propor  melhorias  no  processo  de
avaliação  das  Instituições  de  Ensino  Superior,  de  forma  a  contemplar  a  qualidade  do  corpo  discente.  Especificamente,  busca-se
levantar  a  história  do  Provão,  enfocando  o  tipo  de  avaliação  que  estava  na  base  da  proposta  inicial  feita  nos  anos  noventa,  sua
metodologia,  os  cursos  compreendidos  na  avaliação  de  cada  ano,  o  número  de  alunos  participantes,  um  levantamento  dos  resultados
por  área  de  conhecimento  e  dependência  administrativa  das  instituições,  para  mostrar  um  retrato  tirado  através  da  atual  metodologia.
Pretende-se  também,  articular  os  resultados  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  que  já  é  realizado  em  todo  o  país,  com  os
resultados  do  ENC,  para  tentar  medir  a  contribuição  efetiva  da  escola/curso  de  ensino  superior  para  a  formação  de  cidadão  e
profissional  de  uma  área.  O  método  de  pesquisa  contempla  um  levantamento  bibliográfico  em  publicações  disponíveis  na  década  de
1990,  ocasião  que  foram  criados  os  dois  exames  nacionais  (ENC  e  ENEM),  visando  identificar  a  opinião  dos  autores  sobre  avaliação
institucional,  qualidade  educacional  e  avaliação  da  educação  superior  no  Brasil;  e  uma  pesquisa  dos  resultados  dos  exames  no  período
de  1998  à  2002.  O  desempenho  médio  dos  avaliados  indica  que  tanto  no  ensino  médio,  quanto  no  ensino  superior  estão  de  um  modo
geral  insatisfatórios,  com  exceção  de  um  alunado  diferenciado  que  vindo  de  famílias  com  uma  renda  familiar  elevada,  freqüentam  no
ensino  médio  escolas  particulares  e  no  ensino  superior  universidades  públicas.  Fato  este  que  justifica,  para  melhor  avaliar  as  diferentes
IES,  a  inclusão  de  um  indicador  da  qualidade  discente  na  avaliação  institucional,  com  a  manutenção  do  Provão  e  a  realização
compulsória  do  ENEM  para  todos  os  concluintes  daquele  nível  de  ensino.  Nota-se  ainda  que  a  apresentação  dos  resultados  do  ENC,
seguindo  uma  escala  relativa,  deve  ser  mudada  para  a  escala  absoluta,  de  forma  a  possibilitar  comparações  mais  efetivas  entre  áreas  de
conhecimento  e  instituições.  
Obs.  Ensino  Profissionalizante

Data Pesquisa: 28/2/2009

Autor: Roberto de Barros Mesquita

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 28/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2004

Organização do trabalho pedagógico
Eixos Secundário:

Pagina 1.243 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1244

Título: Uma análise do uso de modelos computacionais no aprendizado de frações

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004131022014002P0

Palavra Chave: modelo de frações, aprendizagem de fraçoes, modelos computacionais.

Resumo:  Recentes  pesquisas  em  educaçao  matemática  (TALL  e  VINNER,  1998)  indicam  que  o  aprendizado  em  matemática  está  à
multiplicidade  de  modelos  em  determinado  conteúdo.  Esta  tem  o  potencial  de  ampliar  a  imagem  conceitual  e  ajuda  a  formar  uma
definição  conceitual,  os  quais  se  traduzem  em  aprendizado  efetivo,  como  vem  sendo  discutido  pela  comunidade  matemática.  Esta
pesquisa  buscou  interagir  dois  aplicativos  de  programa  de  computador  (  modelos  de  vfrações)  junto  a  um  grupo  de  alunos  para  a
confirmaçao  experimental  da  questão  da  multiplicidade  de  modelos  versus  aprendizado.  O  tópico  escolhido  foi  frações,  um  dos  quais,
nas  avaliaçoes  em  larga  escala,  se  constata  baixa  proficiência.  Este  conteúdo  é  imprescindível  e  pré-requisito  para  outros  de  séries
posteriores.  Esta  pesquisa  buscou  também  apontar  as  possíveis  causas  que  levam  aos  erros  cometidos  por  alunos  do  ensino
fundamental  nas  questões  que  envolvem  racionais  fracionários.  Entre  essas,  destracam-se:  o  recorte  epistemológico  sobre  a  falta  de
conceituaçao  no  ensino  de  frações,  a  escassez  de  modelos  trrabalhados  no  ensino  e  a  dificuldade  na  abstraçao  que  pode  ser  justificada
nos  estudos  de  Jean  Piaget.  O  estudo  exploratório  e  experimental  com  pesquisa  bibliográfica,  documental  e  de  campo  foi  a  estratégia
de  pesquisa  escohida,  pois  permitiu  investigar  o  fenômeno  dentro  do  seu  contexto.  Os  sujeitos  do  estudo  de  caso  foram  alunos  do
primeiro  ano  do  ensino  médio  da  rede  estadual  de  ensino  e  dois  modelos  de  frações  foram  utilizados  na  verificaçao  do  prodesso  de
aprendizagem.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Uso de simuladores e imagens como ferramentas auxiliares no ensino/aprendizagem de ótica.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004542001013076P5

Palavra Chave: simuladores.

Resumo:  Neste  trabalho  desenvolvemos  um  texto  hipermídico  sobre  ótica  para  o  ensino  médio.  Nele  abordamos  tópicos  de  ótica
geométrica  e  ótica  física,  com  o  uso  intensivo  de  tecnologias  da  informação,  abrangendo  a  exploração  de  simuladores  (Java  Applets),
de  imagens  e  animações,  acompanhadas  de  textos  teóricos  explicativos.  Para  o  material,  geramos  77  animações  e  63  imagens,  e
adaptamos  14  simuladores  Java  Applets,  organizados  em  material  interativo  desenvolvido  em  linguagem  html  e  disponibilizado  em
CD-ROM.  O  embasamento  teórico  do  trabalho  é  dado  pelas  teorias  construtivistas  cognitivistas,  aproveitando  as  idéias  de  Piaget,
Vygostky,  Rogers,  Ausubel  e  Novak.  O  Material  foi  aplicado  em  uma  turma  de  3a  série  do  ensino  médio  no  Centro  de  Ensino  Médio  ?
SETREM,  localizada  na  região  Noroeste  do  RS.  Com  este  material  conseguimos  desenvolver  os  conteúdos  de  uma  forma  mais  atrativa,
com  maior  envolvimento  dos  alunos  e  maior  motivação  por  parte  dos  mesmos,  fazendo  com  que  se  sentissem  participantes  ativos  na
aquisição  de  informações  e  construção  do  conhecimento.  Ao  aplicarmos  o  material,  observamos  que  as  novas  tecnologias  usadas  são
boas  ferramentas  auxiliares  no  processo  ensino/aprendizagem  de  ótica  no  ensino  médio,  que  devem  ser  aliadas  aos  demais  recursos
didáticos  existentes,  não  devendo  ser  encaradas  como  únicas  e  muito  menos  como  substitutivas  do  professor,  pois  a  este  cabe  cada  vez
mais  o  papel  de  orientador,  motivador  e  organizador  de  um  ambiente  propício  para  o  ensino/aprendizagem  eficiente.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Projetos Curriculares Interdisciplinares e a Telemática da Energia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20051742001013076P5

Palavra Chave: Projetos curiculares.

Resumo:  Partindo  das  contribuições  da  pesquisa  em  Ensino  de  Física,  Ensino  de  Ciências  e  Educação,  foi  feita  uma  leitura  dos  atuais
parâmetros  e  diretrizes  curriculares  da  legislação  educacional  brasileira  para  incorporar  alguns  de  seus  elementos  através  de  projetos
interdisciplinares  abordando  a  temática  da  energia.  Foi  desenvolvida  uma  revisão  histórico-conceitual  da  gênese  do  conceito  de  energia
e  de  estudos  relacionados  à  sua  transposição  didática  para  o  ensino  médio.  Argumentou-se  em  torno  da  necessidade  de  superar  o
ensino  centrado  apenas  na  resolução  de  problemas  e  no  desenvolvimento  de  modelos  físico-matemáticos,  da  importância  de
diversificar-se  o  currículo  trabalhando  com  diferentes  ênfases,  permitindo  uma  maior  motivação  e  aumentando  as  oportunidades  de
aprendizagem.  Foram  discutidos  os  resultados  da  implementação  de  duas  propostas  de  introdução  do  conceito  de  energia:  uma  com
ênfase  nas  relações  entre  Ciência,  Tecnologia,  Sociedade  e  Ambiente  (CTSA),  e  outra  com  ênfase  nas  contribuições  da  História,  da
Filosofia  e  da  Sociologia  da  Ciência  (HFS).  Finalmente,  sugerem-se  estratégias  para  se  poder  dar  continuidade  ao  desenvolvimento  da
abordagem  temática  ao  longo  do  2º  ano  do  ensino  médio.  
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: As concepções de formação continuada dos professores de química da rede estadual de ensino em 
Goiânia: os desafios para uma formação continuada eficaz

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005352001016030P3

Palavra Chave: formação continuada, professores de química, avaliação.

Resumo:  A  formação  continuada  pode  ser  definida  como  todas  as  atividades  desenvolvidas  após  a  graduação,  com  vistas  a  promover  o
aprimoramento  do  professor  e  a  melhoria  de  suas  potencialidades  como  um  todo,  devendo  estar  articulada  com  o  projeto  educativo  da
escola  e  levando-se  em  consideração  os  anseios  e  experiências  dos  educadores,  permitindo-os  produzir  novos  conhecimentos.  Com  o
objetivo  de  conhecer  as  concepções  sobre  formação  continuada  dos  professores  que  ministravam  aulas  de  química,  em  maio  de  2004
no  município  de  Goiânia,  assim  como,  o  papel  da  escola,  do  estado  e  da  universidade  nesse  processo,  desenvolveu-se  este  trabalho.  No
período  analisado,  havia  60  professores  de  química,  licenciados  e/ou  bacharéis  em  química,  dos  204  professores  de  ensino  médio  que
ministravam  essa  disciplina.  Desses  60  professores,  57  foram  tomados  como  universo  da  pesquisa,  pois  três  se  encontravam  de  licença.
Foi  realizado  um  levantamento  das  informações  contidas  nos  documentos  da  subsecretaria  metropolitana  de  educação  de  Goiânia.  A
seguir,  os  professores  responderam  a  um  questionário  semi-aberto  e  foram  submetidos  a  uma  entrevista  semi-estruturada.  Os  dados
revelaram  que  um  grande  número  de  professores,  27(47%),  considera  a  formação  continuada  como  um  processo  que  ocorre  durante
toda  a  vida.  Além  disso,  14  (25%)  professores  definem  a  formação  continuada  como  cursos  de  aperfeiçoamento,  reciclagem,
atualização  ou  até  mesmo  cursos  específicos  de  sua  área  de  atuação  (química)  e,  somente,  9  (14%)  definem  a  formação  continuada
como  cursos  feitos  após  a  graduação.  Os  professores  foram  unânimes  em  afirmar  que  a  formação  continuada  é  uma  necessidade,  uma
vez  que  o  conhecimento  é  globalizado  e  dinâmico,  forçando  o  professor  a  se  atualizar  constantemente.  No  que  diz  respeito  ao  seu
aprimoramento,  os  professores  reconhecem  que  a  formação  continuada  interfere  de  modo  significativo  em  suas  práticas  pedagógicas.
Além  disso,  para  eles,  tanto  a  rede  estadual  de  ensino,  quanto  as  universidades  têm  exercido  seus  papéis  muito  aquém  de  seus  reais
potenciais,  nessa  área.  Identificou-se,  pelas  falas  dos  professores,  que  o  processo  de  formação  continuada  em  Goiânia  não  tem  ocorrido
como  deveria:  no  contexto  de  trabalho  dos  professores  e  levando-se  em  conta,  principalmente,  o  conhecimento  e  as  experiências  que  os
mesmos  detêm.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: A Química no Ensino Médio e a Contextualização: a Fabricação de Sabão como Tema Gerador de 
Ensino Aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005523001011032P4

Palavra Chave: Ensino de Química; Contextualização.

Resumo:  O  conhecimento  químico  é  fundamental  à  compreensão  de  processos  físicos  e  químicos  que  nos  cercam  por  uma  vida  com
qualidade,  promover  e  acompanhar  o  desenvolvimento  tecnológico.  Porém,  a  formação  de  um  pensamento  químico  fruto  de  uma
aprendizagem  significativa,  tem  sido  um  desafio  para  educadores  em  química  de  todo  o  país.  Estudos  apontam  para  a  contextualização
dos  conteúdos  químicos  como  recurso  para  promover  uma  inter-relação  entre  conhecimaentos  escolares  e  fatos/situações  presentes  no
cotidiano  dos  alunos,  imprimindo  significado  aos  conteúdos  escolares,  fazendo  com  que  os  alunos  aprendam  de  forma  significativa.
Nessa  pesperctiva,  esta  pesquisa  foi  realizada  no  sentido  de  contribuir  com  o  ensino  de  química  e  com  o  objetivo  geral  de  propor  um
material  didáticao  que  apresentasse  uma  forma  contextualizada  de  trabalhar  alguns  conceitos  e  conteúdos  fundamentais  da  Química,
tendo  como  tema  gerador  de  ensino  aprendizagem  e  fabaricação  dos  sabões  e  detergentes.  Com  o  fim  de  respaldar  e  justificar  a  escolha
do  enfoque  contextualização  e  a  elaboração  do  matrial  didático  realizou-se  uma  pesquisa  sobre  o  Ensino  de  Química  na  rede  púplica  e
a  relação  deste  com  os  contextos  inerentes  à  realidade  dos  alunos.  Constatou-se  que  o  Ensino  de  Química  atual  na  rede  púplica  é
tradicional  e  descontextualizado.  Os  resultados  desta  pesquisa  acenam  para  a  necessidade  de  mudanças  na  forma  como  devem  ser
ensinados  os  conteúdos  químicos.  a  segunda  parte  da  pequisa  consistiu  justamente  na  elaboração  da  /unidade  Didática  de  Ensino,  com
o  fim  de  promover  a  aprendizagem  significativa  de  conhecimentos  químicos  a  partir  do  tema  fabricação  de  sabão  e  detergentes.
Verificou-se  que  o  trabalho  atingiu  aos  objetivos  propostos.  Uma  avaliação  Qualitativa  mostrou  que  os  alunos  tornaram-se  mais
participativos  e  interessados  em  estudar  Química  dessa  fomra.  Relatos  e  depoimentos  dos  alunos  também  demonstraram  que  houve
uma  aprendizagem  significativa  dos  conteúdos  trabalhados  e  que  os  alunos  são  capazes  de  transferi-los  para  a  compreensão  de
situações  reais.  E  uma  avaliação  quantitativa  do  material  revelou  que  87,09%  dos  alunos  atingiram  notas  iguais  ou  superiores  a  média
necessária  à  aprovação.  Espera-se  que  tenhamos  contribuído  para  a  melhoria  do  Ensino  de  Química,  e  que  esse  seja  apenas  um  começo
de  uma  grande  jornada.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Patrimônio Cultural de Porto Nacional/TO: uma proposta de eduação patrimonial

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20055552002012003P2

Palavra Chave: patrimônio cultural, educação e formação continuada.

Resumo:  Este  projeto  de  gestão  do  Patrimônio  cultural  propõe  a  capacitação  continuada  dos  professores  da  rede  Municipal  e  Estadual
da  Educação  Básica  enfocando  os  professores  de  1ª  a  4ª  série  e  os  do  Ensino  Médio.  É  um  projeto  de  Educação  Patrimonial
interdisciplinar  voltado  para  a  gestão  do  patrimônio  cultural.  O  trabalho  foi  fundamentado  a  partir  do  patrimônio  cultural  deve  ser
gerido  de  forma  a  possibilitar  uma  múltipla  visão  e  interpretações  de  seus  significados  como  preservação  e  valorização  do  mesmo.
Nossa  proposta  de  ensino  do  patrimônio  cultural  tem  como  eixo  o  patrimônio  cultural  de  Porto  Nacional  e  algumas  cidades  históricas
próximas.  Acreditamos  na  educação  patrimonial  como  resgate  da  identidade  violada  pelo  projeto  da  hidrelétrica  do  Lageado  para
possibilitar  a  construção  do  conhecimento  científico  e  a  formação  de  uma  identidade  local.  É  uma  ação  conjunta  com  a  Prefeitura
Municipal  e  Rede  Estadual  de  Educação  e  Fundação  Cultural.  Apresentamos  como  diferencial  um  curso  que  proporcione  o
conhecimento  e  a  justaposição,  e  uma  sucessiva  interligação  do  patrimônio  cultural  ao  seguimento  da  educação,  focando  a  participação
dos  setores  públicos  e  da  sociedade.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Código: 1250

Título: O Olho e o Céu: Contextualizando o Ensino de Astronomia no Nível Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005823001011032P4

Palavra Chave: Olho. Céu. Observação Astronômica. Telescópio.

Resumo:  No  presente  trabalho  estuda-se  o  comportamento  dos  instrumentos  ópticos  a  partir  do  olho  humano,  considerado  o  mais
importante  dentre  os  instrumentos  de  observação  visual.  O  trabalho  se  desenvolve  a  partir  de  uma  análise  dos  Parâmetros  Curriculares
Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (PCNEM),  de  como  os  textos  didáticos  trabalham  a  óptica  e  a  Astronomia  e  faz  uma  proposta  didática
para  o  ensino  de  óptica  fundamentado  nos  equipamentos  de  astronomia.  O  propósito  é  que  os  experimentos  aqui  propostos  possam  ser
aplicados  no  Ensino  Médio,  dentre  da  realidade  educacional  das  escolas  públicas  ou  privadas  de  nosso  Estado  e  também  do  País.  Tal
proposta  foi  aplicada  e  discutida  como  parte  de  um  projeto  de  treinamento  mais  amplo  na  Escola  Estadual  Professor  Francisco  Ivo
Cavalcanti,  em  Natal,  no  ano  de  2003.  Na  ocasião  trabalhou-se  com  uma  equipe  interdisciplinar  de  professores  do  ensino  médio,  na
qual  foram  aplicados  dois  módulos:  Óptica  básica  e  a  História  da  Óptica,  no  primeiro  momento  e  Instrumentos  Ópticos  em
Astronomia,  no  segundo.  Em  outra  oportunidade,  com  estudantes  de  segundo  ano  do  nível  médio,  no  Centro  Federal  de  Educação
Tecnológica  do  Rio  Grande  do  Norte,  o  trabalho  realizado  e  os  temas  abordados  foram  semelhantes.  Em  ambos  os  casos,  a
contextualização  e  os  fatos  históricos,  que  propiciam  um  melhor  conhecimento  e  compreensão  de  que  o  olho  é  o  início  e  o  fim  de
qualquer  estudo  relacionado  com  a  visão,  foram  destacados.  Para  atingir  os  objetivos  foram  usados  materiais  de  fácil  manuseio  e
aquisição.  Técnicas  e  procedimentos  didáticos  contextualizados  com  a  realidade  vivencial  de  estudantes  e  professores  também  se
fizeram  presentes.  Os  recursos  e  práticas  implementados  se  mostraram  relevantes  na  contribuição  de  uma  efetiva  realização  de  um
ensino  interdisciplinar  e  contextualizado  de  acordo  com  o  que  reza  os  PCNEM.  Enfatiza-se  a  integração  da  teoria  com  a  prática  durante
todo  o  desenvolvimento  da  proposta  por  considerar-se  que  tal  procedimento  tende  a  facilitar  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  bem
como  a  fazer  o  estudante  sentir  a  aplicação  do  conhecimaento  no  dia-a-dia.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Logística: Uma Análise do Encontro ou Desencontro entre o Ensino e a a Prática na Região do Médio 
Paraíba Fluminense

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200519131002013015P1

Palavra Chave: Economia Regional e Educação Profissionalizante.

Resumo:  Este  trabalho  foi  realizado  na  região  do  Médio  Paraíba  Fluminense  em  função  de  sua  importância  no  âmbito  do
desenvolvimento  econômico  do  estado  do  Rio  de  janeiro  e  de  sua  localização  estratégica  para  a  aplicação  de  uma  logística  de
distribuição  eficiente  dentro  da  cadeia  de  suprimentos  das  organizações  nela  instaladas.  De  setembro  de  2003  a  maio  de  2004  foi
avaliado  um  volume  considerável  de  informações  sobre  as  reais  necessidades  das  empresas,  dos  mais  diversos  segmentos,  instaladas  na
região  e  a  oferta  de  subsídios  necessários  ao  atendimento  destas  necessidades.  O  estudo  teve  como  objetivo  específico  a  análise  da
coerência  entre  os  conhecimentos  que  os  centros  de  aperfeiçoamento  (Instituições  de  ensino)  oferecem  aos  profissionais  existentes  no
mercado  regional  e  as  reais  necessidades  das  empresas  que  desenvolvem  atividades  ligadas  a  logística  de  distribuição  nesta  importante
região  do  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Desta  maneira  se  fez  importante  entender  e  conhecer  o  processo  pelo  qual  as  empresas  que
desenvolvem  o  perfil  dos  cargos  ligados  à  atividade  logística  e  buscar  a  visão  que  os  profissionais  de  logística  destas  empresas  tem  da
relação  ensino  e  prática  na  região.  O  trabalho  seguiu  uma  metodologia  que  se  fundamentou  parcialmente  em  pesquisa  bibliográfica
para  a  conceituação  básica  do  tema  em  questão  e  da  apresentação  da  Região  do  Médio  Paraíba  Fluminense  e  que  foi  complementada
com  pesquisa  de  campo  envolvendo  diversas  empresas  da  região  que  mantém  em  seus  quadros  profissionais  de  logística  atuantes  no
mercado  e  visitas  às  instituições  de  ensino  da  região  onde  os  currículos  dos  cursos  de  extensão,  graduação  e  pós-graduação  oferecida
por  estas  na  área  de  logística  foram  analisadas  e  comparados  com  a  descrição  das  necessidades  das  empresas.  O  que  se  viu  foi  um
verdadeiro  abismo  entre  as  necessidades  das  empresas  e  o  que  vem  sendo  oferecido  pelas  instituições  de  ensino  da  região,  fato  este  que
abre  uma  excelente  perspectiva  pela  identificação  de  oportunidades  para  as  instituições  de  ensino  aqui  instaladas  e  também  para  as
instituições  de  outras  regiões  uma  vez  que  existe  um  público  potencial  no  mercado  atual  e  futuro  e  com  uma  demanda  com  forte
tendência  a  ser  cada  vez  maior.  Palavras  chave:  Economia  regional,  Educação  profissionalizante,  Oportunidades  de  desenvolvimento.
Obs.  Ensino  Profissionalizante  -  Dissertação,  Mestrado  em  Gestão  e  Estratégia  em  Negócios
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Título: O sistema educacional como chave da inclusão social: uma visão administrativa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200526031034012001P9

Palavra Chave: Sistema educacional; Capital humano; Educação pública.

Resumo:  Esta  dissertação  de  Mestrado  acadêmico  pretende  analisar  uma  alternativa  à  estrutura  do  ensino  no  Brasil  por  meio  de  uma
abordagem  desenvolvimentista  e  de  reciprocidade  social.  Almeja-se  adequar  as  possibilidades  de  atendimento  da  sociedade  às
necessidades  sociais  reais  por  educação  pública,  e  refletir  sobre  a  participação  do  Estado  na  formação  e  utilização  do  capital
intelectual.  O  modelo  educacional  proposto  busca  levar  em  consideração  o  ambiente  macroeconômico  e  social,  bem  como  as
limitações  do  sistema  educacional  vigente.  A  história  mostra  os  padrões  de  desenvolvimento  territorial  e  geográfico  nas  Américas
sempre  ligados  à  busca  de  recursos.  No  atual  movimento  da  civilização,  o  padrão  não  se  modifica  e  pode-se  observar  nas  propostas  a
vinculação  à  perspectiva  de  desenvolvimento.  Segue-se  a  discussão  do  acesso  ao  ensino  e  da  escolha  da  universidade  como  caminho
principal  de  destino  do  ensino  público,  as  conseqüências  na  distribuição  de  renda,  e  o  porquê  do  ensino  médio  ser  a  melhor  escolha  na
atualidade.  E  por  fim,  apresentam-se  as  conclusões  e  sugestões  que  poderiam  amenizar  as  exclusões,  pelo  comprometimento  das
posições  alcançadas  no  sistema  em  retorno  social  prestado  pelos  demandantes.  
Obs.  Ensino  Profissionalizante

Data Pesquisa: 28/2/2009

Autor: Ariel Levy

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 28/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2005 Eixos Secundário:

Pagina 1.252 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1253

Título: A Utilização de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação como Instrumento Potencializador 
Visandor Proporcionar uma Aprendizagem mais Significatvia em Física de Fluidos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20051342001013076P5

Palavra Chave: Comunicação como instrumento potencializador.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  um  projeto  de  aprendizagem  aplicado  no  Colégio  Marista  Rosário  de  Porto  Alegre  durante  o  segundo
semestre  de  2004.  O  corpo  de  conhecimento  trabalhado  foi  Mecânica  dos  Fluidos  (Hidrostática  e  Hidrodinâmica),  o  qual  faz  parte  do
programa  da  segunda  série  do  Ensino  Médio.  O  projeto  de  aprendizagem  desenvolvido  e  apresentado  nesta  dissertação  apresenta  dois
objetivos  bem  claros:  um,  o  de  proporcionar  um  espaço  virtual  fora  do  horário  escolar  para  que  o  aluno  possa  estender  a  discussão
sobre  o  assunto  tratado  em  sala  de  aula,  aumentando  potencialmente  o  contato  com  a  disciplina  de  Física;  o  segundo,  oferecer  uma
atividade  que  potencializa  a  participação  do  aluno  nas  aulas  de  Física,  tornando-o  mais  ativo  no  seu  processo  de  crescimento
intelectual.  Para  aplicar  o  projeto  escolhi  um  ambiente  de  ensino  a  distância,  o  Teleduc,  desenvolvido  pela  UNICAMP.  Desenvolvi
animações  com  o  programa  Flash  MX.  Selecionei  algumas  experiências  práticas  simples,  entre  elas  experiências  de  empuxo,
gravando-as  inclusive.  Desenvolvi  os  procedimentos  para  uma  experiência  prática  usando  um  protótipo  de  aerofólio  para  simular  a  asa
de  um  avião  em  vôo  que  é  submetida  às  forças  de  sustentação  e  de  arraste.  Nesta  experiência  pode-se  visualizar  a  diferença  de  pressão
existente  entre  a  parte  inferior  e  superior  do  perfil;  gravei  vídeos  reproduzindo  experiências  com  o  protótipo  de  aerofólio.  Produzi,
também,  uma  página  em  linguagem  html  (hipertexto)  que  contém  este  material  e  que  organiza,  através  de  seis  módulos,  as  atividades
trabalhadas  durante  o  desenvolvimento  do  tema  escolhido.  Cada  módulo  apresenta  quatro  etapas,  quais  sejam:  Ø  1ª  Etapa:  Trocando
Idéias,  onde  o  aluno  lê  um  texto  pertinente  ao  assunto  e  depois  é  solicitado  a  postar  suas  conclusões,  colocações  ou  dúvidas  nos  fóruns
de  discussão  criados  no  TelEduc.  Ø  2ª  Etapa:  Mãos  à  Obra,  etapa  que  corresponde  à  realização  de  algumas  experiências  práticas
apresentando  no  final  um  relatório  com  suas  conclusões.  Ø  3ª  Etapa:  Pesquisando  Sobre,  onde  o  aluno  é  solicitado  a  fazer  uma
pesquisar  respondendo  algumas  questões  levantadas  durante  a  realização  das  etapas  anteriores.  Ø  4ª  Etapa:  O  Que  Você  Aprendeu?.
Esta  etapa  se  refere  ao  momento  em  que  o  aluno  retoma  e  aplica  todos  os  conceitos  trabalhados  no  Módulo  identificando  se  houve
aprendizagem  ou  não.  À  medida  que  o  projeto  de  aprendizagem  foi  sendo  desenvolvido,  foram  realizadas  as  avaliações  necessárias.
Constatou-se,  no  decorrer  da  aplicação  do  projeto  evidências  de  aprendizagem  do  conteúdo  abordado  e,  sobretudo,  uma  mudança
significativa  no  comportamento  e  comprometimento  dos  alunos  nas  aulas  de  Física.  O  material  teórico  que  dá  suporte  a  este  trabalho  se
baseia  no  construtivismo,  com  destaque  à  aprendizagem  significativa,  segundo  Ausubel,  e  à  interação  social  para  troca  de  significados,
segundo  Vygotsky.  Acompanha  este  trabalho  um  CD-ROM  que  contém  o  hipertexto  (inclui  os  vídeos,  animações  e  imagens),  um  texto
explicativo  de  como  aplicar  a  proposta  de  aprendizagem,  o  projeto  com  desenhos  técnicos  em  escala  para  a  construção  do  aerofólio  e  a
dissertação.  Este  material  poderá  ser  utilizado  livremente  pelas  escolas,  professores  e  alunos.
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Título: Refletindo Dificuldades de Aprendizagem de alunos no Ensino médio no Estudo do Equilíbrio 
Químico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005723001011032P4

Palavra Chave: Equilíbrio Químico, Erros Conceituais, Livro Didático.

Resumo:  A  pesquisa  aqui  apresentada  biusca  identificar  os  principais  erros  conceituais  cometidos  por  alunos  deo  Ensino  Médio  ao
estudar  o  tema  Equilíbrio  Químico  e  como  os  livros  didáticos  podem  influenciar  na  formação  desses.  Para  o  levantamento  desses  dador
foram  aplicados  150  questionários,  contendo  11  questões  abertas  e  quatro  fechadas.  Foram  utilizados  como  sujeitos  da  pesquisa  alunos
de  três  escolas  particulares  da  Cidade  do  Natal-RN.  O  questionário  para  a  análise  do  livro  procurou  conhecer  como  o  tema  estava
sendo  abordade,  funcionando  como  facilitador  ou  não  na  formação  do  conhecimento.  os  livros  foram  escolhidos  por  serem  os  mais
adotados  pelas  escolas  da  mesma  cidade.  na  análise  do  livro  didático  foram  avaliados  12  itens,  que  procuravam  identificar:  a  clareza
com  que  o  livro  aboardava  os  conteúdos,  contextualização  dos  exercícios,  analogias  utilizadas,  quantidades  de  exercícios  quantitativos
e  qualitativos,  a  conexão  entre  os  conteúdos  e  a  retomada  de  conceitos  relativos  ao  tema  Eqyulíbrio  Químico  e  os  principais  equívocos
encontrados  foram:  definição  do  estado  de  equilíbrio  em  uma  reação  química,  da  constante,  dupla  seta,  confusão  entre  massa  e
concentração,  representação  microscópia  de  uma  reação  em  equilíbrio,  pressão  parcial  e  pressãototaç,  função  de  catyalisadpores.  os
resultados  demonstraram  muita  insegurança  ou  falta  de  conhecimentos  sobre  o  tema  ao  verificcarmos  o  grande  número  de  questões  em
branco  e  uma  significante  percentagem  de  questões  que  apresentavam  erros  conceituais.  Concluímos  que  esses  erros  poderiam  ser
amenizados,  ou  até  mesmo  evitados,  se  o  livro  didático  e  professor  abordassem  o  conteúdo  de  forma  mais  conceitual,  com  a  aplicação
de  maior  número  de  exercícios  qualitativos,  observando  a  construção  das  definições  pelos  alunos,  evitando  assim,  se  possíovel,  a
formação  de  conceitos  errôneos.  
  Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Educação ambiental em escolas particulares de Goiânia: do diagnóstico a proposições em formação de 
professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005252001016030P3

Palavra Chave: educação ambiental, formação de professores, diagnóstico.

Resumo:  Este  estudo  se  propôs  verificar  as  atividades  relativas  à  Educação  Ambiental  que  estão  sendo  desenvolvidas  em  escolas
particulares  de  ensino  médio  do  Município  de  Goiânia.  Os  dados  desta  investigação  foram  construídos  a  partir  da  análise  de
questionários  aplicados  a  vinte  e  oito  professores  e  de  entrevistas  com  uma  amostra  de  nove  desses  professores.  As  análises  desse
conjunto  de  dados  mostraram  que  as  atividades  desenvolvidas  por  esses  professores  são  realizadas  esporadicamente.  Os  resultados
mostraram,  também,  que  a  maioria  dos  professores  teve  uma  formação  inicial  voltada  prioritariamente  para  a  abordagem  dos  aspectos
físicos/naturais  da  questão  ambiental,  e,  conseqüentemente  as  atividades  realizadas  são  voltadas  para  esses  aspectos.  Dessa  forma,  para
a  construção  de  uma  Educação  Ambiental  crítica,  é  essencial  pensar  na  formação  do  professor.  Propomos  que  os  cursos  de  formação
de  professores  abordem  as  questões  ambientais  de  forma  curricular,  como  forma  de  garantir,  na  formação  inicial,  a  discussão  da
problemática  ambiental.  A  questão  ambiental  tem  de  estar  inserida,  também,  na  formação  continuada,  oferecida  tanto  por  universidades
quanto  pelas  secretarias  de  educação  estaduais,  municipais  e  também  pela  iniciativa  privada.  Por  último,  defendemos  o  envolvimento
da  universidade  em  projetos  que  envolvam  a  comunidade,  parte  diretamente  interessada  na  solução  dos  problemas  ambientais  do  local
em  que  vive.
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Título: Reflexões e contribuições para o ensino de gravitação clássica no nível médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20051323001011032P4

Palavra Chave: Gravitação Universal; Ensino de Física; Livros didáticos.

Resumo:  O  tema  Gravitação  Clássica  faz  parte  do  currículo  vigente  para  o  Ensino  Médio,  sendo  ministrado  na  1a  série  desse  nível  de
ensino.  Esta  dissertação  apresenta  uma  pesquisa  a  respeito  do  tema  Gravitação  Clássica  no  Ensino  Médio  baseada  em  dois  eixos
norteadores  e  complementares  de  pesquisa  e  ação.  O  primeiro  eixo  apóia-se  na  análise  de  21  livros  didáticos  de  Física,  que  são  mais
comumente  utilizados  no  Ensino  Médio  na  cidade  de  Natal/RN.  O  segundo  eixo,  trabalhado  após  serem  verificadas  as  deficiências
mais  comuns  presentes  nos  livros  didáticos,  corresponde  à  elaboração,  seguida  da  aplicação  prática,  de  um  curso  sugerindo  como
abordar  o  tema  em  sala  de  aula.  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (PCNEM)  advogam  que  esse  tema  é  muito
importante  para  a  formação  dos  alunos  e  que  o  seu  estudo  auxilia  na  compreensão  de  diversos  fenômenos  da  natureza.  Considerando
essa  visão  do  tema  pelos  PCNEM,  os  21  livros  analisados  foram  separados  em  dois  grupos:  o  primeiro  grupo,  com  10  livros,  foi
editado  antes  da  divulgação  dos  PCNEM,  e  o  segundo  grupo,  com  11  livros,  após  a  sua  divulgação.  Independentemente  de  pertencer
ao  primeiro  ou  ao  segundo  grupo,  a  grande  maioria  dos  livros  didáticos  relega  o  tema  para  um  segundo  plano;  dois  deles  chegam  ao
extremo  de  sugerir,  nas  orientações  aos  professores,  que  o  conteúdo  Gravitação  seja  omitido,  caso  o  “tempo  seja  insuficiente”.  Essa
constatação  sinaliza  no  sentido  de  que  os  PCNEM  não  produziram  nenhuma  mudança  na  concepção  dos  autores  dos  livros  a  respeito
do  tema.  Para  a  análise  dos  livros  didáticos,  utilizou-se  como  instrumento  um  roteiro  que  elaboramos,  por  meio  do  qual  se  procurou
evidenciar  a  importância  relativa  da  contextualização  histórica  e  filosófica  do  tema,  da  experiência  cotidiana  dos  alunos  e  da
interdisciplinaridade,  entre  outros  pontos.  Constatou-se  que  os  livros  didáticos  pouco  enfatizam  os  aspectos  históricos  da  construção  do
conhecimento,  a  relação  com  as  questões  do  cotidiano  e  o  caráter  interdisciplinar  do  tema  Gravitação.  Chama  a  atenção  a  não
concordância  entre  os  autores  a  respeito  do  conhecimento  anterior  ou  dos  pré-requisitos  necessários  aos  alunos  para  iniciarem  o  estudo
da  Gravitação.  O  curso  que  elaboramos  foi  ministrado  tanto  para  professores  como  para  alunos,  sendo  abordados  aspectos  teóricos  e
práticos,  com  ênfase  em  questões  históricas  e  em  questões  relacionadas  com  o  cotidiano  das  pessoas.  O  curso  para  professores  foi
realizado  como  uma  atividade  de  extensão  da  UFRN  e  foi  ministrado,  pela  autora  desta  dissertação,  na  Escola  Estadual  Francisco  Ivo
Cavalcanti  (Natal/RN).  Fizeram-se  presentes  a  esse  evento  23  professores  de  várias  escolas  da  rede  pública  e  de  várias  áreas  do
conhecimento.  O  orientador  e  os  colegas  mestrandos  da  autora  desta  dissertação  atuaram  como  colaboradores,  registrando  opiniões  e
relatos  dos  participantes.  O  curso  para  alunos  contou  com  a  participação  de  300  alunos  regularmente  matriculados  em  seis  diferentes
turmas  do  1º  ano  do  Ensino  Médio  da  Escola  Marista  de  Natal/RN,  onde  a  autora  desta  dissertação  atua  como  professora  de  Física.
Esse  curso  para  alunos  foi  realizado  como  parte  das  atividades  curriculares  normais,  ficando  três  turmas  sob  responsabilidade  direta  da
autora  desta  dissertação  e  três  outras  a  cargo  de  outro  professor  da  escola,  que  atuou  como  colaborador.  Tanto  o  curso  para  professores
como  o  curso  para  alunos  constou  de  duas  etapas,  cada  uma  de  5  horas.  A  primeira  etapa  foi  desdobrada  em  dois  momentos,  sendo  o
primeiro  centrado  no  levantamento  das  concepções  espontâneas  sobre  Gravitação,  trabalhando-se  basicamente  com  os  experimentos  de
lançamento  livre  e  pêndulo;  o  segundo  momento  centrou-se  em  apresentações  teóricas  e  discussões  sobre  os  modelos  de  universo.  A
segunda  etapa  do  curso  foi  um  aprofundamento  sobre  as  Leis  de  Kepler  e  a  Lei  da  Gravitação  Universal  de  Newton,  sendo  utilizadas,
como  instrumentos  motivadores,  práticas  envolvendo  construções  do  sistema  solar  em  escala.  Como  instrumentos  de  avaliação  de
ambos  os  cursos,  foram  utilizados  questionários  e  relatos  de  opiniões,  além  de  avaliações  usuais,  na  versão  do  curso  para  alunos.  Os
professores participantes demonstraram disponibilidade para realizar práticas interdisciplinares; todavia segundo seus próprios relatos
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Título: Uma Abordagem Humanística para o Ensino de Astronomia no Ensino Médio
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Palavra Chave: Inteligências Múltiplas, Educação holística.

Resumo:  Tendo  como  inspiração  desenvolver  práticas  de  Ensino  de  Física  ,  sobretudo  de  Astronomia,  no  Ensino  Médio,  a  presente
dissertação  de  mestrado  propõe  aulas  e  atividades  cuja  finalidade  maior  é  a  integração  entre  o  indivíduo  com  o  cosmo,  normalmente
tão  dissociados  nas  concepções  da  sociedade  moderna  atual.  As  atividades  aqui  apresentadoas  têm  como  referências  os  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  (PCN),  a  Filosofia  Holística,  a  concepção  das  Inteligências  Múltiplas  e  elementos  de  História  e  Filosofia  da
Ciência  para  se  tratar  a  origem  do  Universo.  Como  base  teórica  da  metodologia  adotada,  o  estudo  das  Inteligências  Múltiplas,  proposto
pelo  norte-americano  Gardner  evidenciou  que  o  indivíduo  é  dotado  de  muitas  capacidades  que  proporcionam  caminhos  pra  o
conhecimento,  o  qual  não  precisa  se  dar  unicamente  pela  via  racional,  já  tão  valorizada  nas  pedagogias  habitualmente  praticadas,
aumentando  o  leque  de  atuação  de  docentes.  Por  sua  vez,  o  reconhecimento  da  necessidade  de  uma  educação  hiolística  e  integradora,
enxergando  que  o  todo  pode  ser  muito  mais  qua  a  mera  soma  das  partes  e  sobretudo,  valorizando  aspectos  espirituais  do  ser  humano,
ajudando  a  ligar  o  indivíduo  com  o  cosmo,  do  qual,  na  verdade,  aquele  nunca  esteve  separado,  embora  a  cultura  ocidental  reforçava,
cada  vez  mais,  uma  artificial  separação  entre  ambos,  As  atividades  aqui  elaboradas  foram  postas  em  prática  em  um  curso  de
capacitação  para  professores  do  Ensino  Médio  na  Escola  Estadual  Professor  Francisco  Ivo  Cavalcanti,  Natal  -  Rn.  Elas  são,  também,
uma  reflexão  para  que  a  prática  docente  seja  mais  que  se  atingir  um  conteúdo,  mas  capacitar  o  estudante  com  habilidades,  valores  e
uma  verdadeora  atitude  que  o  permita  um  aprender  a  aprender  que  permaneça  para  toda  a  vida.  Essa  capacidade  agregar-se-á  ao
conteúdo  verbal,  aos  procedimentos  e  às  atitudes  que  sirvam  de  ferramentas  para  os  estudantes,  afim  de  que  eles  possam  utilizá-las  no
seu  processo  de  aprendizagem,  principalmente  para  aqueles  que  não  irão  seguir  os  estudos  em  uma  formação  acadêmica.
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Título: O Ensino da Teoria da Relatividade Especial no Nível Médio: Uma Abordagem Histórica e Conceitual

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20051542001013076P5

Palavra Chave: Toria da Relatividade.

Resumo:  Este  trabalho  relata  uma  experiência  de  inserção  do  ensino  da  teoria  da  Relatividade  Especial  com  alunos  do  terceiro  ano  do
ensino  médio.  A  aplicação  do  projeto  em  sala  de  aula  foi  parte  integrante  das  atividades  curriculares  normais  dos  alunos,  em  duas
escolas,  uma  localizada  no  município  de  São  Jerônimo-RS,  Colégio  Cenecista  Carlos  Maximiliano,  e  outra  localiza  no  município  de
Triunfo-RS,  Escola  Técnica  Municipal  Farroupilha.  Foi  elaborado  um  texto  para  os  alunos,  contendo  a  base  histórica  e  conceitual  do
tema,  além  de  um  manual  de  auxílio  aos  professores.  O  texto  dos  alunos  contempla  os  principais  fatos  históricos,  desde  Aristóteles  até
as  conclusões  de  Albert  Einstein,  que  levaram  à  construção  da  Relatividade  Especial  em  1905.  São  tratados  os  conceitos  de
simultaneidade,  dilatação  temporal,  contração  do  comprimento,  adição  de  velocidades  e  energia  relativística.  A  experiência  é  avaliada,
principalmente  através  de  um  questionário  respondido  pelos  alunos,  antes  e  após  a  aplicação  do  projeto.  Também  foi  feita  uma  análise
de  alguns  livros  de  Física  do  ensino  médio,  sobre  o  tratamento  dado  à  teoria  da  Relatividade  Especial.  O  trabalho  foi  embasado  na
teoria  de  desenvolvimento  humano  histórico-cultural  de  Vygotsky  e  na  teoria  de  aprendizagem  significativa  de  Ausubel  e  Novak.
Acreditamos  ter  mostrado  que  é  possível  incluir  o  tratamento  regular  da  teoria  da  Relatividade  Especial  em  escolas  de  nível  médio,
contemplando  assim  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  que  apontam  para  uma  ênfase  à  Física  contemporânea.  
  Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Palavra Chave: A pegagogia em busca de uma Aprendizagem Significativa

Resumo:  Este  trabalho  mostra  uma  estratégia  de  ensino  desenvolvida  com  alunos  jovens  e  adultos.  A  proposta  é  utilizar  uma  estratégia
diferente  dos  métodos  tradicionais  para  ensinar  Física  a  um  grupo  de  alunos  jovens  e  adultos:  os  projetos  didáticos.  Para  realizar  esta
pesquisa  foi  preciso  considerar  vários  aspectos:  turmas  heterogêneas,  grandes  dificuldades  de  aprendizagem,  pouco  tempo  para  ensinar
os  conteúdos  da  etapa.  Pensando  nos  pressupostos  teóricos  da  aprendizagem  significativa,  é  possível  supor  que  a  utilização  da
pedagogia  de  projetos  torna  a  aprendizagem  dos  alunos  adultos  algo  mais  contextualizado  e  com  significado  para  seu  mundo  de  vida  e
trabalho.  São  descritos  neste  trabalho  os  projetos  didáticos  desenvolvidos  por  grupos  de  alunos  jovens  e  adultos  realizados  no  período
de  2003  à  2004,  em  uma  escola  do  Núcleo  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  Paulo  Freire.  Os  projetos  foram  desenvolvidos  por  alunos
das  etapas  7  e  8,  referentes  ao  primeiro  e  segundo  anos  do  ensino  médio  regular.  Os  conteúdos  da  etapa  foram  organizados  a  partir  dos
interesses  dos  alunos.  Cada  grupo  de  alunos  escolheu  um  tema  gerador  para  entender  a  física  envolvida  nestes  temas.  O  presente
trabalho  descreve  também  os  conteúdos  envolvidos  em  cada  projeto,  os  trabalhos  desenvolvidos  pelos  alunos,  a  transcrição  de
entrevistas,  os  pré  e  pós-testes  para  buscar  evidências  de  aprendizagem  significativa,  além  de  um  texto  de  apoio  aos  educadores,
sugerindo  propostas  e  idéias  de  projetos  para  desenvolverem  na  educação  de  jovens  e  adultos.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20051042001013076P5

Palavra Chave: Animações visando aprendizagem.

Resumo:  Neste  projeto  utilizamos  tecnologias  educacionais  –  vídeos,  animações  e  simulações  interativas  de  eventos  físicos  -  como
atividades  complementares  às  aulas  expositivas  e  demonstrativas,  visando  a  aprendizagem  significativa  de  Física  Térmica  no  ensino
médio.  As  tecnologias  foram  utilizadas  na  sala  de  informática,  onde  era  possível  a  interação  do  aluno  com  a  simulação.  Para  tanto,
produzimos  um  hipertexto  sobre  os  conteúdos  de  Física  Térmica  abordados,  incluindo  muitas  figuras,  animações  e  vídeos.  Este
trabalho  teve  como  referencial  teórico  a  teoria  de  aprendizagem  significativa  de  David  Ausubel,  cuja  principal  característica  é  levar  em
conta  o  conhecimento  prévio  do  aprendiz.  Uma  experiência  didática  foi  realizada  com  o  material  produzido,  envolvendo  os  alunos  do
segundo  ano  da  Escola  Estadual  André  Leão  Puente,  sendo  que  destes,  58  alunos  –  grupo  experimental  -  foram  submetidos  às
atividades  complementares  e  os  demais,  53  alunos  –  grupo  de  controle  –  foram  submetidos  somente  ao  método  tradicional.  Os
resultados  mostram  que  houve  melhorias  estatisticamente  significativas  no  desempenho  dos  alunos  do  grupo  experimental,  quando
comparado  aos  estudantes  do  grupo  de  controle.  A  motivação  para  aprender,  gerada  pelas  atividades  complementares,  e  constatada  por
um  questionário  de  avaliação,  pode  ter  sido  fundamental  para  atingir  estes  resultados.  O  hipertexto  produzido  e  um  teste  para  avaliação
dos  conhecimentos  de  Física  Térmica  estão  incluídos  no  CD-rom,  que  integra  esta  dissertação,  e  poderá  ser  utilizado  livremente  por
professores  e  alunos.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Uma experiência didática de inserção do microcomputador como instrumento de medida no laboratório 
de Física do ensino médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2005942001013076P5

Palavra Chave: microcomputador como instrumento de medida

Resumo:  Neste  trabalho  elaboramos  cinco  atividades  experimentais  que  envolvem  o  uso  do  microcomputador  como  instrumento  de
medida  no  laboratório  didático  de  Física.  As  atividades  são  do  tipo  aberto,  de  modo  que  os  alunos  tenham  a  oportunidade  de  explorar,
testar  e  discutir  soluções  para  todo  o  processo  de  medida,  desde  o  uso  de  sensores  nos  sistemas  de  detecção,  à  conversão
analógica/digital,  passando  pelos  softwares.  Somente  depois  de  medidas  manuais,  o  aluno  passa  à  aquisição  automática.  Há  guias
impressos  para  alunos,  com  questões,  desafios  e  sugestões  de  tarefas  a  serem  executadas,  e  um  texto  de  apoio  para  professores,
contendo  embasamento  teórico  e  técnico  indispensáveis  para  a  compreensão  do  processo  de  aquisição  automática.  Os  tópicos  tratados
são:  sensores,  medidas  de  tempo,  e  ondas  mecânicas  transversais  (em  cordas)  e  longitudinais  (sonoras).  O  embasamento  teórico  para  o
desenvolvimento  da  proposta  está  apoiado  na  teoria  sócio-interacionista  de  Vigotsky,  na  qual  o  desenvolvimento  cognitivo  não  pode
ser  entendido  sem  referência  ao  contexto-social,  seus  signos  e  instrumentos.  Todas  atividades  foram  testadas  em  condições  de  sala  de
aula  em  turmas  de  ensino  médio  e  tecnológico  da  Unidade  de  Ensino  do  CEFET/RS,  em  2003,  e  no  curso  de  Curso  de  Extensão  Física
para  o  Ensino  Médio  II,  do  Instituto  de  Física  da  UFRGS,  em  2004.  O  produto  educacional  deste  trabalho  consiste  em  um  texto  de
apoio  para  professores  do  ensino  médio  sobre  o  uso  do  microcomputador  como  um  instrumento  de  medida,  guias  para  alunos  das  cinco
atividades  experimentais  envolvendo  aquisição  automática  de  dados  e  um  hipertexto,  disponível  na  web,  baseados  em  animações  do
tipo  Java  Applet  (Physlet).
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Código: 1262

Título: Sexualidade Na Adolescência: Um desafio de cidadania.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20059433067015002P5

Palavra Chave: sexualidade x sexo - adolescência

Resumo:  Esta  dissertação  é  um  trabalho  de  pesquisa  sobre  a  Sexualidade  na  Adolescência  como  um  questão  de  cidadania.  O  tema  se
me  afigurou  como  relevante  e  oportuno,  pois  a  consciência  dos  adolescentes  está  impregnada  por  questões  sexuais,  devido  a  um  sem
números  de  fatores  e  interferências,  entre  eles  a  mídia.O  contato  diário  com  alunos  do  ensino  médio  tornou-se  o  referencial  que  me
levou  a  perceber  que  o  tema  sexualidade  está  sendo  muito  discutido  por  crianças,  jovens  e  adultos,  mas  pouco  compreendido,
principalmente  pelos  adolescentes.O  elevado  número  de  adolescentes  do  sexo  feminino  que  engravida,  e  a  ingenuidade  e
inconseqüência  com  que  eles  encaram  a  gravidez,  tem  gerado  discussões  que  permanecem,  geralmente,  em  nível  teórico.Desta  forma,
busquei  num  amplo  referencial  bibliográfico  e  em  alguns  autores  consagrados,  tanto  em  questões  de  sexualidade  quanto  em  questões
de  psicologia  e  pedagogia,  aliando  esses  assuntos  à  questão  da  cidadania  e  da  formação  da  personalidade,  entender  melhor  o  assunto
para  começar  o  diálogo,  principalmente  com  os  alunos  com  os  quais  trabalho.Diante  do  exposto,  a  INTRODUÇÃO,  Capítulo  1  desta
dissertação,  trata  do  tema;  do  problema;  dos  objetivos  –  descrever  a  prática  da  sexualidade  do  adolescente,  contribuir  para  que  este
reconheça  os  valores  da  sexualidade  advindos  do  contexto  que  o  cerca,  oferecer  subsídios  para  a  prática  sexual  consciente  e
responsável,  e  auxiliar  o  professor  no  processo  de  facilitador  na  vida  dos  educandos  -;  e  apresenta  um  amplo  referencial  teórico  e  a
metodologia,  de  enfoque  etnográfico,  utilizada,  para  o  desenvolvimento  deste  trabalho.Esse  enfoque  tenta  captar  e  descrever  os
fenômenos  estudados  e  que,  aparentemente,  encontram-se  ocultos,  mas  que  podem  ser  observados  no  sistema  de  significados  culturais
que  dão  sentido  às  culturas  individuais.  A  etnografia  é,  também,  uma  captação  e  descrição,  com  base  na  linguagem  do  sujeito,  do  seu
modo  de  expressar  a  vida.O  referencial  teórico  fornece  os  subsídios  necessários  a  compreender  o  adolescente  vivendo  a  expectativa  de
descobrir  o  mundo  e  de  desvendar  o  desconhecido.  Essa  procura  o  leve  a  reflexões  sobre  vários  estágios  pelos  quais  passou  e  a
questionar  suas  ações  no  passado  e,  conseqüentemente,  as  questões  que  surgirão  num  futuro  próximo.  Nesse  processo,  ele  sofre
influências  de  variáveis  físicas,  emocionais  e  psíquicas,  que  o  conduzirão  ao  conhecimento  da  sua  prápria  existência.  Os  excertos  a
seguir,  corroboram  com  esta  consideração.
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Título: Uma proposta para Ensino de Eletrodinâmica no Nível Médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20051242001013076P5

Palavra Chave: Ensino Eletrodonâmica

Resumo:  Neste  trabalho  é  apresentada  uma  proposta  para  o  ensino  de  Eletrodinâmica,  aplicada,  durante  o  segundo  trimestre  do  ano
2004,  a  duas  turmas,  com  trinta  e  oito  e  quarenta  alunos,  respectivamente,  de  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  do  Instituto  Estadual  de
Educação  Ernesto  Alves,  em  Rio  Pardo,  RS.  A  proposta  visa  tornar  o  ensino  e  a  aprendizagem  desta  disciplina  mais  eficientes,  usando
metodologia  e  recursos  apropriados  para  os  novos  tempos,  de  forma  a  despertar  o  interesse  dos  alunos  pelo  conhecimento.  A
metodologia  e  recursos  utilizados  durante  o  projeto  são  embasados  na  teoria  construtivista  de  Jean  Piaget  e  visam  proporcionar  aos
alunos  os  conhecimentos  significativos,  defendidos  por  David  Ausubel,  tendo  como  ponto  de  partida  os  conhecimentos  prévios  dos
alunos,  averiguados  através  de  um  Pré-teste.  A  metodologia  e  os  recursos  compreendem  aulas  expositivas  interativas,  resolução  de
problemas  e  de  exercícios,  trabalhos  individuais  e  em  grupos,  realização  de  experiências  reais,  realização  de  experimentos  virtuais,
usando  o  aplicativo  Edison,  adequado  para  a  simulação  e  o  estudo  de  circuitos  elétricos,  interação  entre  os  alunos  e  entre  alunos  e
professora,  através  de  um  ambiente  virtual  de  aprendizagem-  o  TelEduc-  possibilitando  um  melhor  aproveitamento  do  tempo,
disponibilizando  mais  recursos  para  pesquisa  e  motivando  os  alunos  para  a  aprendizagem  através  da  utilização  das  Novas  Tecnologias.
A  Internet  é  usada  como  fonte  de  pesquisa  e  como  tecnologia  de  comunicação.  Tratando-se  de  um  projeto  que  tem  pretensão  de  ser
construtivista,  a  avaliação  dos  alunos  não  poderia  se  dar  de  forma  tradicional,  unicamente  através  de  provas.  Buscou-se  avaliar  o
crescimento,  a  aprendizagem  significativa  de  novos  conhecimentos,  o  desenvolvimento  de  habilidades  e  competências  através  da
observação  de  seu  desempenho  em  todas  as  modalidades  de  atividades  desenvolvidas,  individualmente  ou  em  grupos.  A  avaliação  se
deu  através  da  observação  direta  da  professora  durante  as  aulas  (com  registro  de  dados)  e  através  dos  testes  aplicados  e  correção  de
trabalhos  entregues  em  papel  ou  postados  no  TelEduc.  Acredita-se  que  esses  recursos,  complementados  pela  forma  de  avaliação
tornem  as  aulas  mais  agradáveis,  fazendo  com  que  os  alunos  tenham  o  prazer  de  participar  e  aprender,  proporcionando  a  construção  do
conhecimento  e  despertando  nos  mesmos  o  interesse  e  a  predisposição  para  o  aprendizado.  O  produto  educacional  produzido  neste
trabalho  de  conclusão  é  apresentado  em  forma  de  CD-Rom.  Faz  parte  do  Cd-Rom  (Apêndice  E)  todo  o  material  que  foi,
gradativamente,  disponibilizado  na  plataforma  TelEduc:  os  textos  de  apoio,  as  atividades  e  os  exercícios  propostos,  o  Pré  e  Pós-teste,
os  testes  aplicados,  as  questões  de  vestibulares.  O  produto  educacional  produzido  neste  trabalho  de  conclusão  é  apresentado  em  forma
de  CD-Rom.  Faz  parte  do  Cd-Rom  (Apêndice  E)  todo  o  material  que  foi,  gradativamente,  disponibilizado  na  plataforma  TelEduc:  os
textos  de  apoio,  as  atividades  e  os  exercícios  propostos,  o  Pré  e  Pós-teste,  os  testes  aplicados,  as  questões  de  vestibulares.  
  Obs.  Ensino  rofissionalizante
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Título: Uma Introdução conceitual à relatividade Especial no ensino médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20051442001013076P5

Palavra Chave: Introdução Conceitual a Relatividade

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  a  implementação  da  proposta,  e  os  resultados  obtidos  com  sua  aplicação  em  sala  de  aula,  de  um  curso
introdutório  à  teoria  da  Relatividade  Especial  para  alunos  de  ensino  médio.  Essa  proposta  tem  como  marco  teórico  a  teoria  cognitiva  de
Piaget.  O  curso  desenvolvido  faz  uso  sistemático  de  recursos  computacionais,  com  destaque  para  animações  originais  desenvolvidas
em  Flash,  para  promover  o  aprendizado  significativo  de  conceitos  básicos  da  Relatividade  Especial,  bem  como  para  a  dedução  de
relações  matemáticas  fundamentais  que  são  decorrência  lógica  dos  postulados  de  Einstein.  Como  o  assunto  não  é  ensinado  na  escola
onde  a  proposta  foi  aplicada  e  a  maioria  dos  programas  de  provas  de  vestibular  não  inclui  a  teoria  da  Relatividade  Especial,  o  curso  foi
oferecido  na  modalidade  extraclasse.  A  proposta  contempla  as  recomendações  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  no  sentido  de
uma  progressiva  inserção  da  Física  do  século  XX  no  ensino  médio.  Na  expectativa  real  de  que,  em  futuro  próximo,  a  Relatividade
Especial  passe  a  constar  da  maioria  dos  programas  de  concursos  de  vestibular  de  Física,  o  curso  poderá  ser  de  grande  valia  para
professores  de  ensino  médio  que  queiram  abordar  o  assunto  em  suas  aulas  regulares,  em  escolas  que  disponham  de  recursos  de
informática.  
  Obs.  Ensino  profissionalizante
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Título: Introdução ao uso de Informática no Ensino de Física no Ensino Médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20051142001013076P5

Palavra Chave: Cinemática e dinâmica

Resumo:  Neste  trabalho  foi  proposta  e  avaliada  uma  concepção  alternativa  de  ensino  de  Física  para  o  ensino  médio,  onde  recursos  de
informática,  como:  animações,  applets,  páginas  e  softwares  educacionais,  foram  incorporados  ao  contexto  de  aulas  teóricas  e  de
laboratório,  no  ensino  de  Cinemática,  Dinâmica  e  Energia.  Parte  dos  recursos  de  informática  foi  desenvolvida  para  este  projeto,  e  parte
foi  selecionada  dentre  o  material  de  livre  acesso  disponível  na  internet.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  proporcionar  aos  alunos  um
ensino  de  Física  mais  dinâmico,  com  aplicação  do  que  é  estudado  em  sala  de  aula,  relacionando  conceitos  com  os  fenômenos
estudados,  a  partir  de  análises  gráficas,  exercícios,  experiências  virtuais  e  demais  recursos  da  informática.  O  referencial  teórico  para  o
desenvolvimento  do  projeto  foi  o  da  aprendizagem  sob  um  enfoque  cognitivista  (Piaget),  através  de  um  desenvolvimento  progressivo,
com  a  aquisição  e  análise  do  conhecimento  pelo  aluno  durante  todo  processo  educacional.  O  material  educacional  produzido  foi
aplicado  no  Colégio  Salesiano  Dom  Bosco  (Escola  Particular),  em  duas  etapas:  em  2003  de  maneira  experimental,  com  duas  turmas  de
primeiro  ano  do  Ensino  Médio  (101  e  102),  a  fim  de  verificar  qual  metodologia  seria  a  mais  adequada,  quais  as  estratégias  a  serem
desenvolvidas  e  quais  as  eventuais  dificuldades  encontradas.  Na  segunda  etapa,  em  2004,  foi  aplicado  o  material  otimizado  na  turma
103.  A  avaliação  do  material  foi  realizada  a  partir  dos  resultados  dos  alunos  para  o  teste  de  concepções  alternativas,  de  autoria  do  Prof.
Fernando  Lang  da  Silveira  et  al.(UFRGS),  onde  se  verificou  um  aumento  significativo  no  número  de  acertos,  comparando  os
resultados  obtidos  no  início  do  ano  letivo,  antes  da  aplicação  do  material,  e  no  final  do  ano  letivo,  após  a  sua  aplicação.  Este  aumento
sugere  uma  evolução  no  entendimento  dos  conceitos  estudados  em  sala  de  aula.  A  eficiência  do  material  pôde  ser  melhor  avaliada  ao
comparar  os  resultados  do  teste  obtidos  para  alunos  de  duas  turmas,  a  que  participou  do  projeto,  e  outra,  da  mesma  série  e  Escola,  que
não  participou  do  projeto.  Para  esta  outra  turma,  o  índice  de  acertos  praticamente  não  se  alterou  em  comparação  com  o  teste  realizado
no  início  do  ano,  indicando  que  o  método  tradicional  foi  pouco  eficiente  em  provocar  mudanças  nas  concepções  alternativas  dos
estudantes.  Para  a  turma  que  participou  do  projeto,  houve  mudanças  significativas.  O  produto  educacional  produzido  inclui  um  CD,
contendo  o  hipertexto  desenvolvido  sobre:  Cinemática,  Dinâmica  e  Energia,  com  textos,  ambiente  educacional,  vídeos,  exercícios  e
artigos.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: O espaço da filosofia no currículo do ensino médio a partir da nova LDB (lei nº 9.394/96)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200041133003017001P2

Palavra Chave: ENSINO DE SEGUNDO GRAU, CURRÍCULO, FILOSOFIA.

Resumo:  Ao  tomarmos  contato  com  o  texto  da  nova  LDB  (Lei  nº  9394/96),  chamou-nos  a  atenção  a  falta  de  clareza  quanto  ao  caráter
da  presença  da  Filosofia  no  currículo  do  Ensino  Médio.  Segundo  esta  LDB,  ao  final  do  Ensino  Médio  os  educandos  devem
demonstrar,  dentre  outras  coisas,  "domínio  dos  conhecimentos  de  Filosofia  e  de  Sociologia  necessários  ao  exercício  da  cidadania"  (Art.
36,  1º,  Inciso  III).  Percebemos  que,  conforme  está,  o  texto  permite  entendimentos  ambíguos  e  contraditórios,  à  medida  que  não  deixa
claro  como  se  dará  concretamente  a  presença  da  Filosofia  nesse  nível  de  ensino,  Diante  disso,  desenvolvemos  a  nossa  pesquisa  no
sentido  de  analisar  e  refletir  acerca  do  espaço  reservado  à  filosofia  no  currículo  do  Ensino  Médio  a  partir  da  Lei  nº  9.394/96,  tendo
como  pano  de  fundo  a  história  da  Filosofia  no  Ensino  Escolar  Brasileiro.
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Título: O coordenador pedagógico e os professores: um relacionamento delicado?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20007033006016005P7

Palavra Chave: Coordenador Pedagógico; Supervisor; Gestão Participativa.

Resumo:  Nesta  pesquisa  discute-se  a  importância  do  trabalho  do  coordenador  pedagógico  nas  instituições  de  ensino  fundamental  e
médio  como  profissional  da  educação  preocupado  em  melhorar  e  aperfeiçoar  o  processo  ensino-aprendizagem  e  a  compreensão  da
complexidade  do  relacionamento  entre  professores  e  coordenador  pedagógico.  Delimitou-se  como  objetivos  investigar  o  momento  da
implantação  da  coordenação  pedagógica  nas  escolas  brasileiras  e  o  percurso  até  os  dias  de  hoje,  ressaltando  o  relacionamento  professor
e  coordenador  pedagógico,  descrevendo  os  diferentes  termos  usados  para  designar  o  trabalho  deste  profissional,  identificando  suas
características,  principais  atividades  e  desafios.  As  fontes  selecionadas  da  pesquisa  foram  legislação  e  estudos  que  expressam  os
diagnósticos  e  concepções  do  trabalho  do  coordenador  pedagógico,  somados  à  observação  de  um  trabalho  de  coordenação  pedagógica
realizado  numa  Escola  Pública  de  Campinas  -  SP  e  às  experiências  vivenciadas  pela  autora  como  coordenadora  pedagógica  há  quase
dez  anos.  O  estudo  mostra  que  o  trabalho  na  escola  exige  ações  e  decisões  coletivas,  e  que  o  fazer  de  cada  educador  se  dá  em  função  de
contextos  concretos  e  na  relação  com  todos  os  sujeitos  do  ambiente  escolar.  Destaca-se  o  coordenador  pedagógico  como  um  dos
articuladores  do  trabalho  coletivo.
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Palavra Chave: JOVEM, TRABALHO, EDUCAÇÃO, ESCOLA.

Resumo:  ESTE  ESTUDO  CONSTITUI  UMA  ANÁLISE  DA  ARTICULAÇÃO  QUE  OS  JOVENS  ALUNOS  TRABALHADORES
ESTABELECEM  ENTRE  TRABALHO  E  EDUCAÇÃO.  A  COLETA  DE  DADOS  FOI  REALIZADA  EM  UMA  ESCOLA
PÚBLICA,  EM  BELO  HORIZONTE,  JUNTO  A  ALUNOS  TRABALHADORES  DO  ENSINO  MÉDIO  NOTURNO,  DO  CURSO
PROFISSIONALIZANTE  DE  PROCESSAMENTO  DE  DADOS  E  DO  CURSO  CIENTÍFICO,  DE  FORMAÇÃO  GERAL.
DESTACO  A  ESCOLA  E  O  TRABALHO  ENQUANTO  ESPAÇOS  QUE  CONTRIBUEM  PARA  A  FORMAÇÃO  DESSES
JOVENS,  SEM,  NO  ENTANTO,  DESCONHECER  AS  CONTRIBUIÇÕES  DOS  DEMAIS  ESPAÇOS  NOS  QUAIS  ELES  ESTÃO
INSERIDOS.  PARA  PERCEBER  A  SUBJETIVIDADE  PRESENTE  NO  PROCESSO  DE  TRABALHO,  TRATO-O  A  PARTIR  DA
SUA  DIMENSÃO  CONCRETA.  A  ESCOLA,  POR  SUA  VEZ,  É  ABORDADA  COMO  ESPAÇO  SÓCIO-CULTURAL.  PROCURO
A  DINÂMICA  COTIDIANA  NESSES  ESPAÇOS,  INDO  ALÉM  DAS  DETERMINAÇÕES  SOCIAIS  E  ENFATIZANDO  A
EXPERIÊNCIA  DOS  ALUNOS.  DISCUTO  O  CONCEITO  DE  EXPERIÊNCIA  PARA  DESTACAR  A  VIVÊNCIA  DOS  ALUNOS
TRABALHADORES,  CONSIDERANDO  AS  SUAS  ESPECIFICIDADES  ENQUANTO  JOVENS.  A  ANÁLISE  INDICA  QUE  O
TRABALHO  CONFIGURA-SE  COMO  UMA  NECESSIDADE  PARA  OS  JOVENS,  APARECENDO  MUITO  PRECOCEMENTE
EM  SUAS  VIDAS.  MAS  APESAR  DE  TEREM  QUE  TRABALHAR,  OS  JOVENS,  SUJEITOS  DESTA  PESQUISA,
PERMANECERAM  ESTUDANDO.  NA  ATUALIDADE,  ELES  TÊM  SE  DEPARADO  COM  AS  GRANDES
TRANSFORMAÇÕES  PELAS  QUAIS  PASSA  A  SOCIEDADE,  QUE  AFETAM  O  MUNDO  DO  TRABALHO  E  FAZEM
DEMANDAS  À  EDUCAÇÃO,  PARA  QUE  ELA  FORME  O  TRABALHADOR  DENTRO  DO  PERFIL  DESEJADO  PELO
EMPRESARIADO.  AINDA  QUE  O  CAPITAL  PRETENDA  A  COMPLETA  DOMINAÇÃO  DOS  TRABALHADORES,  ELES
CONSEGUEM  ESCAPAR  A  ELA.  NO  PROCESSO  DE  CONCILIAÇÃO  TRABALHO/ESCOLA,  OS  JOVENS,  AINDA  QUE
TAMBÉM  FAÇAM  "USO  DE  SI  PELOS  OUTROS",  DEPARAM-SE  COM  A  POSSIBILIDADE  DE  FAZEREM  "USO  DE  SI  POR
SI  MESMOS".  ASSIM,  ELES  COLOCAM  EM  TRABALHO  O  SABER,  ATRAVÉS  DA  ARTICULAÇÃO,  EM  SI  MESMOS,  DE
AMBAS  AS  ATIVIDADES.  
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Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  o  relato  de  uma  pesquisa  desenvolvida  junto  a  alunos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola
pública  paulista.  Diz  respeito  a  algumas  formas  de  planejar,  preparar,  aplicar  e  avaliar  atividades  de  redação,  baseadas  em  princípios
conceituais  de  Raths,  Vygotsky  e  Lipman,  valendo-se  de  textos  verbais,  não-verbais  e  verbo-visuais  de  jornais,  de  revistas  bem  como
de  textos  literários.  Por  meio  de  uma  prática  pedagógica  interativa,  baseada  na  aplicação  de  operações  mentais  observação,
comparação,  imaginação,  interpretação,  resumo,  entre  outras,  este  relato  mostra  um  modo  de  dar  aula  que  relaciona  atividades
lingúísticas  com  os  processos  mentais  citados.  Este  relato  também  enfatiza  como  o  ato  de  redigir  pôde  se  tornar  prazeroso  e
significativo  para  esses  alunos,  ao  apresentar  as  reações  que  tiveram  diante  das  atividades  de  produção  de  texto.  Expressa  também  a
relação  dessas  reações  com  os  textos  produzidos.  E  um  modo  de  dar  uma  contribuição  aos  professores  interessados  em  desenvolver
uma  prática  pedagógica  comprometida  com  a  construção  de  uma  educação  critica,  criativa,  interdisciplinar,  prazerosa,  capaz  de
problematizar,  refletir  e  até  mesmo  ir  um  pouco  além  do  que  propõem  a  Reforma  do  Ensino  Médio  e  as  Diretrizes  e  Bases  da  Educação
Nacional  (LDB).  
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Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  proposta  uma  análise  da  influência  de  fatores  sociolingüísticos  e  metodológicos  na  produção  escrita
de  alunos  do  1.°  ano  do  Ensino  Médio.  Os  erros  são  analisados  sob  o  enfoque  de  variáveis  extralingüísticas,  visando  a  estabelecer  suas
possíveis  causas.  Justifica-se  este  trabalho  pelo  ineditismo,  na  localidade  onde  se  fez  a  coleta  de  informações,  na  busca  de  dados
científicos  para  auxiliar  o  professor  na  elaboração  de  um  planejamento  que  incentive  e  aperfeiçoe  a  produção  textual  do  aluno.  São
apresentados,  sucintamente,  os  principais  fatores  determinantes  da  textualidade,  dentro  da  perspectiva  da  lingüística  textual,  já  que  esta
pesquisa  tem  a  produção  de  textos  escritos  como  objeto  de  investigação.  Os  fundamentos  teóricos  e  metodológicos  relativos  à  Análise
de  Erros  foram  extraídos  dos  trabalhos  de  Pit  S.  Corder.  Quanto  à  análise  das  variáveis  extralingüísticas,  serviu,  como  pressuposto
teórico,  a  teoria  de  Basil  Bernstein.  A  freqüência  do  dialeto  culto  e  do  dialeto  popular,  conforme  estudos  de  Dino  Preti,  enfoca
variáveis  como  nível  socioeconômico,  raça,  profissão,  grau  de  escolaridade  e  local  em  que  reside  na  comunidade.  As  principais
descobertas  deste  estudo  ratificam  que  a  linguagem  utilizada  pelos  estudantes  do  Ensino  Médio  de  escolas  públicas  é  deficiente  e
inadequada.  Confirmam  o  que  vem  sendo  um  lugar  comum  nos  estudos  sociolingüísticos:  o  emprego  da  linguagem  tem  uma  estreita
ligação  com  a  situação  social,  cultural  e  econômica  dos  indivíduos.  Constatou-se  também  que  a  permanência  do  aluno  na  escola,
mesmo  através  do  alto  índice  de  reprovação,  especialmente  no  noturno,  ajuda  a  superar  dificuldades  de  origem  sociolingüística  e
metodológica.  A  metodologia  empregada  no  ensino  da  produção  textual,  analisada  neste  estudo,  revela  a  necessidade  de  que  o
professor  conheça  as  dificuldades  do  educando,  evitando,  principalmente,  os  programas  "a  priori",  interessando-se  pelo  estudante  com
o  zelo  próprio  da  profissão  de  educador,  podendo  chegar,  desta  maneira,  a  melhores  resultados  na  sua  prática  pedagógica.
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Resumo:  RESUMO  Este  trabalho  tem  como  objetivo  contribuir  para  a  atualização  curricular  de  Física  no  ensino  médio,  a  partir  da
introdução  de  dois  tópicos  contemporâneos  -  partículas  elementares  e  supercondutividade  -  em  três  escolas  de  Porto  Alegre.  Para  tanto
foram  planejadas,  organizadas  e  implementadas  uma  série  de  reformulações  na  disciplina  “Prática  de  Ensino  de  Física”  do  último
semestre  do  curso  de  Licenciatura  em  Física  da  UFRGS.  Para  investigar  que  tópicos  deveriam  ser  incluídos  nos  currículos  das  escolas
brasileiras,  foi  utilizada  uma  técnica  de  consulta,  chamada  técnica  Delphi.  Físicos,  pesquisadores  em  ensino  de  Física  e  professores  de
Física  de  nível  médio  foram  consultados.  O  passo  posterior  foi  a  preparação  de  textos  e  materiais  para  cada  tópico  (transparências,
diapositivos,  pastilha  supercondutora  preparada  em  laboratório  para  fins  de  demonstração  da  levitação  magnética,  pôster  sobre
partículas  elementares  e  interações  fundamentais).  Os  doze  alunos  matriculados  na  disciplina  foram  organizados  em  duas  turmas,
sendo  que  cada  turma  trabalhou  com  um  tópico.  Ao  longo  de  um  mês,  a  professora  da  disciplina  de  “Prática”  ministrou  aulas
expositivas  sobre  cada  tópico,  baseadas  nos  textos  elaborados  precisamente  para  este  fim.  No  mês  seguinte,  foram  preparadas  as  aulas
do  período  de  regência  (em  torno  de  dez  períodos  de  50  minutos)  e  elaborado,  entre  outros  recursos,  um  texto  para  os  alunos  de  nível
médio  sobre  cada  tópico.  Na  metade  do  terceiro  mês,  iniciou-se  o  período  de  regência,  o  qual  durou,  em  média,  três  semanas  para  cada
estagiário.  As  aulas  ministradas  pelos  estagiários  foram  avaliadas  a  partir  de  um  questionário  inicial  contendo  perguntas  abertas  sobre
cada  tópico  e,  ao  final,  os  alunos  responderam  novamente  a  perguntas  abertas  e  também  a  um  teste  de  escolha  múltipla.  Os  resultados
obtidos  com  a  introdução  dos  dois  tópicos  na  perspectiva  dos  alunos  de  ensino  médio  (através  da  aplicação  de  questionários  e
observação  das  aulas)  e  dos  futuros  professores  (através  da  observação  das  regências,  entrevistas,  relatórios  finais)  mostraram  que  é
viável  ensinar  Física  Contemporânea  no  ensino  médio,  mas,  para  tanto,  é  preciso  formar  professores  críticos  em  relação  ao  currículo  de
Física  e  com  ferramentas  que  possibilitem  o  enfrentamento  da  questão  da  atualização  curricular.
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Palavra Chave: crenças de auto-eficácia de professores; formação de professores

Resumo:  O  presente  estudo  naturalístico,  de  natureza  exploratória,  teve  por  objetivo  principal  investigar  as  crenças  de  auto-eficácia,
tanto  pessoal  como  de  ensino,  de  professores  do  Ensino  Médio  no  contexto  de  modificações  curriculares  que  incluíam  sobretudo  um
novo  sistema  de  avaliação.  Nesse  novo  sistema,  foram  eliminadas  as  notas  e,  como  avaliação,  os  professores  deveriam  elaborar  um
Parecer  Descritivo  do  desempenho  escolar  de  cada  aluno.  Além  destas  crenças  de  auto-eficácia,  que  uma  extensa  literatura  aponta
como  relevantes  na  formação  e  na  atuação  dos  professores,  buscou-se  também  conhecer  outras  crenças  educacionais  e  percepções  em
relação  às  novas  condições  de  trabalho.  Participaram  do  estudo  39  professores  e  professoras  de  uma  Escola  de  Ensino  Médio  de  grande
porte,  que  estava  implantando  as  inovações  determinadas  pelas  autoridades  educacionais.  Como  controle,  estudaram-se  os  professores
e  professoras  (N=37)  de  uma  outra  escola  similar,  que  havia  retornado  ao  sistema  tradicional  de  avaliação.  Em  ambas  as  escolas  foram
também  investigadas  as  supervisoras  educacionais  a  respeito  das  inovações  em  questão.  Como  instrumentos,  foram  utilizados  dois
métodos  de  auto-relato:  o  primeiro  foi  um  questionário  tipo  Likert  que,  numa  escala  de  1  a  5,  media  o  nível  da  crença  ou  da  percepção
dos  participantes.  O  outro  método  foi  uma  entrevista  semi-estruturada,  com  uma  sub-amostra  de  professores  de  ambas  as  escolas  e  com
as  supervisoras.  Os  resultados  quantitativos  do  Questionário  Likert  foram  objeto  de  comparação  tanto  entre  as  duas  escolas  como  em
relação  a  duas  variáveis:  o  tempo  de  serviço  e  se  a  pessoa  já  havia  participado  anteriormente  numa  experiência  denominada  de
"Correção  de  Fluxo".  Como  principais  resultados,  surgiram  diferenças  significativas  entre  os  professores  das  duas  escolas,  aparecendo
como  mais  fortes  as  crenças  de  auto-eficácia  entre  aqueles  que  estavam  implementando  a  reforma.  Algumas  hipóteses  foram  aventadas
para  explicar  esse  dado.  Em  ambas  as  escolas,  as  crenças  de  eficácia  pessoal  apareceram  também  como  significativamente  mais  fortes
que  as  de  eficácia  do  ensino,  um  dado  que  acompanha  outros,  de  pesquisas  anteriores.  Não  houve  relação  nem  com  tempo  de  serviço
nem  com  a  participação  anterior  no  projeto  Correção  de  Fluxo,  o  que  também  recebeu  algumas  explicações  derivadas  da  literatura.  As
entrevistas  trouxeram  refinamentos  aos  dados  obtidos  com  a  metodologia  quantitativa,  apontando  o  que  professores  e  supervisores
consideram  relevante  numa  situação  de  mudança  de  métodos  de  avaliação  dos  alunos.  O  estudo  concluiu  por  diversas  sugestões
educacionais  relativas  tanto  à  motivação  e  à  formação  contínua  dos  professores  em  serviço  como  à  própria  formação  acadêmica  de
professores,  no  que  diz  respeito  às  suas  crenças  de  auto-eficácia.
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Resumo:  A  pesquisa  qualitativa  aqui  desenvolvida  girou  em  torno  da  conveniência  do  paradigma  artístico-reflexivo  para  se  investigar
o  professor  de  Física  do  ensino  médio,  em  atuação  influenciada  por  fatores  provenientes  de  contextos  múltiplos  e  interligados.  Foram
categorizadas  as  especificidades  do  saber  docente  da  equipe  de  professores  do  Centro  Educacional  de  Niterói  (CEN),  a  partir  da
observação,  vídeo-gravação  e  análise  de  suas  aulas.  Além  disso,  foi  importante  a  integração  da  literatura  sobre  formação  de  professores
com  a  literatura  sobre  pesquisa  em  educação  em  ciências,  para  orientar  a  realização  e  a  análise  de  suas  aulas.  Além  disso,  foi
importante  a  integração  da  literatura  sobre  formação  de  professores  com  a  literatura  sobre  pesquisa  em  educação  em  ciências,  para
orientar  a  realização  e  a  análise  de  entrevistas  semi-estruturadas  que  ajudaram  a  conhecer  os  caminhos  da  construção  desse  saber.
Foram  ainda  estabelecidas  conexões  entre  o  desenvolvimento  profissional  dos  docentes  e  o  projeto  inovador  em  ensino-aprendizagem
de  Física  desenvolvido  por  eles  com  base  nos  saberes  multidimensionais  adquiridos  ao  longo  da  experiência  vivida.  A  tese  procura
assim  contribuir  para  articular  o  paradigma  emergente  do  professor  artista-reflexivo  de  modo  a  discutir  a  formação  de  professores  de
Física.  
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Palavra Chave: JUVENTUDE, ESCOLA NOTURNA, ENSINO MÉDIO.

Resumo:  AS  DEMANDAS  DOS  JOVENS  DE  ENSINO  MÉDIO  NOTURNO  EM  RELAÇÃO  À  ESCOLA,  CONSTITUÍRAM  O
OBJETO  DESSA  DISSERTAÇÃO.  BUSCAMOS  CAPTAR  A  MANEIRA  PELA  QUAL  ESSAS  EXPECTATIVAS  FORAM
CONCEBIDAS.  TAMBÉM  FORAM  ALVOS  DE  INVESTIGAÇÃO  OS  PROCESSOS  QUE  DEVEM  TER  INFLUENCIADO  A
CONSTRUÇÃO  DESSAS  DEMANDAS.  PROCURAMOS  COMPREENDER  COMO  O  PERFIL  DO  JOVEM  E  SUA  CONDIÇÃO
SÓCIO-ECONÔMICA  TÊM  RESSONÂNCIAS  NO  QUE  ELE  ESPERA  DA  ESCOLA  COMO  CONTRIBUIÇÃO  PARA  SUA
VIDA.  EM  UM  PRIMEIRO  MOMENTO,  DETECTAMOS  AS  CONSEQÜÊNCIAS  DA  IMPLANTAÇÃO  DE  POLÍTICAS
EDUCACIONAIS,  ESPECIALMENTE  AS  MAIS  RECENTES,  TANTO  NO  COTIDIANO  QUANTO  NA  RELAÇÃO  QUE  O
JOVEM  ESTABELECE  COM  A  ESCOLA.  EM  SEGUIDA,  BUSCAMOS  IDENTIFICAR  AS  CARACTERÍSTICAS  DOS  JOVENS
PESQUISADOS  E  SUAS  DEMANDAS  ESPECÍFICAS  FRENTE  À  ESCOLA.  ENTRE  AS  DEMANDAS  MANIFESTADAS
PELOS  JOVENS  DESTACAM-SE  A  NECESSIDADE  DE  RELAÇÕES  INTERPESSOAIS,  SEJAM  ENTRE  SI,  COM  OS
PROFESSORES,  OU  COM  O  PESSOAL  DA  ADMINISTRAÇÃO  DA  ESCOLA.  NOTAMOS,  AINDA,  A  IMPORTÂNCIA  DADA
PELOS  PESQUISADOS  AOS  CONTEÚDOS  DAS  DISCIPLINAS  E  A  NECESSIDADE  DE  QUE  ESTES  SEJAM
APRESENTADOS  DE  FORMA  ADEQUADA.  SEGUNDO  OS  JOVENS,  É  NECESSÁRIO  QUE  A  ESCOLA  IMPONHA  LIMITES
E  REGRAS  BEM  DEFINIDAS,  PARA  QUE  HAJA  UMA  DISCIPLINA  QUE  RESULTE  EM  APRENDIZADO.  POR  FIM,
MANIFESTARAM  O  DESEJO  DE  QUE  OS  PROFESSORES  USEM  UMA  DIDÁTICA  APROPRIADA  AO  SEU  PERFIL,  QUE
PRIME  PELA  SERIEDADE,  PELO  DIÁLOGO  E,  COMO  COMPLEMENTO,  PELA  CRIATIVIDADE.  OUVIMOS,  ALÉM  DISSO,
QUE  OS  JOVENS  MOSTRAM-SE  INSATISFEITOS  COM  AS  RESPOSTAS  DADAS  AOS  SEUS  ANSEIOS,  PELOS  AGENTES
DA  ORGANIZAÇÃO  ESCOLAR.  CONCLUÍMOS  QUE  A  GRANDE  COMPLEXIDADE  DOS  PROBLEMAS  DA  ESCOLA
NOTURNA  SE  SOBREPÕEM  E  INTERAGEM  CONTINUAMENTE,  DIFICULTANDO  MUITO  QUALQUER  INTERVENÇÃO
PARA  SOLUCIONÁ-LOS.  VIMOS  O  DESTAQUE  DADO  PELOS  JOVENS  AO  PAPEL  DOS  PROFESSORES  NA  MEDIAÇÃO
DESSES  PROBLEMAS  E  PERCEBEMOS  QUE  DEMONSTRARAM  VALORIZÁ-LOS  TAMBÉM  EM  OUTROS  ASPECTOS.
NOTAMOS  O  REPÚDIO  DE  TODA  A  COMUNIDADE  ESCOLAR  ÀS  POLÍTICAS  DE  NÃO-REPROVAÇÃO  E  A  PERCEPÇÃO,
POR  PARTE  DOS  JOVENS,  DO  ABANDONO  EM  QUE  SE  ENCONTRA  A  ORIENTAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DO  ENSINO
MÉDIO  E,  ESPECIALMENTE,  DOS  CURSOS  NOTURNOS.  O  DESEJO  DE  SER  OUVIDO  E  A  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  OS
JOVENS  TEM  ALGO  A  DIZER  FOI  OUTRO  ASPECTO  QUE  NOS  IMPRESSIONOU.  FINALMENTE,  DETECTAMOS  EM
SEUS  DEPOIMENTOS  E  DISCUSSÕES  QUE  A  CARÊNCIA  DE  UMA  ORGANIZAÇÃO  ESCOLAR  ADEQUADA  E  DE  AULAS
PRODUTIVAS  FOI  UMA  QUESTÃO  RECORRENTE.  DESTACAMOS  PORÉM  QUE  AO  SE  REFERIREM  À  ESCOLA,  MESMO
QUE  COM  CERTO  DESÂNIMO,  APRESENTAVAM  A  ESPERANÇA  DE  QUE  ELA  PODERIA  CONTRIBUIR  PARA  O  SEU
CRESCIMENTO  PESSOAL.
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Palavra Chave: MATEMÁTICA-ESTUDO E ENSINO-PROFESSORES DE MATEMÁTICA.

Resumo:  A  presente  investigação  analisa  como  os  professores  de  matemática  do  ensino  médio  de  Uruguaiana/RS  avaliam  sua
formação  inicial,  que  modelo  didático  adotam  e  como  se  posicionam  a  respeito  de  sua  formação  continuada.  Também  se  investiga  as
limitações  implicadas  na  atuação  docente,  derivadas  de  suas  epistemologias  e  seus  modelos  didáticos  e  de  sua  formação  inicial  e
continuada.  A  amostra  constituiu-se  de  dezesseis  professores  que  responderam  questionários  e  cinco  destes  docentes  também  foram
entrevistados,  com  questionamentos  abertos  sobre  sua  formação  inicial  e  continuada,  relato  das  vivências  significativas  ao  longo  de  sua
trajetória  profissional,  incluindo  o  modelo  didático  que  dizem  adotar.  O  conteúdo  das  entrevistas  foi  analisado  com  o  objetivo  de
identificar  o  que  contribuiu  para  a  formação  inicial  e  continuada  dos  envolvidos,  com  destaque  para  as  etapas  de  evolução  ao  longo  da
trajetória  profissional.  Os  questionários  foram  submetidos  à  análise  de  conteúdo  com  o  intuito  de  compreender  quais  os  modelos
didáticos  que  os  professores  afirmam  adotar.  Destacam-se  dois  aspectos  fundamentais  na  evolução  profissional  e  formação  dos
professores:  1.  Os  estágios  de  formação  e  profissionalização  evoluem  num  processo  de  contínuo  aperfeiçoamento  fundamentado  na
permanente  reflexão  sobre  a  prática  docente.  2.  As  forças  que  interagem  neste  aperfeiçoamento  são:  comprometimento  do  professor
para  qualificar  sua  prática  docente  e  construir  uma  sólida  fundamentação  teórica  nos  aspectos  epistemológico,  didático  e  domínio  de
conhecimento  e  habilidade  matemática;  capacidade  de  reflexão  crítica  sobre  cada  estágio  profissional;  construção  profissional  solidária
em  grupos  de  estudo  e  trabalho.  Para  corresponder  às  expectativas  manifestadas  nas  entrevistas  de  evoluir  do  estágio  profissional  e
modelo  didático  atuais,  faz-se  imprescindível  a  formação  continuada  dos  professores.  A  investigação  leva  a  concluir  sobre  a
necessidade  de  fundamentar  a  formação  inicial  e  continuada  do  professor  numa  intensa  relação  teoria-prática,  o  que  implica  na
superação  do  modelo  de  formação  fundamentado  na  racionalidade  técnica  e  sua  substituição  por  um  modelo  de  racionalidade  prática,
crítica  e  reflexiva
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Palavra Chave: geografia; ensino médio; estudo e ensino

Resumo:  Esta  pesquisa  de  cunho  qualitativo  usa  a  abordagem  do  estudo  de  caso,  para  compreender  a  prática  docente  do  professor  de
Geografia,  que  atua  em  escolas  de  um  município  da  fronteira  oeste,  do  estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Foi  construída  a  partir  das
observações  e  entrevistas  semi  estruturadas,  realizadas  com  oito  professores.  A  investigação  teve  como  objetivo  conhecer  a  percepção
do  professor  a  respeito  de  seu  trabalho,  método  de  seleção  dos  conteúdos,  facilidade  ou  dificuldade  no  desempenho
didático-pedagógico  e  a  maneira  como  realiza  a  prática  docente,  considerando  as  vivências  de  trabalho  no  cotidiano  da  sala  de  aula.  A
análise  de  conteúdo  permitiu  organizar  os  dados  em  unidades  de  significado,  de  tal  forma  que  a  realidade  do  ensino  da  Geografia  em
suas  dimensões  e  complexidades  foram  evidenciadas.  A  sistematização  permitiu  compreender  o  pensamento  a  respeito  de  seu  trabalho.
Os  dados  mostraram  que  os  professores  ainda  estão  vinculados  ao  pensamento  epistemológico  da  Geografia  Tradicional,  dissociados
da  convivência  cotidiana  dos  alunos  e  centrados  no  Programa  Experimental  de  Ingresso  no  Ensino  Superior  (PEIES)  da  Universidade
Federal  de  Santa  Maria.  A  pesquisa  acentuou  a  necessidade  de  programas  de  atualização  para  os  professores  refletirem  sobre  a  prática
pedagógica  do  ensino  da  Geografia.  Consideramos  que  o  ensino  da  Geografia  tem  caráter  teórico  metodológico  e  que  seu
aprofundamento  deva  ser  feito  no  coletivo  das  escolas  com  professores  de  todos  os  níveis  (fundamental,  médio  e  superior).
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Palavra Chave: Educação;Ensino;currículo;Sexualidade;AIDS....

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  por  finalidade  investigar  diferentes  concepções  de  estudantes  do  ensino  médio  a  respeito  das  sexualidades.
A  metodologia  empregada  para  viabilizar  o  trabalho  baseou-se  em  uma  pesquisa-ação,  realizada  no  Centro  Federal  de  Educação
Tecnológica  de  Pelotas,  através  da  observação  participante.  A  investigadora,  professora  de  Biologia  da  referida  instituição,  propõe
debates  sobre  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis,  como,  por  exemplo,  a  Síndrome  da  Imunodeficiência  Adquirida,  sobre  problemas
como  a  gravidez  na  adolescência,  bem  como  sobre  a  questão  da  formação  das  identidades  sexuais  dos  sujeitos,  desenvolvendo
principalmente  oficinas  de  estudos.  Estas  oficinas  foram  realizadas  com  dois  grupos  de  estudantes,  um  constituído  por  meninas
adolescentes  entre  14,  15  anos  e  outro  por  homens  adultos  na  faixa  etária  dos  25  aos  46  anos,  ambos  cursando  a  primeira  série  do
ensino  médio.  O  referencial  teórico  está  embasado  em  autores  que  debatem  a  questão  da  sexualidade  numa  perspectiva
pós-estruturalista,  tais  como  Guacira  Lopes  Louro,  Jeffrey  Weeks,  Richard  Parker,  Debora  Britzman,  dentre  outros.  A  análise  partiu  da
constatação  de  que  o  universo  dos  dois  grupos  de  estudantes  investigados  é  permeado  principalmente  pelos  aparatos  tecnológicos
inerentes  à  globalização  (filmes,  jornais,  revistas,  mídia,  etc.),  que  tendem  a  constituir  o  olhar  sobre  o  corpo  e  a  sexualidade.  As
categorias  teóricas  levantadas  e  analisadas  foram:  Orientação  Sexual,  Identidade  Sexual  e  Preferência  Sexual.  Concluiu-se  que  os
sujeitos  são  participantes  ativos  na  construção  de  suas  identidades,  sendo  necessário  viver  e/ou  conviver  com  as  paradoxos,  pois  as
identidades  constantemente  estão  se  constituindo,  evidenciando  pluralidade,  incoerência  e  contradições  neste  processo.
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Título: A informática e o ensino de morfologia da língua portuguesa na primeira série do ensino médio: um 
estudo de caso
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Palavra Chave: Informática; Educação; Morfologia.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  experiência,  realizada  numa  escola  da  rede  pública  de  ensino,  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com
alunos  da  primeira  série  do  Ensino  Médio,  que  usaram  o  computador  como  ferramenta  para  aprender  morfologia  da  Língua
Portuguesa.  Norteado  por  princípios  pedagógicos  e  tecnológicos,  enfoca  os  conceitos  de  educação,  ensino  e  aprendizagem,  destacando
as  principais  teorias  pedagógicas  que  influenciam  a  formação  do  processo  ensino-aprendizagem  para  as  tecnologias  mediadoras  da
educação.  Realça-se  também  neste  trabalho  a  importância  do  estudo  da  morfologia,  na  primeira  série  do  Ensino  Médio,  nas  dimensões
mórfica,  sintática  e  semântica.  Estas  três  dimensões  serviram  de  base  para  planejar  os  componentes  que  integram  o  produto
tecnológico/educativo  e  para  atingir  os  objetivos  pedagógicos  do  estudo  da  morfologia.  A  metodologia  foi  aplicada  a  um  caso  real,
verificando-se  que  é  possível  estudar  morfologia  com  o  uso  do  computador,  instrumento  didático  indispensável  nas  escolas  públicas
nesta  ERA  DA  INFORMÁTICA
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Palavra Chave: Educação ambiental; Ensino; Estudantes; Métodos.

Resumo:  A  qualidade  ambiental  do  nosso  planeta  tem  sido  deteriorada  rapidamente  e  esse  prejuízo  é  provocado  principalmente  pelos
fatores  econômicos  e  políticos,  por  conseguinte  é  urgente  o  desenvolvimento  de  medidas  de  sensibilização  em  relação  a  essa  questão.
Tais  medidas  devem  ser  iniciadas  juntamente  ao  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  portanto  a  escola  deve  ter  participação  ativa  no
desenvolvimento  de  propostas  educacionais  e  ações  que  levem  a  uma  melhoria,  não  somente  do  nível  cultural  mas,  da  qualidade
ambiental.  A  Educação  Ambiental,  mais  do  que  um  novo  conhecimento,  ou  soma  de  conhecimentos,  representa  a  possibilidade  de
renovação  do  próprio  processo  de  conhecer,  levando  a  uma  relação  equilibrada  do  ser  humano  consigo  e  com  seu  ambiente,
objetivando  a  sustentabilidade  do  processo  de  desenvolvimento  global.  O  público  alvo  foi  formado  por  alunos  na  faixa  etária  entre
catorze  e  dezesseis  anos,  normalmente  cursando  o  primeiro  ano  do  ensino  médio,  por  pressupormos  que  os  mesmos  apresentem
conteúdos  relacionados  às  questões  ambientais  e  suas  implicações  sociais,  políticas  e  econômicas,  ensinados  nas  disciplinas
curriculares  ministradas  no  ensino  fundamental  e  adquiridos  em  suas  experiências  sociais.  O  trabalho  foi  desenvolvido  em  uma  escola
pública  e  em  uma  particular,  com  a  finalidade  de  estabelecer  comparações,  entre  um  modelo  e  outro,  verificando  a  contribuição  dessas
instituições  na  formação  de  conceitos  relevantes  do  ponto  de  vista  da  Educação  Ambiental.  Os  professores  foram  submetidos  a  um
questionário  para  obtenção  de  dados  referentes  ao  enfoque  ambiental  e  a  relação  deste  com  as  disciplinas  curriculares.  Os  alunos  foram
submetidos  a  um  outro  questionário  que  buscou  informações  sobre  o  ambiente  fora  do  espaço  escolar,  buscando  identificar  possíveis
problemas  ecológicos  no  entorno  desses  alunos,  para  verificar  a  percepção  e  a  compreensão  que  têm  de  tais  problemas.  Também,
foram  avaliados  os  planos  de  ensino  dos  professores  e  os  livros  didáticos  segundo  o  tipo  e  qualidade  dos  recursos  pedagógicos.
Verificou-se  que  não  ocorre  a  prática  interdisciplinar  da  Educação  Ambiental  e  que  as  matérias  ministradas  pelos  professores  tanto  da
escola  pública  quanto  da  particular  não  são  articuladas  com  o  cotidiano  dos  alunos  de  modo  a  possibilitar  a  criação  de  uma  consciência
ambiental.  Os  professores  têm  uma  visão  limitada  dos  problemas  ambientais  e  os  livros  didáticos  pouco  contribuem  para  o
desenvolvimento  de  estratégias  de  caráter  ambiental.  Concluiu-se  que,  nas  duas  escolas  analisadas,  não  ocorre  a  prática  da  Educação
Ambiental  que  conduza  a  sensibilização  dos  estudantes  quanto  aos  problemas  ambientais:  os  professores  não  têm  claro  a  necessidade
do  desenvolvimento  de  estratégias  que  culminem  em  uma  prática  eficiente  para  a  formação  de  cidadãos  críticos,  que  possam  cumprir
sua  função  social;  os  planos  de  ensino  não  se  fundamentam  em  aspectos  do  cotidiano  e  do  entorno  dos  estudantes;  os  livros  didáticos
negligenciam  as  realidades  locais,  e  utilizam  linguagens  de  difícil  acesso  para  os  estudantes;  é  necessário  rever  os  métodos  tradicionais
e  selecionar,  dentre  esses  métodos,  os  mais  favoráveis  às  práticas  que  conduzam  a  uma  leitura  correta  das  realidades  locais,  tanto  do
ponto  de  vista  sócio-político  quanto  ambiental;  é  preciso  desenvolver  novas  estratégias  educacionais,  elaborar  materiais  didáticos
condizentes  com  as  realidades  locais,  preparar  melhor  os  professores  e  explorar  a  grande  potencialidade  dos  estudantes,  para  que  se
atinja  o  desenvolvimento  sustentável.  
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Palavra Chave: Educação; Luta Pela Terra; Tradição Camponesa.

Resumo:  TRATA-SE  DE  CAPTAR  E  ENTENDER  O  SIGNIFICADO  POLÍTICO-PEDAGÓGICO  DA  LUTA  PELA  TERRA
ENTRE  TRABALHADORES  RURAIS  E  EMPRESÁRIOS  NA  DÉCADA  DE  1980,  NO  MUNICÍPIO  DE  FORMOSO  DO
ARAGUAIA-TO,  ENTÃO  NORTE  GOIANO,  ENFATIZANDO  O  PAPEL  DA  PRÃXIS  COMO  INSRUMENTO  EDUCATIVO.
BUSCOU-SE  VERIFICAR  COMO  A  PRÁXIS  EDUCA,  QUE  FORMAS  DE  PEDAGOGIA  E  DE  SABER  SOCIAL  SÃO
REFORÇADOS,  OU  CRIADOS,  NA  LUTA  SOCIAL  NO  CAMPO,  TENEDO  A  COMISSÃO  PASTORAL  DA  TERRA  (CPT),
ESPECIFICAMENTE,  A  EQUIPE  ARAGUAIA/TOCANTINS  COMO  PRINCIPAL  MEDIADORA  DOS  CONFLITOS  DE  TERRA.
O  CORPO  DESTE  TRABALHO  ESTÁ  CENTRADO  EM  UM  APANHADO  DOS  ASPECTOS  IDENTIFICADORES  DA
PROBLEMÁTICA  EMBUTIDA  NA  LUTA  DOS  TRABALHADORES  RURAIS,  QUE  É  INDISPENSÁVEL  COMO  QUADRO  DE
REFERÊNCIA  DA  ANÁLISE;  NO  DESTAQUE  E  CARACTERIZAÇÃO  DA  ATUAÇÃO  DA  CPT,  E  NA  COMPREENSÃO  DA
EDUCAÇÃO  COMO  UMA  PRÁTICA  HISTÓRICA  E  SOCIAL  QUE  SE  LIGA  DIRETAMENTE,  QUER  ÀS  CONDIÇOES
OBJETIVAS  QUER  ÀS  AÇÕES  ORGANIZATIVAS  E  ÀS  CONCEPÇÕES  DE  MUNDO  GESTADAS  PELO  GRUPO  SOCIAL  NA
QUAL  A  MESMA  SE  REALIZA.  NESTE  SENTIDO,  OS  TRABALHADORES  ELABORAM  E  TRANSMITEM  SABERES  E  AS
MAIS  DIFERENTES  FORMAS  DE  REISTÊNCIA  E  ORGANIZAÇÃO  QUE  RESULTAM  DAS  EXPERIÊNCIAS  CONCRETAS,
NASCIDAS  NO  DIA-A-DIA  DA  LUTA,  DO  SEU  FAZER.  COM  ESSE  PROPÓSITO,  DESTACAMOS  DOIS  ASPECTOS  QUE
PERMITEM  VISUALIZAR  AS  FORMAS  DE  APRENDIZAGEM  DOS  ENVOLVIDOS  NA  LUTA  PELA  TERRA  E  DA
SOOCIEDADE  COMO  UM  TODO.  O  PRIMEIRO  DIZ  RESPEITO  À  CAPACIDADE  DE  RUPTURA,  APRESENTADO  PELO
MOVIMENTO  DOS  TRABALHADORES  RURAIS  EM  RELAÇÃO  À  TRADIÇÃO  CAMPONESA,  NA  PERSPECTIVA  DE
AVANÇAR  PARA  A  CONSTRUÇÃO  DA  CIDADANIA.  O  SEGUNDO  REFERE-SE  À  CAPACIDADE  DE  PRESSÃO  DO
MOVIMENTO  SOBRE  O  ESTADO,  O  QUE  REMETE  À  DISCUSSÃO  DAS  POSSIBILIDADES  E  AOS  LIMITES  DO
MOVIMENTO  PARA  DEMOCRATIZAÇÃO  DA  SOCIEDADE.  POR  FIM  A  EDUCAÇÃO  CONSTITUIU  O  GRANDE  SALDO
DAS  MOBILIZAÇÕES,  DAS  ORGANIZAÇÕES  E  DOS  MOVIMENTOS  DAS  CAMADAS  POPULARES  E  MÉDIAS  DA
SOCIEDADE  BRASILEIRA  NA  DÉCADA  DE  80.  APRESENTOU-SE  COMO  FORMA  DE  APRENDIZAGEM,  COM  EFEITO
PEDAGÓGICO  MULTIPLICADOR  QUE  ESPALHOU  AÇÕES  COLETIVAS  POR  TODO  O  PAÍS,  O  QUE  IMPLICA  DIZER  QUE
OS  MOVIMENTOS  SOCIAIS  POSSUEM  UM  CARÁTER  EDUCATIVO  ASSIMILÁVEL  AOS  ENVOLVIDOS  E  À  SOCIEDADE
COMO  UM  TODO.  OS  RESULTADOS  DAS  SITUAÇÕES  DE  APRENDIZAGEM  TRADUZEM-SE  EM  MODOS  E  FORMAS  DE
CONSTRUÇÃO  DA  DEMOCRACIA  BRASILEIRA.
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Título: Júlio Eduardo de Castro. Professores em Aporia:as representações da falta, falhas e limites do saber 
docente

Site: http://servicos.capes.gov.br

Palavra Chave: 

Resumo:  A  abordagem  do  saber  docente  sob  a  ótica  da  "falta  de  recursos  no  ensino"  (aporia  docente)  mostrou  como  o  professor
constrói  saberes  graça  e  apesar  dos  percalços  encontrados  em  seu  caminho.  Investigando  o  grau  de  importância  dado  -  pelos  próprios
professores  de  uma  escola  de  ensino  médio  -  à  passagem  por  situações  difíceis  e  momentos  críticos  em  seu  próprio  ensino  e
inspirando-se  no  mito  platônico  de  Poros  e  Aporia  (exposto  em  por  Sócrates  em  "O  Banquete"  ),  pesquisou-se  os  registros
(representações)  que  eles  dispunham  sobre  esses  mesmos  momentos-obstáculo  e  situações-limite.  A  experiência  do  professor  e  sua
subordinação  às  aporias  vividas  em  seu  trabalho  cotidiano  é  o  foco  desta  dissertação.  
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Título: O papel do gestor na viabilização de projetos pedagógicos
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Palavra Chave: Gestor; Projeto Pedagógico; Clima Organizacional.

Resumo:  A  dissertação  está  inserida  na  linha  de  pesquisa:  "Universidade  e  a  Formação  de  Professores  para  o  Ensino  Fundamental  e
Médio"  e  analisa  a  problemática  da  função  do  diretor  de  escola,  considerando  seu  papel  enquanto  autoridade  escolar,  como
administrador  e  dando  maior  ênfase  no  aspecto  pedagógico,  como  articulador  de  projetos  pedagógicos  desenvolvidos  na  escola.
Atualmente,  a  situação  que  se  configura  por  parte  de  órgãos  centrais  relacionados  à  educação  é  uma  falta  de  clareza  e  objetividade
quanto  a  função  do  diretor,  na  maioria  das  vezes  reduzida  às  atividades  burocrático-administrativas,  negligenciando  as  questões  de
ordem  pedagógica.  O  trabalho  enfatiza  a  função  do  diretor  na  viabilização  de  projetos  pedagógicos,  levando  em  conta  o  processo  de
democratização  das  modalidades  de  gestão  nas  escolas  públicas,  na  cidade  de  Catalão/GO,  indo  desde  as  formas  clientelísticas
tradicionais  ate  a  tentativa  de  democratização  destas.  Analisa  também,  os  critérios  adotados  na  escolha  de  diretor:  a  livre  indicação  de
diretores  pelos  poderes  do  Estado,  a  indicação  de  diretores  por  lista  tríplice,  concurso  e  o  processo  de  eleição  direta  para  escolha  de
diretores  das  escolas.  Como  conclusões,  aponta  que  o  administrador  escolar  possui  papel  importante  na  viabilização  de  projetos
pedagógicos  e  também  no  clima  organizacional  da  escola,  influenciando  as  atitudes  de  professores  e  alunos.  
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Título: Entre o discurso oficial e a realidade da escola: a literatura no ensino médio de Apucarana

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20006940002012012P8

Palavra Chave: literatura;  ensino médio.

Resumo:  A  presente  dissertação  apresenta  como  idéia  nuclear  um  estudo  sobre  o  ensino  de  literatura  no  ciclo  médio,  que  confronta  o
discurso  oficial  (através  dos  dispositivos  legais)  com  a  realidade  da  escola,  procurando  refletir  sobre  as  causas  que  levam  propostas  de
reforma  ao  fracasso.  Para  isso,  procura-se  discutir  também  sobre  a  necessidade  da  disciplina  como  componente  curricular,  partindo  das
idéias  de  Antonio  Candido,  para  quem  a  literatura  contribui  para  a  formação  e  a  humanização  do  homem.  O  trabalho  está  organizado
em  duas  partes,  cada  uma  com  três  capítulos.  Na  primeira,  analisa-se  o  Discurso  Oficial  através  das  duas  últimas  LDBs  -  Lei  7692/71  e
Lei  9394/96  -  tomando-as  numa  dimensão  histórica  e  procurando  verificar  seus  determinantes  sociais  e  ideológicos  bem  como
estrutura  e  organização  do  ensino  secundário  que  estas  apresentam,  o  que  têm  de  semelhante/diferente,  o  que  apresentam  em  termos  de
avanços  e  recuos.  Este,  o  primeiro  capítulo,  que  se  fecha  com  a  apresentação  de  uma  concepção  de  Literatura,  tomando  por  base  as
idéias  de  Bloch  e  Candido.  No  segundo,  faz-se  um  estudo  da  proposta  de  reformulação  curricular  do  ensino  de  Literatura,  implantada
em  1988,  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Paraná  subsidiada  pelas  teorias  da  década  de  80.  O  terceiro  capítulo  traz  uma
análise  dos  Paramêtros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  na  área  de  Linguagens,  Códigos  e  suas  Tecnologias,  fortemente
marcada  por  correntes  da  Lingüística  contemporânea  em  que  tudo  se  dilui  no  discurso  das  diversas  e  múltiplas  linguagens.  A  segunda
parte  procura  revelar  o  outro  lado  do  processo:  a  realidadde  da  escola  em  relação  a  essas  propostas  e  sua  aplicaçào,  através  do
pensamento  dos  mais  diretos  agentes  envolvidos,  os  professores,  contando  para  isso,  com  pesquisa  efetuada  nos  estabelecimentos  de
ensino  que  ofertam  o  Ensino  Médio  no  município  de  Apucarana-PR.  Esses  dados  também  se  apresentam  em  3  capítulos.  No  primeiro,
descreve-se  a  forma  e  as  condições  em  que  ocorreu  a  pesquisa  chegando-se  ao  perfil  do  grupo  pesquisado.  O  segundo,  apresenta  a
concepção  de  literatura  que  têm  os  professores,  o  que  pensam  sobre  a  importância  da  disciplina  no  currículo,  bem  como  qual  seria
segundo  eles  a  metodologia  mais  adequada.  O  terceiro  capítulo  procura  verificar  o  grau  de  envolvimento  do  professor  na  implantação
das  duas  propostas  de  ensino  analisadas.  Revelando  o  fosso  existente  entre  essas  duas  forças  que  deveriam  estar  integradas,  o  trabalho
pretende  contribuir  para  que  a  realidade  do  ensino  de  Litertura  no  ciclo  médio  se  modifique,  e  em  conseqüência,  se  tenha  uma  escola
melhor  e  de  mais  qualidade.
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Título: Reencantando o corpo na educação física: uma experiência com as práticas corporais alternativas no 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20006233004137062P0

Palavra Chave: Educação Física Escolar, Práticas Corporais Alternativas.

Resumo:  A  PESQUISA  EM  QUESTÃO  OBJETIVOU  APROXIMAR  AS  PRÁTICAS  CORPORAIS  ALTERNATIVAS  CO
CONTEXTO  PEDAGÓGICO  DA  EDUCAÇÃO  FÍSICA  ATRAVÉS  DE  UMA  EXPERIÊNCIA  DE  INTERVENÇÃO  NO  ENSINO
MÉDIO.  A  METODOLOGIA  UTILIZADA  FOI  A  ETNOGRAFIA  E  ENVOLVEU  OBSERVAÇÕES,  DINÂMICA  DE  GRUPO  E
ENTREVISTAS.  AS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  MOSTRARAM  QUE  É  POSSÍVEL  PENSAR  E  PRATICAR  A  EDUCAÇÃO
FÍSICA  A  PARTIR  DE  OUTRAS  PERSPECTIVAS,  PROPONDO  AOS  ALUNOS  EXPERIÊNCIAS  QUE  DESPERTEM  NOVOS
OLHARES  QUE  POSSAM  COEXISTIR  COM  A  TRADIÇÃO  ESTABELECIDA  NA  ÁREA.
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Título: Is the book still on the table? - Considerações sobre o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras no 
ensino médio: uma experiência pedagógica em língua inglesa
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Palavra Chave: Ensino de línguas.

Resumo:  Este  trabalho  recupera  a  trajetória  do  ensino  de  línguas  estrangeiras  no  Brasil,  desde  o  período  colonial  até  os  nossos  dias,
estabelecendo,  como  foco  principal  de  atenção,  a  nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  e  as  indicações  do  Parâmetros  Curriculares  Nacionais
,  mais  precisamente,  no  contexto  do  Ensino  Médio.  Trata-se  de  uma  leitura  crítica  dos  atuais  documentos  oficiais  que  regem  esse
segmento  de  ensino,  que  servirá  de  base  à  análise  de  dados  obtidos  através  de  um  estudo  de  caso,  a  saber,  o  relato  das  experiências
vividas  por  uma  professora  de  Língua  Inglesa  atuante  no  Ensino  Médio.  Como  conseqüência  do  trabalho,  desponta  a  questão  da
formação  do  professor  em  serviço  como  engrenagem-mestre  da  reflexão  sobre  a  complexidade  da  prática  pedagógica,  bem  como  das
tentativas  de  mudança  dessa  prática.
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Título: Auto-imagem em cena: o discurso de jovens e adultos que retornam à escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200021833002010038P7

Palavra Chave: Auto-Conceito; Fracasso Escolar; Análise do Discurso.

Resumo:  Esta  é  uma  pesquisa  qualitativa  que  investiga  a  auto-imagem  de  jovens  e  adultos  que  não  puderam  estudar  na  idade  adequada
e  que  retomam  à  escola.  Que  imagens  fazem  de  si  e  quais  são  suas  expectativas  numa  escola  tão  diferente  daquelas  nas  quais
estudaram?  Que  repercussões  os  "acidentes  de  percurso"  escolar  tiveram  nas  representações  que  têm  de  si  e  da  escola?  Haveria  alguma
relação  entre  a  constituição  dessas  imagens  e  a  continuidade  ou  não  dos  estudos?  Para  mapear  essas  questões,  foram  realizadas  duas
atividades:  uma  proposta  de  escrita  de  carta  em  que  os  alunos  contavam  seu  percurso  escolar,  e  entrevistas  com  alunos  do  ensino
fundamental,  do  ensino  médio  e  alunos  evadidos  de  um  curso  Supletivo.  Foram  analisadas  cinco  cartas  e  cinco  entrevistas  a  partir  dos
referenciais  teóricos  da  Análise  do  Discurso  e  da  Psicologia  Institucional.  Os  dados  dos  dois  dispositivos  discursivos  (carta  e
entrevista)  foram  comparados  quanto  ao  conteúdo  e  à  estrutura  lingüística.  Pôde-se  observar  como  é  forte  a  imagem  da  escola
projetada  nos  alunos  e  como  a  permanência  na  escola  se  configura  corno  uma  luta  contínua  e  multideterminada:  se  de  um  lado  a
auto-imagem  positiva  é  capaz  de  "impulsionar"  o  aluno  a  enfrentar  a  batalha"  e  a  negativa  de  fazê-lo  recuar,  de  outro  não  podemos
apontar  nem  só  a  instituição,  nem  só  as  coerções  das  determinações  sociais  como  produtoras  de  auto-imagens  "negativas"  capazes  de
levar  o  aluno  à  exclusão.  Apesar  da  multiplicidade  de  fatores,  a  pesquisa  mostrou  que  a  escola,  mesmo  defasada  ou  de  má  qualidade,
cumpre  uma  função  central  na  constituição  do  sujeito  com  direito  ao  desejo.
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Título: Inglês Instrumental no Ensino Médio: a Interação Segundo as percepcões dos Alunos
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Palavra Chave: Inglês; Instrumental; Interação.

Resumo:  Este  estudo  apresenta  os  resultados  de  uma  pesquisa  levada  a  efeito  com  o  objetivo  de  (1)  avaliar  se  o  curso  e  o  material  de
leitura  instrumental  em  inglês,  recentemente  introduzidos  numa  escola  técnica  (ET)  de  2º  grau,  pública,  do  estado  de  São  Paulo,  são
adequados  às  necessidades  e  interesses  dos  alunos  e  (2)  estudar  a  interação  professor/alunos  durante  essas  aulas  de  inglês,  com  o
intuito  de  verificar  se  existe  relação  entre  aquilo  que  o  professor  se  propõe  ensinar  e  aquilo  que  os  alunos  admitem  estar  aprendendo.  A
pesquisa  foi  levada  a  efeito  em  duas  fases,  com  objetivos,  número  de  participantes  e  instrumentos  de  coleta  de  dados  diferentes:  1.
Como  o  curso  e  os  materiais  em  uso  na  ET  não  foram  procedidos  por  uma  análise  de  necessidades  formal,  a  primeira  fase
compreendeu  uma  análise  de  necessidade  a  posteriori  e  foi  projetada  como  um  estudo  etnográfico.  Um  questionário  semi-estruturado
foi  aplicado  a  175  informantes,  com  os  seguintes  resultados:  analisando  quantitativa  e  qualitativamente,  permitiu-me  concluir  que  os
informantes  aprovam  as  decisões  tomadas  subjetivamente  em  seu  nome,  tanto  em  relação  à  introdução  da  abordagem,  quanto  em
relação  ao  material.  2.  Na  Segunda  fase,  a  pesquisa  foi  redimensionada  como  um  estudo  de  caso  de  caráter  etnográfico.  Coletaram-se
dados  através  de  diários  do  aluno,  gravação  de  aulas,  entrevistas  e  balanço  aplicados  a  18  informantes.  Os  dados  foram  submetidos  a
uma  análise  lexical,  que  permitiu  as  seguintes  conclusões:  -  A  exposição  dos  alunos  à  abordagem  instrumental  foi  fundamental  para
que  desenvolvem  a  consciência  das  suas  necessidades  e,  uma  vez  aptos  a  reconhecer  novas  necessidades,  fossem  capazes  de  opinar  e
sugerir  sobre  ela;  -  Existe  relação  entre  aquilo  que  a  professora  se  propõe  ensinar  e  aquilo  que  os  alunos  dizem  estar  aprendendo.
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Título: A apropriação de um gênero: um olhar para a gênese de texto no ensino médio
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Palavra Chave: ESCRITA; GENERO; LINGUISTICA APLICADA.

Resumo:  A  reflexão  aqui  empreendida  procura  olhar  para  a  produção  escrita  como  resultado  de  um  processo  de  construção,  operado
em  uma  dimensão  que  inclui  esboço,  plano  da  obra,  elaboração,  até  chegar  as  correções  finais.  Acreditamos  que  uma  das  maneiras  de
que  o  linguista  pode  dispor  para  entender  o  processo  de  escrita,  seja  através  de  índices,  pistas,  deixados  no  texto,  como  os  processos  de
apagamentos,  substituições,  acréscimos,  novas  ordenações,  pausas,  etc.  São  pistas  privilegiadas  para  a  compreensão  das  hipóteses  que
o  escrevente  formula  sobre  o  texto  e  da  relação  que  mantém  com  eles  e  com  os  discursos  que  os  envolvem.  Estas  pistas  de  produção  de
escrita,  portanto,  podem  os  ajudar  a  compreender  melhor  a  relação  entre  o  sujeito  e  a  linguagem.  Buscamos  na  Crítica  Genética  os
elementos  que  nos  permitem  fazer  algumas  escolhas  de  natureza  conceitual  e  metodológica.  Com  uma  reconhecida  experiência  e
tradição  de  tratamento  dos  manuscritos  essencialmente  literários,  esta  área  do  conhecimento  é  a  que  melhor  conseguiu  operacionalizar
métodos  de  investigação  de  rascunhos  e  melhor  compreender  o  estatuto  das  rasuras,  no  caso  dos  manuscritos  de  grandes  escritores  da
literatura  mundial.  A  noção  de  texto,  a  partir  do  aparecimento  da  Crítica  Genética,  sofre  uma  reviravolta.  Sua  realidade  mais  profunda
não  se  encontra  mais  no  produto.
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Palavra Chave: Terminologia; Geog. Tradic.; Geog. Crítica; formação discursiva.

Resumo:  O  objetivo  principal  deste  trabalho  é  fazer  uma  abordagem  crítico-contrastiva  entre  os  discursos  da  Geografia  Tradicional  e
da  Geografia  Crítica  em  dois  livros  adotados  em  escolas  brasileiras  de  nível  médio.  Com  esse  propósito  organizamos  a  nossa  pesquisa
tomando  como  referência  os  livros-texto  de  Aroldo  de  Azevedo  O  Brasil  e  suas  regiões,  tradicional,  ufanista,  nitidamente  inclinado
para  a  espacialização  física  e  a  memorização  e  Sociedade  e  espaço  de  José  Willian  Vesentini,  preocupado  com  o  raciocínio  e  o  espírito
crítico  do  aluno,  com  a  formação  de  um  cidadão  crítico  e  participante  da  sociedade  e  de  suas  transformações.  Em  decorrência  de  razões
estruturais,  delimitamos  nosso  corpus  num  conjunto  vocabular  terminológico  constituído  por  400  seqüëncias  enunciativas  e  35
fragmentos  em  excertos  maiores,  retirados  dos  discursos  pedagógicos  desses  dois  autores,  para,  do  ponto  de  vista  da  Análise  do
Discurso  de  linha  francesa  e,  sobretudo,  das  epistemes  de  Foucault  -  questionar  a  mudança  que  acreditamos  ter  acontecido  no  discurso
da  Geografia  no  ensino  médio.  A  partir  dessas  400  seqüências  enunciativas  objetivaremos  alcançar  o  distanciamento  entre  essas  duas
maneiras  diferentes  de  se  abordar  uma  mesma  questão.  Quanto  ao  critério  por  nós  adotado  na  escolha  desse  conjunto  vocabular
terminológico  a  que  denominamos  seqüências  enunciativas  e  desses  35  excertos,  aqui  nomeados  fragmentos  pela  nossa  aspiração  de
analista  do  discurso,  conveniente  se  faz  dizer  que  o  mesmo,  não  é  exaustivo,  tarefa  melhor  desempenhada  por  um  terminólogo,  mas
apenas  seletivo.  Convictos  de  que  a  disciplina  imprimida  a  um  discurso  que  se  desdobra  seqüencialmente  predispõe  o  leitor/ouvinte  a
pensar  em  termos  históricos,  dificultando  a  visão  do  mesmo  com  um  mapa,  uma  geografia  de  relações  e  sentidos  simultâneos
vinculados  por  uma  lógica  espacial,  não  temporal,  intentaremos  associar  à  extensão  temporal  (duração)  que  permeia  tais  discursos,  uma
geografia  humana  crítica  permanente.  O  que  explica,  ainda,  a  nossa  intenção  de  alterar  as  modalidades  familiares  do  tempo,  de
procurar  examinar  o  fluxo  normal  do  discurso  linear,  para  permitir  que  outras  conexões,  mais  laterais,  sejam  estabelecidas.  Dando
esteio  a  essa  ambição,  recordemos  a  premissa  e  a  promessa  insistentes  das  geografias  pós-modernas  -  hoje,  talvez  seja  mais  a
construção  da  geografia  do  que  a  construção  da  história  o  que  proporciona  o  mundo  tático  e  teórico  mais  revelador;  talvez  seja  mais  o
espaço  do  que  o  tempo,  o  que  oculta  de  nós  as  conseqüências  dos  feitos  humanos.  Concentraremos,  portanto,  a  nossa  atenção  no  como
o  ensino  da  Geografia  vem  respondendo  ao  desafio  de  explicar  um  mundo  em  rápido  processo  de  mudanças,  no  que  essa  disciplina  diz
e  no  que  ela  procura  ocultar  aos  alunos,  e,  sobretudo,  para  que  ações  os  conduz  com  seus  silêncios,  suas  palavras  e  suas  mistificações
mantidas  por  tantas  forças  e  poderes,  poder  hoje  mais  econômico  e  tecnológico  que  político-militar.  Tempos  agora  um  novo  tipo  de
competição  entre  as  grandes  potências.  No  lugar  da  rivalidade  leste-oeste,  do  socialismo  versus  capitalismo,  temos  hoje  a  inovação
tecnológica  e  a  conquista  de  mercado,  consubstanciadas  por  uma  intensa  e  crescente  globalização,  que  unifica  completamente,  mas  não
homogeneíza  a  humanidade,  pois  as  disparidades  sociais  e  internacionais  crescem  em  todo  o  planeta.  Podemos,  outrossim,  afirmar  que
nunca  houve  tamanha  interdependência  de  nações,  como  também  nunca  houve  tantas  desigualdades  entre  os  povos  da  Terra.  Do  ponto
de  vista  das  referências  teóricas,  buscamos  subsídios  na  teoria  dialógica  de  Bakhtin  (1995),  para  quem  as  palavras  oriundas  da  criação
de  um  autor  são  sempre  e,  inelutavelmente,  as  palavras  dos  Outros;  nas  epistemes  foucaulteanas,  sobretudo  na  concepção  de  Foucault
para  discurso  e  história  -  aquele  como  jogo  estratégico  e  polêmico,  o  espaço  em  que  saber  e  poder  se  articulam  para  gerar  novas  formas
de  poder  -  esta  como  ruptura,  um  em  se  fazendo;  no  conceito  de  ideologia  de  Althusser  e  de  Foucault  -  em  particular  nas  suas  primeiras
obras  -  mais  amplo  que  a  noção  de  véu  aceita  pelos  marxistas;  e,  principalmente,  nas  vozes  dos  renomados  geógrafos  críticos  Milton
Santos e J W Vesentini que entendem ser o papel da Geografia no sistema escolar explicar o mundo em que vivemos ajudando
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Palavra Chave: professores; escola pública; carapicuiba.

Resumo:  O  estudo  de  base  sociológica,  procurou  levantar  o  perfil  dos  professores  da  rede  pública  estadual  paulista  sob  os  aspectos:
condição  sócio-econômico-cultural;  participação  institucional  intra  e  extra-escolar;  formação  profissional;  atuação  no  magistério  e
concepção  sobre  seu  trabalho  e  como  esses  elementos  constituintes  influenciam  sua  visão  profissional  na  unidade  escolar.  A  pesquisa
foi  realizada  com  uma  amostra  de  cento  e  treze  pessoas  dentro  do  estabelecimento  de  ensino,  distribuídos  nos  períodos  matutino,
vespertino  e  noturno,  em  vinte  escolas  que  mantinham  o  Ensino  Médio  no  ano  de  1997,  na  cidade  de  Carapicuiba,  Região
Metropolitana  da  Grande  São  Paulo.  A  análise  dos  dados  evidenciaram  que  a  maioria  dos  professores  mantinham  uma  relação  de  frente
de  trabalho  com  a  educação  escolar.  Concluímos  que  o  conceito  de  Intelligentsia  utilizado  por  Karl  Mannheim  se  aplica,  em  parte,  ao
corpo  docente.
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Palavra Chave: História da Ciência; Ensino de Física; Educação em Ciências

Resumo:  A  inserção  da  História  da  Ciência  nos  conteúdos  curriculares  das  Ciências  vem  sendo  pensada  e  discutida,  buscando  a
passagem  do  discurso  teórico  à  prática  docente.  Analisando  os  Simpósios,  Seminários  e  Encontros  de  pesquisadores  em  Educação,
particularmente  em  Física,  bem  como  dissertações  de  mestrado  e  teses  de  doutorado  concluídas  no  Brasil  nas  últimas  décadas,
observa-se  a  incidência  do  tema  de  forma  discreta  nos  anos70  e,  de  forma  mais  freqüente,  nos  anos  80  .  Nos  anos  90,  formalmente,
História  da  Ciência  aparece  prevista  nos  Programas  e  Currículos  do  ensino  médio  e,  nos  livros  didáticos,  apesar  de  que,  nestes  últimos,
com  uma  abordagem  linear  e  desvinculada  do  contexto  de  produção  do  conhecimento.  A  presente  dissertação  pretendeu,  partindo  de
considerações  sobre  a  importância  da  História  da  Ciência  no  Ensino  de  Ciências,  reunir  o  pensamento  de  pesquisadores  e/ou
educadores,  de  maneira  a  apreender  o  como  o  tema  vem  sendo  abordado,  teórica  e  praticamente;  registrar,  através  de  entrevistas  com
professores  no  exercício  do  ensino  de  Física,  o  que  acontece  em  situações  concretas  de  sala  de  aula;  e,  a  partir  destas  constatações,
sugerir  caminhos  para  a  sua  inserção  na  formação  inicial  e  continuada  dos  docentes  de  Física.
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Palavra Chave: Internet e adolescentes; Sociabilidade; Comun. na Educação

Resumo:  Este  estudo  aborda  processos  comunicativos  e  demandas  de  informação,  referentes  a  adolescentes  de  Belo  Horizonte,
usuários  da  Internet,  com  vistas  a  subsidiar  políticas  públicas  na  democratização  das  redes  telemáticas.  O  trabalho,  de  natureza
qualitativa,  busca  contribuições  teórico-metodológicas  em  várias  áreas  do  conhecimento,  entre  elas  a  da  sociologia  e  a  da  história,  na
compreensão  das  interações  sociais.  Tendo  o  contexto  como  referência  para  a  produção  de  sentido,  são  abordadas  as  transformações
referentes  às  mudanças  de  paradigmas  científicos;  à  transferência  do  espaço  público  para  o  campo  mediático  e  à  apresentação  do
quadro  planetário  de  desenvolvimento  humano,  em  que  a  Internet  surge  como  fator  paradoxal  de  inclusão  e  exclusão  dos  indivíduos.
Assim,  através  do  enfoque  de  problemas  localizados  na  relação  entre  a  escola  e  a  tecnologia  telemática,  é  discutida  a  necessidade  de
processos  educativos  que  democratizem  a  produção  cultural.  O  espaço  virtual  é  examinado  em  analogia  com  o  território  urbano,
identificando  lugares  de  sociabilidade,  para  estabelecer  parâmetros  e  categorias  de  classificação  de  lugares  físicos  e  virtuais
freqüentados  pelos  adolescentes,  no  cotidiano.  O  estudo  enfoca,  também,  a  retórica  dos  discursos  eletrônicos  na  constituição  de  uma
nova  linguagem  própria  da  Internet.  A  pesquisa  empírica,  que  utilizou  o  recorte  temporal  de  1996  a  1999,  foi  constituída  por  dois
momentos  de  aproximação  da  realidade;  o  primeiro  compreendeu  a  busca,  a  coleta  e  a  análise  de  30  páginas  pessoais  de  adolescentes
de  Belo  Horizonte,  na  Internet,  e  o  segundo  momento  envolveu  a  realização  de  grupos  focais,  presenciais,  com  a  participação  de  42
adolescentes,  usuários  da  Internet,  alunos  de  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  da  cidade.  A  análise  dos  resultados,  à  luz  do
referencial  teórico,  identifica  nos  jovens  um  conhecimento  tácito  sobre  a  informática;  as  diferentes  formas  de  apropriação  da
tecnologia  pelo  segmento  observado  e  os  objetivos  de  interação  social  presentes  no  uso  da  Internet,  entre  outras  constatações.
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Palavra Chave: ENSINO MÉDIO; CURRÍCULO.

Resumo:  ESTE  TRABALHO  FOI  REALIZADO  EM  TORNO  DE  DOIS  OBJETIVOS:  A)  IDENTIFICAR  AS  DIREÇÕES  E  OS
FUNDAMENTOS  DAS  MUDANÇAS  QUE  ESTÃO  SENDO  PROPOSTAS  E  IMPLEMENTADAS  NO  ENSINO  MÉDIO  E  B)
AVALIAR  A  CAPACIDADE  E  A  DISPOSIÇÃO  DOS  PROFESSORES  DE  TORNAR  REALIDADE  ESSAS
TRANSFORMAÇÕES.  PARA  DESENVOLVÊ-LO,  UTILIZAMOS  DUAS  ESTRATÉGIAS:  A)  A  BUSCA,  NOS  TEXTOS
LEGAIS,  DAS  REFERÊNCIAS  QUE  NOS  PERMITISSEM,  DE  UM  LADO,  IDENTIFICAR  AS  MUDANÇAS  E,  DE  OUTRO,
INFERIR  O  PERFIL  DESEJÁVEL  DO  PROFESSOR,  PARA  ATUAR  NESSE  NOVO  CONTEXTO  E  B)  A  ELABORAÇÃO  DO
PERFIL  DO  PROFESSOR  EM  EXERCÍCIO  NAS  ESCOLAS  PÚBLICAS.  PROCURAMOS  ESTIMAR  AS  CHANCES  DE
SUCESSO  DESSAS  REFORMAS,  PELA  AVALIAÇÃO  DA  DISCREPÂNCIA  ENTRE  O  PERFIL  "DESEJÁVEL"  E  O  PERFIL
"REAL"  DO  PROFESSOR.  USAMOS  COMO  REFERÊNCIA  A  LEI  DE  DIRETRIZES  E  BASES  DA  EDUCAÇÃO  NACIONAL,
AS  DIRETRIZES  CURRICULARES  NACIONAIS  PARA  O  ENSINO  MÉDIO,  OS  PARÂMETROS  CURRICULARES
NACIONAIS  PARA  O  ENSINO  MÉDIO,  OS  DOCUMENTOS  DO  SAEB  (SISTEMA  DE  AVALIAÇÃO  DA  EDUCAÇÃO
BÁSICA),  DO  ENEM  (EXAME  NACIONAL  DO  ENSINO  MÉDIO)  E  OS  DOCUMENTOS  DAS  REFORMAS  DO  ENSINO
MÉDIO  DE  MINAS  GERAIS  E  DO  ESPÍRITO  SANTO.  NA  ELABORAÇÃO  DO  PERFIL  "REAL"  DO  PROFESSOR,
UTILIZAMOS  OS  DADOS  COLETADOS,  ATRAVÉS  DE  UM  QUESTIONÁRIO,  ENTRE  PROFESSORES  DOS  DOIS
ESTADOS.  À  MEDIDA  QUE  ANALISAMOS  AS  QUESTÕES,  ESTABELECEMOS  COMPARAÇÕES  ENTRE  O  PERFIL
ENCONTRADO  E  O  PERFIL  "DESEJÁVEL",  DESTACANDO  AS  PRINCIPAIS  DISCREPÂNCIAS  OU  LACUNAS
EXISTENTES  ENTRE  ELES.  APONTAMOS  PARA  A  NECESSIDADE  DE  SE  INVESTIR  NA  FORMAÇÃO  CONTINUADA
DESSES  PROFESSORES  E  SUGERIMOS  UM  NÚCLEO  BÁSICO  DE  CONHECIMENTOS  QUE  ESSA  FORMAÇÃO  DEVE
CONTEMPLAR,  PARA  QUE  POSSA  CONTRIBUIR  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DAS  NOVAS  HABILIDADES  E
COMPETÊNCIAS  REQUERIDAS  HOJE.
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Título: Custo Direto de Funcionamento do Ensino Médio Público no Distrito Federal: um estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20007553003012001P9

Palavra Chave: economia da educação; Custos educacionais; ensino médio.

Resumo:  Marcado  por  um  dualismo  nato  e  desprovido  de  uma  identidade  peculiar,  ao  ensino  médio  sempre  foi  negado  um
financiamento  próprio.  Isso  o  fez  órfão  das  políticas  públicas  desde  a  sua  criação.  Porém,  os  quinhentos  anos  do  Brasil  poderão  ser
celebrados  como  a  possível  era  da  universalização  do  ensino  médio,  quando  a  nova  LDB  fez  com  que  esse  nível  de  ensino  fosse
integrado  à  Educação  Básica.  Ao  Estado  coube  a  responsabilidade  da  expansão  do  ensino  médio.  Universalizar,  financiar  e  custear
passaram  a  ser  palavras  de  ordem  nas  políticas  públicas  voltadas  para  a  educação.  Esse  momento  histórico  deu  origem  a  esta  pesquisa,
que  teve  em  vista  estimar  o  custo  direto  de  funcionamento  do  ensino  médio  público  no  Distrito  Federal,  por  meio  de  um  estudo  de
caso.  A  instituição  atendia  1740  alunos  de  nível  médio.  Este  estudo  fez  uma  projeção  dos  custos  relativos  ao  equipamento  e
funcionamento  dessa  mesma  escola,  segundo  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio  (DCNEM).  Desse  modo,  a
pesquisa  indica,  para  o  caso  estudado,  quanto  custariam  a  sua  adequação  e  funcionamento  com  a  reforma  do  ensino  médio.  Os
resultados  do  estudo  mostraram  que  entre  a  escola  pesquisada  e  a  convertida  em  Escola  Padrão,  os  custos  ficaram  relativamente
próximos,  o  que  conferiu  à  primeira  uma  posição  confortável  em  relação  a  um  significativo  das  escolas  que  compõem  a  rede  pública  de
ensino  do  Distrito  Federal.
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Título: Num quintal da globalização: reflexos do processo de "ocidentalização do mundo" na educação 
brasileira de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200024333004110040P5

Palavra Chave: GLOBALIZAÇÃO; EDUCAÇÃO PARAENSE; PROEM; ENSINO MÉDIO

Resumo:  A  NOVA  ORDEM  MUNDIAL  QUE  ATUALMENTE  IMPERA  -  TAMBÉM  DENOMINADA  DE  GLOBALIZAÇÃO  OU
"OCIDENTALIZAÇÃO  DO  MUNDO"  -  FOI  "PROFETIZADA"  POR  MCLUHAN  HÁ  VÁRIAS  DÉCADAS,  COMO  SENDO  A
ORGANIZAÇÃO  DO  MUNDO  EM  UMA  GRANDE  ALDEIA  GLOBAL,  DENTRO  DA  QUAL  OS  PAÍSES  SE
RELACIONARIAM  COMO  PARTE  INTEGRANTE  DELA.  cONTEMPORANEAMENTE,  A  PROFECIA  SE  CONCRETIZA  POR
MEIO  DA  INTERNACIONALIZAÇÃO  DA  ECONOMIA,  BEM  COMO  DA  REVOLUÇÃO  INFORMACIONAL  E,  NESSAS
ESFERAS,  OS  DIVERSOS  PAÍSES  DA  ALDEIA  GLOBAL  SE  INTER-RELACIONAM  COMO  SE  FOSSEM  SEUS  QUINTAIS.
OS  DIRIGENTES  DESTA  ORGANIZAÇÃO  INTERFEREM  NA  GOVERNABILIDADE  DE  CADA  PAÍS  E,  ATÉ  MESMO  NOS
DESTINOS  DA  EDUCAÇÃO.  NESTA  PESQUISA  SÃO  ANALISADAS  ALGUMAS  DAS  IMPLICAÇÕES  DESTA  ATUAL  FASE
NA  REORGANIZAÇÃO  DA  EDUCAÇÃO  ESCOLAR  EM  UM  DE  SEUS  QUINTAIS,  O  BRASIL.  UM  REFLEXO  DESSE
MOVIMENTO  ESTÁ  NA  EXIGÊNCIA  DO  AUMENTO  DA  ESCOLARIDADE  MÍNIMA  REQUERIDA  A  CADA
TRABALHADOR  AMPLIANDO,  NO  CONTEXTO  HISTÓRICO  CONTEMPORÂNEO,  O  CONCEITO  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA
COMPREENDIDA  ATÉ  O  2º  GRAU  COMPLETO.  ATUALMENTE  SE  DENOMINA  ESSE  GRAU  A  EDUCAÇÃO  ESCOLAR
BRASILEIRA  DE  ENSINO  MÉDIO,  DE  ACORDO  COM  A  NOVA  LDB  Nº  9.394/96  -  COMO  JÁ  OCORRE  EM  MUITOS
PAÍSES.  O  PRINCÍPIO,  QUE  ESTÁ  POR  TRÁS  DAS  PROPOSTAS  EDUCACIONAIS  MAIORES,  INTERNACIONAIS,
MUNDIAIS,  É  FUNDAMENTADO  EM  UMA  LÓGICA  DE  MERCADO.  ENTRETANTO,  HÁ  DIFERENTES  NECESSIDADES  E
DIFERENTES  RESPOSTAS  OCORRENDO  EM  DIFERENTES  ETAPAS,  CONFORME  AS  POTENCIALIDADES  LOCAIS,
NACIONAIS  E  ESTADUAIS.  ALÉM  DESSA  ANÁLISE,  ESTA  ABORDAGEM  TEM  COMO  RECORTE,  NA  FORMA  DE  UM
ESTUDO  DE  CASO,  A  VERIFICAÇÃO  DO  GRAU  E  DAS  POSSIBILIDADES  DE  AUTONOMIA  DAS  COMUNIDADES
ESCOLARES,  DIANTE  DAS  PROPOSTAS  OFICIAIS  EM  ANDAMENTO  NO  ESTADO  DO  PARANÁ  PARA  O  SEU  ENSINO
MÉDIO.  A  EDUCAÇÃO  ESCOLAR  PÚBLICA  DE  NÍVEL  MÉDIO  PARANAENSE  ESTÁ  SENDO  REFORMULADA  ATRAVÉS
DO  PROEM  -  PROGRAMA  DE  EXPANSÃO,  MELHORIA  E  INOVAÇÃO  NO  ENSINO  MÉDIO.  O  BANCO
INTERAMERICANO  DE  DESENVOLVIMENTO  (BID)  FINANCIA  ESTE  PROGRAMA  DE  REFORMA  QUE  JÁ  CONTÉM
MODIFICAÇÕES,  REFERENTES  À  RETIRADA  DA  PROFISSIONALIZAÇÃO  NESTE  NÍVEL  DE  EDUCAÇÃO,  ADVINDAS
DAS  REAÇÕES  DAS  COMUNIDADES  ESCOLARES  E  SINDICAIS.  COM  ESTE  TRABALHO,  PROCURA-SE  DEMONSTRAR
ALGUNS  REFLEXOS  DO  PROCESSO  DE  GLOBALIZAÇÃO  NA  EDUCAÇÃO  BRASILEIRA,  APONTANDO  SUAS
IMPLICAÇÕES  E  CONSONÂNCIAS  NAS  REFORMULAÇÕES  DO  SISTEMA  EDUCACIONAL  PARA  ESSE  DE  NÍVEL
MÉDIO  E  QUE  PODEM  SER  GENERALIZADAS  PARA  O  ÂMBITO  NACIONAL  DA  EDUCAÇÃO  ESCOLAR,  EM  RESPOSTA
AOS  SENHORES  DO  MUNDO.
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Título: Ciências no Ensino Médio; Prática Pedagógica em Química; Física e Biologia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200019433005010001P9

Palavra Chave: Química; Física; Biologia.

Resumo:  O  trabalho  tem  por  objetivo  compreender,  do  ponto  de  vista  dos  professores  de  Física,  Química  e  Biologia  do  ensino  médio
da  rede  estadual  paulista,  como  se  dá  organização  de  sua  prática  pedagógica  e  de  identificar  os  fatores  que  nela  interferem.  Assim,  os
dados  foram  levantados  por  meio  de  entrevistas  e  de  questionários  dirigidos  a  estes  professores.  Lida  com  uma  hipótese  de  que  os
professores  de  ciências  reagem  às  condições  que  interferem  na  sua  prática  pedagógica,  criando  mecanismos  para  modificar  essas
condições  ou  amenizar  obstáculos.  Parte  também  da  idéia  de  que  os  professores  de  Física,  Química  e  Biologia  irão  apontar  o  número
de  aulas  de  ciências  no  ensino  médio  como  limitador  dá  prática  pedagógica  da  área,  em  função  das  medidas  legais  impostas  a  partir  de
1998.  O  principal  referencial  de  análise  utilizado  foi  o  tempo  na  perspectiva  de  Hargreaves,  que  propõe  quatro  dimensões  do  tempo
aplicadas  ao  trabalho  do  professor,  salientando  a  diferença  entre  o  tempo  visto  pela  administração  e  o  tempo  real  da  sala  de  aula,  em
um  sistema  burocrático  de  ensino.  O  estudo  permitiu  concluir  que  a  redução  do  tempo-aluno  nessas  disciplinas  tem  levado  à
intensificação  do  trabalho  dos  professores  da  área;  os  docentes,  por  sua  vez,  reagem  individualmente  às  condições  impostas  através  de
simplificações  das  preparações,  correções  e  desenvolvimento  de  atividades  na  sala  de  aula;  entretanto,  não  se  identificou  nenhum  tipo
de  articulação  dos  docentes,  no  sentido  de  modificar  as  condições  adversas  ao  bom  desenvolvimento  de  sua  prática.  Já  a  redução  do
número  de  aulas  das  disciplinas  foi  realmente  apontado  como  fator  limitador  da  prática  da  área.  
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Título: A Educação Física no ensino médio e técnico: o caso do Sistema Federal de Educação Tecnológica de 
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Palavra Chave: Educação Física; Ensino Médio; Ensino Técnico.

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  foi  investigar  a  implementação  das  aulas  de  Educação  Física  no  ensino  médio  e  técnico  do  Sistema
Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Santa  Catarina  -  SISTEMA  ETFSC,  fundamentado  nos  programas  de  ensino  ministrados,  nas
orientações  conceituais  adotadas  pelos  professores  e  no  ambiente  físico  existente  em  cada  Unidade  de  ensino  que  compõe  o  Sistema.
Esta  investigação  caracterizou-se  por  uma  pesquisa  descritiva,  cuja  preocupação  fundamental  da  abordagem  qualitativa  utilizada  foi  de
levantar  a  situação  atual  da  Educação  Física  nestas  Unidades,  frente  as  mudanças  do  conhecimento,  da  era  da  globalização  e  das
reformas  educacionais  vigentes.  Participaram  do  estudo,  alunos  regularmente  matriculados  e  freqüentes  no  segundo  semestre  de  1999,
das  segundas  e  terceiras  séries  do  ensino  médio  e  técnico  concomitante,  dos  diversos  cursos  do  SISTEMA  ETF/SC,  bem  como  os
respectivos  professores  de  Educação  Física  que  ministravam  aulas  nessas  séries.  A  escolha  dos  participantes  ocorreu  em  função  do
ensino  médio  e  técnico  se  fundirem  e  terminarem  nas  segundas  e  terceiras  séries  desses  tipo  de  ensino.  Utilizou-se  como  instrumento
da  pesquisa  a  análise  documental  dos  programas  de  ensino  de  Educação  Física,  a  observação  direta  das  aulas  e  entrevistas
semi-estruturadas  com  professores  e  alunos.  Na  análise  documental  dos  programas  de  ensino  foram  considerados  os  objetivos
propostos,  a  seleção  dos  conteúdos,  e  a  metodologia  empregada.  A  observação  foi  utilizada  para  analisar  tanto  a  infra  estrutura
existente  em  cada  Unidade  de  ensino  como  os  procedimentos  dos  professores  e  alunos,  nas  aulas  de  Educação  Física.  As  entrevistas
semi-estruturadas,  basearam-se  em  alguns  temas  geradores  que  buscavam  responder  as  perguntas  norteadoras  do  estudo.  As  inferências
foram  feitas  através  da  análise  qualitativa  de  conteúdo,  que  implicou  na  tarefa  de  categorização,  classificação  e  organização  dos
achados.  Como  principais  resultados  obtidos  no  estudo  constatou-se  que  a  Educação  Física  no  SISTEMA  ETF/SC,  além  de  viver  sob
os  auspícios  da  sua  crise  de  identidade,  vive  a  crise  do  ensino  médio  e  técnico.  As  propostas  lançadas  pelo  governo  federal  não
esclarecem  o  papel  que  a  Educação  Física  deverá  assumir  doravante.  Os  professores  demonstram  suas  angústias  e  incertezas  perante  a
flexibilidade  dos  currículos,  não  sabendo  beneficiar-se  da  situação  para  a  construção  moderna  de  currículos  de  Educação  Física.  Os
professores  adotam  condutas  individualizadas  na  ministração  dos  conteúdos  da  disciplina,  denotando  a  falta  de  proposta  coletiva  que
trabalhe  as  diferenças  estruturais,  funcionais,  profissionais  e  pedagógicas  existentes,  em  decorrência  talvez  de  uma  diretriz  atual  mais
consistente.  Além  disso,  evidencia  a  falta  de  uma  cultura  docente  dos  professores  de  Educação  Física  do  Sistema,  detectada  nas
divergências  pedagógicas,  no  grau  de  envolvimento  com  a  Instituição  e  das  orientações  conceituais  adotadas  pelos  professores.  A
proposta  elaborada  neste  estudo  apresenta-se  como  alternativa  para  atendimento  de  alguns  aspectos  importantes  da  Educação  Física  e,
em  especial,  algumas  reivindicações  dos  estudantes  que  freqüentam  as  aulas.  
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Título: Aprendizagem significativa de ausebel no ensino da cinemática
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Palavra Chave: mudança conceitual, aprendizagem significativa

Resumo:  APRENDIZAGEM  SIGNIFICATIVA  DE  AUSEBEL  NO  ENSINO  DA  CINEMÁTICA  Este  trabalho  apresenta  os
resultados  de  pesquisa  sobre  o  ensino  da  cinemática,  realizada  com  alunos  de  Física  da  1ª  série  do  ensino  médio  do  Colégio  Estadual
Bezerra  de  Menezes,  no  município  de  Paraíba  do  Sul.  Fundamentou-se  na  teroia  da  aprendizagem  significativa,  proposta  por  Ausubel  e
visou  a  mudança  conceitual  em  cinemática.  O  método  empregado  foi  experimental,  constituido  pelas  seguintes  etapas:  um  pré-teste;  3
aulas  com  duas  hora  de  duração  em  três  dias  consecutivos,  com  duas  turmas  de  10  alunos  na  faixa  etária  de  14  a  16  anos,  separadas
com  pareamento  de  médias,  sendo  um  grupo  experimental  e  outro  grupo  de  controle.  Tecnicamente,  os  resultados  obtidos  por  ambas  as
turmas  foram  analisados  mediante  o  teste  t  de  Student,  verificando-se  que  as  difereanças  encontradas  foram  significativas  para  um
nível  de  significância  igual  a  0,10.  
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200048433002010001P6

Palavra Chave: jovens, pensamento

Resumo:  O  presente  estudo  tem  por  objetivo  identificar  possíveis  mudanças  que  ocorrem  no  pen  samento  de  j  ovens  e  adultos  ao
longo  do  processo  de  escolarização,  no  amb  ito  da  aprendizagem  de  um  conceito  científico  determinado.  Para  concretizar  esse  objetivo,
fo  ram  real  izadas  entrevi  stas  com  aluno  s  de  d  iferentes  et  apas  de  um  curso  de  suplênci  a,  estruturadas  de  maneira  a  investigar  os
conhecimentos  que  os  sujeitos  possuíam  sobre  o  conceito  de  ser  vivo.  Tais  escolhas  metodológicas  refletem  alguns  pressupostos  que
norteiam  esta  pesquisa.  Um  desses  pressupostos  considera  a  entrevista  uma  modalidade  de  interação  que  possibilita  aos  sujeitos
questionados  refletir,  refinar  e  reelaborar  suas  concepções  durante  o  próprio  processo  de  interlocução.  Outro  considera  o  conceito  de
ser  vivo  um  conceito  científico:  utilizado  e  disseminado  essencialmente  pela  chamada  cultura  escolar,  por  meio  de  seu  ensino
sistemático,  e  que  envolve  uma  atitude  mediada  em  relação  aos  objetos,  referindo-se  a  outros  conceitos  e  constituindo  sistemas.  Os
dados  obtidos  permitem  concluir  que  no  ambito  da  aprendizagem  de  um  conceito  científico  determinado,  emerge  um  novo  tipo  de
pensamento  aplicado  a  esse  domínio,  baseado  em  conhecimentos  teóricos,  desvinculado  das  experiências  pessoais  e  dos  próprios
objetos  representados  pelo  conceito  em  questão;  assim  como  permitem  concluir  que  o  pensamento  apresenta  uma  natureza  dinamica,
estando  constantemente  sujeito  a  transformações  e  reelaborações,  que  o  tornem  mais  coerentes,  consistentes  e  abrangentes,
independentemente  da  aprendizagem  de  um  determinado  conceito  científico  e  da  emergência  de  um  novo  modo  de  funcionamento
cognitivo,  associado  a  essa  aprendizagem.   
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Título: Educação, comunicação e sexualidade: a realidade engendrada na escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200028131001017064P6

Palavra Chave: Comunicação; Educação; Sexualidade

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  considerações  de  cunho  etnográfico  sobre  a  construção  de  identidades  sexuais  de
alunos  adolescentes  em  três  diferentes  contextos  escolares.  As  observações  foram  feitas  em  três  escolas  de  Ensino  Médio  com
características,  supostamente,  diversas  quanto  à  proposta  curricular  de  educação  sexual:  militar,  religiosa  e  secular.  Os  dados  coletados
levam  a  concluir  que  os  sentidos  e  as  significações  de  identidade  sexual  trazidas  pelos  alunos,  a  partir  de  suas  vivências  nos  grupos
sociais  de  referência  -  família  e  vizinhança  -,  se  confrontam  diretamente  com  as  formas  de  interação  escolar.  A  partir  do  relato  dos
estudantes,  constatou-se  um  grande  contraste  entre  suas  aprendizagens  sobre  sexualidade  na  escola  e  fora  dela.  Práticas  sedimentadas
na  cultura  escolar  fazem  com  que  se  deixe  ao  largo,  com  freqüência,  a  discussão  sobre  questões  relacionadas  às  identidades  sexuais.
Ao  não  incluir  nas  suas  atividades  curriculares  uma  orientação  afetivo-sexual,  a  escola  acaba  por  reforçar  os  esteriótipos  de  gênero
presentes  na  nossa  sociedade.  
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Título: Avaliação do perfil da criatividade do professor no ensino médio
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Palavra Chave: PROFESSOR CRIATIVO;PERCEPÇÃO DE PROFESSORES;PERCEPÇÃO ALUNOS

Resumo:  O  objetivo  geral  desta  pesquisa  foi  verificar  a  criatividade  do  professor  que  leciona  no  ensino  médio  de  escolas  públicas
estaduais  da  cidade  de  São  Paulo.  A  amostra  foi  composta  por  24  docentes,  ambos  os  sexos,  que  lecionam  da  1a  à  3a  série  do  ensino
médio,  nos  períodos  matutino  e  noturno  de  duas  escolas.  Foram  sorteados  60  alunos  dos  mesmos  professores.  Duas  escalas  do  tipo
Lickert  de  seis  pontos  foram  elaboradas,  com  20  questões  cada,  sendo  uma  na  forma  Professor  e  outra  na  forma  Aluno.  Foram
avaliadas  as  seguintes  áreas  da  criatividade:  1)  flexibilidade,  2)  originalidade,  3)  fantasia,  4)  humor,  5)  motivação/curiosidade.  As
escalas  continham  ainda,  uma  questão  aberta  onde:  a)  os  professores  deveriam  descreverem-se  enquanto  profissionais;  b)  os  alunos
poderiam  falar  o  que  quisessem  sobre  seu(s)  professor(es).  As  análises  estatísticas  utilizadas  foram:  Análise  de  Variância  Univariada  e
Correlação  de  Pearson.  Os  resultados  indicaram  que  existem  diferenças  significativas  em  todas  as  áreas  criativas,  com  exceção  do
humor.  Na  Correlação  de  Pearson,  a  originalidade  foi  a  característica  que  mais  interagiu  significativamente  com  outras  características
criativas,  tanto  entre  professores  quanto  entre  alunos.  Professores  do  matutino  e  do  noturno  se  auto  descrevem  como  dinâmicos  e
motivados,  comprometidos  com  o  ensino  e  com  bom  relacionamento  junto  aos  alunos.  Os  estudantes  do  matutino  dividem-se  em
descrever  os  professores  como  bons,  interessados  e  não  se  preocupar  com  o  aluno  (7,69%,  cada),  prevalecendo  serem  monótonos
(13,46%).  No  noturno  os  docentes  são  legais  (7,27%)  ou  não  explicam  direito  (16,36%).  Conclui-se  que  os  professores  do  ensino
médio  se  percebem  como  possuidores  de  várias  características  criativas,  embora  estas  não  sejam  percebidas  com  a  mesma  intensidade
por  seus  alunos.
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Título: Espaço, Tempo e Turno: a utilização de recursos escassos pela Escola Pública de DF e pelo Aluno do 
Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20008053003012001P9

Palavra Chave: ensino médio; eficiência; espaço; tempo; turno.

Resumo:  A  presente  pesquisa  focalizou  a  eficiência  no  uso,  pelas  escolas  de  ensino  médio  da  rede  pública  do  Distrito  federal,  dos
recursos  educacionais  espaço  e  tempo,  de  maneira  a  favorecer  a  democratização  do  ensino  e  abrigar  o  acréscimo  de  alunos  pelo
incremento  de  matrículas  que  está  ocorrendo  neste  nível  de  ensino.  A  escolha  ocorreu  tendo  em  vista  que  a  maior  parte  dos  alunos
desse  nível  de  ensino  (80,1%)  se  encontra  na  rede  pública.  As  modificações  introduzidas  pela  Lei  9.394/96,  a  nova  Lei  de  Diretrizes  e
Bases  da  Educação,  ampliando  o  ano  letivo  de  180  para  200  dias  e  a  escassa  literatura  existente  sobre  o  ensino  médio,  em  contraste
com  a  profusão  de  literatura  e  pesquisas  sobre  o  ensino  fundamental,  motivaram  a  realização  desta  pesquisa.  A  pesquisa  utilizou,  na
sua  primeira  etapa,  entrevistando  diretores  de  escolas.  A  segunda  etapa,  baseada  na  anterior,  constituída  de  um  survey  de  uma  amostra
de  400  alunos,  de  quatro  escolas  de  ensino  médio  da  rede  pública  do  Distrito  Federal,  de  todas  as  série  e  turnos.  O  aluno  pesquisado  é
proveniente  de  famílias  de  baixa  renda  com  média  de  R$  906,35,  e  valor  per  capita  médio  de  1,4  salário-mínimo.  60,4%  deles  tinham
histórico  de  repetência,  com  maioria  do  sexo  feminino  e  35,8%  deles  trabalhavam/estagiavam.  Os  alunos  eram  os  principais
responsáveis  pela  escolha  da  escola  onde  estudavam,  que  ficava,  em  geral,  a  pequena  distância  da  sua  residência,  com  localização
satisfatória.  No  entanto,  cerca  de  um  terço  do  alunado  buscava  outra  escola  distante  de  sua  residência,  em  virtude  da  sua  melhor
qualidade.  Não  foi  constatada  a  matrícula  de  alunos  à  noite  por  falta  de  vaga  nos  demais  períodos.  O  turno  vespertino,  por  motivos
subjetivos,  foi  o  mais  rejeitado  pelos  discentes.  A  distribuição  do  tempo  disponível  do  aluno  indicou  relativamente  poucas  horas  de
estudo,  sobretudo  para  os  do  sexo  masculino  e  do  período  noturno,  em  virtude  de  trabalho  ou  estágio.  Quanto  às  escolas  foram
encontradas  evidências  do  não  cumprimento  integral  da  carga  horária  no  período  noturno.  Embora  os  estabelecimentos  fossem
eficentes  quanto  ao  uso  do  espaço,  os  laboratórios  eram  subutilizados  e  os  alunos  do  curso  noturno  novamente  prejudicados  no  seu
uso.
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Título: A filosofia no ensino médio no estado de goiás: o caso do lyceu

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200011052001016007P1

Palavra Chave: CRÍTICA; REFLEXÃO; HEGEMONIA; ORGÂNICO; FILOSOFIA.

Resumo:  O  ENSINO  DE  FILOSOFIA  NO  ENSINO  MÉDIO  EM  GOIÁS  TEM  SUA  ORIGEM  POR  VOLTA  DE  1790  COM  A
CRIAÇÃO  DE  AULAS  AVULSAS.  POSTERIORMENTE,  COM  A  CRIAÇÃO  DO  LYCEU  DE  GOYAZ,  EM  1846  E  A  SUA
INSTALAÇÃO  EM  1847,  É  QUE  ESSAS  CADEIRAS  JÁ  EXISTENTES  FORAM  INCORPORADAS  ÀS  DEMAIS  CADEIRAS
NOVAS  CRIADAS  PARA  FORMAR  ESTE  ESTABELECIMENTO  DE  ENSNO  MÉDIO.  COM  A  PROCLAMAÇÃO  DA
REPÚBLICA,  VÁRIAS  REFORMAS  EDUCACIONAIS  FORAM  REALIZADAS  NO  SENTIDO  DE  ADEQUÁ-LAS  À  NOVA
REALIDADE  BRASILEIRA.  DENTRE  ESSAS  REFORMAS,  DUAS  DELAS  EXCLUÍAM  A  FILOSOFIA.  NO  ENTANTO,  EM
GOIÁS,  NO  TOCANTE  À  REFORMA  RIVADÁVIA  DE  1911,  A  FILOSOFIA  NÃO  DEIXOU  DE  EXISTIR  NO  LYCEU  DE
GOYAZ.  CONTUDO,  GOIÁS  FOI  UM  DOS  PRIMEIROS  ESTADOS  A  ACATAR  O  QUE  PREVIA  A  LEI  DE  DIRETRIZES  E
BASES,  A  LEI  N.  5692/71,  EXCLUINDO  A  FILOSOFIA  DA  SUA  GRADE  CURRICULAR.  O  ESTADO  DE  GOIÁS
ATUALMENTE,  COM  A  APROVAÇÃO  E  A  PROMULGAÇÃO  DA  LEI  DE  DIRETRIZES  E  BASES  DO  SISTEMA
EDUCATIVO  DO  ESTADO  DE  GOIÁS,  LEI  COMPLEMENTAR  N.  026/98,  DÁ  UM  GRANDE  AVANÇO  EM  RELAÇÃO  À
LDB,  TANTO  A  FILOSOFIA  COMO  A  SOCIOLOGIA  SÃO  TRATADAS  COMO  TEMAS  TRANSVERSAIS,  APESAR  DOS
PCNs,  QUE  EXPLICITAM  ESSA  MATÉRIA  NO  NÍVEL  MÉDIO,  "SUGERIREM"  COMO  DISCIPLINAS.  EM  GOIÁS  A
REFERIDA  LEI  DE  DIRETRIZES  E  BASES  DO  SISTEMA  EDUCATIVO,  LEI  COMPLEMENTAR  N.  026/98,  NO  SEU  ART.  35,
INC.  1O.  LETRA  C,  NAO  DEIXA  NENHUMA  DÚVIDA  QUE  O  ENSINO  DA  FILOSOFIA  E  DA  SOCIOLOGIA  SEJAM
MINISTRADOS  COMO  DISCIPLINAS  NO  NÍVEL  MÉDIO  E  COMO  TEMAS  TRANSVERSAIS  NO  ENSINO  FUNDAMENTAL.
DEFENDO  NESSE  TRABALHO  A  IDÉIA  DE  QUE  OS  MESMOS  SABERES  QUE  SERVEM  ÀS  CAMADAS  DOMINANTES,
POR  ESTAREM  COMPROMETIDOS  COM  AS  EXIGÊNCIAS  DA  DIVISÃO  SOCIAL  DO  TRABALHO,  SIRVAM  TAMBÉM  ÀS
CAMADAS  DOMINADAS  EM  SUA  LUTA  PELA  TRANSFORMAÇÃO  SOCIAL  COMO  INSTRUMENTO  DE
DESMASCARAMENTO  DAS  ATUAIS  RELAÇÕES  SOCIAIS.  DE  FORMA  CONSTANTE,  A  FILOSOFIA  COMO  SINÔNIMO
DE  CRITICIDADE,  REFLEXÃO  E  COMO  PAIDÉIA  JAMAIS  SE  FEZ  PRESENTE  NO  ENSINO  MÉDIO  NO  BRASIL  E  EM
GOIÁS,  ALÉM  DE  TER  SIDO  CENSURADA  EM  VÁRIOS  MOMENTOS  DA  SUA  PRESENÇA  NO  ENSINO  MÉDIO  E  NO
TERCEIRO  GRAU,  TANTO  EM  GOIÁS  COMO  EM  TODOS  OS  ESTADOS  BRASILEIROS

Data Pesquisa: 22/11/2008

Autor: Raimundo Domingos de Moraes

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 22/11/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2000 Eixos Secundário:

Pagina 1.303 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1304

Título: Gestão democrática: os desafios dessa prática no cotidiano do SEPE/RJ

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200018231003010001P0

Palavra Chave: EPE; Relação democracia-educação

Resumo:  Apresenta  um  novo  olhar  sobre  a  estrutura  interna  do  Sindicato  Estadual  dos  Profissionais  da  Educação  -  SEPE  e  suas
intervenções  nas  escolas  públicas,  especialmente  no  que  se  refere  a  prática  da  gestão  democrática.  Investiga  os  conceitos  de
democracia  e  de  gestão  democrática  do  SEPE/RJ,  utilizados  nas  suas  opções  e  articulações  e  estuda  qual  projeto  de  sociedade  vem
fortalecendo  o  Sindicato  em  sua  práxis,  na  década  de  90.  Utiliza  como  metodologia  de  pesquisa  a  entrevista  com  professores
sindicalizados  que  trabalham  em  uma  escola  de  ensino  médio  da  rede  estadual  de  ensino  do  Rio  de  Janeiro  e  com  dirigentes  do
SEPE/Central  e  de  núcleos  e  regionais.  Explora  documentos  do  sindicato,  referentes  a  década  de  90,  assim  como  monografias,  teses  de
congressos,  panfletos,  revistas,  jornais.  A  pesquisa  aponta  para  os  desafios  que  se  apresentam  ao  SEPE/RJ,  e  que  necessitam
traduzir-se  em  intervenções  políticas  concretas,  tanto  no  sentido  de  materializar  a  gestão  democrática  nas  escolas,  como  no  cotidiano
do  próprio  sindicato.  Conclui  que  o  principal  desafio  apresentado  refere-se  à  necessidade  do  SEPE/RJ  explicitar  sua  posição  acerca  do
projeto  de  sociedade,  ao  qual  a  escola  pública  deve  fortalecer,  para,  a  partir  daí,  em  bases  democráticas,  propor  a  organização
político-pedagógica  da  escola,  criando  condições  para  a  disputa  de  hegemonia  com  o  projeto  neoliberal  de  educação  e  gestão
democrática.
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Título: A organização escolar na percepção dos professores: um estudo do ensino médio público e privado em 
belo horizonte

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200012332001010001P7

Palavra Chave: ORGANIZAÇÃO ESCOLAR;  TRABALHO DOCENTE;  CONTROLE INSTITUCIONAL.

Resumo:  ESTUDOU-SE  A  RELAÇÃO  DO  PROFESSOR  COM  A  ORGANIZAÇÃO  ESCOLAR  DE  SEU  TRABALHO  DOCENTE,
NO  ENSINO  MÉDIO  PÚBLICO  E  PRIVADO  EM  BELO  HORIZONTE.  ESSA  RELAÇÃO  FOI  CONSIDERADA  NUMA
DIMENSÃO  SUBJETIVA  CONCERNENTE  AO  MODO  PARTICULAR  COMO  O  PROFESSOR  PERCEBE  A  ORGANIZAÇÃO
EM  SUA  INTERAÇÃO  COM  A  MESMA.  O  OBJETIVO  FOI  VERIFICAR  SE  O  LUGAR  QUE  O  PROFESSOR  OCUPA  NA
ORGANIZAÇÃO  ESCOLAR  É  DINAMICAMENTE  CONSTRUÍDO  OU  SE  É  INTEGRALMENTE  O  RESULTADO  COMUM  DE
UM  EFEITO  BUROCRÁTICO  OU  ESTRUTURALISTA  DA  ORGANIZAÇÃO  SOBRE  A  FUNÇÃO  DOCENTE.  PARA  TANTO,
ANALISOU-SE  A  PERCEPÇÃO  DE  PROFESSORES  A  RESPEITO  DA  RELAÇÃO  ESTABELECIDA  ENTRE  AS
CARACTERÍSTICAS  OPERACIONAIS  DA  ORGANIZAÇÃO  ESCOLAR  E  O  TRABALHO  DOCENTE  EFETUADO  SOB
SUPERVISÃO  E  CONTROLE  DA  MESMA.  FORAM  ENTREVISTADOS  DEZESSEIS  PROFESSORES  DE  OITO  ESCOLAS
DIFERENTES,  SENDO  QUATRO  ESCOLAS  DA  REDE  PARTICULAR  E  QUATRO  ESCOLAS  DA  REDE  PÚBLICA,  TENDO
DOIS  PROFESSORES  ENTREVISTADOS  EM  CADA  ESCOLA.  O  RESULTADO  FINAL  MOSTROU  QUE  O  MODO  COMO  O
PROFESSOR  INTERPRETA  A  ORGANIZAÇÃO  ESCOLAR  E  AO  MESMO  TEMPO  O  SENTIDO  QUE  EMPRESTA  À
RELAÇÃO  COM  A  MESMA,  SÃO  ELEMENTOS  MAIS  RELEVANTES  DO  QUE  OS  MECANISMOS  BUROCRÁTICOS,
EVIDENCIANDO  QUE  O  PROFESSOR  CONSTRÓI  SEU  LUGAR  NA  ORGANIZAÇÃO  ESCOLAR  DE  FORMA  INTERATIVA
E  CRIADORA,  E  NÃO  SIMPLESMENTE  REPETINDO  OU  OBEDECENDO  À  ESTRUTURA  BUROCRÁTICA.  
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Título: Método para educadores na arte de ensinar-aprender a sexualidade do adolescente: uma proposta 
participativa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200077941001010007P4

Palavra Chave: Método educativo; Educador; Sexualidade.

Resumo:  A  partir  de  uma  visão  holística,  surgiu  a  idéia  de  conciliar  a  educação,  os  aspectos  sócio-culturais  e  as  manifestações  da
sexualidade  na  adolescência.  Para  tanto  foi  desenvolvido  um  estudo  de  campo  qualitativo  de  caráter  participante,  com  o  objetivo  de
construir  uma  proposta  pedagógica  capaz  de  subsidiar  o  educador  na  elaboração  de  programas  de  educação  sexual  para  adolescentes
através  de  abordagem  holística  e  sócio-cultural  de  caráter  participante.  O  estudo  qualitativo  foi  realizado  no  Colégio  de  Aplicação  da
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  com  um  grupo  de  adolescentes  da  1ª  série  do  ensino  médio,  no  período  de  maio  à  Julho  de
2000.  A  técnica  de  campo  selecionada  foi  a  atividade-oficina,  por  tratar-se  de  uma  ação  participante  no  qual  a  produção  de
conhecimento  e  as  transformações  oportunas  se  processam.  O  grupo  manifestou  suas  idéias  através  das  falas  e  de  registros  descritivos
que  viabilizou  a  produção  de  conhecimentos  básicos  e  aplicados.  As  técnicas  utilizadas  na  coleta  de  dados  permitiu  o  surgimento  dos
temas  emergentes  da  pesquisa,  que  se  constituiu  em  itens  fundamentais  e  estruturantes  para  delinear  e  compor  o  perfil  do  Método  de
ensinar  aprender  a  sexualidade.  O  processo  de  reflexão  e  análise  dos  dados  possibilitou  verificar  que  o  Método  se  apresenta  como
possibilidades,  pois  retrata  o  desejo  dos  adolescentes,  de  como  gostariam  que  os  educadores  mediassem  o  ensino  de  sexualidade  na
escola.  Considera-se  que  o  ensino  participativo  centrado  no  diálogo  e  na  reflexão  é  significativo  para  questionar  os  preconceitos  e  os
sistemas  de  crenças.  O  estudo  ainda  mostra  que  o  uso  da  metodologia  participante  no  processo  de  ensinar-  aprender  a  sexualidade
transcende  a  uma  rnetodologia  baseada  apenas  em  transmitir  informações  biológicas.  O  estudo  revela  a  sexualidade  dentro  de  uma
abordagem  histórico-cultural  e  a  submete  a  uma  dimensão  pedagógica,  capaz  de  subsidiar  o  educador,  em  seu  processo  de  trabalho,  a
lidar  com  a  complexidade  da  sexualidade  na  adolescência  de  modo  a  transformar  a  representação  de  valores,  possibilitando  um  viver
mais  saudável.  
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Título: Diagnóstico das estratégias metacognitivas na leitura de textos dissertativo-argumentativos na 3a. série 
do ensino médio
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Palavra Chave: Leitura; Estratégicas metacognitivas; Texto dissertativo

Resumo:  
  Esta  pesquisa  insere-se  na  área  temática  da  lingüística  aplicada  ao  ensino  da  língua  materna,  mais  especificamente  no  estudo  da
leitura.  Apresenta  um  diagnóstico  das  estratégias  metacognitivas  utilizadas  para  a  leitura  de  textos  dissertativo-argumentativos  por
alunos  da  3ª  série  do  Ensino  Médio,  da  Escola  Estadual  de  1º  e  2º  Graus  Cristóvão  Pereira,  da  cidade  de  Santiago,  RS.  Neste  trabalho,
verificou-se  como  o  leitor,  na  sua  interação  com  o  texto,  usa  seus  procedimentos  próprios  de  leitura,  constituindo-os  em  estratégias
ligadas  às  suas  ações  intencionais.  Buscou-se  investigar  se  os  alunos  identificam  as  estratégias  usadas  para  ler  de  forma  eficiente,  se
eles  têm  consciência  das  dificuldades  no  seu  processamento  de  leitura  e  se  há  relação  entre  o  uso  de  estratégias  metacognitivas  e  o  grau
de  compreensão  em  leitura.  Para  verificar  essas  questões,  foram  usados  questionários,  análise  de  protocolos  e  testes  de  compreensão  de
texto,  como  o  procedimento  de  lacunação  e  os  testes  de  múltipla  escolha,  aplicados  a  textos  dissertativo-argumentativos  retirados  de
jornais  e  revistas.  Os  resultados  mostram  que,  no  processo  da  leitura,  geralmente  os  alunos  não  planejam  suas  ações  e  não  conseguem
detectar  e  corrigir  seus  erros.  Constatou-se,  ainda,  que  o  leitor  mais  proficiente  foi  aquele  que  usou  mais  estratégias  metacognitivas  em
sua  leitura.  Assim,  uma  orientação  pedagógica  decorrente  deste  trabalho  aponta  para  um  melhor  preparo  teórico  e  prático  dos
professores  de  língua  materna  no  que  se  refere  ao  ensino  das  estratégias  metacognitivas  de  leitura,  considerando-se  que  essas
estratégias  são  fatores  relevantes  no  processamento  da  leitura.t  
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Palavra Chave: LEITURA; ESCRITA; ENSINO MÉDIO.

Resumo:  ESTA  DISSERTAÇÃO  É  RESULTADO  DE  UM  ESTUDO  QUE  TEM  POR  TEMA  A  LEITURA  E  A  ESCRITA  NO
ENSIINO  MÉDIO  NO  RECORTE  DO  TRABALHO  DOCENTE  COM  O  TEXTO  VERBAL  ESCRITO.  BUSCOU-SE
INVESTIGAR,  NESSE  ESTUDO,  COMO  PROFESSORES  DE  DIFERENTES  DISCIPLINAS,  DISTINTAS  DA  DE  PORTUGUÊS,
LEVAM  A  EFEITO  O  TRABALHO  COM  O  TEXTO  VERBAL  ESCRITO,  A  PARTIR  DO  LUGAR  OCUPADO  PELAS
ATIVIDADES  DE  LER  E  ESCREVER  E  DO  MODO  COMO  SÃO  CONDUZIDAS  ESTAS  ATIVIDADES  NO  CONJUNTO  DAS
PRÁTICAS  DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS  QUE  ESTES  PROFESSORES  PLANEJAM  PARA  SUAS  AULAS,  TENDO  EM  VISTA
A  IMPORTÂNCIA  DA  LEITURA  E  ESCRITA  PARA  PERFILAR  O  EGRESSO  DO  ENSINO  MÉDIO  BEM  COMO  O  CIDADÃO
ESCLARECIDO.  ESTA  INVESTIGAÇÃO  SE  FEZ  ATRAVÉS  DE  OBSERVAÇÕES  DAS  AULAS,  ENTREVISTAS  E  LEITURA
E  ANÁLISE  DE  DOCUMENTOS,  NUMA  ESCOLA  PÚBLICA  DA  REDE  FEDERAL  DE  ENSINO,  APÓS  DEFINIR-SE  UM
GRUPO  DE  QUATRO  PROFESSORES  DE  DISCIPLINAS  DIFERENTES  QUE  TIVESSEM  EM  COMUM  O  USO  DO  TEXTO
VERBAL  ESCRITO  COMO  RECURSO  PRIVILEGIADO,  MAS  QUE  NÃO  FOSSEM  PROFESSORES  DE  PORTUGUÊS.  A
ANÁLISE  DOS  RESULTADOS  DA  INVESTIGAÇÃO  FOI  FEITA  A  PARTIR  DE  UM  DIÁLOGO  COM  AS  PRÁTICAS
OBSERVADAS,  OS  DISCURSOS  PROFERIDOS  E  O  REFERENCIAL  TEÓRICO  ADOTADO.  ESTE  REUNIU
CONTRIBUIÇÕES  DE  VÁRIOS  AUTORES  QUE  TEMATIZAM  A  LEITURA  E  A  ESCRITA,  CUJOS  ESTUDOS  ORIENTARAM
A  CONSTRUÇÃO  DE  UMA  CONCEPÇÃO  DE  LEITURA  E  ESCRITA  NUMA  PERSPECTIVA  PEDAGÓGICA  E  CONSOANTE
UMA  VISÃO  DIALÓGICA  E  INTERATIVA  DE  LINGUAGEM.  A  ANÁLISE  DOS  DADOS  COLETADOS  INDICOU  QUE,
EMBORA  A  LEITURA  E  A  ESCRITA  SEJAM  MEDIAÇÕES  PRINCIPAIS  DO  PROCESSO  DE  ENSINO  E  APRENDIZAGEM,  O
TRABALHO  DOCENTE  LEVADO  A  EFEITO  COM  ATIVIDADES  DE  LEITURA  E  ESCRITA,  DENTRO  DE  DETERMINADAS
CONDIÇÕES  -  TANTO  AS  DOS  PRÓPRIOS  PROFESSORES  COMO  AS  IMPOSTAS  PELA  ESCOLA  -,  ACABA  POR  NÃO
OPORTUNIZAR  A  ELEVAÇÃO  DO  NÍVEL  DE  COMPETÊNCIA  DO  ALUNO  ENQUANTO  LEITOR  E  PRODUTOR  DE
TEXTOS,  SEJA  POR  NÃO  PERMITIR  A  INTERAÇÃO  DO  ALUNO  COM  ESTAS  MEDIAÇÕES,  SEJA  POR  PERMITI-LA
DENTRO  DE  MODELOS  MECANICISTAS  DE  APRENDIZAGEM.  A  FINALIDADE  ÚLTIMA  DESSE  ESTUDO,  AO
INVESTIGAR  MODOS  DE  FAZER  E  PENSAR  DOCENTES  EM  RELAÇÃO  À  LEITURA  E  À  ESCRITA,  É  OFERECER
CONTRIBUIÇÕES  PARA  A  COMPRENSÃO  DO  SIGNIFICADO  QUE  A  LEITURA  E  A  ESCRITA  TÊM  TIDO  NA  ESCOLA  E
INDICAR  PERSPECTIVAS  DE  ATUAÇÃO  DOCENTE,  NO  SENTIDO  DE  GARANTIR,  NO  CONJUNTO  DAS  PRÁTICAS
DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS,  UM  LUGAR  PRIVILEGIADO  PARA  AS  ATIVIDADES  DE  LER  E  ESCREVER,  NÃO  SÓ  COMO
MEDIAÇÕES  QUE  SÃO,  MAS  COMO  OBJETOS  MESMOS  DE  ENSINO  E  APRENDIZAGEM.
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Título: Etnia, raça e desigualdade educacional: uma abordagem etnomátemática no ensino médio noturno
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Palavra Chave: Educação; Matemática; Etnomatemática

Resumo:  O  presente  estudo  busca  descrever  e  analisar  um  processo  pedagógico  que  estabeleceu  vínculos  entre  Educação  Matemática  e
a  discussão  de  processos  de  exclusão  e  desprivilegiamento  de  grupos  humanos  em  função  de  raça  ou  etnia  e  a  interseção  dessas  com  a
dinâmica  de  classe  social.  A  prática  pedagógica  que  relato  neste  trabalho  foi  realizada  durante  o  segundo  semestre  do  ano  letivo  de
1998.  Esta  envolveu  estudantes  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio,  do  curso  noturno,  de  uma  escola  da  rede  pública  estadual  do
município  de  Canoas,  Rio  Grande  do  Sul,  local  onde  atuo  por  onze  anos  como  docente.  O  processo  pedagógico  desenvolvido  com  o
grupo  de  estudantes  não  caracterizou-se  como  um  recorte  a  partir  do  qual  os  conteúdos  matemáticos  pudessem  ser  exemplificados,  mas
como  um  material  curricular  que  se  propunha  a  favorecer  não  somente  a  aquisição  de  habilidades  cognitivas  como  também  atitudes  de
solidariedade  e  questionamento  crítico  de  estruturas  mais  amplas  da  sociedade.  A  parte  empírica  da  pesquisa  orientou-se  a  partir  de
técnicas  com  inspiração  etnográfica,  tais  como  diário  de  campo,  observação  participante  e  entrevistas.  A  análise  da  pesquisa  foi
elaborada  tendo  como  suportes  teóricos  centrais  as  idéias  presentes  na  Etnomatemática  e  no  Multiculturalismo  Crítico.  
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Palavra Chave: Representações Sociais, Ensino Médio; Matemática.

Resumo:  Este  trabalho  analisa  as  representações  sociais  de  alunos  e  professores  de  algumas  escolas  de  Ensino  Médio  sobre
Matemática.  Investiga  também,  do  lado  dos  professores  algumas  representações  sobre  questões  relativas  ao  ambiente  escolar,  entre  elas
a  reorganização  curricular  do  Ensino  Médio  anunciada  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  a  partir  da  LDB.  Tomamos  por  base  a
teoria  das  Representações  Sociais  (Moscovici)  e  buscamos  num  panorama  histórico  do  ensino  da  Matemática  no  mundo  e  no  Brasil  as
origens  de  algumas  das  representações  acerca  dessa  disciplina.  Verificamos  que  as  representações  sobre  os  valores  atribuídos  à
Matemática  bem  como  as  maneiras  de  contextualizá-la  variam  de  acordo  com  o  contexto  político  e  cultural  de  cada  época.  Foram
sujeitos  207  alunos  do  Ensino  Médio  (CEFAM,  Comum,  e  Técnico)  e  82  professores  (sendo  dezessete  da  disciplina  Matemática)  que
responderam  a  um  questionário,  sendo  as  respostas  analisadas  de  forma  quantitativa  e  qualitativa.  As  respostas  dos  sujeitos  indicam
que  a  valorização  da  Matemática  se  dá  em  três  esferas:  a  relativa  à  sua  utilização  na  vida  (seja  cotidiana,  seja  profissional),  outra  ao
desempenho  escolar  individual  (onde  o  sucesso  e  o  fracasso  do  aluno  influenciam  no  gosto  pela  Matemática  e  nas  marcas  positivas  e
negativas  deixadas  por  ela)  e  outra  ao  desenvolvimento  do  raciocínio  lógico  (onde  percebemos  representações  ancoradas  pelo  senso
comum).  Quanto  aos  itens  referentes  à  contextualização,  preconizados  pelos  PCNs,  verificamos  as  representações  da  Matemática
enquanto  disciplina  contextualizada  socio-culturalmente,  indicando  a  passagem  da  Matemática  de  ciência  do  real  para  ciência  no  real.
Finalizando,  verificamos  que  as  causas  das  representações  negativas  da  Matemática  possivelmente  estejam  relacionadas  ao  ensino
dessa  disciplina,  assim  a  metodologia  do  professor  parece  ser  capaz  de  criar  e  de  modificar  representações,  podendo  se  ele  desenvolver
novas  competências,  transformá-las  em  positivas.  
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Palavra Chave: Internet; ensino; inglês; lingüística.

Resumo:  Este  estudo  de  caso  refere-se  a  uma  turma  de  16  aprendizes  iniciantes  de  inglês,  da  primeira  série  do  Ensino  Médio  no
CEFET-MG.  O  objetivo  da  pesquisa  foi  integrar  atividades  de  ensino  e  aprendizagem  de  inglês  mediadas  por  computador  (CALL)  ao
programa  do  curso,  com  a  finalidade  de  investigar  como  os  aprendizes  percebem  o  uso  da  comunicação  mediada  por  computador
(CMC)  na  sala  de  aula.  As  percepções  dos  aprendizes  quanto  às  atividades  baseadas  na  Internet  foram  coletadas  num  período  de  cinco
meses.  A  integração  consistiu  de  atividades  de  correspondência  eletrônica,  e-mail,  construção  de  homepages  e  pesquisas  na  Internet
como  ponto  de  partida  para  o  desenvolvimento  das  habilidades  escritas  em  inglês.  Nas  considerações  finais  reflito  sobre  minha  prática
como  professor  e  sobre  como  a  integração  da  CMC  à  sala  de  aula  de  inglês  foi  eficaz  na  promoção  de  motivação  e  autonomia  do
aprendiz  no  processo  de  aprendizagem  de  língua  inglesa.  As  discussões  estão  fundamentadas  pelos  dados  coletados  por  meio  de  diários
dos  aprendizes,  notas  de  campo  do  professor-pesquisador,  questionários  preliminar  e  final,  um  teste  de  sondagem  e  das  notas  de  uma
professora  observadora.  Espero  que  esta  discussão  ajude  a  promover  mudanças  na  concepção  de  ensino  centrada  no  professor,  em
direção  a  um  processo  mais  interativo  e  formativo  que  dê  sustentação  a  esse  ambiente  inovador  de  ensino  e  aprendizagem.  Embora
tenha  ficado  evidente  a  capacidade  que  o  CALL  integrativo  tem  de  aumentar  a  satisfação  dos  aprendizes  e  de  enfatizar  as  suas
habilidades  como  aprendizes  de  inglês,  defendo  que  antes  de  se  investir  na  informatização  das  salas  de  aula,  deve-se  promover  a
qualificação  profissional  do  corpo  docente  para  que  a  integração  seja  efetiva  e  eficaz.
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Resumo:  Tendo  como  objetivo  investigar  como  professores  de  matemática  do  ensino  médio  se  manifestam  a  respeito  do  uso  de
materiais  didáticos  manipuláveis,  no  presente  trabalho  observamos  e  descrevemos  dois  sujeitos,  professores  de  uma  escola  pública  da
cidade  de  Curitiba,  aos  quais  foram  propostas  atividades  de  construção  e  manipulação  desses  materiais  para  representar  as  funções
seno  e  coseno.  Em  relação  ao  processo  ensino/aprendizagem  de  matemática  tomamos  como  referencial  teórico  a  teoria  construtivista
de  Piaget  e  a  teoria  dos  campos  conceituais  de  Vergnaud.  Tal  escolha  se  deve  ao  fato  dessas  teorias  colocarem  a  ação  do  indivíduo  em
lugar  de  destaque  no  processo  educativo.  Em  relação  a  formação  de  professores  utilizamos  como  suporte  para  nossas  análises  autores
como  Schön,  Polettini,  Garcia,  Flores,  Ponte,  Nóvoa.  Tendo  como  opção  metodológica  uma  abordagem  qualitativa,  devido  a  natureza
do  problema  que  se  pretende  descrever,  o  trabalho  foi  operacionalizado  na  seguinte  seqüência:  primeiro  encontro,  com  a  aplicação  de
um  questionário  e  a  realização  de  uma  entrevista  individual;  segundo  encontro,  com  a  realização  de  três  atividades,  em  conjunto,
envolvendo  construção,  uso  e  análise  de  materiais  didáticos  manipuláveis;  e  terceiro  encontro,  com  a  realização  de  outra  entrevista
individual.  Buscamos  captar  as  manifestações  dos  sujeitos  sobre  a  influência  da  construção  e  manipulação  de  materiais  na
aprendizagem  de  trigonometria  dos  alunos  e  sobre  as  experiências  que  apresentam  com  uso  desses  materiais,  além  de  suas
manifestações  ao  realizarem  atividades  envolvendo  manipulação,  construção  e  análise  desses  materiais.  Os  dados  coletados  foram
analisados  segundo  as  categorias:  aprendizagem  de  trigonometria,  organização  e  tratamento  desse  conteúdo  pelo  professor,  uso  de
material  didático  manipulável,  manipulação  e  visualização  com  uso  de  material  x  compreensão  desses  conceitos.  Com  base  na  análise
dos  dados  observamos  que  o  relato  das  experiências  dos  sujeitos  apontam  para  um  ensino  fundamentado  na  transmissão/recepção,
incluindo  o  uso  de  materiais  para  mostrar  conteúdos  e  relações.  Ressaltamos  que  no  caso  específico  dos  sujeitos  desta  pesquisa  o  uso  e
manipulação  de  materiais  não  provocou  avanços  na  compreensão  dos  conteúdos  matemáticos  e  suas  relações,  porque  eles  já  os
dominavam.  Porém  percebemos  no  estudo  piloto  que  o  uso  e  manipulação  desses  materiais  pode  provocar,  no  professor,  a
aprendizagem  de  relações  entre  diferentes  representações  das  funções  seno  e  coseno.
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Título: Reforma do Ensino Médio (1996-1998): textos e contextos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200052833002010001P6

Palavra Chave: Ensino médio.

Resumo:  A  proposição  desta  tese  foi  realizar  uma  descrição  analítica  dos  textos  produzidos  dentro  de  um  contexto:  a  proposição
política  de  reforma  do  ensino  médio  realizada  pelo  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto/MEC,  no  período  de  1996  a  1998.
Procuramos  recuperar  as  relações  estabelecidas  entre  os  textos  que  conduziram  à  reforma,  as  diferentes  vozes,  em  uma  situação
histórica  de  interlocução.  Textos  que  refletiram  e  refletem  um  momento  da  história  da  educação  brasileira.  As  perguntas  hipotéticas
indicavam  um  estudo  descritivo-analítico  de  um  momento  de  produção:  Por  que  se  decide  iniciar  uma  reforma  política  do  sistema
educacional?  De  que  forma  se  conduz  uma  reforma?  Quais  são  as  bases  referenciais?  Quem  são  as  pessoas  que  expressam  as  idéias
naquele  momento?  Como  as  expressam  e  para  quem?  Qual  o  papel  do  poder  público  e  da  administração  central  nas  reformas
educacionais?  Há  relação  entre  contexto  político-econômico  e  a  decisão  de  reforma?  Quais  são  os  princípios  e  objetivos  de  uma
reforma  educacional?  Por  que  reforma?  Reforma  de  quê?  Reforma  por  quem  e  para  quem?  Os  primeiros  índices  descritivo-analíticos
encontram-se  concentrados,  nas  relações  político-educacionais  que  antecederam  a  reforma  (1990-96),  os  contextos  e  textos  que
conduziram  a  sua  produção,  pressupostos  político-educacionais  que  influenciaram  as  escolhas  dos  reformadores.  Em  seguida,
apresentamos  os  dados  colhidos  na  SEMTEC/MEC  (1996-97),  local  propriamente  dito  de  produção  da  reforma.  As  interpretações  dos
textos  pelos  reformadores  e  as  possibilidades  de  criação  das  idéias  estão  situadas  no  tempo  político  da  produção.  Em  concomitância,
descrevemos  o  processo  encadeado  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  de  legitimação  e  normatização  da  reforma  (1997-98).
Segundo  a  LDB  9.394/96,  o  CNE,  a  partir  de  documento  enviado  pelo  MEC,  deve  normatizar  as  diretrizes  gerais.  Durante  1997/1998,
a  conselheira  Guiomar  Namo  de  Mello  assumiu  a  redação  do  texto  Diretrizes  curriculares  nacionais  para  o  Ensino  Médio,  no
CNE/CEB,  realizando  consultas  a  diferentes  segmentos  sociais  sobre  as  expectativas  para  a  reformulação.  Muitos  dos  dados  dessa
consulta  fazem  parte  dos  registros  da  pesquisa.  A  análise  indicou  três  momentos:  as  discussões  que  antecederam  a  proposta  de  reforma
(1990-96),  os  textos  que  a  anunciaram  (1996-97)  e  os  reflexos  produzidos  pelo  anúncio  (1997-98).  
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Título: O Ensino de Funções Lineares numa Abordagem Dinâmica e Iterativa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2001152002012004P9

Palavra Chave: educação matemática; funções lineares; iteradas de funções.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  nova  abordagem  no  estudo  de  funções  lineares.  Analisa,  também  os  aspectos  mais  relevantes  da
história  do  tema  e  suas  articulações  com  a  informática.  Inicialmente,  procedeu-se  a  um  levantamento  nas  principais  escolas  de  ensino
médio  de  Goiânia  para  identificar  os  livros  didáticos  por  elas  indicados.  Nessa  etapa,  foi  realizada  uma  identificação  dos  conceitos
predominantes  nos  livros.  Procurou-se  fundamentar  teoricamente  essa  proposta  mantendo  diálogo,  do  início  ao  fim,  com  as  idéias  dos
principais  pesquisadores  que  se  preocupam  com  a  temática  eleita.  No  que  diz  respeito  ao  aspecto  histórico  e  epistemológico,  este
trabalho  apoiou-se  especialmente  nas  análises  de  Almouloud,  da  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo,  ao  passo  que  na  área
de  informática  a  interlocução  deu-se,  permanente  e  atentamente,  com  a  produção  de  Borba  e  seus  discípulos  e  outros  investigadores.  O
texto,  objeto  principal  desta  pesquisa,  baseia-se  nas  publicações  de  Oliveira  Filho.  Finalmente,  mediante  a  utilização  do  software
Linear  Web  Apllet,  elaborou-se  uma  proposta  que  norteia  o  estudo  de  funções  lineares  de  forma  dinâmica  e  iterativa,  ao  mesmo  tempo
que  agrega  novos  conceitos.
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Título: O professor e o ensino de literatura em escolas de ensino médio: uma avaliação da prática por 
professores e estudantes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20019153003012001P9

Palavra Chave: literatura; ensino-aprendizagem; contextualização; realidade.

Resumo:  A  construção  de  um  processo  de  ensino-aprendizagem  voltado  para  a  formação  do  senso  crítico  dos  discentes  é  algo  que  vem
sendo  tema  para  uma  vasta  literatura  e  para  um  considerável  número  de  pesquisas.  É  imprescindível  perceber  que  cada  disciplina  que
compõe  a  grade  curricular  das  escolas  de  ensino  médio  tem  um  papel  específico  nessa  formação  crítica.  A  Literatura,  enquanto  veículo
de  transmissão  de  ideologias,  sentimentos  e  valores  possui  um  lugar  de  suma  importância  na  busca  de  um  processo  educacional  que
valorize  a  individualidade  do  aluno,  suas  opiniões  e  sua  vivência  e  que  parta  destes  elementos  para  fazer  deste  educando  um  verdadeiro
cidadão,  uma  pessoa  que  tenha  liberdade  e  maturidade  para  entender  e,  acima  de  tudo,  sentir  o  mundo  que  o  rodeia.  Esta  pesquisa  teve
como  objetivo  investigar  se  a  prática  do  ensino  de  Literatura,  nas  escolas  de  ensino  médio,  está  voltada  para  a  contextualização  do
conteúdo  da  disciplina  com  a  realidade  sociohistórica  dos  educandos  e,  consequentemente,  para  a  formação  intelectual  e  crítica  dos
alunos.  A  amostra  foi  composta  de  oito  professores  e  147  alunos  de  quatro  escolas  particulares  de  ensino  médio  de  uma  cidade  satélite
de  Brasília.  Foram  usados  como  instrumentos  um  questionário  com  11  questões  de  múltipla  escolha  para  os  professores  e  outro
questionário  com  14  questões  de  múltipla  escolha  para  os  alunos.  Os  dados  colhidos  permitiram  observar  que  o  ensino  de  Literatura
não  vem  cumprindo  o  seu  papel  para  o  desenvolvimento  de  uma  prática  educacional  que  promova  o  desenvolvimento  crítico  do  aluno
acerca  de  sua  realidade  e  que  há,  entre  professores  e  alunos,  um  desencontro  entre  o  que  os  professores  confirmam  estar  ensinando  e  o
que  os  estudantes  consideram  estar  recebendo.  
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Título: O Desenvolvimento Profissional de Professores na Produção de Material Didático para o Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20015431017010002P0

Palavra Chave: Ensino de Matemática; prod. de material didático

Resumo:  Esta  pesquisa  se  propôs  a  analisar  como  a  produção  de  material  didático,  feita  por  uma  equipe  composta  de  seis  professores
influencia  no  desenvolvimento  profissional  do  professor  de  Matemática.  A  partir  de  uma  visão  crítica  sobre  a  formação  do  professor  de
Matemática,  buscamos  consonância  nas  pesquisas  sobre  Desenvolvimento  Profissional,  onde  o  professor  é  um  agente  na  sua  própria
formação.  Nessa  perspectiva  as  teorias  de  Donald  Schön  (2000)  sobre  o  profissional  reflexivo  e  as  discussões  de  Philippe  Perrenoud
(1998)  sobre  as  competência  dos  professores  serviram  como  fundamentação  para  análise.  Tomando  como  base  esse  referencial,
analisamos  as  entrevistas  feitas  aos  seis  professores  e  o  material  didático  produzido.  Nosso  foco  recaiu  sobre  a  análise  das  entrevistas
após  o  processo.  Constatamos,  por  meio  dos  discursos  dos  professores,  que  o  trabalho  em  equipe  proporcionou  auto-reflexões  no
tocante  a  políticas  e  práticas  pedagógicas  e  avaliações  sobre  suas  crenças,  concepções  e  responsabilidades  em  relação  à  sua  formação  e
ao  processo  ensino-aprendizagem  do  aluno.  Essas  perspectivas  apontam  uma  preocupação  pessoal  no  seu  desenvolvimento
profissional.  
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Título: A ciência do céu: uma proposta para o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200110133002010003P9

Palavra Chave: ENSINO DE FÍSICA; ASTRONOMIA; ENSINO MÉDIO; INTERDISCIPLINAR.

Resumo:  Propomos  a  introdução  de  temas  de  Astronomia  no  ensino  médio  como  parte  do  aprendizado  de  Física  ou  como  elemento  de
ligação  com  outras  disciplinas.  No  que  tange  à  Física,  especificamente,  mostramos  quais  aspéctos  desta  ciência  estão  diretamente
relacionados  com  temas  astronômicos  e  sinalizamos  formas  pelas  quais  a  Astronomia  poderia  ser  incluídea.  Nas  relações  com  outras
disciplinas  limitamo-nos  a  algumas  sugestões  e  recomendações.  Justificamos  nossa  proposta  mostrando  que  a  Astronomia  é  parte
integrante  da  cultura,  estando  presente  em  obras  artísticas,  estimulando  a  imaginação  humana  em  gerral  e  sendo  buscada  pela
população  também  como  forma  de  lazer.  Mosttramos  que  a  Astronomia  está  ausente  das  aulas  do  ensino  médio  e  pouco  presente  nos
cursos  de  licenciatura  em  Física.  A  formação  inadequada  de  professores  com  relação  a  essa  ciência  é  causa  e  consequencia  dessa
ausência.  Assim,  indicamos  algumas  alternativas  para  os  professores  que  queiram  suprir  suas  deficiências  nesse  campo.  Sugerimos
alguns  temas  que  permitem  o  entrelaçamento  entre  disciplinas  e  propomos  algumas  atividades  que  propiciam  uma  participação  ativa
dos  alunos  e  que  podem  ser  aplicadas  pelos  professores  em  suas  aulas  a  fim  de  levar  aos  alunos  um  pouco  de  conhecimento  sobre  essa
interessante  ciência.  
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Título: Inserção da Teoria da Relativiade no Ensino Médio: uma nova proposta

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200157241001010015P7

Palavra Chave: Transposição Didática; Teoria da Relatividade.Ensino Médio

Resumo:  Nos  últimos  anos,  a  necessidade  de  inserir  a  Física  Moderna  Contemporânea  no  Ensino  Médio  têm  se  feito  cada  vez  mais
presente  nas  pesquisas  de  ensino.  Em  nosso  trabalho  damos  atenção  especial  à  Teoria  da  Relatividade  de  Einstein.  A  necessidade  de
inserção  deste  conteúdo  específico  advém  de  vários  motivos,  entre  eles,  as  recentes  modificações  sociais  provocadas  pelos  novos
conhecimentos  físicos/tecnológicos,  a  grande  difusão  do  ícone  Einstein  e,  principalmente,  do  cultivo  de  uma  cultura  científica.  Esses
elementos  têm  sido  responsáveis  pela  pressão  existente  no  intuito  de  inserir  este  conteúdo  no  ambiente  escolar.  A  ferramenta  que  nos
possibilita  analisar  todo  esse  processo  é  a  Transposição  Didática  proposta  por  Chevallard  e  adaptada  para  a  Física  através  de
pesquisadores  como  Caillot  e  Martinand.  Através  desta  ferramenta,  analisamos  livros  e  materiais  de  divulgação  presentes  no  cotidiano
da  sociedade  como  um  todo,  dando  mais  ênfase  ao  público  adolescente.  Proposta  de  inserção  da  Teoria  da  Relatividade  também  são
analisadas,  visando  a  elaboração  de  um  proposta  que  atenda  às  expectativas  da  sociedade  e  da  escola,  e  ainda  seja  coerente  com  os
nossos  objetivos  para  o  ensino  de  Física.
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Título: A Rede Pública de Ensino Médio em Ilhéus: Análise de um Trajeto Histórico - Décadas de 1940 a 1980

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200119828001010001P9

Palavra Chave: Ensino Médio; Necessidades Sociais; Democratização do Ensino.

Resumo:  O  objeto  deste  artigo  foi  analisar  a  evolução  histórica  da  rede  pública  do  ensino  médio  em  Ilhéus,  durante  as  décadas  de  1940
à  1980.  A  pesquisa  foi  caracterizada  por  ter  sido  bibliográfica  e  documental.  Em  Ilhéus,  até  o  momento,  nada  foi  escrito  sobre  o
assunto,  salvo  alguns  trabalhos  sobre  escolas  isoladas.  O  delineamento  da  pesquisa  deu-se  através  do  método  "ex-post-facto".  Três
conceitos  foram  trabalhados:  Ensino  Médio,  Necessidades  Sociais  e  Democratização  do  Ensino.  Efetuou-se  estudos  sobre  o  ensino
médio  no  Brasil,  na  Bahia  e  em  Ilhéus.  A  fim  de  facilitar  a  investigação  foram  escolhidos  os  colégios  mais  antigos  da  rede  pública  da
cidade:  Instituto  Municipal  de  Educação  -  IME,  Centro  Educacional  Álvaro  Melo  Vieira  -  CEAMEV,  Colégio  Estadual  de  Ilhéus  -  CEI
e  Centro  Integrado  de  Educação  Rômulo  Galvão  -  CIERG.  Traçou-se  um  perfil  de  cada  um  ao  tempo  em  que  se  buscou  conhecer  a
organização,  a  composição  social  e  o  grupo  pedagógico  envolvido.  Analisou-se  o  corpo  docente,  discente,  o  crescimento  quantitativo  e
qualitativo  das  escolas  além  do  papel  social  do  ensino  médio.  A  estratificação  em  Ilhéus  e  a  democratização  do  grau  médio  foram
também  motivos  de  diligências  para  esclarecer  inquietantes  indagações.
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Título: Uma Leitura Possível: Um estudo sobre a formação do leitor no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200160133002010001P6

Palavra Chave: Formação, Leitor, Ensino Médio.

Resumo:  O  presente  trabalho  propõe  como  um  exercício  no  campo  da  Sociologia  da  Leitura.  Ensaiamos  uma  investigação  sobre  a
configuração  de  uma  prática  sóciocultural,  a  leitura,  no  lócus  específico  do  Ensino  Médio.  Interessa-nos  delimitar  os  esforços  que  se
dispendem  neste  nível  de  ensino  para  a  formação  do  educando  com  vistas  à  construção  do  leitor.  A  análise  efetua-se  em  três  momentos
distintos  que  se  completam.  No  Cap.  I,  a  partir  da  leitura  dos  textos  oficiais  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  Parecer  15/98,  Res.
CEB  03/98  e  Documento  Básico  do  ENEM,  pretendemos  verificar  se  está  presente  nestes  textos  (e  em  que  medida)  a  preocupação  com
a  formação  para  a  leitura.  Examinamos  se  há  um  perfil  comum  às  áreas,  delimitando  como  meta  para  a  formação  do  leitor  no  ensino
médio;  investigamos  ainda  qual  é  essa  meta  e  em  que  medida  a  leitura  aparece  como  preocupação  nos  textos.  No  Cão.  II,  passamos  as
contribuições  da  Sociologia  da  Leitura,  através  de  pesquisas  francesas,  que  nos  permitem  alargar  a  reflexão  sobre  o  papel  da  escola  no
projeto  de  formar  leitores.  A  seguir,  a  partir  de  uma  pesquisa  feita  pela  autora,  junto  a  alunos  de  último  ano  de  Licenciatura  em  Letras,
História  e  Pedagogia,  da  Universidade  Estadual  de  Londrina  (UEL),  verificamos  a  descrição  que  fazem  de  um  "bom  leitor"  e  como
pensam  a  escola  como  promotora  na  formação  do  mesmo.  Pretendemos  ainda  diagnosticar  as  aproximações  entre  as  concepções  de
leitor  nas  diferentes  áreas.  No  Cap.  III  através  de  uma  experiência  didática,  verificamos  as  possibilidades  da  leitura  no  ensino  médio,
criando  redes  conceituais,  tecendo  relações  que  permitam  vislumbrar  um  interdisciplinaridade  autêntica,  com  superação  das
fragmentações  curriculares.  Concluímos  que  a  compreensão  da  leitura  como  bem  cultural  nas  suas  múltiplas  variantes  e  acessível  a
todo  aquele  que  a  desejar,  promovida  para  além  da  leitura  de  caráter  patrimonial,  autorizada  e  reivindicada  pela  escola,  é  uma  tarefa  a
ser  construída  no  ensino  médio  no  Brasil.  
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Título: Atualizando pedagogias para o ensino médio: um estudo sobre a revista atualidades pedagógicas (1950 
- 1962)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200125533005010001P9

Palavra Chave: Pedagogias; Ensino Médio; Estudo.

Resumo:  A  presente  pesquisa  se  inscreve  no  âmbito  dos  estudos  historiográficos,  de  uma  história  material  da  produção,  da  circulação
e  da  apropriação  do  impresso.  O  objeto  deste  trabalho  é  o  estudo  de  um  periódico  educacional,  a  revista  Atualidades  Pedagógicas,
publicada  pela  Companhia  Editora  Nacional,  entre  1950  e  1962.  Tem  como  objetivo  registrar  o  ciclo  de  vida  da  revista,  suas
recorrências  temáticas,  além  de  informações  sobre  produtores,  colaboradores  e  leitores.  Ao  lado  destes  aspectos,  busca  explorar  os
indícios  contidos  na  revista  quanto  à  sua  inserção  no  projeto  de  construção  da  unidade  nacional  e  quanto  à  situação  do  ensino  médio,
particularmente  o  ensino  secundário,  na  década  de  50.  A  pesquisa  permitiu  identificar  a  estratégia  editorial  acionada  para  a  constituição
da  unidade  nacional,  pela  padronização  dos  saberes  pedagógicos  e  das  práticas  docentes.  Empenhada  na  luta  pela  ampliação  e  reforma
do  ensino  secundário,  Atualidades  Pedagógicas  assume  a  bandeira  da  construção  da  identidade  nacional,  pela  disseminação  de
princípios  pedagógicos  renovadores.  Assim,  fiel  ao  propósito  que  orientou  sua  criação,  ou  seja,  o  de  bem  servir  e  bem  informar,  de
modo  a  promover  uma  maior  e  melhor  aproximação  entre  os  educadores,  Atualidades  Pedagógicas  cumpre,  a  seu  tempo,  o  importante
papel  na  assistência  ao  magistério,  bem  como  em  sua  divulgação.  Esta  dissertação  evidencia  aspectos  importantes  da  imprensa
pedagógica  como  fonte  de  informação  para  a  história  da  educação,  e  como  veículo  de  lutas  pela  legitimidade  e  estruturação  do  campo
educacional.  Ademais,  indica  possibilidades  de  prosseguimento  da  investigação  da  revista  Atualidades  Pedagógicas  no  que  se  refere  a
organização  do  sistema  de  ensino  e  a  instauração  de  práticas  modelares.
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Título: O ensino médio noturno sob o signo da reforma: implicações na formação do trabalhador
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Palavra Chave: TRABALHO - ENSINO MÉDIO NOTURNO - FORMACAO DO EDUCADOR

Resumo:  O  PRESENTE  ESTUDO  DISCUTE  A  REFORMA  DO  ENSINO  MÉDIO/ENSINO  MÉDIO  NOTURNO  E  SUAS
IMPLICAÇÕES  NA  FORMAÇÃO  DO  TRABALHADOR.  ALÉM  DE  TRAÇAR,  EM  LINHAS  GERAIS,  A  EVOLUÇÃO  DESSE
NÍVEL  DE  ENSINO  NO  BRASIL  E  NO  CEARÁ,  DISCUTE  O  PROJETO  NEOLIBERAL  COMO  FATOR  DETERMINANTE  DA
ATUAL  POLÍTICA  DE  FORMAÇÃO  DO  TRABALHADOR;  EXAMINA  A  ATUAL  LDB  E  A  LEGISLAÇÃO  RELATIVA  AO
ENSINO  MÉDIO;  BEM  COMO  AS  PRINCIPAIS  CRÍTICAS  QUE  VÊM  SIDO  PRODUZIDAS  SOBRE  AS  PROPOSTAS  LEGAIS,
POR  IMPORTANTES  TEÓRICOS  DA  EDUCAÇÃO  BRASILEIRA.  REGISTRA,  POR  FIM,  A  AVALIAÇÃO  DOS  DOCENTES,
DISCENTES  E  REPRESENTANTES  SINDICAIS  SOBRE  A  REALIDADE  DESSA  ESCOLA.  O  ESTUDO  ACABOU  POR
CONFIRMAR  AS  TRÊS  HIPÓTESES  NORTEADORAS:  AS  REFORMULAÇÕES  LEGAIS  NO  ENSINO  MÉDIO,  DE  ACORDO
COM  AS  DETERMINAÇÕES  D0  PROJETO  NEOLIBERAL  NÃO  REPRESENTAM  UM  AVANÇO  LEGÍTIMO  NO  PROCESSO
DE  UNIVERSALIZAÇÃO  DO  ENSINO-MÉDIO;  AGUDIZA-SE  COM  A  REFORMA  DO  ENSINO  MÉDIO  O  DUALISMO
ENTRE  FORMAÇÃO  GERAL  E  FORMAÇÃO  PARA  O  TRABALHO,  DISTANCIANDO-SE  DO  IDEAL  DA  ESCOLA
UNITÁRIA;  AS  CONDIÇÕES  DE  TRABALHO  (ENSINO-APRENDIZAGEM)  DOCENTE  E  DISCENTE  NO  ENSINO  MÉDIO
NOTURNO  PERMANECEM  SIGINIFICATIVAMENTE  PRECÁRIAS  APESAR  DO  DISCURSO  OFICIAL.  ELEGEU-SE  O
TRABALHO  COMO  CATEGORIA  CENTRAL  DA  ANÁLISE,  A  QUAL  SE  BUSCOU  TECER  A  PARTIR  DE  UMA  RELAÇÃO
COM  A  TOTALIDADE  A  DETERMINAÇÕES  IMPOSTAS  PELO  MODO  DE  PRODUÇÃO  CAPITALISTA,  REFLETIDAS
DIALETICAMENTE  NO  CONTEXTO  DE  UMA  SOCIEDADE  DE  CLASSES.  A  PESQUISA,  DE  NATUREZA
TEÓRICO-PRÁTICA,  TEVE  COMO  CAMPO  EMPÍRICO,  O  COLÉGIO  ESTADUAL  JUSTINIANO  DE  SERPA.  A  AMOSTRA
FOI  COMPOSTA  POR  40  ALUNOS  E  9  PROFESSORES  DESSE  ESTABELECIMENTO,  ALÉM  DE  4  REPRESENTANTES
SINDICAIS,  TÉCNICOS  DO  CREDE  21  E  DA  SEDUC.  OS  INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGAÇÃO  FORAM  O
QUESTIONÁRIO  SEMI-ABERTO  E  A  ENTREVISTA.  AS  CONCLUSÕES  ESTÃO,  DE  UM  MODO  GERAL,  SINTONIZADAS
COM  AS  POSIÇÕES  CRÍTICAS  FORMULADAS  PELOS  AUTORES  PESQUISADOS,  APONTANDO  QUE  A  REFORMA
ATENDE  ÀS  EXIGÊNCIAS  DO  MODELO  NEOLIBERAL  E  DOS  ORGANISMOS  FINANCEIROS  INTERNACIONAIS,
DISTANCIANDO-SE  DECISIVAMENTE  DO  HORIZONTE  DA  ESCOLA  UNITÁRIA  A  QUE  SE  REFERE  O  TEXTO  LEGAL,
AGUDIZANDO-SE  O  DUALISMO  ATRAVÉS  DO  DECRETO  Nº  2.208/97,  O  QUE  FICA  DEVIDAMENTE  ILUSTRADO  COM
O  PLANFOR.  NO  CEARÁ,  TAL  POLÍTICA  É  REFORÇADA  PELA  CRIAÇÃO  DOS  LICEUS,  DO  PROGRAMA  TEMPO  DE
AVANÇAR  E  DO  ATUAL  SISTEMA  DE  AVALIAÇÃO.  OS  PROFESSORES  ACRESCENTAM  AOS  ANTIGOS  PROBLEMAS  -
DESVALORIZAÇÃO  PROFISSIONAL,  DEFASAGEM  SALARIAL,  CANSAÇO  FÍSICO  E  FALTA  DE  RECURSOS  -  A
DISCUSSÃO  INSUFICIENTE  EM  TORNO  DA  REFORMA  E  O  SISTEMA  DE  AVALIAÇÃO  EXECESSIVAMENTE
MINUNCIOSO  E  BUROCRATIZADO.  OS  ALUNOS  CONTINUAM  CLASSIFICANDO  O  ENSINO  MÉDIO  NOTURNO  COMO
FRACO,  CANSATIVO,  DESORGANIZADO,  COM  AULAS  ALIGEIRADAS,  VÍTIMA  DO  DESCASO  DO  PODER  PÚBLICO,
CRITICANDO,  AINDA,  O  TEMPO  DE  AVANÇAR  E  CLAMANDO  PELO  RETORNO  AO  ENSINO  PROFISSIONALIZANTE.
AS  REPRESENTANTES  DO  SINDIUTE  E  DA  CUT  SE  MOSTRAM  CONTRÁRIAS  AO  PLANFOR,  QUE  É  ACEITO,  COM
ALGUMA RESERVA PELA APEOC APESAR DE RECONHECER GRAVES PROBLEMAS DO ENSINO MÉDIO E DA
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Título: Competências semióticas na educação. para um novo perfil do educador contemporânero de ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200149633005010021P0

Palavra Chave: Semiótica; Educação; Linguagem; Competências.

Resumo:  É  necessário  que  o  educador  conheça  e  utilize  as  inúmeras  capacidades  de  expressão  que  norteia  a  leitura  e  a  análise  do
mundo  real,  por  isso,  tem-se  a  presente  preocupação  em  buscar  uma  integração  da  semiótica  com  a  Educação,  no  sentido  de  facilitar  a
compreensão  das  diversas  linguagens  que  os  mais  variados  meios  de  comunicação  veiculam.  A  semiótica  será  também  ressaltada,
como  contribuição  interdisciplinar,  pois  ela  permite  uma  integração  e  uma  inter  relação  dialética  entre  as  partes  e  o  todo,
proporcionado  um  diálogo  mais  fecundo  entre  os  vários  campos  do  saber.  O  objetivo  da  investigação  semiótica  e  de  tentar  deslindar  a
natureza  global  do  signo  a  fim  de  compreender  melhor  suas  relações  com  os  outros  signos,  com  os  demais  elementos  que  dão  a  eles  o
poder  da  multiplicidade,  e  como  a  linguagem  é  a  mola  propulsora,  o  esteio  e  a  marquise  que  dá  sustentação  ao  processo
ensino-aprendizagem  a  semiótica  através  de  suas  competências  pode  contribuir  satisfatoriamente  para  a  prática  educacional.  Mesmo
havendo  várias  publicações  contendo  assuntos  relacionados  à  linguagem,  esta  pesquisa  possui  uma  significativa  preocupação  em
reunir,  abstrair,  relacionar,  analisar  semioticamente  algumas  informações  com  o  intuito  de  direcioná-los  para  as  questões  relativas  à
Educação.  Com  o  advento  das  tecnologias  que  a  cada  dia  ultrapassa  as  fronteiras  da  imaginação,  a  semiótica  torna-se  um  meio  de
atualização  para  os  Educadores,  permitindo  possibilidades  de  desenvolvimento  acerca  do  uso  das  diferentes  linguagens  e  suas  funções
cognitivas.
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Título: A relação professor-aluno-texto em aulas de inglês como lingua estrangeira: reflexos sobre a realidade 
da leitura no ensino médio de uma escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011033004153069P5

Palavra Chave: Relação, texto, aluno, língua estrangeira, realidade.

Resumo:  A  proposta  deste  trabalho  é  apresentar  algumas  reflexões  sobre  a  atividade  de  leitura  desenvolvida  em  aulas  de  inglês,  a
partir  da  observação  da  prática  pedagógica  de  uma  professora  em  três  séries  de  ensino  médio  de  uma  escola  pública.  Fundamentada  na
perspectiva  sociointeracional,  que  propõe  a  interação  social  entre  autor  e  leitor,  bem  como  entre  os  participantes  de  eventos  de  leitura
específicos,  em  um  processo  de  construção  de  significados,  foi  desenvolvida  uma  pesquisa  de  cunho  etnográfico.  Os  dados  foram
coletados  por  meio  de  gravações  em  áudio  e  em  vídeo  das  aulas  nas  três  séries,  e  por  meio  de  entrevistas  e  questionários  com  professor
e  alunos.  Os  resultados  apontam  para  a  predominância  de  uma  visão  de  leitura  em  que  o  texto  é  usado  como  pretexto  para  o  estudo  da
gramática  e  também  como  uma  somatória  de  frases  e  de  palavras.  A  função  do  aluno  é  decodificar  o  conteúdo  inserido  no  texto  para
que  possa  ser  avaliado  pelo  professor,  de  maneira  que,  ao  avaliar  as  contribuições  dos  alunos,  o  professor  acaba  imprimindo  uma  única
leitura  possível  do  texto.  Ao  caracterizar  o  trabalho  de  leitura  nas  aulas  de  inglês  investigadas,  espera-se  trazer  possíveis
encaminhamentos  para  o  processo  de  ensino/aprendizagem  de  leitura  em  LE,  de  maneira  a  considerar  às  dificuldades  de  transposição
didática  das  orientações  dos  PCNs,  mostrando  a  necessidade  de  preparo  dos  professores  para  que  possam  proceder  efetivamente  a  esta
transposição.  
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Título: A prática didático-pedagógica de professores de ensino médio e o uso de analogias no ensino de 
biologia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200113342002010001P5

Palavra Chave: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS; ANALOGIAS; RECURSOS DIDÁTICOS.

Resumo:  Esta  pesquisa,  insere-se  no  âmbito  dos  estudos  sobre  o  uso  da  linguagem  metafórica  e  analógica  na  Educação  em  Ciências.  O
objetivo  específico  deste  estudo  foi  investigar  as  formas  de  utilização  de  analogias  e/ou  metáforas  por  professores  do  Ensino  Médio  em
aulas  de  Biologia.  Para  isso  foram  realizadas  observações  de  cunho  etnográfico  acompanhando  a  prática  pedagógica  de  seis
professoras  de  1ª  e  2ª  séries  do  Ensino  Médio.  Evidenciamos  que  as  professoras  usaram  freqüentemente  analogias,  totalizando  108
ocorrências.  A  maioria  das  analogias  utilizadas  pelas  professoras  não  foram  planejadas  com  anterioridade  à  aula,  aparecendo  de  uma
forma  espontânea  na  hora  da  explicação.  
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Título: A motivação na aprendizagem de inglês no ensino médio: um estudo descritivo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200130342001013031P1

Palavra Chave: motivação, língua estrangeira, ensino médio.

Resumo:  Com  o  propósito  de  contribuir  para  o  universo  da  aprendizagem  de  inglês  como  língua  estrangeira  em  contexto
sócio-cultural  distanciando  da  língua-alvo,  este  estudo  verifica,  através  de  método  cientifico  dinâmico  (pesquisa-ação)  as  atitudes  e
motivação  dos  participantes  na  aprendizagem  de  língua  inglesa  na  escola  de  ensino  médio.  Uma  amostra  de  38  aprendizes  de  escola
técnica  privada,  em  contexto  de  ensino  médio  brasileiro,  preencheu  a  bateria  de  testes  adaptada  de  Gardner  (1985)  e  contribuiu  com
suas  intervenções,  pareceres  e  criticas  através  de  metas  e  discussões  propostas  no  final  do  processo  investigativo.  A  proposta  da  nova
lei  de  diretrizes  e  bases  foram  levadas  em  consideração  visando  à  adaptação  dos  novos  preceitos  legais.  O  estudo  é  fundamentado  no
construto  da  motivação  para  aprendizagem  de  inglês  como  língua  estrangeira  distanciada  do  contexto  sócio-cultural  da  língua-alvo,
proposto  por  Dörnyei  (1990a).  Os  resultados  da  investigação  conduzida  durante  o  segundo  semestre  de  2000  apontam  que  a  motivação
dos  alunos  para  executar  tarefas  e  atividades  propostas  com  vistas  à  aprendizagem  da  língua  inglesa  na  escola  está  explicitamente
relacionada  àquelas  que  possam  integrar  o  aluno  ao  contexto  de  uso  da  língua  inglesa,  não  necessariamente  o  contexto  físico,  ms
também  o  contexto  virtual,  especialmente  considerado  como  fonte  de  informação  em  todo  do  aluno  no  mundo  dos  falantes  de  inglês.
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Título: O ensino médio na educação de jovens e adultos: o material didático de matemática e o atendimento às 
necessidades básicas de aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200118732001010001P7

Palavra Chave: Currículo de Matemática, Educação de Jovens e Adultos.

Resumo:  Este  trabalho  focaliza  o  curriculo  de  matemática  expresso  nos  materiais  didáticos  produzidos  por  escolas  que  oferecem  o
ensino  Médio  para  jovens  e  adultos.  A  escolha  de  determinados  conteúdos  e  sua  abordagem  nos  materiais  revelam  concepções  de
matemática,  de  ensino  de  matemática  e  de  educação  de  jovens  e  adultos  de  seus  elaboradores  e  apresentam  algumas  possibilidades  de
atendimento  às  necessidades  básicas  de  aprendizagem  dos  alunos.  As  estratégias  para  atribuir  significado  ao  conhecimento
matemático,  as  habilidades  que  podem  ser  desenvolvidas  por  meio  das  atividades  propostas  e  os  valores  que  perpassam  todas  essas
escolhas  mostram  que,  se  por  um  lado  o  curriculo  construído  para  esse  segmento  ainda  contribui  para  reforçar  a  exclusão,  po  outro
algumas  inovações  já  são  visíveis.
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Código: 1328

Título: O ensino médio como fator de empregabilidade entre jovens das camadas populares, por meio de 
depoimentos pessoais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200161433002010001P6

Palavra Chave: estudante/trabalhador, curso médio, curso noturno, escola.

Resumo:  Trata-se  de  uma  pesquisa  empírica  que  descreve  a  trajetória  de  oito  trabalhadores  que  retornaram  à  escola  média  no  início
dos  anos  90  visando  melhorar  sua  inserção  no  mercado  de  trabalho.  O  trabalho  pretende  contribuir  na  delimitação  da  contribuição
possível  e  específica  da  Escola  na  trajetória  de  trabalho  das  camadas  populares.  Por  empregabilidade  está  subentendido  uma  série  de
fatores  que  facilitariam  (ou  não)  a  inserção  dos  indivíduos  no  mercado  de  trabalho  no  período  estudado.  O  estudo  apresentado  pode  ser
inserido  num  conjunto  de  pesquisas  que  tratam  da  questão  do  estudante  trabalhador  e  do  curso  noturno  pela  ótica  do  ensino  médio
como  etapa  final  da  Educação  Básica  e  portanto,  universal.  As  conclusões  mostram  que  os  estudantes  trabalhadores  na  década  de  90
não  encontraram  um  curso  médio  noturno  preparado  para  atendê-los.  Por  sua  vez,  os  dados  obtidos  demonstraram  que  ampliação  (ou
não)  das  chances  de  inserção  no  mercado  de  trabalho  não  é  determinada  pela  obtenção  do  certificado  de  conclusão  do  ensino  médio,
nem  só  pela  a  possível  ampliação  do  repertório  intelectual,  emocional  e  ou  cultural  dos  indivíduos  que  voltam  a  estudar.  A  relação
escola-  trabalho  aparece  mediada  por  fatores  como:  socialização  primária,  convívio  social,  sexo,  trajetória  de  trabalho  e  escolaridade.
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Código: 1329

Título: A motivação para a aprendizagem da língua inglesa: um estudo sobre o aprendiz do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200130742001013031P1

Palavra Chave: motivação, aprendizagem.

Resumo:  A  motivação  tem  se  mostrado  um  aspecto  relevante  no  êxito  da  aprendizagem.  Isso  deu  origem  a  este  estudo,  no  qual
objetivou-se  investigar  os  motivos  que  despertam  o  interesse  do  aluno  do  ensino  médio  da  escola  pública  pela  aprendizagem  do  inglês.
Para  isso,  tomou-se  por  base  e  esquema  de  componentes  motivacionais  elaborado  por  Dernyei  (1994a),  e  qual  é  organizado  em  três
dimensões  principais:  e  nível  lingüístico,  e  nível  de  aprendiz  e  o  nível  da  situação  da  aprendizagem.  Os  dados  da  pesquisa  foram
coletados  com  duzentos  e  sessenta  alunos,  através  da  aplicação  de  questionários  e  realização  de  entrevistas.  A  analise  dos  dados  dói
quantitativa,  mediante  destes  estatísticos  realizados  a  partir  das  respostas  dos  questionários  aplicados;  e  qualitativa,  considerando-se  as
entrevistas  realizadas.  Algumas  conclusões  a  que  se  chegou,  neste  trabalho,  sugerem  que  o  conjunto  de  motivos  de  aprendizagem  -
aulas,  professor  e  grupo  -  não  influencia  a  motivação  dos  alunos  de  forma  significativa.  No  nível  lingüístico,  os  motivos  instrumentais
mostram-se  como  insuficientes  para  alavancar  à  motivação  integrativa.  No  nível  de  aprendiz,  a  autoconfiança,  que  engloba  todos  os
aspectos  analisados  referentes  ao  aprendiz,  mostra-se  um  fator  essencialmente  determinante  da  motivação.  Os  resultados  deste  estudo
contribuem  para  a  compreensão  dos  aspectos  envolvidos  na  motivação  do  aluno  para  a  aprendizagem  do  inglês  e  fornecem  alguns
subsídios  ao  professor  para  o  procedimento  em  sala  de  aula.
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Título: O tratamento do erro na produção textual: primazia da forma ou do conteúdo?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20013742006015003P0

Palavra Chave: Avaliação de texto; Ensino de LM; Conteúdo e forma

Resumo:  Neste  trabalho,  procuramos  observar  como  a  questão  da  correção  e  avaliação  de  textos  vem  sendo  enfocada  por  professores
do  ensino  médio  de  escolas  públicas  do  município  de  Rio  Grande/RS.  Normalmente,  dois  campos  costumam  ser  enfatizados  nas
correções:  conteúdo  e  forma.  Nessa  análise,  procuramos  verificar  que  aspectos  são  priorizados  por  professores  de  diferentes  áreas,
quando  corrigem  textos.  Organizamos  dois  grupos  de  10  professores,  ambos  constituídos  por  5  professores  de  língua  portuguesa  e  5
professores  de  outras  disciplinas.  Na  primeira  fase  da  pesquisa,  o  primeiro  grupo  trabalhou  com  a  hierarquização  de  problemas
previamente  identificados  em  4  textos  produzidos  por  alunos  do  ensino  médio  (pesquisa  induzida).  Num  segundo  momento,  o  segundo
grupo  trabalhou  com  a  correção  desses  mesmos  textos  (pesquisa  não-induzida).  Constatamos,  no  grupo  induzido,  que  não  houve  uma
priorização  significativa  de  um  dos  campos  trabalhados.  Entretanto,  na  atividade  proposta  nessa  primeira  fase,  observamos  um  maior
rigor  por  parte  dos  professores  de  outras  disciplinas  na  consideração  da  gravidade  do  erro.  Na  pesquisa  não-induzida,  observamos  que
tanto  os  professores  de  português  como  os  das  outras  disciplinas,  ao  corrigir  e  avaliar  os  textos,  priorizaram  os  aspectos  formais  da
produção.  Percebemos,  ainda,  que  a  maioria  dos  professores  não  dispõe  de  critérios  objetivos  para  a  atividade  de  correção.
Conseqüentemente,  temos  um  processo  avaliativo  assistemático,  subjetivo  e  voltado  apenas  para  a  prática  de  organização  gramatical.
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Título: Uma Abordagem social dos custos nas instituições privadas de ensino médio e fundamental de Ponta 
Grossa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2001340005011003P8

Palavra Chave: adminstração.

Resumo:  A  pesquisa  apresentou  como  objetivo  geral  a  análise  e  interpretação  dos  custos  levantados  em  entidades  privadas  de  ensino
fundamental  e  médio  tendo  como  abrangência  o  Município  de  Ponta  Grossa/Pr.  Esta  análise  e  interpretação  realizada  com
embasamento  em  técnicas  de  Contabilidade  de  Custos  e  Gerencial  possibilitou  concluir  se  a  metodologia  adotada  nas  referidas
entidades  é  condizente  com  as  normas  acadêmicas  de  mensuração  de  resultados,  principalmente  objetivando  a  maximização  dos
mesmos,  sem  perder  a  natureza  social  das  entidades  como  veículos  imprescindíveis  na  transmissão  do  saber.  Dentro  dos  objetivos,
procurou-se  demonstrar  a  importância  do  profissional  contábil  dentro  deste  contexto,  como  elemento  necessário  para  auxiliar  a  gestão
e  aplicar  corretamente  a  teoria  contábil  de  custos  e  gerencial,  bem  como  enfocou-se  a  figura  do  gestor  administrativo,  abordando  a
necessidade  do  mesmo  procurar  alternativas  para  a  maximização  de  sua  atividade  sem  necessariamente  transferir  custos  aos  serviços
prestados.  Ainda,  aborda  a  possibilidade  do  modelo  de  gestão  das  entidades  privadas  de  ensino  médio  e  fundamental  ,  incluindo  a
mensuração  dos  valores  dos  serviços  prestados,  serem  adotados  pelas  OS-  Organizações  Sociais.  Aplicou-se  os  testes  das  hipóteses  no
desenvolvimento  da  pesquisa  possibilitando  elaborar  as  conclusões  dos  objetivos  gerais  e  específicos  anteriormente  descritos.  
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Título: A formação da disciplina Filosofia no ensino médio brasileiro (1980-2000): uma contribuição à história 
das disciplinas escolares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200161733002010001P6

Palavra Chave: filosofia e educação, conhecimento filosófico, formação.

Resumo:  A  partir  da  adaptação  da  idéia  de  "formação"  de  Antonio  Candido,  a  pesquisa  recupera  uma  certa  continuidade  da  reflexão
sobre  a  filosofia  no  ensino  médio  brasileiro  iniciada  na  década  de  80.  A  recuperação  do  movimento  pela  volta  da  filosofia  ao  2º  grau,
as  pesquisas  acadêmicas  realizadas  nas  Faculdades  de  Educação  sobre  este  ensino,  a  produção  dos  livros  didáticos,  a  relação  da
filosofia  com  a  educação,  são  alguns  dos  temas  tratados  que  permitem  entender  a  continuidade  da  reflexão  e  identificar  a  constituição
de  uma  tradição  na  discussão  sobre  o  ensino  da  filosofia  em  nossas  Escolas.  A  filosofia,  como  os  demais  conhecimentos  que  integram
o  currículo  do  ensino  médio,  tem  uma  história  como  conhecimento  escolar  que  a  pesquisa  recupera  a  partir  dos  diferentes  momentos  e
sujeitos  que  participam  do  seu  processo  de  constituição.  As  aparentes  limitações  das  propostas  apresentadas,  alguns  equívocos  teóricos
evidenciados  nos  embates  para  garantir  o  retorno  do  conhecimento  filosófico  no  ensino  médio,  a  dificuldade  de  identificar  uma
perspectiva  unitária  orientando  as  discussões  e  práticas  deste  ensino,  são  elementos  valorizados  para  a  elaboração  do  entendimento  do
processo  de  formação  da  disciplina  escolar.  A  pesquisa  indica  a  necessidade  de  pensar  esta  realidade  para  elaborar  o  entendimento  da
formação  da  disciplina  escolar.  Assumindo  esta  perspectiva  o  trabalho  possibilita  resgatar  e  relacionar  uma  parte  significativa  das
produções  teóricas  realizadas  sobre  a  temática  do  ensino  médio  de  filosofia  em  nosso  país.  Estabelecida  a  continuidade  destas
produções  teóricas  a  pesquisa  indica  que  o  processo  de  formação  da  disciplina  escolar  filosofia,  nas  décadas  de  80  e  90,  pela  primeira
vez  na  história  deste  ensino,  consegue  concluir  o  seu  processo  de  formação.  A  possibilidade  da  filosofia  continuar  integrando  o
currículo  escolar  do  ensino  médio  não  depende  exclusivamente  da  sua  condição  de  disciplina  escolar,  porém,  resolver  este  problema  é
importante  para  estabelecer  um  novo  enfrentamento  do  dilema  histórico  da  exclusão  deste  conhecimento  do  nosso  ensino  médio.  Nas
duas  últimas  décadas  as  providências  foram  no  sentido  de  completar  a  formação  da  disciplina  escolar,  vencida  esta  etapa  é  preciso
recolocar  a  discussão  visando  enfrentar  as  providências  que  permitam  o  funcionamento  da  disciplina  escolar  em  nosso  sistema  de
ensino.
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Título: Gramátia e Língua Estrangeira numa Escola de Ensino Médio: o que se ensina

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011748333003017043P7

Palavra Chave: Gramática; Língua Estrangeira - Estudo e Ensino; Abordagem.

Resumo:  A  gramática  tem  sido  motivo  de  preocupação  constante  por  parte  de  estudiosos  da  linguagem,  produtores  de  material
didático,  professores  e  pesquisadores  da  Linguística  Aplicada  comprometidos  com  questões  de  ensino/aprendizagem  de  línguas.  Em
relação  ao  trabalho  com  a  língua  estrangeira  (LE)  nas  escolas  de  ensino  médio  mais  precisamente,  tal  preocupação  é  agudizada  uma
vez  que  os  aprendizes,  na  maioria  das  vezes,  convivem  com  um  saber  teórico  e  metalinguístico,  na  crença  de  que  dominar  gramática
significa  dominar  a  língua.  Porém,  como  se  tem  verificado,  os  resultados  têm  sido  geralmente  frágeis  e  impalpáveis,  expondo  a
fraqueza  da  relação  entre  aprender  gramática  e  saber  língua.  Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  refletir  sobre  o  processo  de
ensino/aprendizagem  de  base  gramatical  preponderante,  ou  gramaticalista,  termo  ao  qual  me  referirei  de  forma  crítica  na  pesquisa,  bem
como  algumas  das  implicações  de  tal  ensino  para  a  construção  de  um  novo  sistema  linguístico-comunicativo  no  aprendiz  quando  este
se  põe  a  aprender  uma  outra  língua.
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Título: Reforma do ensino técnico no Brasil: um estudo sobre implementação de políticas públicas em 
educação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200116832001010001P7

Palavra Chave: ENSINO PROFISSIONAL, POLÍTICAS PÚBLICAS.

Resumo:  O  presente  estudo  discute  a  implementação  da  reforma  da  educação  profissional  brasileira  na  rede  federal  de  ensino  técnico.
Considera-se  a  reforma  como  um  exemplo  de  política  pública  a  partir  da  qual  se  podem  inferir  conclusões  sobre  os  problemas  típicos
de  implementação  de  políticas  educacionais.  Essa  reforma,  iniciada  em  1997,  é  um  desdobramento  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação  (LDB)  de  1996  e  é  também  consistente  com  os  objetivos  da  Reforma  do  Estado  proposta  pelo  governo  Fernando  Henrique
Cardoso  (1995-2002).  A  mudança  na  educação  profissional  foi  justificada  pelo  governo  federal  como  uma  medida  necessária  para  a
garantia  da  empregabilidade  num  contexto  de  crise  do  mercado  de  trabalho.  O  estudo  toma  como  ponto  de  partida  as  críticas  já
realizadas  ao  conteúdo  da  reforma,  que  estaria  desagregando  a  rede  federal  de  ensino  técnico,  aprofundando  a  dicotomia  entre  ensino
propedêutico  e  ensino  técnico,  além  de  não  resolver  os  problemas  de  empregabilidade.  Essa  última  crítica,  por  exemplo,  baseia-se  em
estudos  que  mostram  que  as  causas  do  desemprego  no  Brasil  não  são  primordialmente  estruturais  e  que  o  principal  determinante
educacional  para  a  "empregabilidade"  é  a  escolarização  formal  de  boa  qualidade  e  não  a  quantidade  de  horas  de  treinamento  para
tarefas  específicas.  Embora  tais  críticas  sejam  corretas,  é  preciso  aprofundar  o  conhecimento  específico  sobre  como  as  mudanças  estão
se  dando  na  base  do  sistema.  Utilizando  um  conjunto  de  ferramentas  conceituais  da  área  de  Políticas  Públicas  discutido  no  capítulo  1,  a
implementação  da  reforma  do  ensino  técnico  foi  estudada  a  partir  de  três  esforços  complementares:  a)  No  capítulo  2,  a  distância  entre
ordenamentos  legais  e  implementação  de  políticas  educacionais  foi  analisada  através  de  uma  reconstrução  histórica  da  trajetória  da
educação  profissional  e  do  ensino  técnico  no  Brasil.  b)  No  capítulo  3,  são  discutidas  as  interfaces  do  ensino  técnico  com  a  educação
profissional  e  com  o  ensino  médio,  a  partir  das  quais  descreve-se  a  configuração  atual  da  rede  federal  de  ensino  técnico.  c)  Finalmente,
no  capítulo  4,  foi  pesquisada  a  relação  entre  macro-iniciativas  federais  de  reforma  e  as  dificuldades  específicas  de  implementação  no
nível  local.  Para  isso,  foi  realizado  um  estudo  de  caso  no  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Minas  Gerais  (CEFET-MG),  que
evidenciou  as  características  gerais  da  instituição  e  analisou  a  reforma  em  curso,  no  que  tange  ao  currículo  e  a  estrutura  dos  cursos
técnicos,  a  expansão  da  rede  com  as  UNEDs  e  os  CETs  e  a  inserção  dos  programas  federais  de  implementação  da  reforma  também
foram  considerados.  As  principais  conclusões  do  trabalho  apontam  para  uma  confirmação  das  críticas  já  realizadas  ao  conteúdo  da
reforma,  além  de  especificar  os  rumos  que  o  ensino  técnico  irá  tomar  após  a  implementação  ou  não  das  mudanças  propostas  pelo
governo  federal.
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Palavra Chave: ação comunicativa; mundo da vida.

Resumo:  A  presente  investigação  é  um  estudo  de  caso,  de  cunho  descritivo-analítico,  por  meio  do  qual  se  propôs  analisar  o  sentido  da
ação  comunicativa  à  Juz  de  Jurgen  Habermas,  para  a  ressignificação  da  prática  de  uma  gestão  democrática.  Foram  três  os  objetivos:  (a)
estabelecer  relações  entre  os  pressupostos  teóricos  da  ação  comunicativa  de  Habermas  e  a  prática  da  gestão  escolar;  (b)  identificar  a
coerência  entre  a  fala  e  o  discurso  para  a  prática  administrativa  do  Projeto  Educativo,  Escolha  de  Diretores,  Dinâmica  Curricular  e
Implantação  do  Conselho  Escolar;  (c)  Identificar  similaridades  e  diferenças  na  concepção  e  na  prática  da  Gestão  Democrática,  tal  como
percebida  por  Habermas.  O  trabalho  desenvolveu-se  em  duas  escolas  de  Ensino  Médio,  uma  particular  e  outra  pública,  no  Distrito
Federal,  por  terem  sido,  presumidamente,  iniciadas  no  processo  de  ressignificação  da  gestão  escolar.  Foi  realizado  em  dois  momentos:
1)  quatro  visitas  interativas  e  entrevistas  abertas  com  os  responsáveis  pelo  processo  administrativo-pedagógico  em  cada  escola;  (2)
aplicação  dos  questionários  aos  alunos,  pais  e  professores  presentes  no  dia  aprazado.  Com  a  análise  de  dados,  pôde-se  concluir  que:  (1)
os  grupos  pesquisados  percebem  ser  "muito  importante"  que  o  diretor  escolar  manifeste  as  habilidades  que  caracterizam  a  ação
comunicativa,  quais  sejam,  trabalhar  em  grupos,  com  prioridades  para  a  interação,  a  cooperatividade,  o  diálogo  e,  principalmente,  o
entendimento,  ou  seja,  que  ele  busque  a  transformação  da  escola  numa  esfera  do  mundo  da  vida;  (2)  os  respondentes  reconhecem
ainda,  que  há  "certo  domínio"  e  "domínio"  do  diretor  para  tais  habilidades,  como  propostas  por  Habermas.  Este  estudo,  portanto,
sugere  que  muitas  dificuldades  apresentadas  como  de  natureza  técnica  e  operacional  são,  na  verdade,  problemas  práticos,  cuja  solução
só  é  possível,  com  a  participação  de  todos  os  interessados,  no  âmbito  de  espaços  autônomos,  via  ressignificação  dos  procedimentos
comunicativos  de  busca  do  entendimento.
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Palavra Chave: PCNs; Reforma do ensino; Ensino de Ciências.

Resumo:  O  presente  trabalho  consiste  em  um  estudo  de  caso  realizado  no  Instituto  Estadual  de  Educação  e  na  Secretaria  Estadual  de
Educação  e  Desporto,  na  cidade  de  Florianópolis  -  Santa  Catarina,  com  um  grupo  de  professores  da  área  das  Ciências  da
Natureza,Matemática  e  suas  Tecnologias  do  Ensino  Médio,  sob  o  enfoque  de  uma  avaliação  iluminativa.  O  objetivo  principal  foi
identificar  a  percepção  que  esse  grupo  de  professores  e  técnicos  da  área  pedagógica  têm  da  reforma  de  ensino  proposta  pelos
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  e  quais  mudanças  foram  ou  estão  sendo  implementadas  na  sala  de  aula.  Os  intrumentos  utilizados
foram  análise  documental  e  a  entrevista  semi-estruturada.  Os  documentos  analisados  foram  a  nova  LDB,  as  DCNEM,  os  PCNs,  a
Proposta  Curricular  de  Santa  Catarina,  o  Programa  de  Expansão  e  Melhoria  do  Ensino  Médio  da  Secretaria  Estadual  de  Educação,  as
Grades  Curriculares  e  o  Regimento  Interno  da  escola.  Além  dos  professores,  a  supervisora  de  integração  pedagógica  e  a  diretora  de
ensino  do  Instituto  Estadual  de  Educação,  bem  como  os  gerentes  de  planejamento  educacional  e  de  ações  pedagógicas  da  Diretoria  de
Ensino  Médio  da  Secretaria,  também  foram  entrevistados.  A  principal  conclusão  da  pesquisa  foi  que  pouca  ações  ocorreram  para
implantação  dos  PCNs  nas  escolas  e  que  não  foram  dadas  oportunidades  para  que  os  professores  tivessem  uma  compreensão  da
proposta  de  reforma  em  seu  todo.  Algumas  das  dificuldades  apontadas  pelos  docentes  são  apresentadas  e  discutidas,  assim  como  o
contexto  da  reforma  pretendida.  São  sugeridos  alguns  caminhos  que  podem  contribuir  para  a  implementação  dos  PCNs  de  forma
articulada  com  a  formação  inicial  e  continuada.
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Palavra Chave: aprendizagem, formação de conceitos.

Resumo:  O  presente  estudo  teve  por  objetivo  verificar  se  as  dificuldades  no  aprendizado  de  conceitos  matemáticos,  por  alunos  da
terceira  série  do  ensino  médio,  se  deve  a  uma  incompatibilidade  entre  o  procedimento  do  ensino  utilizado  pelo  professor  e  o  nível  de
desenvolvimento  cognitivo  em  que  se  encontram  os  alunos.  Teve  como  suporte  a  teoria  de  Piaget,  que  explica  o  processo  de
desenvolvimento  cognitivo  bem  como  o  processo  de  formação  de  conceitos.  Os  sujeitos  deste  estudo  foram  10  alunos,  regularmente
matriculados  na  terceira  série  do  ensino  médio,  de  uma  escola  da  rede  pública  de  ensino  do  estado  de  São  Paulo.  A  seleção  destes  foi
realizada  através  de  entrevistas  e  da  aplicação  dos  testes  do  pensamento  lógico.  O  presente  estudo  evidenciou  que  as  dificuldades
apresentadas  pelos  sujeitos  na  aquisição  de  conceitos  matemáticos  parecem  decorrer  da  incompatibilidade  entre  o  procedimento  de
ensino  dos  conceitos  com  o  nível  de  desenvolvimento  cognitivo  dos  alunos.
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Palavra Chave: FILOSOFIA; ENSINO; ESCOLA PÚBLICA; PROFESSOR; ANÁLISE.

Resumo:  ESTA  DISSERTAÇÃO  ANALISA  O  ENSINO  DA  FILOSOFIA,  NAS  ESCOLAS  PÚBLICAS  DE  NÍVEL  MÉDIO,  NO
DISTRITO  FEDERAL.  ESTA  ANÁLISE  CONSIDEROU  A  DIVERSIDADE  DE  INTERPRETAÇÕES,  DO  QUE  É  A  FILOSOFIA
E  DE  COMO  ENSINÁ-LA,  AGRAGADA  À  DISPERSÃO  DOS  PROFISSIONAIS  QUE  A  ENSINAM.  OBJETIVANDO  ATINGIR
O  PROPOSTO,  FEZ-SE  NECESSÁRIO  COMEÇAR  UM  ESTUDO  DA  COMPLEXIDADE  CONCEITUAL  DA  FILOSOFIA  E  DO
SEU  ENSINO.  A  PESQUISA  PARTIU  DESSA  REALIDADE  DE  DESARTICULAÇÃO,  BUSCANDO  COMPREENDÊ-LA  A
PARTIR  DO  CONTEXTO  HISTÓRICO  E,  PRINCIPALMENTE,  DESSA  DIVERSIDADE  DE  INTERPRETAÇÕES  QUE  A
FILOSOFIA,  COMO  PRÁTICA  SOCIAL  E  HISTÓRICA,  SUGERE.  NESSA  PERSPECTIVA,  BUSCOU-SE  PERCEBER,  EM
DUAS  ESCOLAS,  QUAL  A  EXPERIÊNCIA  QUE  ALUNOS  E  PROFESSORES  FAZEM  DA  FILOSOFIA.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200117040001016001P0

Palavra Chave: Ensino Médio; Educação, SEED/PR.

Resumo:  A  presente  dissertação  tem  como  objeto  o  Programa  de  Adequação  Idade-Série  (PAI-S),  desenvolvido  pela  Secretaria  de
Estado  da  Educação  do  Paraná  (SEED).  Detivemo-nos  na  implantação  inicial  nas  5ª  e  7ª  série.  Para  a  implantação  e  desenvolvimento
desse  Programa  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  contou  com  a  parceria  do  Banco  Mundial  relativamente  aos  recursos  e  na  parceria
do  Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Educação  e  Cultura  e  Ação  Comunitária  (CENPEC)  no  tocante  a  formação  dos  professores  e  na
elaboração  do  material  de  apoio  aos  alunos  e  professores.  Procuramos  explicitar  os  objetivos  e  o  processo  de  implantação  desse
programa,  identificado  aos  interesses  mais  amplos  de  um  projeto  hegemônico  das  políticas  públicas  na  perspectiva  neoliberal;  no  atual
desenvolvimento  das  forças  produtivas.
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Palavra Chave: Ensino Médio; Educação Básica; Dualidade do Ensino

Resumo:  Esse  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  a  identidade  do  ensino  médio  como  educação  básica,  entendida  enquanto  um
modelo  de  educação  que  busca  proporcionar  aos  indivíduos  um  conjunto  mínimo  de  conhecimentos  que  os  possibilite  ter  acesso  ao
mercado  de  trabalho,  portanto,  atrelada  ao  conceito  de  empregabilidade.  Os  procedimentos  metodológicos  empregados  foram  a
pesquisa  bibliográfica  e  a  documental,  empregados  para  realizar  a  investigação  do  tema,  partindo  da  leitura  de  autores  clássicos  da
história  da  educação  brasileira,  buscando  localizar  historicamente  a  identidade  do  ensino  médio,  acabando  por  revelar  o  fenômeno  da
recorrente  dualidade  estrutural  situada  na  permanente  tensão  entre  o  ensino  acadêmico  e  o  profissionalizante,  Além  da  trajetória
histórica,  buscou-se,  para  o  entendimento  sobre  a  ênfase  na  educação  básica,  analisar  os  principais  documentos  das  organizações
multilaterais  como  o  Banco  Mundial,  a  Cepal  e  a  UNESCO  e  a  centralidade  da  educação  presente  em  suas  recomendações.  As  análises
destes  documentos  foram  feitas  considerando  a  realidade  sócio-econômica  e  política  atual.  Os  resultados  da  pesquisa,  demonstraram
uma  clara  relação  entre  a  identidade  do  ensino  médio  como  educação  básica,  enquanto  expressão  das  atuais  propostas  de  reforma  para
esse  nível  de  ensino  as  quais  apresentam  como  principais  características  a  utilização  de  conceitos  como  os  de  competências,  de
habilidades  e  de  empregabilidade,  reforçando  aspectos  excludentes,  reafirmando,  desta  forma,  a  histórica  dualidade  do  ensino  médio.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20016242007011003P6

Palavra Chave: educação, Jovens, Adultos, Etnomatemática

Resumo:  A  presente  Dissertação  analisa  um  processo  pedagógico  que  vinculou  a  Matemática  escolar  com  elementos  da  cultura  de  um
grupo  de  alunos.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  para  compreender  e  analisar  as  potencialidades,  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  de  um
processo  pedagógico  etnomatemático  centrado  em  produtos  da  mídia.  O  processo  pedagógico  foi  realizado  com  uma  turma  do  Ensino
Médio  noturno  de  um  Programa  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  durante  o  ano  de  1999  em  uma  escola  pública  estadual  da  cidade  de
Estrela-RS.  Para  a  coleta  de  dados,  fiz  uso  de  técnicas  de  inspiração  etnográfica,  tais  como  diário  de  campo,  observações  e  entrevistas.
Os  eixos  teóricos  da  pesquisa  são  as  idéias  presentes  na  área  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  da  Etnomatemática.  Ao  desenvolver
um  trabalho  pedagógico  etnomatemático  centrado  em  produtos  da  mídia,  uma  nova  visão  do  ensino  de  Matemática  foi  ensaiada.  Esses
produtos  não  foram  utilizados  para  o  ensino  de  técnicas  e  fórmulas,  muito  menos  como  "ponto  de  partida"  para  o  ensino  da  Matemática
acadêmica.  Sua  utilização  ocorreu  porque  pertenciam  à  cultura  daquele  grupo  de  alunos.  Reportagens  de  jornal  e  revistas,  vídeos,
filmes  e  elementos  da  História  do  Brasil  foram  discutidos  e  analisados  criticamente.  Aspectos  do  mundo  social  também  foram
compreendidos  e  problematizados.  As  atividades  desenvolvidas  estiveram  centradas  na  interpretação  das  temáticas  estudadas.  Dessa
forma,  os  alunos  puderam  não  somente  interpretar  os  dados  numéricos  presentes  nesses  produtos,  mas  compreender  questões  sociais,
políticas  e  culturais.
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Palavra Chave: Escola, formação do sujeito-leitor, leitura no ensino médio.

Resumo:  Diante  da  relevância  da  formação  do  sujeito-leitor  no  contexto  da  sociedade  atual  e  do  papel  da  escola  pública  como
responsável  por  este  processo,  verifica-se  que,  apesar  do  avanço  das  tecnologias  de  informação,  o  livro  persiste  como  elemento
essencial  à  introdução  do  aluno  no  mundo  da  escrita.  Assim,  propõe-se  a  verificar  se  as  atividades  de  leitura  no  ensino  e  Língua
Portuguesa  (LP)  no  Ensino  Médio  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do  Piauí  (CEFET-PI)  contribuem  para  a  formação  de
um  sujeito-leitor,  capaz  de  posicionar-se  criticamente  frente  às  informações  do  mundo  contemporâneo.  Para  tanto,  observam-se  os
seguintes  aspectos:  concepção  de  leitura  que  norteia  a  prática  dos  professores  de  LP;  relevância  dada  ao  conhecimento  prévio  do  aluno
e  ao  seu  background;  interação  entre  os  docentes  de  LP;  a  relevância  atribuída  ao  livro  didático  e  paradidático;  a  análise  da  leitura
como  atividade  de  lazer  dos  alunos  e  sua  contribuição  para  a  formação  de  um  leitor  crítico;  estratégias  adotadas  no  processo  de
avaliação  da  leitura.  O  universo  compreende  os  alunos  matriculados  no  Ensino  Médio  no  ano  2000  e  os  professores  de  LP  que
ministram  aulas  neste  nível  de  ensino.  Enquanto  a  coleta  de  dados  abrangeu  todos  os  docentes,  no  caso  dos  discentes,  através  da
técnica  de  amostra  probabilística  simples,  foram  sorteados  o  total  de  200.  Para  eles  recorreu-se  ao  questionário  misto.  As  técnicas  de
entrevista  semi-estruturada  e  de  observação  participante  foram  utilizadas  para  os  dados  relativos  aos  professores.  Mediante  à  análise  de
conteúdo  e  revisão  de  literatura,  procedeu-se  à  análise  dos  dados,  concluindo-se  que,  em  termos  genéricos,  os  docentes  carecem  de
maior  interação  no  desenvolvimento  das  atividades  comuns.  Formam  eles  dois  grupos.  O  primeiro  mantém  relação  dialógica  como
concepção  norteadora  de  sua  prática  e,  por  conseguinte,  valoriza  o  conhecimento  prévio  do  aluno,  explora  o  livro  didático  e  o
paradidático  de  forma  adequada,  promovendo,  além  da  mera  verificação  da  leitura,  atividades  que  avaliam  o  crescimento  do  aluno
enquanto  leitor.  O  outro  grupo  desconsidera  a  função  social  da  leitura  e,  portanto,  não  valoriza  as  experiências  dos  alunos,
limitando-se,  quase  sempre,  à  interpretação  unívoca  do  livro  didático  e  à  subutilização  do  paradidático.  Como  decorrência,  quando  da
avaliação,  restringe-se  apenas  a  verificar  se  o  aluno  fez  a  leitura.
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Título: Do multiculturalismo à educação intercultural: estudo dos processos identitários de jovens da escola 
pública na região metropolitana de porto alegre

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200137942001013001P5

Palavra Chave: interculturalidade; multiculturalismo; racismo; jovens

Resumo:  Esta  tese  tem  como  objeto  de  estudo  as  inter-relações  entre  educação,  multiculturalismo  e  interculturalidade,  a  partir  do
desenvolvimento  de  uma  investigação  empírica,  de  caráter  metodológico  quantitativo  e  qualitativo,  sobre  a  presença  e  dinamização  de
processos  identitários  e  de  práticas  Culturais  entre  alunos  e  professores  no  contexto  do  ensino  médio  de  seis  escolas  públicas  estaduais
da  Região  Metropolitana  de  Porto  Alegre.  Na  análise,  são  contemplados  aspectos  como  identidades  nacionais  e  regionais  (locais),
diferença  e  diversidade,  e  racismo  e  discriminação.  O  referencial  teórico  tem  como  ponto  de  partida  o  resgate  da  trajetória  da
constituição  dos  Estados  Nacionais  como  processo  histórico,  localizando  a  exclusão  das  diferentes  manifestações  culturais,  passando
pela  configuração  da  sociedade  tecnológica  e  pelo  redimensionamento  da  sociedade  multicultural.  Como  convergência  dessa
discussão,  aponta-se  para  a  perspectiva  de  uma  passagem  da  noção  do  multiculturalismo  para  a  de  interculturalidade,  como  um
conceito  potencializador  da  compreensão  dos  processos  híbridos  de  constituição  de  identidades  e  de  expressões  culturais,  revigorados,
principalmente,  a  partir  da  intensificação  dos  contatos  entre  culturas  possibilitados  pelas  inovações  tecnológicas  no  campo  da
comunicação  e  da  informação,  nas  últimas  décadas.  Na  perspectiva  desse  quadro  teórico,  os  resultados  da  pesquisa  apontam  para  uma
releitura  das  práticas  culturais  cotidianas  vivenciadas  em  bairros  populares  de  centros  urbanos,  pela  ótica  dos  processos  híbridos,  na
constituição  de  identidades.  No  campo  pedagógico,  observam-se  as  ausências  das  inter-relações  entre  as  expressões  culturais  vividas
pelos  estudantes  e  as  práticas  educacionais,  as  formas  de  racismo  e  discriminação  como  atitudes  "invisíveis",  e  os  processos  híbridos
de  cruzamentos  culturais  como  realidades.  A  perspectiva  da  interculturalidade  é  apontada  como  um  suporte  teórico/prático  viável  para
se  conceber  a  educação  que  reconhece  e  potencializa  a  diversidade  cultural  nessas  inter-relações.
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Título: A coesao textual em livros didaticos para o ensino medio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200115925001019032P0

Palavra Chave: coesao; livro didatico.

Resumo:  Acreditamos  que  o  estudo  da  coesao  textual  e  pressuposto  importante  para  o  desenvolvimento  e  para  o  aprimorament  da
habilidades  de  leitura  e  de  escrita.  Por  esse  motivo,  o  objetivo  geral  do  presente  trabalho  foi  verificar  de  que  forma  a  coesao  textual  e
contemplada  como  conteudo  de  ensino  em  seis  colecoes  de  livros  didaticos  Lingua  Portuguesa  para  o  Ensino  Medio.  Partindo  da
hipotese  de  que  a  mairia  dos  livros  didaticos  nao  se  ocuparia  especificamente  da  coesao  textual,  mas  dedicariam  um  capitulo  ao  estudo
das  conjuncoes,  procuramos  verificar  o  tratamento  dado  a  esse  grupo  de  conectores  interfasticos  e  a  importancia  concedida  ao  papel
que  desempenham  esses  elementos  na  constituicao  da  trama  tetual,  uma  vez  que  sao  eles  responsaveis  pelas  interligacoes  entre  os
diversos  segmento  (micro  e  macroestruturais)  do  texto.  Quanto  ao  tratamento  dado  as  conjuncoes,  somente  em  um  namual  entramos
um  estudo  que  privilegia  seus  aspectos  semantico  -  pragmatico,  classificando-os  como  elementos  de  coesao  textual,  ainda  assim,  sem
enfatizar  a  funcao  desses  elementos  como  interligadores  macroestruturais.
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Título: O ensino médio em processo de reconstrução de sua identidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20019033006016005P7

Palavra Chave: Ensino Médio; Política Educacional; Identidade.

Resumo:  A  presente  dissertação  constitui-se  numa  reflexão  sobre  as  políticas  públicas  para  o  Ensino  Médio,  estando  inserida  na  linha
de  pesquisa  "Universidade  e  a  Formação  de  Professores  para  o  Ensino  Fundamental  e  Médio".  O  objetivo  deste  estudo  foi  o  de
compreender  o  movimento  de  transferência  dos  conceitos  oriundos  da  ordem  econômica  para  as  reformas  que  ora  se  iniciam  no  Ensino
Médio,  tendo  como  pressuposto  que  a  política  educacional  não  é  simplesmente  determinada  pelas  mudanças  que  estão  ocorrendo  no
setor  produtivo,  mas  é  parte  constitutiva  dessas  mudanças.  Portanto,  as  mudanças  na  educação,  em  particular,  no  EM  não  são
determinadas  apenas  pela  crise  no  sistema  educacional  mas  fazem  parte  constitutiva  da  crise  pela  qual  passa  o  capitalismo.  O  primeiro
passo  dessa  etapa  da  pesquisa  foi  analisar  historicamente  o  EM  no  Brasil,  tendo  em  vista  seu  caráter  dual  e  a  proposta  de  unificação
pretendida  na  legislação  atual,  por  julgarmos  que  eram  esses  os  pontos  principais  onde  se  materializariam  as  reformas.  Para
desenvolver  essa  análise  utilizamos  a  categoria  "unificação  diferenciadora"  que  possibilitou  o  entendimento  do  processo  capitalista  de
organização  da  sociedade  que  é,  ao  mesmo  tempo,  unificador  e  diferenciador.  Ao  analisarmos  os  projetos  de  política  educacional  para
o  EM,  em  âmbito  nacional,  assim  como  os  dados  da  realidade  de  uma  escola  pública  estadual  da  região  de  Jundiaí,  constatamos  que  as
mudanças  propostas  para  o  EM  estão  se  materializando  num  movimento  de  transferência  dos  conceitos  oriundos  da  ordem  econômica
para  esse  nível  de  ensino  e  no  de  contradição  Estado  mínimo/Estado  máximo.  Tais  movimentos  se  apresentam  no  processo  de
centralização  dos  projetos  de  política  educacional  nacional,  como  as  DCNEM,  PCNEM,  ENEM  e  SAEB,  numa  subserviência  aos
órgãos  internacionais.
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Título: Ensino-aprendizagem de química no ensino médio utilizando computadores e a rede internet como 
recursos didáticos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20012733004056079P0

Palavra Chave: Internet; Ensino-aprendizagem de química;química

Resumo:  O  citado  trabalho  apresenta  uma  reflexão  sobre  a  questão  do  ensino-aprendizagem  de  química  no  ensino  médio,  em  relação  à
utilização  de  computadores.  Este  estudo  foi  realizado  com  alunos  de  uma  escola  pública  paulista,  dispondo-se  da  sala  de  Informática  da
mesma  escola,  além  do  laboratório  didático  de  informática  da  Faculdade  de  Educação  da  Unesp  de  Bauru.  A  partir  de  constatações  das
dificuldades  sobre  o  ensino  de  química,  vicenciada  por  nós  como  docentes  e  também  por  inúmeros  pesquisadores,  pensamos  no  uso  de
computadores  como  facilitadora  de  aprendizagem.  Assim,  iniciamos  o  trabalho  com  a  adoção  do  programa  de  apresentação  Power
Point,  depois  com  a  utilização  de  sites  sobre  química  em  português  e  inglês.  Tal  exploração  culminou  na  criação  de  um  site  sobre
química  em  português  que  atendesse  as  principais  dificuldades  encontradas.  Pretende-se  que  o  site  atenda  também  ações  de  educação  à
distância,  ainda  em  fase  incipiente  neste  estudo.  O  referencial  teórico  para  a  realização  desse  projeto  baseou-se  na  literatura  sobre
concepções  espontâneas  em  ciências,  sobre  a  inserção  da  informática  na  educação,  na  questão  da  contextualização  do  currículo  e  na
obra  de  Vygotsky  e  Saviani.  A  avaliação  foi  realizada  por  provas  com  testes  extraídos  de  vestibulares,  além  da  observação  da  interação
dos  alunos  com  o  material  de  aprendizado.
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Título: Atividade Física para Saúde no Ensino Médio e no Tempo Livre: estudo quase-experimental em Bauru, 
SP

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011725933003017046P6

Palavra Chave: atividade física; saúde; ensino médio.

Resumo:  Os  objetivos  desta  investigação  foram:  i-)  observar  estimadores  da  condição  física  relacionada  à  saúde,  em  grupos  de  alunos
expostos  a  exercícios  físicos  no  ensino  médio  e  em  tempo  livre;  ii-)  explorar  aplicações  das  informações  geradas  a  esse  respeito,  como
possíveis  subsídios  para  políticas  públicas  setoriais.  A  pesquisa  desenvolveu-se  na  Escola  Técnica  de  Ensino  Médio  da  UNESP  -
Bauru,  SP.  Avaliações  foram  realizadas  no  início  e  final  do  ano  letivo  com  96  alunos,  divididos  em  quatro  grupos  segundo  tipos  de
Atividade  Física  (AF),  como  se  descreve:  G1-  freqüentadores  das  aulas  de  Educação  Física  (EdF)  (20);  G2-  praticantes  de  AF  em
Tempo  Livre  (22);  G3-  freqüentadores  das  aulas  de  Educação  Física  e  praticantes  de  AF  em  Tempo  Livre  (45);  e,  G4-  sedentários  (9).
O  estudo  foi  de  intervenção,  quase-  experimental,  e  consistiu  na  comparação  dos  grupos  nos  dois  momentos  de  aferição  das  variáveis,
As  capacidades  físicas  relacionadas  à  saúde  foram  avaliadas  de  acordo  com  testes  do  Colégio  Americano  de  Medicina  do  Esporte:
compreendem  a  condição  aeróbica,  resistência  e  força  muscular,  composição  corporal  e  flexibilidade.  Adotou-se  como  procedimento
estatístico  a  técnica  de  análise  de  variância  para  medidas  repetidas  com  dois  fatores  (grupos  e  momentos),  complementada  com  os
intervalos  simultâneos  de  confiança  e,  para  comparação  dos  resultados  da  presente  pesquisa  com  valores  de  referências  da  literatura  a
aplicação  de  escore  T.  Os  resultados  mais  destacados  foram:  1-  o  percentual  de  gordura  e  a  resistência  muscular  localizada  com
situações  semelhantes  entre  todos;  2-  quanto  ao  peso,  Índice  de  Massa  Corpórea  e  flexibilidade,  melhora  no  que  participava  das  aulas
de  Educação  Física  (G1)  e  no  de  freqüentadores  das  aulas  de  EdF  e  praticantes  de  AF  em  Tempo  Livre  (G3),  que  evoluíram
significativamente  da  avaliação  inicial  para  a  final;  3-  em  relação  a  consumo  máximo  de  oxigênio,  no  pré-teste,  apenas  G1  apresentou
escores  inferiores,  porém  igualou-se  aos  demais  na  análise  final;  4-  quanto  à  força  muscular,  somente  no  pré-teste  foram  observadas
diferenças  expressivas;  G1  <  G2  e  G2  <  G3.  Em  síntese,  a  presente  investigação  apontou  que  a  AF  realizada  no  contexto  escolar
apresentou  maior  impacto  comparativamente  às  atividades  corporais  em  Tempo  Livre.
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Título: Utilização expontânea da internet pelo público adolescente - uma pesquisa junto aos estudantes de 
ensino médio do Colégio Anglicano Santa Margarida, Pelotas/RS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20015442003016014P2

Palavra Chave: educação; internet; adolescência.

Resumo:  Não  há  dúvida  alguma  quanto  ao  grande  impacto  produzido  pelas  novas  tecnologias  da  informação  sobre  jovens  mentes  e
cérebros.  As  gerações  adolescentes  dos  últimos  anos  têm  sido  rapidamente  apresentadas  à  cultura  da  Internet,  cuja  influência  está
mudando  cada  vez  mais  a  forma  com  que  elas  sentem  e  vivem  o  mundo.  Entretanto,  a  visão  atual  da  forma  e  medida  em  que  isto  ocorre
é  ainda  pouco  precisa  e  em  sua  maior  parte  ignorada.  O  presente  trabalho  aborda  o  relacionamento  dos  jovens  do  ensino  médio  do
colégio  Santa  Margarida,  Pelotas-RS,  com  a  Internet.  A  pesquisa  foi  concebida  para  ser  aplicada  em  duas  etapas.  Na  primeira  etapa  foi
elaborado  e  aplicado  um  questionário  exploratório  com  a  intenção  de  levantar  hipóteses  iniciais  que  depois  fundamentaram  a  pesquisa
qualitativa  realizada  na  segunda  etapa.  A  pesquisa  mostra  como  a  Internet  vem  conquistando  espaço  na  formação  do  jovem,  atendendo
suas  necessidades  de  autonomia  de  aprendizado  e  influindo  na  elaboração  de  seus  conceitos.
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Título: Juventude e escola: desvendando teias dos significados entre encontros e desencontros

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200121922001018001P9

Palavra Chave: JUVENTUDE, ESCOLA, CULTURA.

Resumo:  O  PRESENTE  ESTUDO  TRATA  SOBRE  AS  RELAÇÕES  ESTABELECIDAS  ENTRE  JOVENS  E  ESCOLA,  A  PARTIR
DAS  PERCEPÇÕES  DOS  ALUNOS.  APRESENTO  MINHA  INSERÇÃO,  ENQUANTO  PESQUISADORA,  EM  UMA  ESCOLA
PÚBLICA  E  OUTRA  PRIVADA,  LOCALIZADAS  NA  REGIÃO  METROPOLITANA  DE  FORTALEZA,  ONDE  OUVI  E
OBSERVEI  JOVENS  ALUNOS  E  ALUNAS  NAS  SUAS  MÚLTIPLAS  INTERAÇÕES.  FIZ  OBSERVAÇÕES  EM  SALA  DE
AULA  DURANTE  O  PRIMEIRO  SEMESTRE  DE  1999,  ALÉM  DE  GRUPOS  DE  DISCUSSÕES,  REALIZADOS  COM  NOVE
TURMAS  DE  8ª  SÉRIE,  A  PARTIR  DE  TEXTOS  SOBRE  ESCOLA  PÚBLICA  E  PRIVADA,  VIOLÊNCIA  E  CIDADANIA.
FORAM  REALIZADAS  AINDA  REDAÇÕES  NAS  TURMAS  SOBRE  A  SUA  COMPREENSÃO  DE  JUVENTUDE,  E  O
SIGNIFICADAO  DA  ESCOLA  PARA  ELES.  REALIZEI  DOIS  GRUPOS  FOCAIS,  E  ORGANIZEI,  NO  ANO  DE  1999,  UM
BANCO  DE  DADOS  SOBRE  JOVENS  A  PARTIR  DO  JORNAL  FOLHA  DE  SÃO  PAULO.  A  OUTRA  PARTE  DA  MINHA
PESQUISA  ESTÁ  INSERIDA  NA  PESQUISA  "JUVENTUDE,  SOCIEDADE  E  CULTURA:  MÚLTIPLOS  OLHARES  ACERCA
DA  EXPRESSÃO  CULTURAL  DOS  JOVENS,  EM  QUE  APLICAMOS  1180  QUESTIONÁRIOS  COM  ALUNOS,  DE  8ª  SÉRIE,  1º
E  2º  ANO  DO  ENSINO  MÉDIO,  EM  5  ESCOLAS  PÚBLICAS  ESTADUAIS,  3  MUNICIPAIS,  2  PARTICULARES  E
1COOPERATIVADA.  AS  DUAS  ESCOLAS  EM  QUE  FIZ  APROFUNDAMENTO  ESTÃO  INSERIDAS  NESSA  AMOSTRA
MAIOR.  ESSE  MATERIAL  FOI  SISTEMATIZADO  NOS  PROGRAMAS  ACCESS  E  SPSS.  COMO  RESULTADOS  PRINCIPAIS
DESTACO  QUE  DEFINEM  JUVENTUDE  COMO  SENDO  UMA  DAS  MELHORES  E  MAIS  DIFÍCEIS  FASES  DE  SUAS
VIDAS,  PELA  INCERTEZA  ENTRE  A  RESPONSABILIDADE  E  A  BRINCADEIRA,  OS  DIREITOS  E  OS  DEVERES,  O  NÃO
SER  MAIS  CRIANÇA  E  O  AINDA  NÃO  SER  ADULTO.  MOVIMENTAM-SE  NESSAS  MARGENS  MÓVEIS  PREOCUPADOS
COM  O  FUTURO,  ENFOCANDO  PRINCIPALMENTE  A  QUESTÃO  DO  EMPREGO/DESEMPREGO.  VALORIZAM  A
FAMÍLIA  QUE  TEM,  ACREDITANDO  QUE  É  UM  PORTO  SEGURO,  EMBORA,  PARA  ELES,  NÃO  SEJA  A  IDEAL,  POR
CAUSA  DAS  SEPARAÇÕES,  DOS  PAIS  ALCOÓLATRAS.  AVALIAM  QUE  HÁ  MUITA  VIOLÊNCIA  E  GOSTARIAM  QUE
EM  SEUS  BAIRROS  HOUVESSE  MAIS  SEGURANÇA,  OPÇÕES  DE  LAZER  E  ENTRETENIMENTO.  A  ESCOLA  É
IMPORTANTE  PORQUE:  PREPARA  PARA  O  FURTURO,  CONHECEM  E  SE  RELACIONAM  COM  NOVE  PESSOAS;
ENCONTRAM  OS  AMIGOS;  ;  É  UMA  SEGUNDA  CASA;  É  ONDE  HÁ  TROCA  DE  CONHECIMENTOS,  É  O  LUCUS  DA
SOCIABILIDADE.  UMA  MAIOR  PROXIMIDADE  ENTRE  PROFESSOR  E  ALUNO,  QUE  PARECEM  ESTAR  EM  MUNDOS
DIFERENTES,  PARA  ELES,  PODE  SER  REALIZADA  A  PARTIR  DA  DISCUSSÃO  SOBRE  TEMAS  "QUE  OS  JOVENS  TÊM
DÚVIDAS  COMO  SEXO,  GRAVIDEZ  NA  ADOLESCÊNCIA,  DROGAS,  DOENÇAS  SEXUALMENTE  TRANSMISSÍVEIS".
(ALUNO  DA  8ª  SÉRIE.  ESCOLA  ESTUADUAL.  GRUPO  FOCAL).  APESAR  DE  APONTAREM  DIVERSAS  LIMITAÇÕES,  A
ESCOLA  É  PROMESSA.  IDENTIFICAM-NA  COMO  A  CHAVE  QUE  OS  FARÁ  ASCENDER  A  POSIÇÕES  MAIS  DIGNAS
SOCIALMENTE.  COMPREENDO  QUE  NÃO  BASTA  APENAS  QUE  OS  MUNDOS  DE  JOVENS  E  PROFESSORES  SE
ENCONTREM.  É  PRECISO  MUDANÇAS  PROFUNDAS  NA  ESCOLA,  É  PRECISO  CONSIDERAR  E  TRATAR  O  JOVEM
COMO  CIDADÃO.  SÃO  NECESSÁRIAS  POLÍTICAS  EDUCACIONAIS  QUE  POSSAM  OUVIR  MAIS  ESSES  JOVENS,
DANDO  PRIORIDADE  ÀS  SUAS  NECESSIDADES  SOCIO-EDUCACIONAIS.
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Título: Reestruturação do processo de ensino aprendizagem com o uso de internet em salas de aula de ensino 
médio de escola do sesi-mg

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20017232020015001P4

Palavra Chave: Internet, ação pedagógica, produção de conhecimento.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  os  resultados  obtidos  de  uma  pesquisa  que  objetivou  verificar  efeitos  do  uso  da  Internet  como
recurso  pedagógico.  Utilizou-se  uma  abordagem  similar  a  um  estudo  de  caso,  no  período  de  outubro/1999  a  agosto/2000,  tendo  como
participantes  um  grupo  de  30  alunos  do  Ensino  Médio,  11  professores  de  uma  turma  de  Ensino  Médio  e  10  da  Educação  Infantil.
Observou-se  uma  evolução  do  processo  de  pesquisa  em  momentos  de  reunião  de  professores  e  aulas  práticas,  entrevistaram-se
professores  e  alunos  e  coletaram-se  alguns  exemplares  de  planejamento  e  de  produções  dos  alunos.  Verificou-se  que  a  estrutura  de  aula
e  as  relações  de  produção  do  conhecimento,  foram  modificadas  quando  se  introduziu  o  uso  da  Internet.  Foi  possível  concluir  que,
houve  mudança  nas  proposições  dos  professores  relativas  à  ação  pedagógica,  e  delineou-se  um  trabalho  mais  cooperativo  e  interativo
entre  alunos  e  professores,  evoluindo  de  uma  intenção  e  planejamento  instrucionista  para  um  processo  mais  aberto  à  construção  de
conhecimentos.
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Título: Quando se tem a resposta e ainda não se sabe formular a pergunta: enem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200113931004016013P1

Palavra Chave: Avaliação; Políticas Públicas; Michel Foucault.

Resumo:  A  percepção  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  através  de  entendimentos  construídos  pelo  filósofo  Michel
Foucault,  constitui-se  enquanto  o  movimento  de  maior  intensidade  desse  trabalho.  O  ENEM  é  uma  avaliação  facultativa  aos
concluintes  ou  egressos  do  ensino  médio,  implementada  pelo  Ministério  da  Educação,  que  pretende  possibilitar  uma  auto-avaliação  das
capacidades  e  habilidades  dos  que  se  submetem  ao  seu  referendo.  Quer,  com  isso,  estabelecer-se  como  referência  para  ingresso  em
cursos  superiores  e/ou  no  mundo  do  trabalho.  Acredito  que  o  ENEM  extrapola  em  muito  seus  objetivos,  já  que  articula  inúmeras
situações  onde  a  vida  é  experimentada,  o  que  justifica  percebê-lo  como  uma  tecnologia  com  grande  potencial  de  interferência  nos
modos  de  subjetivação  contemporâneos.  Leio-o  assim  através  do  conceito  foucaultiano  de  dispositivo.  Como  dispositivo,  o  ENEM  é
analisado  como  a  articulação  entre  dois  movimentos,  onde  age,  concomitantemente,  na  produção  de  individualidades,  quando  se
mostra  às  pessoas  como  a  oportunidade  para  uma  vida  melhor  que  precisa  ser  experimentada,  e  também,  quando  toma  essas
existências,  as  quais  toca  de  alguma  maneira,  enquanto  uma  população  que  precisa  ser  administrada,  para  que  a  vida  se  mantenha  no
seu  interior.  Entre  os  efeitos  dessa  ação,  que  acontece  num  ambiente  liberal  onde  o  mercado  dita  o  que  deve  e  o  que  não  deve  ser  feito,
destaco  a  tentativa  de  limitar  as  possibilidades  de  vida  dos  potenciais  candidatos,  visando  adequá-los  aos  processos  de  inclusão
sócio-econômicos,  que  o  capitalismo  efetua.  O  ENEM  revela-se  como  uma  estratégia  que  apresenta  respostas,  desconsiderando  as
questões  que  cada  pessoa  haveria  de  formular.  Subtrai  a  vida,  quantificando  e  organizando  seus  potenciais  candidatos,  e  qualificando  a
maneira  de  funcionarem  na  sociedade,  adiante.  Eis  o  ENEM.
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Título: Tendências Pedagógicas no ensino médio de Enfermagem:representações sociais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20018324001015016P1

Palavra Chave: Tendências pedagógicas, Ensino Médio, Enfermagem.

Resumo:  Refletir  a  educação  em  enfermagem,  de  nível  médio,  a  partir  das  tendências  pedagógicas  utilizadas  na  prática  discente,
remete  às  dificuldades  de  natureza  social  e  cultural  inseridas  nesta  formação  e  constitui  um  desafio  frente  à  escassez  de  estudos  que
articulem  estes  aspectos,  no  âmbito  da  educação  em  enfermagem.  Trata-se  de  um  estudo  descritivo,  numa  abordagem  qualitativa,  com
os  objetivos  de  apreender  as  representações  sociais  elaboradas  por  alunos  do  curso  auxiliar  de  enfermagem,  sobre  as  tendências
pedagógicas  utilizadas  na  formação  profissional  e  analisar  as  representações  acerca  das  tendências  pedagógicas.  O  estudo  foi
desenvolvido  com  quinze  estudantes  do  curso  auxiliar  de  enfermagem  na  cidade  do  Recife-PE.  Para  a  coleta  de  dados,  foram  utilizadas
entrevistas  semi-estruturadas  em  profundidade  e  teste  de  associação  livre  de  palavras.  Os  dados  coletados  foram  submetidos  à  técnica
de  análise  de  conteúdo,  segundo  Bardin,  dos  quais  emergiram  categorias  empíricas.  A  apreciação  dos  resultados  obtidos  centrou-se  nas
referidas  categorias  e  subcategorias,  com  reflexões  sobre  as  tendências  pedagógicas,  onde  se  observou  a  predominância  daquelas  de
abordagem  liberal,  havendo  pistas  que  apontaram  as  concepções  progressistas.  Recomenda-se  a  necessidade  de  repensar  a  prática
pedagógica,  de  modo  a  avaliar  as  dimensões  dos  conteúdos  apreendidos  e  sobre  o  papel  docente  na  qualidade  da  formação  do  auxiliar
de  enfermagem.
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Título: A Representação do Tempo Histórico de Alunos do Ensino Médio: Um Olhar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011718033003017001P2

Palavra Chave: Representação; Tempo Histórico; Tempo; História; Ensino; Aprendizagem.

Resumo:  O  trabalho  lança  um  olhar  sobre  como  os  alunos  de  ensino  médio  -  da  escola  pública  da  rede  oficial  de  ensino  -  elaboram  sua
compreen-são/representação  do  tempo  histórico,  na  medida  em  que  trabalham  com  os  conhecimentos  históricos,  em  sala  de  aula.
Foram  discutidos  os  dados  coletados  junto  a  uma  turma  de  alunos  da  Escola  Estadual  Profª.  Maria  Julieta  de  Godoi  Cartezani  de
Campinas,  tendo  como  fonte  documental  da  reflexão  as  provas  e  as  respostas  deles  a  um  questionário  formulado  pelo  pesquisador.  São
feitas  considerações  sobre  os  estudos  realizados  pelos  pesquisadores  André  Ségal,  Mario  Carretero  e  sua  equipe,  sobre  o  aprendizado
do  tempo  histórico.  Discute-se,  também,  o  caráter  marcadamente  teleológico,  ligado  a  uma  concepção  cristã  providencialista  ou  ligado
à  idéia  positivista  de  progresso  e  desenvolvimento  da  humanidade,  da  atual  situação  do  ensino-aprendizagem  das  noções  temporais
presentes  nas  práticas  pedagógicas  do  ensino  de  história.
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Título: Uso potencial de drogas em estudantes do ensino médio: suas correlações com as prioridades 
axiológicas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20015224001015006P6

Palavra Chave: Drogas, prioridades, valores.

Resumo:  Tendo  em  vista  que  o  consumo  de  drogas  na  sociedade  atual  constitui-se  um  problema  flagrante,  parece  adequado  realizar
um  esfoço  que  vise  conhecer  o  que  o  guia  ou  pode  reduzer  sua  possibilidade.  Neste  contexto  se  insere  o  presente  estudo,  cuju  objetivo
principal  é  conhecer  que  valores  estão  associados  ao  potencial  consumo  de  álcool  e  maconha  entre  adolescentes.  Estas  são,  ao  menos
na  realidade  paraibna,  as  substâncias  psicoativas  mais  consumidas.  Participararam  da  pesquisa  1531  adolescentes,  provenientes  de
escolas  públicas  e  privadas  do  ensino  médio  da  cidade  de  João  Pessoa,  sendo  a  maioria  do  sexo  feminino  (59%).  Estes  responderam  ao
POSIT  (The  Problem  Oriented  Screening  Instrument  for  Teenagers),  utilizado  na  medição  do  consumo  de  drogas  e  álcool,  ao
Questionáio  dos  Valores  Humanos  Básicos  e  ao  Questionário  sobre  Tempo  de  Uso  de  Drogas,  além  de  uma  folha  sobre  características
sócio-demográficas.  Os  aplicadores  visitaram  três  turmas  de  cada  série  do  ensino  médio  em  dez  diferentes  escolas,  solicitando  a
colaboração  dos  participantes.  Como  resultadosk,  comprovou-se  que  os  valores  de  experimentação  estão  direta  e
significativamenterelacionados  com  o  potencial  consumo  destas  drogas  (r=0,14,  p<0,001),  sendo  mais  relevantes  os  valores  específicos
emoção  (r=0,14,  p<0,001  e  sexual  (r=0,15,  p<0,001),  e  que  são  volores  normativos  os  que  menos  pomovem  o  consumo  destas  drogas
(r=-0,16,  p<0,001),  sendo  menos  provável  o  consumo  por  parte  dos  adolescentes  que  afirmam  adotar  a  obediência  (r=-o,13,  p<0,001)  e
a  tradição  (r=-0,10,  p<0,001)  como  princípios  axiológicos.  Concluindo,  estes  resultados  apontam  a  necessidade  de  considerar  os
valores  humanos  no  âmbito  da  educação  e  socialização  dos  jovens;ç  é  sobrfetudo  importante  considerar  que,  emboraseja  importante
promover  valores  pessoais  (por  exemplo,  a  auto-direção),  os  valores  sociais  como  os  antes  indicados  são  fundamentais  neste  estágio  da
vida.  Estes  parecem  assegurar  o  sentido  de  responsabilidade  social  e  respeito  pelos  padrões  de  vida  tradicional,  que  têm  existido  desde
sempre,  reduzindo  a  possibilidade  de  comportamentos  que  ponham  em  risco  a  ordem  social.
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Título: Educação Física na 1ª Série do Ensino Médio: Uma Prática por Compromisso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011611233003017046P6

Palavra Chave: educação física; ensino de 1ºgrau; ensino médio.

Resumo:  Ao  investigarmos  uma  proposta  de  Educação  Física  do  Ensino  Médio,  acreditamos  que  o  aluno,  mais  do  que  receber
informações,  deve  estar  motivado  e  capacitado  para  buscar,  com  a  pesquisa  e  as  experiências  do  dia-a-dia,  as  informações  e  o
condicionamento  físico  necessários  para  sua  integração  no  mundo  social,  utilizando-se  para  isto  de  uma  avaliação  de  espírito
crítico-criador.  Assim,  o  aluno  passa  não  só  a  receber  as  informações  e  os  condicionamentos  físicos  da  Educação  Física,  mas  também
retribuir  estas  informações,  através  de  uma  avaliação  por  compromisso.  Para  esta  finalidade,  nos  propusemos  a  buscar  alternativas  de
análise,  através  de  um  Paradigma  de  Socialização/Sociabilização,  valorizando  a  Formação  Humana  e  a  Capacitação  que  viabilizem  o
desenvolvimento  da  Educação  Física  na  1ª  Série  do  Ensino  Médio  e  que  priorize  uma  prática  por  compromisso.  O  Objetivo  Geral  foi
de  capacitar  o  aluno  da  1ª  Série  do  Ensino  Médio  a  desenvolver,  com  autonomia,  programas  de  condicionamento  físico  para  a  melhoria
da  performance  esportiva  e/ou  em  nível  de  aptidão  física  relacionada  à  saúde.  O  desenvolvimento  metodológico  contou  com  a
participação  de  28  adolescentes  sendo  10  do  sexo  masculino  e  18  do  sexo  feminino,  alunos  da  1ª  Série  da  Escola  Estadual  do  Ensino
Médio  Ruy  Barbosa  da  cidade  de  Ijuí  -  Rs.  Estes  alunos  receberam  três  horas  aulas  semanais  que  totalizaram  112  aulas  de  Educação
Física  durante  o  ano  de  1999.  O  conteúdo  da  disciplina  contou  com  os  conhecimentos  teóricos  e  práticos  em  nível  geral  e  específico
das  capacidades  motoras  de  força  ,  resistência,  velocidade  e  flexibilidade,  mais  os  conteúdos  escolhidos  pelos  alunos  e  os  previstos
pela  Escola.  Para  os  depoimentos  dos  professores  das  demais  disciplinas  do  curso,  da  coordenação  pedagógica  e  dos  alunos  envolvidos
foi  utilizado  o  método  de  Análise  de  Conteúdo  de  BARDIN.  Para  os  Testes  Cognitivos,  Motores  e  as  Medidas  Antropométricas
durante  os  quatro  bimestres  foi  utilizada  a  estatística  descritiva.  Como  resposta  deste  trabalho  surgiu  o  Livro  do  Aluno  que  será
reavaliado  e  dará  informações  para  as  2ª  e  3ª  Séries  do  Ensino  Médio,  ao  mesmo  tempo  que  oferece  oportunidades  para  reconhecer  as
características  dos  alunos,  para  suprir  suas  necessidades  e  para  atingir  suas  expectativas,  levando-os  à  independência,  à  liberdade  de
atuação  e  à  apropriação  do  mundo  da  cultura  corporal.
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Título: Jogos Pedagógicos: uma experiência em Língua Portuguesa, no Ensino Médio
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Palavra Chave: Ensino -Aprendizagem.

Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  como  objetivo  estudar  de  que  forma  o  uso  do  jogo,  enquanto  recurso  de  ensino  -  aprendizagem,  no
ensino  médio,  contribui  para  a  construção  crítica,  prazerosa  e  consciente  do  conhecimento,  na  disciplina  Língua  Portuguesa,  buscando
observar  e  investigar  as  atividades  desenvolvidas,  no  sentido  de  avaliar  seus  resultados.  Tomamos  como  espaço  empírico  quatro
turmas  de  primeiro  ano  do  Ensino  Médio,  no  CEFET-Ba,  em  virtude  da  experiência,  nessa  instituição,  de  um  projeto  ludopedagógico,
desenvolvido  pelas  professoras  envolvidas  na  pesquisa.  A  partir  das  investigações  feitas,  definimos  nossa  concepção  de  jogo,  adotando
como  suporte  teórico  as  contribuições  de  Huizinga,  Brougère,  Chateau,  Kishimoto,  Piaget,  entre  outros.  Realizamos  entrevistas,
aplicamos  questionários  e  fizemos  observações  diretas.  As  ações  e  o  discurso  dos  educandos  e  educadores  nos  fizeram  concluir  que  o
jogo,  no  Ensino  Médio,  na  disciplina  Língua  Portuguesa,  proporciona  ao  adolescente  a  oportunidade  de  experimentar  uma
aprendizagem  mais  significativa,  onde,  pela  experiência,  ele  vai  percebendo  e  compreendendo  os  conteúdos  da  matéria  como
elementos  vivos  e  dinâmicos.
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Título: Crenças de professores e alunos do ensino médio sobre o ensino e aprendizagem de língua inglesa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200131742001013031P1

Palavra Chave: ensino, aprendizagem de LE, crenças, formação de profs.

Resumo:  Nesta  investigação,  objetivo-se  verificar  quais  as  crenças  de  professores  e  alunos  do  Ensino  Médio  da  escola  pública  a
respeito  de  ensino  e  aprendizagem  de  língua  inglesa  de  modo  a  contribuir  para  que  o  ensino  e  a  aprendizagem  da  língua  inglesa,  nesse
âmbito,  se  desse  de  forma  mais  progressiva,  interessada  e  uniforme.  Os  dados  da  pesquisa  foram  coletados  junto  a  professores  e  alunos
de  Ensino  Médio  de  escolas  públicas  num  total  de  4  professores  e  99  alunos.  A  análise  dos  dados  foi  feita  tanto  quantitativa  quanto
qualitativamente.  Algumas  das  conclusões  a  que  se  chegou  foram:  os  professores  acreditam  que  não  se  deva  basear  as  aulas  no  ensino
puramente  gramatical,  no  entanto,  é  isso  que  ocorre  durante  a  maior  parte  do  tempo,  os  alunos  extrovertidos  têm  maior  facilidade  em
aprender  línguas  estrangeiras  ;  os  alunos  acreditam  que  os  professores  nativos  facilidade  são  melhores  do  que  os  brasileiros,  que  não  se
aprende  inglês  estudando-se  apenas  no  Brasil  e  que  as  pessoas  extrovertidas  têm  maior  facilidade  para  o  aprendizado  de  línguas.  Ainda
a  comparação  dos  resultados  das  crenças  de  professores  e  alunos  indica  que  as  crenças  dos  professores  influenciam  no  conjunto  de
crença  dos  alunos.  Os  resultados  deste  estudo  podem  contribuir  na  construção  de  uma  atitude  mais  reflexiva  por  parte  do  professor,  de
modo  a  aprimorar  a  sua  prática,  com  resultado  positivo  para  a  aprendizagem  de  línguas  em  geral.
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Título: Filmes na escola: uma abordagem sobre o uso de audiovisuais (vídeo, cinema e programas de TV) nas 
aulas de sociologia do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011753333003017001P2

Palavra Chave: Cinema na Educação; Educação-Ensino Médio; Escola; Ciências.

Resumo:  Este  trabalho  visa  investigar  as  possibilidades  de  utilização  dos  discursos  audiovisuais  no  processo  de  ensino  da  Sociologia
no  Ensino  Médio.  A  investigação  foi  realizada,  com  professores  dessa  disciplina  da  Rede  Pública  Estadual  de  Ensino  na  cidade  de
Campinas,  a  partir  de  entrevistas  abertas  sobre  a  importância  dada  às  imagens  em  movimento  e  sua  utilização  e  relevância  na  escola.
Através  da  análise  dos  relatos  desses  professores  sobre  seus  trabalhos  com  audiovisuais,  principalmente  filmes  e  programas  de  TV,
constatou-se  as  dificuldades  e  incertezas  defrontadas  por  estes  na  escolha,  reflexão  e  análise  dos  filmes  utilizados.  Dificuldades
encontradas,  principalmente,  ao  lidarem  com  a  linguagem  do  audiovisual  dentro  da  escola  e,  também,  por  não  terem  noção  do  alcance,
dos  limites  e  das  possibilidades  desta  forma  de  expressão  dentro  da  sala  de  aula  em  seu  trabalho.  Além  disso,  foi  possível  perceber  um
grande  distanciamento  da  instituição  escolar  com  relação  aos  discursos  audiovisuais,  suas  possibilidades  e  limites.  A  abordagem  feita
sobre  as  experiências  desses  professores  apontou  para  a  necessidade,  ao  se  utilizarem  das  linguagens  audiovisuais  em  suas  aulas,  de
uma  reflexão  e  abordagem  mais  criativa,  sensível,  argumentativa,  baseada  no  diálogo,  não  se  limitando  ao  uso  de  filmes  como  mero
recurso  auxiliar  didático.  Mas,  ao  se  aproveitarem  desse  discurso  áudio-imagético  que  traz  outros  modos  de  perceber  e  conhecer  de
forma  prazerosa,  apontou  também  para  a  necessidade  de  uma  preparação  para  que  o  filme  e  a  reflexão  realizada  sobre  ele  extrapolem
os  limites  da  escola,  sem  restrições  quando  ultrapassar  as  expectativas  e  o  conteúdo  da  disciplina,  não  determinando  ou  limitando  o
pensamento  dos  alunos,  mas  estruturando  suas  subjetividades  de  forma  responsável  e  reflexiva,  tornando  o  espaço  escolar  um  lugar
para  o  conhecimento,  da  interdisciplinaridade,  da  pluralidade  e  da  reflexão  comunicativa.
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Título: Ser uma boa escola: a complexidade do fazer a realidade cotidiana de uma instituição pública de ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200141433001014001P0

Palavra Chave: Escola de qualidade; complexidade.

Resumo:  O  trabalho  que  apresento  traz  à  luz  da  ciência  pós-moderna  o  cotidiano  de  uma  escola  pública  de  ensino  médio,  considerada
uma  boa  escola  pela  comunidade  de  forma  geral.  Da  curiosidade  que  surgiu  frente  aos  inúmeros  comentários  elogiosos  que  ouvia  em
relação  a  esta  instituição,  nasceu  o  interesse  de  transformar  esta  curiosidade  em  investigação  científica.  O  que  acontece  no  interior  de
suas  paredes  que  reflete  satisfatoriamente  na  comunidade  em  geral?  Considerando  não  só  a  realidade  como  algo  híper  complexo,  mas
sobretudo  o  ser  humano  que  a  constrói  e  constitui,  a  sociologia  do  cotidiano  de  Michel  Maffesoli  e  o  paradigma  da  complexidade  de
Edgar  Morin  foram  as  principais  "luzes"  utilizadas  para  a  compreensão  desta  realidade.  A  postura  metodológica  se  baseou
essencialmente  nos  preceitos  da  Etnometodologia  de  Alain  Coulon.  Ao  tornar-me  um  membro  da  comunidade  escolar,  a  partir  do
trabalho  de  Orientação  Profissional  desenvolvido  com  alunos  (as)  formandos  (as),  pude  não  só  entrar  em  contato  com  a  cultura  local,
mas  sobretudo  partilhá-la  com  os  demais  membros.  Somando  a  Escuta  Sensível  de  René  Barbier  a  esta  postura,  fui  me  deixando
absorver  pela  cultura  local,  realizando  o  exercício  contínuo  de  me  impregnar  desta  cultura  e  me  "afastar"  dela  na  tentativa  de  sua
compreensão.  Em  linhas  gerais,  o  que  pude  perceber  é  que  a  realidade  cotidiana  desta  escola  se  fundamentava  nas  relações  próximas  e
de  caráter  festivo  de  uma  grande  parte  dos  membros  do  grupo,  o  que  caracterizava  uma  harmonia  diferencial  que  operacionalizava  o
real,  fundando-se  sobretudo  nas  contradições  inerentes.
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Título: O clima organizacional em escolas de ensino médio do Distrito Federal, na percepção de professores 
em funções de administrador e de docente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20019853003012001P9

Palavra Chave: clima; organizacional; administrador; docente; escolas;dimensões.

Resumo:  O  trabalho  propõe  identificar  as  dimensões  de  clima  organizacional  em  quatro  escolas  do  ensino  médio  do  Distrito  Federal,  a
partir  da  percepção  de  seus  professores,  nas  funções  de  administrador  e  de  docente,  nas  oito  dimensões  especificadas  por  Halpin  e
Croft:  descompromisso,  impedimento,  espírito,  intimidade,  alheamento,  ênfase  na  produção,  impulso  e  consideração  e  também  a
diferença  entre  os  dois  grupos.  A  pesquisa  é  exploratória  e  utiliza  um  questionário  descritivo  de  clima  organizacional  como
instrumento.  As  dimensões  são  classificadas  em  ,  níveis  alto,  médio  e  baixo.  Os  resultados  revelam  professores  com  nível  alto  de
descompromisso  e  medianamente  sobrecarregados  nas  atividades  rotineiras.  0  relacionamento  é  relativamente  amigável  entre  os
professores  e  o  ambiente  oferece  boas  condições  de  trabalho.  Os  diretores  apresentam,  às  vezes,  comportamento  impessoal  e  um  certo
grau  de  diretividade.  A  partir  do  seu  exemplo  de  trabalho  incentivam  os  docentes  à  eficiência  e  tentam  satisfazer  as  necessidades
pessoais  dos  mesmos.  Foi  utilizado  o  teste  t  cujo  resultado  demonstra  não  ser  significativa  a  diferença  entre  a  média  dos  dois  grupos,  o
que  demonstra  haver  equilíbrio  na  forma  como  os  docentes  e  administradores  percebem  o  clima  organizacional  na  escola.  Uma
pesquisa  sobre  clima  organizacional  conduz  a  um  diagnóstico  das  características  peculiares  da  escola,  proporciona  subsídios  para
futuras  intervenções  e  orienta  quanto  à  estratégia  mais  eficaz  a  ser  adotada  em  termos  de  prioridade  organizacional.  Considera-se
relevante  um  estudo  sobre  clima  organizacional  em  escolas,  pois  a  eficiência  delas  e  o  sucesso  dos  alunos  são  afetados  por  ele.
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Título: A saúde do trabalhador professor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200141633001014001P0

Palavra Chave: Trabalho; saúde; educação; trabalho do professor.

Resumo:  O  texto  aborda  alguns  aspectos  relativos  ao  significado  do  processo  do  trabalho  dentro  do  contexto  da  globalização,
procurando  enfocar,  de  modo  sucinto,  algumas  características  do  mesmo  no  decorrer  da  história  até  os  momentos  atuais.  Em  seguida,
apresenta  o  professor  enquanto  trabalhador  da  educação,  com  espaços  específicos  e  conflitantes  dentro  de  sua  atividade  profissional.
Abordando  aspectos  de  interesse  coletivo,  tenta  estabelecer  conexões  entre  as  condições  de  vida  e  de  trabalho  e  as  possíveis
conseqüências  sobre  a  saúde  do  professor  trabalhador,  evidenciando  questões  relativas  à  qualidade  de  vida  e  à  promoção  da  saúde,  e
especificando  características  das  patologias  mais  em  evidência  relacionadas  a  este  profissional.  A  questão  metodológica  é  tratada  de
forma  qualitativa,  utiliza  a  abordagem  etnográfica,  na  qual  o  pesquisador  se  coloca  como  um  observador  interligado  e  presente  aos
aspectos  educacionais  e,  principalmente,  ao  cotidiano  dos  professores  de  uma  escola  pública  oficial  de  ensino  médio,  localizada  no
município  de  Rio  Claro,  SP.  Desta  forma,  são  evidenciados  fatos  testemunhais  do  observador  frente  ao  espaço  de  trabalho  do
professor,  em  um  ano  letivo  bastante  peculiar,  onde  se  evidenciou  um  processo  desgastante  de  greve.  Conclui  que  o  cotidiano  do
trabalhador  professor  tem  características  próprias,  é  desenvolvido  de  forma  não  rotineira,  e  apresenta  fatores  conflitantes,  como
indisciplina,  violência,  pressões  sociais  e  familiares,  o  que  leva  à  diminuição  da  qualidade  de  vida  e,  conseqüentemente,  da  saúde.
Sugere  novos  estudos  direcionados  para  a  mesma  temática.
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Código: 1362

Título: Espírito e os propósitos do ensino da geografia, segundo as diretrizes curriculares nacionais para o 
ensino medio, preconizadas pela nova lei de diretrizes e bases da Educação Nacional (Lei 9394/96)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011340004015012P0

Palavra Chave: Reformas educacionais, diretrizes curriculares nacionais.

Resumo:  Busca-se  compreender  o  espaço  da  Geografia,  na  reforma  curricular  do  Ensino  Médio  preconizada  pela  Nova  Lei  de
Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  Lei  9394/96  -  que  dispõe  sobre  as  diretrizes  básicas  da  educação  brasileira.  A  reconstituição
do  percurso  da  Geografia,  sob  a  ótica  das  Reformas  Educacionais  dos  anos  de  1930  até  hoje,  permitiu  a  constatação  de  que,  como
resultado  de  um  contruto  social,  a  Geografia  sofreu  pressões  de  diferentes  ordens,  seja  das  contingências  político-econômicas  seja
ligadas  a  questões  internas  da  própria  ciência.  O  foco  de  análise  desta  pesquisa  foi  o  papel  da  Geografia  na  formação  do  cidadão,  o  que
retrata  as  imposições  feitas  à  educação  pelo  mercado  de  trabalho  face  as  exigências  do  capitalismo  monopolista.  Para  tanto  foi
importante  desvendar  as  transformações  no  mundo  do  trabalho,  a  ruptura  com  o  passado,  os  novos  processos  de  produção  e  sua
influência  nas  propostas  educacionais,  que  disseminam  a  ideologia  da  orientação  política  hegemônica,  hoje,  a  neoliberal.  Ao
comprovar  essas  vinculações  esse  estudo  contribui  para  engrossar  as  discussões  dessas  questões  apresentando  ainda  possibilidades  de
resistência,  traduzida  num  ensino  que  contribua  para  a  formação  de  uma  cidadania  democrática  e  emancipatória.
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Título: A Leitura literária na escola: representações de alunos do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20014921001014001P6

Palavra Chave: Ensino de literatura, ensino médio, representações sociais.

Resumo:  A  relação  texto/leitor/escola  constitui  o  cerne  do  presente  estudo,  que  tem  como  objetivo  investigar  a  recepção  que  os  alunos
do  Ensino  Médio  dão  ao  texto  literário.  Para  tanto,  foram  observadas  as  representações  elaboradas  e  partilhadas  por  estudantes  de  duas
escolas  das  redes  pública  e  particular  de  Teresina.  A  teoria  das  representações  sociais,  segundo  Serge  Moscovici,  a  sociologia  da
leitura,  de  acordo  com  Robert  Escarpit,  e  alguns  princípios  da  estética  da  recepção,  conforme  Hans  Robert  Jauss  e  Wolfang  Iser,
constituíram  o  aporte  teórico  básico  que  propiciou  a  investigação  da  leitura  sob  uma  perspectiva  sociocultural.  A  metodologia  adotada
possibilitou  tanto  a  identificação  de  interesses,  hábitos  e  instâncias  mediadoras  de  leitura,  quanto  o  levantamento  das  representações
sociais  construídas  pelos  alunos  a  respeito  de  leitura,  literatura  e  obra  literária.  Os  dados  coletados  revelaram  que  as  práticas  de  leitura
desenvolvidas,  na  escola,  não  estão  contribuindo  para  a  formação  de  leitores  voluntários,  autônomos  e  competentes,  bem  como
apontaram  para  a  necessidade  de  um  redimensionamento  das  estratégias  de  leitura,  de  modo  a  propiciar  a  produção  e  a  circulação  de
um  saber  em  consonância  com  as  exigências  do  mundo  contemporâneo,  marcado  por  constantes  transformações  e  novas  tecnologias  de
comunicação  e  informação.

Data Pesquisa: 29/11/2008

Autor: Maria do Perpétuo Socorro Neiva Nunes do Rêgo

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 29/11/2008 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2001 Eixos Secundário:

Pagina 1.363 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1364

Título: A formação continuada do professor do ensino médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20019025001019001P7

Palavra Chave: Formação de professores.

Resumo:  Este  estudo  investiga  sobre  a  formação  continuada  dos  professores  do  ensino  médio  sobre  o  processo  de  formação
continuada,  quando  esta  formação  se  torna  mais  intensa  por  força  da  Reforma  legal  (1996),  tendo  em  vista  as  recentes  transformações
da  sociedade  brasileira.  Por  um  lado,  analisa  as  políticas  de  qualificação  docente  para  este  nível  de  ensino  e,  por  outro,  tenta  investigar
o  que  pensam  os  professores  sobre  a  formação  continuada.  Apoiando-se  na  perspectiva  de  que  a  formação  docente  insere-se  no
processo  mais  amplo  de  formação  humana  tendo  como  referência  o  cotidiano  escolar,  objeto  de  problematização,  reflexão  e  produção
do  conhecimento,  considerando-se  nesse  processo  as  especificidades  e  características  desta  modalidade  de  ensino.  Utilizamos  como
instrumento  para  coleta  de  dados  além  da  pesquisa  bibliográfica,  a  aplicação  de  questionário  e  entrevista.  Neste  contexto,  os
professores  entendem  o  processo  de  formação  continuada  como  algo  permanente  e  inerente  à  construção  da  profissionalização  docente
seja  através  de  alternativas  isoladas  ou  institucionais.  No  ensino  médio,  marcado  por  uma  estrutura  dual  e  pela  carência  de  políticas
contínuas  de  formação  docente,  o  processo  de  formação  desenvolvido  por  seus  professores  é  caracterizado  fortemente  pela  iniciativa
pessoal.  Tendo  a  formação  continuada  como  um  dos  eixo  do  processo  de  construção  da  qualidade  da  educação,  concluímos
enfatizando  a  importância  de  políticas  que  viabilizem  as  condições  necessárias  para  a  formação  docente  no  âmbito  geral  e  na  unidade
escolar,  garantida  através  do  projeto  político  pedagógico.
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Título: Formação Inicial e Continuada de Professores de Adolescentes: O que se Apropria dos Conceitos da 
Psicologia da Educação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200134633007012001P8

Palavra Chave: Formação; Professor; Adolescente.

Resumo:  Este  trabalho,  iniciado  a  partir  de  inquietações  relacionadas  à  docência  em  cursos  de  licenciatura,  tem  como  objetivo
conhecer,  através  dos  discursos  dos  professores  do  Ensino  Médio  de  escolas  públicas,  como  esses  docentes  relacionam  e  articulam,  no
fazer  pedagógico  com  o  aluno  adolescente,  os  conhecimentos  de  Psicologia  da  Educação  sobre  desenvolvimento,  aprendizagem  e
adolescência,  presentes  tanto  na  formação  inicial  como  na  formação  continuada,  concebida  como  desenvolvimento  profissional.  Foi
utilizada,  como  recurso  para  a  obtenção  dos  dados,  entrevista  semi-estruturada,  com  14  (catorze)  professores  formados  por  uma
Instituição  de  Ensino  Superior  que  lecionam  em  escolas  públicas  para  alunos  do  Ensino  Médio.  Para  melhor  elucidar  a  questão  sobre  a
formação  continuada,  foram  entrevistados  04  (quatro)  diretores  das  escolas  as  quais  pertencem  os  professores  que  fizeram  parte  da
investigação.  O  presente  estudo  nos  permite,  de  um  modo  geral,  constatar  que  os  desafios  e  limitações  do  trabalho  do  professor  com
alunos  adolescentes,  são  devido  à  forma  como  é  oferecida,  a  formação  inicial  e  continuada,  a  qual,  pela  sua  importância,  deve  ser
calcada  em  uma  ação  reflexiva,  procurando  sempre,  em  qualquer  das  etapas,  fazer  a  ligação  teoria  e  prática.
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Título: O negro no ensino de história: uma análise das suas implicações e desafios no contexto do ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200124522001018001P9

Palavra Chave: NEGRO, ENSINO DE HISTÓRIA, DISCIPLINA ESCOLAR

Resumo:  ESTE  TRABALHO  CONSISTE  DE  UMA  PESQUISA  EMPÍRICA  REFERENTE  ÀS  ABORDAGENS  SOBRE  O  NEGRO
NO  ENSINO  DE  HISTÓRIA.  O  OBJETIVO  É  IDENTIFICAR  E  ANALISAR  AS  IMPLICAÇÕES  E  OS  DESAFIOS  DESSAS
ABORDAGENS  NA  HISTÓRIA  ESCOLAR,  NO  CONTEXTO  DO  ENSINO  MÉDIO.  O  ESTUDO  FOI  REALIZADO  EM  TRÊS
ESCOLAS  PERTENCENTES  ÀS  REDES  PÚBLICA  E  PRIVADA,  DA  CIDADE  DE  FORTALEZA-CEARÁ.  TRATA  DOS
PROBLEMAS  ACERCA  DAS  IDÉIAS  SOBRE  ETNIA  NEGRA  NO  ENSINO  DE  HISTÓRIA.  ESTABELECE  COMO  FATORES
MAIS  IMPORTANTES  OS  DECORRENTES  DA  FORMAÇÃO  HISTÓRICA  PROPOSTA  À  ESCOLA  SECUNDARISTA,  A
PARTIR  DE  SEUS  IMPASSES  E  DESDOBRAMENTOS,  COM  VISTA  AO  ÉTNICO;  AS  IMPLICAÇÕES  DECORRENTES  DO
PAPEL  DO  DOCENTE  E  DO  CONHECIMENTO  OBTIDO  POR  MEIO  DAS  DISCIPLINAS  ESCOLARES,  COMO
CONSTITUITIVOS  DA  REALIDADE  FORMATIVA  ONDE  SE  INSERE  O  PROBLEMA.  O  REFERENCIAL  TEÓRICO  PARTIU
DE  UMA  ABORDAGEM  SOBRE  ETNIA  NEGRA  REFERENDADA  POR  TEÓRICOS  QUE  A  TÊM  COMO  OBJETO  DE
ESTUDO  SÓCIO-EDUCACIONAL.  ENFOCA  O  ENSINO  DE  HISTÓRIA  A  PARTIR  DE  AUTORES  QUE  RESPALDAM  A
NOVA  HISTÓRIA  COMO  SUPORTE  TEÓRICO  PARA  DISCUTIR  OS  ASPECTOS  DO  CONHECIMENTO  ESCOLAR.  OS
PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS  FORAM  APLICAÇÃO  DE  QUESTIONÁRIO,  ENTREVISTAS  INDIVIDUAIS  E
ACOMPANHAMENTO  DE  REUNIÕES  DE  PROFESSORES.  APONTA,  COMO  RESULTADOS,  A  VIGÊNCIA  DE  UMA
HISTÓRIA  ESCOLAR  EIVADA  DE  CONSTRUÇÕES  IDEOLÓGICAS  ETNOCÊNTRICAS,  SEM  APELOS  E  DEMANDAS
ÉTNICAS  EM  RELAÇÃO  AOS  ENFOQUES  DA  HISTÓRIA  SOCIOCULTURAL  DO  NEGRO,  RESPALDADA  TANTO  PELO
DOCENTE  QUANTO  PELA  FORMAÇÃO  ESCOLAR  E  SEUS  ENQUADRAMENTOS  DISCIPLINARES.  INFERE  ALGUMAS
POSSIBILIDADES  DE  CONTRAPOSIÇÕES,  LEVANDO  EM  CONTA  A  PREMÊNCIA  DE  UMA  REVISÃO  DO  CURRÍCULO
DE  HISTÓRIA  PARA  O  ENSINO  MÉDIO,  DA  FORMAÇÃO  DO  PROFESSOR  E  DOS  CONTEÚDOS  ABORDADOS  NA
HISTÓRIA  ESCOLAR,  COM  AULAS  PRESENCIAIS.
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Título: A noção de competência na visão do professor de ensino médio em Curitiba

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200115740001016001P0

Palavra Chave: Ensino médio; Conhecimento; Concepção de Competência.

Resumo:  Este  trabalho  analisa  o  conhecimento  sobre  a  noção  de  competência  construída  por  professores  das  escolas  públicas  e
privadas,  que  estão  implantando  os  novos  currículos  do  ensino  médio  baseado  na  pedagogia  das  competências,  e  a  compreensão  dos
professores  sobre  os  documentos  oficiais:  Lei  nº  9.394/96  -  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  e  Diretrizes  Curriculares  para  o
Ensino  Médio.  Como  encaminhamento  metodológico  optamos  pela  pesquisa  qualitativa  e  análise  interpretativa  da  fala  dos  professores.
Tendo  em  vista  que  os  dados  levantados  tratam  de  concepções,  visões  de  mundo  e  experiência  profissional,  consideramos  que  a  técnica
de  entrevista  semi-estruturada  resultaria  num  estudo  de  profundidade  e  relevância  própria  de  um  trabalho  investigativo.  A  pesquisa
mostra  o  pouco  conhecimento  que  os  professores  tem  a  respeito  da  noção  de  competência  proposto  pelo  Ministério  da  Educação.
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Título: Estudo da educação básica de jovens e adultos para o ensino médio na rede pública estadual na cidade 
de Ponta Grossa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20014940005011005P0

Palavra Chave: Formação professores; Educação jovens/adultos; Pol. públicas.

Resumo:  O  presente  estudo  consiste  em  analisar  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  para  o  Ensino  Médio  na  Rede  Pública  Estadual  de
Ponta  Grossa,  visando  à  compreensão  das  políticas  públicas,  que  permearam  os  governos  paranaenses  no  contexto  neoliberal.  Alguns
pontos  constituíram  as  preocupações  centrais  desta  investigação:  (1)  as  origens  da  educação  de  adultos  como  modalidade  de  educação
permanente  ou  continuada;  (2)  a  educação  de  jovens  e  adultos  no  contexto  das  políticas  públicas  e  sociais;  (3)  a  formação  dos
professores  para  a  educação  de  jovens  e  adultos;  (4)  as  propostas  e  projetos  determinados  pelo  Departamento  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos  -  DEJA  para  os  cursos  supletivos  no  Estado  do  Paraná;  (5)  os  determinantes  que  levaram  à  mudança  de  nomenclatura  do
Centro  de  Estudos  Supletivos.  Nessa  perspectiva,  procedemos  uma  construção  histórica  e  teórica  sobre  a  educação  de  adultos  e  mais
especificamente  em  relação  aos  cursos  supletivos,  tendo  em  vista  à  formação  dos  professores  e  os  aspectos  da  cidadania  que  envolvem
discentes  e  docentes.  A  análise  fundamentou-se  nas  determinações  legais  que  circunscrevem  o  ensino  supletivo  de  acordo  com  a  Lei  n.
5692/71;  nas  ações  do  Conselho  Estadual  de  Educação  -  CEE;  na  Lei  n.  9394/96,  que  alterou  o  titulo  de  Ensino  Supletivo  para
Educação  de  Jovens  e  Adultos.  A  pesquisa  de  campo  foi  realizada  no  Colégio  Estadual  Senador  Correia  -  Ensino  Regular  e  no  Centro
de  Estudos  Supletivos  -  CES,  hoje  Centro  Estadual  de  Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos,  nos  anos  de  1999  e  2000.  A
investigação  privilegiou  os  procedimentos  qualitativos,  remetendo-nos  à  metodologia  de  análise  de  conteúdo  sobre  as  opiniões  que  a
equipe  técnico-pedagógica,  os  professores  e  os  alunos  têm  a  respeito  da  modalidade  da  educação  básica  para  jovens  e  adultos  para  o
ensino  médio.  Os  resultados  obtidos  revelaram  que  em  EJA  a  influência  do  modelo  neoliberal  amplia  a  diminuição  da  presença  do
Estado,  ocorrendo  o  processo  de  descentralização  para  as  administrações  municipais;  as  políticas  definidas  para  a  EJA  não  mobilizam
tarefas  complexas  e  desafiadoras  como  estabelecer  alterações  curriculares;  as  limitações  para  inovar  devem-se  à  falta  de  espaço  físico  e
infra-estrutura  das  escolas,  as  quais  não  contam  com  um  sistema  dinâmico  de  informatização;  a  procura  crescente  pelos  cursos  por
jovens  e  adultos,  para  fins  de  certificação  ou  ingresso  no  mercado  de  trabalho  como  também  pela  necessidade  de  escolarização  imposta
pelas  novas  exigências  tecnológicas;  as  transformações  ocorridas  para  a  educação  de  jovens  e  adultos  devem-se  às  ações  do  governo  e
ás  mudanças  na  estrutura  econômica  da  sociedade.
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Título: A Filosofia no Ensino Médio: Da Importância Anunciada à Descaracterização Prática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011551133003017001P2

Palavra Chave: Filosofia; Ensino Médio; Educação; LDB e PCNsEM; Escola püblica.

Resumo:  O  presente  trabalho  analisa  a  questão  da  filosofia  no  Ensino  Médio.  Põe  em  evidência  uma  contradição  fundamental,
enquanto  a  legislação  educacional  afirma  sua  importância  na  formação  dos  educandos,  em  nome  da  interdisciplinaridade  diz  não  ser
necessário  que  se  constitua  numa  disciplina  específica.  Isso  possibilitou  que  no  atual  momento  histórico,  aqui  amplamente  analisado,
que  a  disciplina  fosse  paulatinamente  subtraída  dos  currículos  das  escolas  públicas  de  Ensino  Médio,  e  que  seus  conteúdos  fossem
diluídos  nos  conteúdos  de  outras  disciplinas,  o  que,  na  prática,  descaracterizou  a  reflexão  filosófica  enquanto  saber  radical.  A
conclusão  a  que  se  chegou  é  de  que  essa  disciplina  não  responde  às  necessidades  imediatas  de  uma  sociedade  que  caminha
rapidamente  em  direção  à  globalização  e  informatização,  necessitando,  portanto,  de  conhecimentos  mais  imediatos  e  pragmáticos.
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Título: Educação integrada na escola de ensino médio: uma nova concepção da qualidade educacional

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20014931019013001P7

Palavra Chave: Instituições Educacionais; Diversidade Culturais.

Resumo:  Uma  concepção  da  qualidade  educacional,  com  pretensão  de  validade  tanto  para  o  âmbito  administrativo  quanto  pedagógico,
direcionada  às  escolas  de  Ensino  Médio,  inserida  em  um  contexto  histórico-crítico  das  instituições  educacionais  brasileiras  voltadas
para  a  Gestão  da  Qualidade  Total  (GQT),  é  discutida  nesta  dissertação.  De  modo  a  fundamentar  o  conceito  de  Qualidade  Educacional  é
proposta  uma  abordagem  pedagógica  denominada  Educação  Integrada,  consistindo  esta  última  em  um  enfoque  unificador  das
dimensões  Afetiva,  Cognitiva  e  Social  de  modo  a  mostrar  que  esta  articulação  concorre  para  o  desenvolvimento  pleno  da  autonomia
intelectual  do  educando.  O  estado  da  arte  das  neuro-ciências  sobre  como  um  cérebro  humano  saudável  funciona  durante  o  processo
decisório  e  de  solução  de  problemas,  com  suas  implicações  para  o  processo  de  aprendizagem  em  sala  de  aula,  é  também  considerado.
A  abordagem  pedagógica  foi  fundamentada,  em  seus  aspectos  cognitivos,  na  concepção  de  auto-eficácia  proposta  nda  teoria
social-cognitiva  de  Albert  Bandura,  completamentada  pela  obra  de  Daniel  Goleman,  no  que  concerne  aos  aspectos  da  dimensão
afetiva.  A  proposta  pedagógica,  visando  à  auto-determinação  do  educando  e  à  consolidação  do  processo  ético-democrático,  através  do
exercício  da  reciprocidade,  é  articulada  com  alguns  aspectos  da  Psicologia  Humanística.  Sugestões  sobre  o  ensino  multicultural  como
contribuição  para  a  melhoria  da  Qualidade  Educacional  nas  escolas,  são  incluídas.  A  metodologia  do  trabalho  consistiu,
fundamentalmente,  em  uma  pesquisa  bibliográfica,  visando  consubstanciar  a  proposta  educacional  e  os  temas  analisados.
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Título: O que ajuda a aprender? Características da relação entre professores e alunos segundo adolescentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200127833005010002P5

Palavra Chave: APRENDER, PROFESSORES, ADOLESCENTES

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  foi  buscar  o  que  o  aluno  adolescente  concebe  por  relação  professor  e  aluno.  Foram  sujeitos  da
pesquisa  realizada  quatro  adolescentes  que  cursavam  o  2º  ano  do  Ensino  Médio.  Como  procedimento  de  coleta  de  dados  utilizou-se  a
entrevista  semi-estruturada.  Categorias  foram  levantadas,  de  modo  a  permitir  uma  análise  completa  à  luz  da  teoria  de  Henri  Wallon,
dos  dados  coletados.  Os  resultados  da  pesquisa  mostram  que  o  aluno  adolescente  sente  a  necessidade  de  seu  professor  se  interessar  por
ele,  os  aspectos  afetivos  são  relacionados  com  o  gostar  ou  não  da  disciplina.  Os  alunos  descrevem  comportamentos  de  professores  que
auxiliam  ou  não  no  estabelecimento  de  uma  relação  que  usando  as  palavras  deles  "ajuda  a  aprender".
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Palavra Chave: geografia; ensino; qualidade.

Resumo:  A  dicotomia  entre  o  meio  físico  e  o  meio  social  sempre  esteve  presente  nos  estudos  de  geografia  do  ensino  fundamental  e
médio.  Sustentada  nesses  anos  todos  como  "a  ciência  da  boa  memória",  em  que  inúmeros  dados  devem  ser  decorados,  difundiu-se  a
idéia  de  que  saber  Geografia  é  conhecer  todas  as  capitais  do  mundo  ou  o  nome  de  todos  os  afluentes  do  lado  direito  e  esquerdo  do
Amazonas.  Como  ensinar  uma  geografia  que  não  seja  só  descrever  o  espaço  físico,  mas  relacioná-lo  com  o  que  o  homem  construiu
através  dos  tempos  no  espaço?  Estudar  uma  Geografia  em  que  o  fio  condutor  é  a  sociedade,  suas  formas  de  organização  e  modificação
é  um  desafio.  Este  trabalho  é  uma  tentativa  de  fornecer  contribuições  para  o  desafio  de  um  ensino  de  Geografia,  nas  escolas  de  nível
médio,  mais  dinâmico,  contemporâneo  e  crítico  -  mapeando  o  espaço  com  suas  especificidade  naturais  configuradas  à  ação  ininterrupta
do  trabalho  coletivo  da  sociedade.  A  Geografia,  na  proposta  do  novo  ensino  médio,  tem  como  tarefa  oferecer  instrumentos  para  a
compreensão  da  intervenção  na  realidade  social.  Por  meio  dela,  podemos  compreender  como  diferentes  sociedades  interagem  com  a
natureza  na  construção  de  seu  espaço,  as  singularidades  do  lugar  em  que  vivemos,  o  que  o  diferencia  e  o  aproxima  de  outros  lugares,
para,  adquirirmos  uma  consciência  maior  dos  vínculos  efetivos  e  de  identidade  que  estabelecemos.  Também,  podemos  conhecer  as
múltiplas  relações  de  um  lugar  com  outros  lugares  distantes  no  tempo  e  no  espaço  e  perceber  as  marcas  do  passado  no  presente.  Nessa
perspectiva,  abordagens  atuais  da  Geografia  têm,  em  diferentes  momentos  da  escolaridade,  buscado  práticas  pedagógicas  que
permitem  apresentar  aos  alunos  os  diferentes  aspectos  de  um  mesmo  fenômeno,  de  modo  que  eles  possam  construir  compreensões
novas  e  mais  complexas  a  seu  respeito.  Espera-se  que,  dessa  forma,  desenvolvam  a  capacidade  de  identificar  os  diferentes  aspectos  da
realidade,  e  sobre  ela  refletir,  compreendendo  a  relação  sociedade-natureza.  Essas  práticas  envolvem  procedimentos  de
problematização,  observação,  registros,  descrição,  documentação,  representação  e  pesquisa  dos  fenômenos  sociais  e  culturais  que
compõem  a  paisagem  e  o  espaço  geográfico,  para  a  formulação  de  hipóteses  e  explicações  das  relações  permanentes  e  transformações
que  neles  se  encontram  em  constante  mutação.  No  papel  de  agente  coadjuvante  da  transformação  social,  o  professor  de  Geografia  deve
contribuir  para  que  o  aluno  -  a  partir  de  suas  condições  de  vida  e  de  trabalho  -  negue  suas  condições  de  agente  passivo  e,  pela  aquisição
ativa  dos  conhecimentos,  assuma  o  papel  de  sujeito  na  superação  dessas  condições.  Há  evidências  de  que  o  ensino  não  vem
desempenhando  satisfatoriamente  esse  papel.  Têm  sido  mantidos  os  índices  de  insucesso  escolar,  especialmente  na  escola  média,  e
pesquisas  recentes  têm  apontado  alguns  fatores  determinantes  dessa  situação.  Além  dos  fatores  sócio-econômicos  globais,  constata-se
que  uma  das  causas  está  na  maneira  como  a  escola  de  nível  médio  vem  lidando  com  a  sua  clientela  típica,  que  são  os  alunos
trabalhadores  provenientes  das  camadas  populares.  Por  outro  lado,  vem  sendo  desenvolvido  um  esforço  de  crítica  às  formas  históricas
que  assumiram  as  concepções  de  educação,  acentuando  seu  caráter  contraditório.  Essas  críticas  delineiam  uma  concepção  de  educação
que  objetiva  um  conjunto  de  princípios,  práticas  e  ensino,  especialmente  o  de  Geografia,  que  articule  os  conteúdos  culturais  e  a
experiência  social  dos  alunos.  Precisamente  nesses  termos  se  orienta  este  trabalho:  encontrar,  na  escola  pública  atual,  os  indícios  de
uma  prática  de  ensino  renovadora/crítica/cidadã.  Para  isso,  foram  explicitados,  como  matriz  de  análise,  os  componentes  básicos  do
ideário  de  renovação  da  Geografia,  a  fim  de  se  proceder  ao  levantamento  empírico,  análise  e  interpretação  das  práticas  vigentes  e
verificar  as  direções  que  tais  práticas  vêm  tomando  para,  em  seguida,  avaliar  as  possibilidades  de  uma  proposta  teórico-prática
diferenciada.
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Título: Fenômeno e a introdução de Física moderna e contemporânea no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200157641001010015P7

Palavra Chave: Ensino Médio; Física Moderna e Contemporânea; cidadania.

Resumo:  Este  trabalho  consiste  em  uma  reflexão  sobre  a  forma  tradicional  de  disposição  (conteúdo  e  abordagem)  de  Física  no  Ensino
Médio,  e  sobre  as  perspectivas  de  renovação  com  a  introdução  de  Física  Moderna  e  Contemporânea  neste  segmento  escolar.
Respaldados  na  legislação  educacional  vigente  no  Brasil,  buscou-se  argumentar  sobre  as  possibilidades  geradas  com  a  inserção  de
importantes  ferramentas  conceituais  da  Física  do  século  XX,  tanto  do  ponto  de  vista  científico  como  tecnológico  e  social.  A  ausência
da  fenomenologia  caracterizada  nos  livros  didáticos  acompanha  uma  tradição  dentro  do  ensino  de  Física,  gerando  obstáculos  para  o
desenvolvimento  de  temas  modernos  e  contemporâneos  no  espaço  escolar  médio.  Dentro  desta  tradição,  constata-se  que  o  fenômeno,
objeto  principal  do  estudo  e  desenvolvimento  da  Física,  geralmente  está  distante  do  aluno.  Através  de  uma  análise  especifica  do
conteúdo  de  Física  Moderna  e  Contemporânea  a  ser  ensinado  no  Ensino  Médio,  sugerido  pela  comunidade  diretamente  envolvida  com
o  ensino  de  Física,  procurou-se  destacar  os  conceitos  que  possibilitam  vincular  vários  temas,  atribuindo  com  isso,  uma  organicidade
aos  mesmos.  Sugere-se,  através  do  estudo  do  fenômeno  da  interação  da  radiação  com  a  matéria,  uma  composição  mais  orgânica  entre
os  vários  temas,  expondo  um  panorama  da  Física  Moderna  e  Contemporânea  em  prol  da  cultura  e  do  exercício  da  cidadania.
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Título: Leitura de imagens publicitárias: uma alternativa no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200113142002010001P5

Palavra Chave: IMAGENS; ENSINO MÉDIO; REALIDADE VISUAL; MÍDIA; SEMIÓTICA

Resumo:  Este  trabalho  enfoca  a  construção  de  uma  proposta  metodológica  para  a  leitura  de  imagens  no  Ensino  Médio.  Nessa
perspectiva,  inserimos  imagens  divulgadas  pela  mídia  -  outdoor,  acreditando  que  essas  imagens  além  de  fazerem  parte  da  realidade
visual  dos  educandos,  também  refletem  valores  sociais  e  culturais.  Assim,  para  que  fosse  realizada  uma  análise  crítica  dessas
mensagens,  entrecruzamos  o  ensino  de  arte  na  escola  e  a  teoria  semiótica  greimasiana.  No  ensino  da  arte  enfocamos  a  categoria  leitura
de  imagens;  e  na  teoria  semiótica  as  dimensões  eidética,  cromática,  topológica  e  matérica.  Para  a  realização  da  pesquisa  de  campo,
desenvolvida  numa  turma  de  1º  ano  da  Escola  Estadual  de  2º  grau  Manoel  Ribas,  apoiei-me  na  abordagem  qualitativa  de  pesquisa,
caracterizado  em  um  estudo  de  caso  do  tipo  etnográfico.  Nesse  trabalho,  foram  usados  como  instrumentos  de  pesquisa  a  observação
participante,  as  entrevistas  semi-estruturadas,  o  diário  de  campo  e  registros  fotográficos,  estes  feitos  tanto  pelo  professor/pesquisador
quanto  pelos  sujeitos/alunos.  Os  resultados  obtidos  contêm  considerações  sobre  a  leitura  de  uma  imagem,  através  da  semiótica
francesa,  enquanto  possibilidade  metodológica  para  a  leitura  de  imagens  na  escola  formal.
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Título: Aplicação da teoria de van hiele no acompanhamento da mudança curricular no ensino médio no 
colégio Pedro II

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2001831005012003P2

Palavra Chave: Ensino de Geometria, Teoria de Van Hiele.

Resumo:  Estudamos  nesta  dissertação  recentes  mudanças  nas  estratégias  de  ensino  e  aprendizagem  na  primeira  série  do  ensino  médio
do  Colégio  Pedro  II  associadas  à  implantação  dos  novos  parâmetros  curriculares  nacionais.  Estas  mudanças  afetam,  principalmente,  o
ensino  do  tópico  Progressões  Aritméticas  e  Geométricas.  A  metodologia  empregada  baseou-se  na  Teoria  dos  Níveis  de  Van  Hiele  e
envolveu  a  elaboração,  aplicação  e  análise  dos  resultados  de  um  instrumento  para  identificação  do  nível  de  Van  Hiele  com  base  em
conhecimentos  relativos  ao  tópico  de  Funções.  Este  instrumento  constituiu-se  de  um  teste  escrito  para  aplicação  em  sala  de  aula.  O
acompanhamento  dos  desempenhos  dos  alunos  classificados  nos  diferentes  níveis  de  Van  Hiele  permitiu  verificar  que  a  nova
metodologia  desenvolvida  pela  equipe  de  professores  da  Unidade  Centro  do  Colégio  Pedro  II  resultou  em  maiores  ganhos  de
aprendizagem  para  os  alunos  classificados  nos  níveis  de  Van  Hiele  mais  elevados.  Outro  resultado  do  teste  foi  a  geração  de  um  acervo
de  registros  de  respostas  às  questões  do  teste  que  pode  servir  de  fundamento  para  muitos  estudos  a  respeito  das  possibilidades  de
aplicação  dos  critérios  de  classificação  de  Van  Hiele.  Além  disto,  estudamos  a  reforma  atual  nos  parâmetros  curriculares  e  a  atenção
dedicada  à  matemática  nesta  reforma.  Como  um  dos  elementos  do  referencial  teórico  estudamos  o  conceito  de  tansposição  didática.
Finalmente,  levantamos  dados  históricos  sobre  o  papel  do  Colégio  Pedro  II  na  educação  brasileira,  sobre  as  reformas  ocorridas  ao
longo  do  tempo  e  como  afetaram,  especialmente,  o  ensino  de  Matemática.
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Palavra Chave: MEIO AMBIENTE.

Resumo:  A  presente  pesquisa  buscou  investigar  a  percepção  de  estudantes  do  Ensino  Médio  frente  à  problemática  ambiental  sobre
recursos  hídricos  urbanos,  em  Maringá,  no  Estado  do  Paraná.  Numa  rápida  reflexão  procurou-se  destacar  a  necessidade  de  se  buscar  as
bases  fundamentais  de  uma  abordagem  integradora  que  permita  olhar  o  ambiente  em  seus  múltiplos  aspectos.  O  contexto
socioambiental  do  ribeirão  Morangueiro,  marcado  pelos  impactos  da  ação  humana,  constituiu-se  o  marco  referencial  para  identificar  os
efeitos  das  práticas  educativas  desenvolvidas  pelas  escolas  estaduais  do  entorno,  e  como  essas  práticas  influenciaram  a  forma  como  os
alunos  percebem  esses  impactos.  Os  principais  documentos  norteadores  do  trabalho  pedagógico,  os  documentos  produzidos  por
organismos  internacionais  e  nacionais  e  algumas  experiências  realizadas  no  Brasil,  referenciaram  o  desenvolvimento  deste  trabalho.
Com  base  nos  aspectos  apresentados,  a  metodologia  utilizada  foi  a  pesquisa  qualitativa,  a  qual,  conforme  Alves  (1991),  Ludke  e  André
(1986)  e  thiollent  (1991),  é  abrangente  o  suficiente  para  englobar  as  múltiplas  variantes  da  temática  ambiental.  O  universo  investigado
foi  constituído  de  200  estudantes  e  4  supervisores  de  ensino,  a  partir  do  qual  a  pesquisa  teve  continuidade  com  uma  amostra
estratificada  de  80  alunos.  Os  resultados  principais  mostraram  que  a  maioria  dos  estudantes  não  se  reporta  aos  impactos  negativos  do
ribeirão  quando  fala-se  da  cidade  ou  do  bairro.  Consideram  Maringá  uma  cidade  ecológica  por  apresentar  relevantes  áreas  de  reservas
florestais  e  intensa  arborização  nas  ruas  e  praças.  pouca  ênfase  é  dada  às  relações  de  interdependência  que  ocorrem  nesses  ambientes
complexos,  os  quais  se  apresentam  como  "camisa  de  força"  para  o  desenvolvimento  de  práticas  interdisciplinares.  Além  desses
resultados,  a  pesquisa  sugere  que  embora  alguns  avanços  tenham  sido  significativos  no  que  tange  às  práticas  pedagógicas,  o  maior
desafio  para  a  educação  ambiental  no  ensino  formal  precisa  ser  equalizado  sob  os  aspectos  racional  e  afetivo.
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Título: Avaliação de Programas na Área da Educação: O Programa Escola Jovem
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Palavra Chave: Avaliação; Desenho; Ensino Médio; Financiamento.

Resumo:  O  ensino  médio  tem  se  caracterizado,  historicamente,  no  Brasil  como  um  nível  de  ensino  sem  identidade,  sofrendo  pressões
entre  o  ensino  fundamental  e  o  ensino  superior,  de  um  lado,  e  do  mercado  econômico,  de  outro;  caracterizando  a  problemática  que
buscamos  identificar  a  partir  das  categorias:  desenho  de  programas,  desigualdade  educacional  e  mobilização  social  indicativas  de
nossas  análises.  O  Programa  Escola  Jovem,  desenhado  pelo  Governo  Federal,  com  financiamento  do  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento,  para  enfrentar  a  problemática  da  expansão  e  melhoria  do  ensino  médio  no  Brasil  é  o  objeto  central  deste  trabalho,
tendo  como  eixo  de  análise  as  categorias  desigualdade  educacional  ,  mobilização  social  e  desenho  de  programas.
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Palavra Chave: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL; TRABALHO E EDUCAÇÃO.

Resumo:  A  globalização  da  economia  demarca  caminhos  distintos  para  as  diversas  economias  nacionais.  Os  países  pobres  e  em
desenvolvimento,  submetidos  às  imposições  das  agências  internacionais  de  financiamento  (Banco  Mundial  e  Fundo  Monetário
Internacional),  reestruturam  suas  políticas  de  forma  a  se  adequarem  aos  receituários  econômicos  dessas  agências.  No  plano  econômico,
estas  modificações  asseguram  a  continuidade  do  envio  de  divisas  ao  exterior  visando  saldar  o  pagamento  das  dívidas  externas,  bem
como  reforçam  o  papel  de  subordinação  destas  economias  às  nações  industrializadas.  No  plano  político  e  social,  reforçam-se  as
desigualdades  sociais  e  esvazia-se  a  possibilidade  de  fortalecimento  da  democracia.  No  campo  específico  das  políticas  governamentais
na  área  de  educação,  observa-se  a  assunção  das  agências  multilaterais  como  referenciais  para  a  análise  das  definições  tomadas  pelos
governantes.  No  Brasil,  especificamente,  observa-se  que  as  reformas  do  ensino  médio-profissionalizante  estruturou-se  em  bases  que
atendem  aos  princípios  modernos  de  educação  geral  e  profissional  defendidos  pelo  Banco  Mundial  e  pela  Comissão  Econômica  para
América  Latina  e  Caribe,  bem  como  de  parte  do  empresariado  brasileiro,  representados  pela  Federação  das  Indústrias  do  Estado  de  São
Paulo  e  pela  Confederação  Nacional  da  Indústria.  Utilizando  como  fontes  documentos  produzidos  por  estas  instituições  e  discursos
proferidos  por  seus  dirigentes  máximos  nos  meios  de  comunicação  (jornais  e  revistas),  buscou-se  provar  a  tese  de  que  a  reforma  do
ensino  médio-profissionalizante,  desencadeada  em  meados  da  década  de  90,  absorveu  as  proposições  destas  instituições,  não  pela
pertinência  das  mesmas  para  uma  mudança  qualitativa  da  realidade  educacional,  mas  pela  identificação  do  governo  brasileiro  com  o
pensamento  neoliberal  e  pela  implementação  de  uma  política  submissa  aos  interesse  do  capital  financeiro  internacional.  A  principal
mudança  pedagógica  decorrente  desta  nova  legislação  é  o  fortalecimento  da  dualidade  do  interior  do  sistema  educacional  brasileiro.
Estabelece-se  com  a  reforma  do  ensino  médio  uma  educação  de  forte  conteúdo  propedêutico,  voltado  para  as  classes  mais  abastadas,  e,
para  as  camadas  populares,  uma  educação  profissional  aligeirada,  esvaziada  de  conteúdos  fundamentais  à  construção  de  um  sujeito
crítico  em  relação  à  realidade  sociopolítica  brasileira.
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Código: 1379

Título: Escola e juventude: o aprender a aprender

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200131133002010028P1

Palavra Chave: Educação; escola pública; ensino médio; crise da escola.

Resumo:  lTrata-se  de  dissertação  de  mestrado  na  área  de  Sociologia  que  teve  como  principal  objetivo  investigar  que  tipo  de  sujeito
está  sendo  formado  na  escola  pública  nos  dias  de  hoje,  marcados  por  profundas  mudanças  na  cultura.  O  suposto  foi  o  de  que  a  escola
está  vivendo  uma  crise,  decorrente  de  uma  crise  mais  geral  de  perda  de  autoridade  no  mundo  contemporâneo.  Foram  investigados  dois
estabelecimentos  escolares  públicos  de  ensino  médio  da  capital  paulista,  onde  os  jovens  alunos  participaram  de  sessões  de  entrevistas
coletivas  e  responderam  a  questionário  fechado.  A  escola  pública,  ao  mesmo  tempo  em  que  não  tem  conseguido  efetivar  um  projeto
educativo,  também  não  tem  preparado  os  jovens  para  o  mercado  de  trabalho,  nem  transmitindo-lhes  informações  e  conhecimentos
tecnológicos,  nem  exercendo  um  papel  de  disciplinadora  da  mão-de-obra.  A  educação  escolar  oferecida  consiste  apenas  no
desenvolvimento  da  habilidade  de  "aprender  a  aprender",  que  em  última  instância,  significa  o  desenvolvimento  da  capacidade  de
adaptar-se  a  uma  vida  social  cuja  tônica  é  a  ausência  de  autoridade,  crise  de  valores  e  critérios.
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Código: 1380

Título: Impacto das reformas do ensino médio e técnico-profissional no Estado do Paraná: a percepção 
diferenciada de duas comunidades escolares da Região Metropolitana de Curitiba

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20015640006018002P8

Palavra Chave: Educação Profissional; Ensino Médio; Reforma do Ensino.

Resumo:  Este  estudo  analisa  as  mudanças  no  ensino  técnico-profissional  no  Estado  do  Paraná  a  partir  da  percepção  diferenciada  de
duas  comunidades  escolares  específicas  da  Região  Metropolitana  de  Curitiba.  Para  tanto,  utilizou-se  como  instrumento  metodológico  a
pesquisa  qualitativa  de  natureza  interpretativa  e  como  técnica  de  coleta  de  dados,  adotou-se  a  entrevista  semi-estruturada.  Na  revisão
bibliográfica,  observou-se  que  as  mudanças  ocorridas  nessa  modalidade  de  ensino  estão  relacionadas  com  o  modelo  neoliberal  de
desenvolvimento  sócio-econômico,  político  e  cultural  seguindo  orientações  do  Banco  Mundial.  A  partir  dessas  mudanças,  o  Governo
do  Estado  do  Paraná  implementou  o  PROEM-  Programa  Expansão,  Melhoria  e  Inovação  do  Ensino  Médio  do  Estado  do  Paraná,
provocando  mudanças  substanciais  na  educação  técnico-profissional  desse  Estado.  Esse  fato  provocou  reações  diferenciadas  nas
comunidades  escolares  paranaenses  fazendo  com  que  esse  Programa  fosse  aceito  ou  rejeitado.  Este  trabalho  indicou  que  a  adesão  não
ocorreu  de  forma  espontânea,  mas  através  de  instrumentos  de  pressão  como  restrição  à  distribuição  de  recursos  financeiros  e
estruturais  ou  reconhecimento  de  cursos  e  criação  de  Centros  de  Formação  Técnico-Profissional  condicionados  à  adesão  ao  PROEM.
A  reforma  advinda  desse  Programa  provocou  um  cessar  da  oferta  do  ensino  técnico-profissional  concomitante  com  o  ensino  médio  na
Rede  Pública  urbana,  repercutindo  na  redução  do  número  de  técnicos  formados  para  o  mercado  de  trabalho  e  no  desemprego  de
inúmeros  professores  dessa  modalidade  de  ensino.  Revela-se  ainda  que  o  processo  de  implementação  desse  Programa  não  respeitou  as
decisões  tomadas  pela  comunidade  quando  se  referia  à  rejeição  ao  PROEM  e  tampouco  cumpriram-se  todas  as  metas  estabelecidas
pelo  Programa  no  caso  de  aceitação  do  mesmo.
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Título: A relação entre a história de leitor do professor de português e as práticas de leituras no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20016341001010036P4

Palavra Chave: Professor de Português; Ensino de leitura; Ensino médio.

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  examinar  a  relação  entre  a  história/trajetória  de  formação,  como  leitor,  do  professor  de
Português  do  ensino  médio  e  as  práticas  de  ensino  de  leitura.  Participaram  docentes  da  rede  pública  estadual  de  Pernambuco  que  em
1999  atuavam  nas  três  séries  do  ensino  médio.  Os  dados  obtidos  através  de  dois  instrumentos  (questionários  e  entrevistas)  revelaram
que  a  história  de  vida,  de  formação,  interfere  na  prática  docente,  pois  os  professores  tendem  a  reproduzir,  de  algum  modo,  na  prática
atual  as  experiências  que  tiveram  enquanto  alunos.  Essa  formação  recebida  pelo  professor  na  idade  escolar  lhe  serviu,  também,  para
reforçar  práticas  tradicionais  de  ensino.  Isto  não  significa  que  não  houve  nenhum  tipo  de  inovação  no  trabalho  dos  professores,  pois  a
presença  do  texto  no  momento  de  aula,  a  ênfase  dada  ao  debate  evitando  as  "fichas  do  livro"  e  a  tentativa  de  trabalhar  textos  com  temas
próximos  da  realidade  do  aluno  não  deixa  de  ser  uma  inovação,  se  consideramos  que  nem  sempre  a  prática  docente  foi  esta.
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Título: A atuação dos gestores de escolas de ensino médio na implemetação das mudanças propostas nos 
parâmetros curriculares nacionais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20019653003012001P9

Palavra Chave: mudança; liderança; gestão.

Resumo:  O  presente  estudo  é  o  resultado  de  uma  pesquisa  de  cunho  descritivo-analítico,  realizada  em  dez  escolas  públicas  de  ensino
médio  do  Distrito  Federal,  escolhidas  aleatoriamente.  Seu  objetivo  central  foi  identificar  a  atuação  dos  gestores,  enquanto  líderes
necessários,  na  implementação  das  mudanças  propostas,  nos  Parârnetros  Curriculares  Nacionais,  para  esse  nível  de  ensino,  na  prática
administrativa  e  pedagógica  das  escolas,  sob  a  perspectiva  dos  próprios  gestores,  dos  professores  e  dos  alunos.  A  análise,  além  de
descritiva,  foi  inferencial  e  fundamentou-se  nos  dados  obtidos  em  coleta  direta,  por  meio  de  questionários  aplicados  aos  três  grupos  de
atores  sociais,  cujas  percepções  foram  delineadas.  O  trabalho  permite  a  comparação  entre  tais  percepções,  bem  como  a  identificação
das  possíveis  resistências  às  mudanças  propostas  que  exigem,  por  sua  natureza  e  profundidade,  ações  conscientes  que  visem  à
minimização  do  impacto  dessas  resistências  e  dos  obstáculos  que  surgem  quando  do  incremento  de  mudanças  e  inovações  no  processo
educativo.  A  situação  problema  que  motivou  a  pesquisa  indica  que  a  atuação  dos  gestores,  como  liderança  na  comunidade  escolar,
pode  ser  determinante  no  processo  atual  de  transformações  por  que  passa  o  ensino  médio,  podendo  apresentar-se  como  fator  de
manutenção  do  modelo  estabelecido  ou  de  redirnensionarnento  dessas  práticas.  A  revisão  da  literatura  aponta  as  bases  legais  da
mudança  proposta,  um  breve  histórico  do  ensino  médio  no  Brasil  e  o  papel  crucial  do  gestor  nesse  contexto.  A  pesquisa  de  campo
revela  a  incompatibilidade  das  percepções  dos  gestores,  professores  e  dos  alunos,  assim  como  as  limitações  das  gestões  atuais,
essencialmente,  sob  o  aspecto  da  comunicação,  registrada  como  inconsistente  e  inadequada,  o  que  gera,  consequentemente,
inter-relações  fragilizadas  e  fragilizantes.  São  evidentes  as  resistências,  ora  explícitas  ora  implícitas,  às  mudanças  propostas,  as  quais
têm  origem  nas  relações  políticas,  sociais  e  psicológicas  que  envolvem  a  comunidade  escolar.  O  estudo  conclui  pela  urgência  de  que  se
concretizem  as  percepções  pós-modernas  de  gestão,  em  que  se  privilegie  a  participação,  a  comunicação  e  a  abertura  às  novas
possibilidades  que  a  sociedade  já  desenha  há  tanto  tempo.  Assim,  a  responsabilidade  dos  gestores  na  atualidade  é  liderar  a  mudança  de
um  sistema  que  se  mostra,  muitas  vezes,  avesso  ao  novo.
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Título: Interdisciplinaridade e Formação de Professor do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20017733024014016P0

Palavra Chave: Interdisciplinaridade; Professor; Licenciatura.

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  centrou-se  em  verificar  as  contribuições  da  interdisciplinaridade  na  formação  inicial  do  professor,
especificamente  em  cursos  de  Licenciatura.  Em  nosso  estudo,  realizamos,  inicialmente,  uma  pesquisa  teórica,  buscando  analisar  os
textos  de  alguns  autores  que  discutem  a  temática  da  interdisciplinaridade  e  da  formação  de  professores.  Ao  realizarmos  nossa  pesquisa,
coletamos  as  opiniões  de  alguns  professores  sobre  como  a  interdisciplinaridade  esteve  presente  em  sua  formação  inicial.  Através  da
aplicação  de  um  questionário  aos  professores,  sujeitos  dessa  investigação,  procuramos  conhecer  as  situações  de  aprendizagem  mais
significativas,  a  existência  ou  não  de  atividades  interdisciplinares  e  as  diferenças  que  perceberam  entre  essas  atividades  e  aquelas  mais
centradas  em  disciplinas  isoladas,  em  seus  cursos  de  Licenciatura.  Procuramos  também  conhecer  quais  as  contribuições  que  essas
experiências  interdisciplinares  trouxeram,  hoje,  às  suas  práticas  docentes.  A  partir  do  levantamento  bibliográfico  e  dos  dados  coletados
em  nossa  pesquisa,  procuramos  apresentar  algumas  pistas  que  nos  parecem  sementes  para  uma  formação  de  professores  que  envolva  a
interdisciplinaridade,  porém  não  é  nossa  pretensão  propor  uma  situação  pronta  e  acabada  para  ser  implantada  em  cursos  de
Licenciatura.
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Título: Mudança na Concepção e Prática da Avaliação e seu efeito no Ensino/Aprendizagem de Língua 
Estrangeira (Inglês) em uma Escola de Ensino Médio e Técnico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011738733003017043P7

Palavra Chave: Avaliação em LE; Foco no aprendiz; Cultura de ensinar/aprender.

Resumo:  Esta  pesquisa-ação,  de  base  etnográfica,  tem  por  objetivo  implementar  uma  proposta  de  avaliação  coerente  com  a  realidade
do  contexto  de  ensino/aprendizagem  de  Língua  Estrangeira  (Inglês)  de  uma  escola  de  ensino  médio  e  técnico  da  região  sudeste  do  país,
a  fim  de  se  analisar  o  efeito  retroativo  dessa  proposta  no  aumento  da  percepção  de  professor  e  alunos  sobre  o  ensino/aprendizagem
bem  como  da  participação  destes  no  desenvolvimento  da  própria  aprendizagem.  Esta  pesquisa  divide-se  em  duas  fases.  A  primeira  fase
tem  por  finalidade  investigar  as  causas  da  manutenção  da  desmotivação  e  desinteresse  dos  alunos,  mesmo  após  algumas  mudanças
ocorridas  nesta  prática  relacionadas  ao  material  didático,  interação  professor-aluno  e  critérios  de  avalição.  A  Segunda  fase  objetiva,  a
partir  dos  resultados  encontrados  na  primeira  fase,  propor  e  implementar  uma  proposta  de  avaliação  que  leve  em  consideração  tanto  a
reflexão  de  alunos  e  professores  sobre  seus  papéis  na  prática  educacional  como  também  a  ampliação  da  percepção  e  participação  do
aprendiz  na  própria  aprendizagem.
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Título: Progressão referencial e reescrita em produções textuais do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200120140001016016P7

Palavra Chave: ENSINO DA LÍNGUA, LÍNGUA FALADA/ESCRITA, PROCESSOS REFERENCIAIS.

Resumo:  Neste  trabalho  toma-se  por  ponto  de  partida  o  que  postula  MARCUSCHI  sobre  diferenças  nos  processos  de  referenciação
entre  fala  e  escrita.  Em  seu  estudo,  ele  objetiva  observar  a  referência  como  processo  discursivo  e  os  referentes  como  objetos  de
discurso.  Sua  pesquisa  teve  como  resultado  um  quadro  geral  das  relações  anafóricas  em  que  apresenta  um  esquema  categorial,  o  qual
serve  como  instrumento  para  o  levantamento  das  estratégias  preferencias  da  fala  e  da  escrita  conforme  a  tipologia  e  o  estilo  do  texto.
Segundo  o  propositor  do  quadro,  no  geral,  os  resultados  evidenciaram  que  a  escrita  prima  pela  lexicalização,  mas  varia  muito  quanto
aos  itens  referidores,  mesmo  no  caso  de  correferência,  não  manifestando  tendência  de  co-significação.  A  fala  opera  mais  com  a
repetição  no  caso  de  correferenciação.  Nesta  pesquisa  o  propósito  é  testar  essas  hipóteses  em  textos  produzidos  por  alunos  do  ensino
médio  do  CEFET  -  PR  da  unidade  de  Ponta  Grossa,  para  a  observação  das  suas  estratégias  preferenciais  com  o  objetivo  de  verificar  a
interferência  de  escolhas  próprias  da  fala  no  texto  escrito.  Do  conjunto  de  textos  produzidos  pelos  informantes,  foram  selecionados  os
que  continham  dados  singulares  e  o  olhar  para  esse  tipo  de  dado  objetiva  tecer-lhe  apreciação  qualitativa  mais  que  detectar  o  processo
de  construção.  Concebeu-se  texto  como  fonte  de  indícios  sobre  a  relação  sujeito/linguagem  em  que  os  dados  que  documentam  a
história  dos  apagamentos,  refacções  e  reescritas  de  texto  adquirem  particular  significação.  Essas  ações  constituem-se,  na  sua
singularidade,  em  pistas  que  estão  a  nos  revelar  movimentos  espontâneos  do  sujeito  ao  longo  de  seu  processo  de  constituição  e  da
aquisição  da  linguagem.  Por  isso,  é  também  intenção,  neste  trabalho,  apontar  os  estudos  lingüísticos  como  apoio  para  a  ação
pedagógica  através  da  reflexão  do  uso  diferencial  da  língua  falada  e  da  escrita.
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Título: Descentralização e otimização da gestão em educação - reflexões a respeito do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200127633004110040P5

Palavra Chave: Descentralização; estado brasileiro; gestão em educação.

Resumo:  O  contexto  atual  é  marcado  por  uma  série  de  mudanças  dentre  as  quais  a  globalização  econômica  enquanto  processo,
impulsionada  por  corporações  estratégicas  que  estimulam  novas  formas  de  trabalho,  reformulando  os  procedimentos  de  gestão  e
provocando  mudanças  nas  relações  de  trabalho,  nas  condições  de  vida  e  na  identidade  dos  trabalhadores.  Nesta  pesquisa,  procurou-se
oferecer  um  panorama  do  papel  do  Estado  brasileiro  no  seu  processo  de  redesenho  e  sua  relação  nas  ações  gerenciais  no  interior  da
escola  sob  vários  aspectos  tais  como:  gestão  democrática  e  participativa,  autonomia  e  descentralização.  A  descentralização  foi
ressaltada  como  iniciativa  de  otimização  da  gestão  da  educação,  por  ser  considerada  instrumento  para  o  alcance  da  autonomia.  No
entanto,  frente  a  crise  dos  Estados  Nacionais,  um  novo  formato  de  política  social  vem  sendo  defendido,  através  do  enxugamento  da
máquina  estatal,  mediante  processos  de  descentralização.  A  descentralização,  em  suas  mais  variadas  tendências  e  origem
político-ideológica,  gera  condições  e  provoca  conflitos  aos  profissionais  da  educação,  por  ser  essa  uma  antiga  reivindicação  como
alcance  da  autonomia  real  para  a  escola.  A  escola,  herdeira  de  um  modelo  centralizado  de  gestão,  entra  em  crise  diante  dos  impactos
socias  de  reestruturação,  da  nova  organização  e  gestão  produtiva.  Com  vistas  a  posicionamentos  claros  dos  profissionais,  buscou-se
elucidar  intenções  quanto  ao  processo  gradual  de  descentralização,  identificando  no  discurso  oficial  a  vigência  da  política  neoliberal,
difernciando-se  da  proposta  democrática  e  progressista.  Reflexôes  a  respeito  do  ensino  médio,  no  sistema  médio,  no  sistema  estadual
paranaense,  são  apresentadas  neste  trabalho,  buscando  situar  esta  modalidade  de  educação  em  suas  atuais  reformas  de
descentralização.  Neste  quadro  de  reestruturação  social,  faz-se  necessário  pensar  as  políticas  de  ação  para  que  o  poder  de  decisão  da
escola  possa  ser  legitimado,  como  iniciativa  de  otimização  de  gestão,  não  como  imposição  de  interesses  econômicos.
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Palavra Chave: Formação de professores; Alfabetização; Magistério.

Resumo:  Esta  pesquisa  buscou  caracterizar,  por  meio  de  uma  análise  documental,  o  processo  de  formação  inicial  dos  professores  em
nível  médio,  com  foco  no  currículo  de  Língua  Portuguesa  e  suas  Metodologias  de  Ensino,  das  práticas  de  estágio  e  da  organização  de
uma  instituição.  As  propostas  curriculares  das  disciplinas  de  Língua  Portuguesa  (1ª  a  4ª  séries),  Metodologia  do  Ensino  da
Alfabetização  (2ª  série)  e  Metodologia  do  Ensino  de  Língua  Portuguesa  (3ª  e  4ª  séries)  foram  analisadas  a  partir  dos  planejamentos  e
das  avaliações  elaboradas  pelos  próprios  professores;  a  dinâmica  da  prática  de  estágio,  a  partir  dos  documentos  da  instituição,  dos
relatórios  de  alunas  e  da  pasta  de  estágio  de  uma  das  aulas  do  curso.  Para  fundamentar  a  análise  dos  dados,  buscou-se  respaldo  em
teorias  linguísticas  e  em  autores  da  Sociologia  da  Educação.  Identificou-se  a  influência  da  organização  da  escola  na  formulação  e
organização  curricular.  Verificou-se  haver  desarticulação  entre  as  disciplinas  de  Língua  Portuguesa  e  as  de  metodologia;  e  uma  certa
incoerência  entre  a  fundamentação  teórica  e  o  encaminhamento  metodológico  das  disciplinas  de  metodologia.  Esses  aspectos
revelaram  traços  de  inconsistência  da  proposta  desenvolvida.  Conclui-se,  apontando  a  necessidade  de  reestruturação  dos  cursos  de
formação  de  professores  tanto  no  nível  médio  como  superior.
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Título: O Componente Estético no Currículo de Biologia do Ensino Médio: recuperando o fascínio de aprender 
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Palavra Chave: Currículo, Ensino de Biologia, Estética.

Resumo:  Este  estudo  descreve  e  analisa  a  elaboração  de  uma  proposta  para  o  curso  de  Biologia  no  Ensino  Médio,  tendo  como
princípio  o  encantamento  que  o  fenômeno  da  vida  e  as  formas  utilizadas  para  compreendê-lo  provocam  nos  seres  humanos.  A  atenção
dirigida  prioritariamente  ao  belo,  ao  sensível  e  ao  prazer  de  explorar  e  conhecer  justifica  o  emprego  do  termo  "estética"  para
caracterizar  a  abordagem  sobre  a  qual  se  assenta  a  referida  proposta.A  argumentação  em  favor  do  tratamento  proposto  se  dá  a  partir
dos  conceitos  de  biofilia  -  uma  possível  tendência  natural  que  os  humanos  possuem  de  dirigir  sua  atenção  às  diversas  manifestações  da
vida  -  e  de  razão  sensível  -  resultado  de  uma  atividade  sinérgica  entre  os  componentes  racional  e  emocional.A  investigação  se
desenvolve  nos  moldes  da  pesquisa-ação  em  currículo,  tendo  sido  conduzida,  pelo  autor,  em  parceria  com  cinco  professores  da  rede
pública  de  ensino  do  estado  de  São  Paulo,  Brasil.  O  trabalho,  com  duração  de  dois  anos  aproximadamente,  resultou  em  um  conjunto  de
textos  destinados  a  professores  de  Biologia,  o  qual  foi  publicado  em  forma  de  livro  no  final  do  ano  de  2000.A  análise  do  material
produzido  e  do  processo  que  conduziu  à  sua  elaboração  reforça  a  relevância  de  se  promover  o  estabelecimento  de  vínculos  afetivos
entre  pessoas  e  temas  de  estudo,  bem  como  de  envolver  os  professores  no  planejamento,  aplicação  e  avaliação  do  currículo.  Reforça,
também,  a  necessidade  de  se  intensificarem  as  pesquisas  na  área  de  currículo  e  ensino  de  Biologia.  Por  fim,  presta  contribuições
significativas  tanto  para  professores  de  Educação  Básica  quanto  para  pesquisadores  da  esfera  acadêmica,  preocupados  com  ensino  e
formação  de  professores  de  Biologia.
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Palavra Chave: Aprendizagem relevante; Contra-Hegemonia; Ensino de Filosofia.

Resumo:  A  reforma  educacional  brasileira  dos  anos  1990,  que  teve  o  Estado  como  protagonista,  o  ideário  das  Agências  Internacionais
como  influência  e,  como  pano  de  fundo,  a  redemocratização  do  país  e  a  configuração  de  uma  nova  ordem  mundial,  modificou  a
concepção,  as  finalidades  e  a  organização  da  educação  nacional,  e  determinou  que  "os  conteúdos,  as  metodologias  e  as  formas  de
avaliação  fossem  organizados  de  tal  forma  que  ao  final  do  ensino  médio  o  educando  demonstre  [...]  domínio  dos  conhecimentos  de
Filosofia  e  de  Sociologia  necessários  ao  exercício  da  cidadania"  (art.  36,  1.º,  inciso  III  -  LDB/96).  Nesse  contexto,  as  pesquisas  aqui
relatadas  investigam  "que  ensino  de  Filosofia  está  sendo  proposto  para  o  Ensino  Médio":  a)  pelos  documentos  oficiais,  a  partir  das
novas  diretrizes  curriculares  dos  anos  1990;  b)  pelo  debate  acadêmico  atual  e  c)  pelos  professores  da  escola  pública  do  Estado  de  São
Paulo.  Os  procedimentos  de  pesquisa  incluíram:  a)  questionários  aplicados  com  professores  da  disciplina  de  Filosofia  da  rede  pública
estadual  de  Ensino  Médio  da  Diretoria  de  Ensino  da  Região  de  Santos  (municípios  de  Bertioga,  Cubatão,  Guarujá  e  Santos);  b)  análise
de  documentos  (dissertações,  teses  e  artigos  sobre  o  ensino  de  Filosofia,  legislação  e  subsídios  oficiais  produzidos  para  orientação  das
escolas  e  dos  professores,  além  de  documentos  produzidos  pelos  professores:  plano  de  ensino,  atividades  e  exercícios,  depoimentos
sobre  a  importância  do  ensino  de  filosofia  no  ensino  médio).  São  objetivos  da  pesquisa:  a)  caracterizar  o  perfil  de  formação  dos
professores  de  filosofia  de  escolas  públicas  estaduais  de  ensino  médio;  b)  identificar  e  descrever  as  propostas  de  ensino  de  Filosofia
desses  professores;  c)  propor  um  ensino  de  Filosofia,  para  a  escola  pública  de  Ensino  Médio,  a  partir  das  idéias  de  "contra-hegemonia"
(Antonio  Gramsci)  e  de  "professores  como  intelectuais  transformadores"  (Henry  Giroux).  Os  conceitos  de  cultura  e  hegemonia
ideológica  de  Antonio  Gramsci;  de  currículo  oficial,  currículo  real,  currículo  negociado  e  projetos  compartilhados  de  Gimeno
Sacristán;  de  aprendizagem  relevante  e  ensino  educativo  de  Pérez  Gómez,  constituem,  também,  apoios  teóricos  norteadores  da
pesquisa.
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Palavra Chave: geometria analítica; parâmetro; equações cartesianas.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  por  objetivo  verificar  se  um  ambiente  informático  permite  ao  aluno  reconhecer  algumas  propriedades  de
curvas,  por  meio  de  representações  e  interpretações  gráficas  de  maneira  dinâmica,  com  o  uso  de  parâmetros,  para  uma  melhor
compreensão  de  suas  equações.  Identificamos  que  a  articulação  entre  os  pontos  de  vista  cartesiano  e  paramétrico  e  as  conversões  entre
alguns  registros  de  representação  semiótica  possibilitam  ao  aluno  refletir  sobre  a  correlação  entre  algumas  propriedades  geométricas  de
curvas  planas  e  suas  equações  cartesianas  ou  paramétricas.  Para  esta  pesquisa,  elaboramos  uma  seqüência  didática  com  base  em  alguns
elementos  de  uma  Engenharia  Didática  e  aplicamos  durante  cinco  sessões  a  um  grupo  de  10  alunos  da  3ª  série  do  Ensino  Médio.
Verificamos  que  as  construções  gráficas  de  algumas  curvas  planas,  variando  os  valores  reais  de  parâmetros  em  suas  equações,  para  o
desenvolvimento  de  um  GIF  animado,  permitem  ao  aluno  observarem  os  efeitos  geométricos  provocados  pela  sua  variação,
favorecendo  o  entendimento  da  noção  de  parâmetro  na  geometria  analítica.
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Palavra Chave: Ensino de ciências; Livros didáticos de Biologia.

Resumo:  Este  estudo  tem  como  principal  objetivo  analisar  a  história  da  ciência  que  está  sendo  apresentada  nos  livros  didáticos  de
Biologia  do  ensino  médio.  A  proposta  da  inserção  da  história  e  filosofia  da  ciência  (HFC)  nos  livros  didáticos  se  baseia  no  princípio
que,  o  livro  didático,  enquanto  ferramenta  acessível  e  utilizada  tanto  pelos  professores  quanto  pelos  alunos,  é  ainda  muito  útil.
Portanto,  devido  a  sua  ampla  utilização  e  elemento  fundamental  pedagógico,  o  livro  didático  necessita  ser  de  boa  qualidade.  Desse
modo,  as  nossas  investigações  partem  dos  seguintes  questionamentos:  a)  A  história  da  ciência  está  presente  nos  livros  didáticos,  como
ela  está  sendo  apresentada?  b)  A  forma  pela  qual  a  história  da  ciência  aparece  nos  livros  didáticos  é  considerada  adequada  para  um
ensino  de  boa  qualidade?  c)  Como  a  história  da  ciência  vem  sendo  utilizada,  uma  vez  que  ela  pode  ser  um  excelente  recurso
pedagógico?  Para  responder  essas  questões,  o  presente  estudo  buscou  auxílio  nas  idéias  de  um  filósofo  da  ciência  Thomas  Kuhn,  o
qual  serviu  de  alicerce  para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa.  Os  subsídios  que  encontramos  nos  estudos  de  Kuhn  foram  reforçados
por  um  estudioso  em  ensino  de  ciências,  Michael  Matthews.  Com  esses  dois  referenciais  teóricos,  Kuhn  e  Matthews  foi  possível
realizar  um  estudo  de  caso  sobre  a  história  da  ciência  nos  livros  didáticos.  Para  a  realização  deste  estudo  de  caso,  analisamos  4  (quatro)
livros  didáticos  de  Biologia  do  ensino  médio.  O  assunto  escolhido  para  a  análise  desta  pesquisa  foi  o  problema  da  origem  da  vida,  pois
é  um  assunto  que  se  encontra  na  maioria  dos  livros  didáticos  e  que  também  aborda  dois  paradigmas:  abiogênese  e  biogênese.  Para  esse
estudo  de  caso,  foi  realizada  uma  associação  entre  as  idéias  dos  nossos  principais  referenciais  Kuhn  e  Matthews,  com  a  reconstrução
histórica  do  problema  da  origem  da  vida.  Estas  associações  foram  convertidas  em  algumas  categorias,  a  saber:  linearidade;  ciência
normal;  paradigma;  quebra-cabeça  e  relação  teoria/experimento.  A  partir  dos  resultados  obtidos  procuramos  mapear  as  formas  pelas
quais  a  história  e  a  filosofia  da  ciência  se  encontram  presentes  nos  livros  didáticos,  bem  como  o  modo  de  sua  estruturação.
Palavras-chave:  Ensino  de  ciências  -  Livros  didáticos  de  Biologia  -  História  e  filosofia  da  ciência.
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Título: O jogo teatral no ensino médio: Espaço pedagógico de convivência, cultural e lúdico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006933052018003P8

Palavra Chave: Teatro; Educação; Formação; Jogo Teatral; Escola.

Resumo:  Nessa  pesquisa  questionou-se  a  questão  da  Arte  -  Teatro  na  Educação  Média,  segundo  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  nº  9394  /
96  e  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacional  /  2000  a  partir  da  seguinte  indagação:  O  jogo  teatral  no  ensino  médio  é  um  espaço
pedagógico  de  convivência,  cultural  e  lúdico  fecundo  na  Escola?  O  estudo  e  pesquisa  foi  fundamentado  num  referencial  teórico
composto  por  autores  como:  Courtney,  Spolin,  Fazenda,  Espírito  Santo,  Lopes,  Delors,  Meneses,  Sacristán,  Fregtman,  Santomé,  Slade,
e  da  minha  trajetória  profissional.  Esse  processo  contextualiza  o  fazer  teatral,  isto  é,  o  jogo  teatral  como  uma  atividade  artística  que  cria
e  viabiliza  um  espaço  criativo  e  lúdico,  de  reflexão  e  crítica  social  dentro  da  escola,  e  aprofunde  os  processos  de  relações  humanas
estabelecidas  e  utilize  as  suas  vivências  como  pólo  gerador  de  consciência  individual,  de  grupo,  de  apropriação  do  conhecimento  e
realização  pessoal,  e,  consequentemente  a  partir  da  investigação  e  reflexão  dessa  trajetória  profissional  estabelecer  um  diálogo  fecundo
com  as  políticas  públicas  que  sustentam  e  subsidiam  uma  transformação  diferenciada  do  professor  de  Arte,  de  Teatro  alinhado  ao
programa  de  mestrado  que  tem  como  Núcleo  Temático  -  Interdisciplinaridade  e  Formação  podendo  contribuir  para  uma  formação  mais
sólida,  consciente  e  transformadora  do  educador  e  da  sua  ação  educativa,  com  a  melhoria  das  práticas  pedagógicas,  da  qualidade  da
Educação  e  com  a  produção  de  conhecimentos  a  partir  de  pesquisadores  aptos  que  possam  intervir  no  campo  educacional  nessa
aventura  de  conhecer  o  universo  humano.
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Título: Modelo atômico e interação da radiação com a matéria: Concepções de um grupo de alunos do ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006531033016013P0

Palavra Chave: Ensino de Fisica; Modelos Atomicos.

Resumo:  Esse  trabalho  de  pesquisa  consiste  na  elaboração  e  realização  de  uma  experiência  didática  sobre  modelos  atômicos  e
interação  da  radiação  com  a  matéria  junto  a  um  grupo  de  39  alunos  da  terceira  série  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública.  Esse
grupo  foi  identificado  como  grupo  experimental.  A  teoria  de  aprendizagem  significativa  foi  o  referencial  teórico  que  embasou  o
desenvolvimento  dessa  pesquisa.  Antes  da  realização  da  experiência  foi  feito  um  levantamento,  através  de  um  questionário,  das
concepções  de  380  estudantes  de  algumas  escolas  públicas  sobre  os  temas.  Esse  grupo  de  estudantes  foi  identificado  como  grupo
controle,  e  os  dados  obtidos  no  levantamento  além  de  auxiliarem  na  elaboração  da  experiência  didática,  serviram  como  uma  base  de
dados  para  comparação  com  os  resultados  obtidos  pelos  alunos  do  grupo  controle  após  a  realização  da  experiência  didática.  Durante  a
experiência  didática  foram  utilizados  como  recursos  didáticos  dois  experimentos  confeccionados  com  materiais  de  baixo  custo  e  uma
série  de  vídeos  sobre  o  tema  modelos  atômicos.  A  grande  importância  dos  temas  modelos  atômicos  e  interação  da  radiação  com  a
matéria  para  a  tecnologia  atual,  muito  presente  no  cotidiano  dos  estudantes,  motivaram  sua  apresentação.  Um  fator  motivador  também
foi  a  sua  recomendação  para  o  ensino  médio,  presente  nas  orientações  legais  (BRASIL,  2002).  Após  a  realização  da  experiência
didática  foi  verificada,  através  do  pósteste  e  da  análise  dos  diálogos  ocorridos  durante  a  experiência,  evolução  nas  concepções  dos
estudantes  sobre  os  temas.

Data Pesquisa: 30/11/2008

Autor: Christiano Carvalho Leal

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006

Perfil do aluno
Eixos Secundário:

Pagina 1.393 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP
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Título: A poluição das águas do rio bauru vista sob a perspectiva da pedagogia histórico-critica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006433004056079P0

Palavra Chave: educação ambiental; poluição das águas; pedagogia histórico-crítica.

Resumo:  A  crise  ambiental  que  o  planeta  enfrenta  tem  sido  motivo  de  grande  preocupação  por  parte  de  muitos  países.  No  modelo
civilizatório  atual  predomina  o  desperdício  e  o  consumo  desenfreado.  Dessa  forma,  a  Educação  Ambiental,  na  perspectiva
sócio-ambiental  passa  a  ser  um  instrumento  de  conscientização  no  propósito  de  formar  cidadãos  comprometidos  com  a  mudança  de
valores,  atitudes  e  comportamentos.  Um  dos  muitos  problemas  ambientais  é  a  questão  da  poluição  das  águas.  Compreender  a  poluição
das  águas  é  de  fundamental  importância,  já  que  a  preservação  de  sua  qualidade  consiste  em  preservar  a  própria  vida.  Portanto,  a  partir
destes  questionamentos  buscou-se,  nesta  pesquisa,  trabalhar  uma  nova  proposta  para  o  trabalho  pedagógico:  a  Pedagogia
Histórico-crítica  (PHC),  a  fim  de  responder  a  questões  do  tipo:  É  possível  trabalhar  em  sala  de  aula  o  tema  da  poluição  das  águas,
tendo  como  referência  a  Pedagogia  Histórico-crítica  como  metodologia  de  ensino?  Quais  os  resultados  de  sua  aplicação?  Para
responder  a  essas  e  outras  questões  constituídas  no  caminho  da  investigação,  trabalhou-se,  durante  um  semestre  letivo,  nas  aulas  da
disciplina  Biologia,  em  uma  turma  da  terceira  série  de  Ensino  Médio  de  uma  Escola  Pública  Estadual  do  Município  de  Bauru-  SP.  Os
instrumentos  utilizados  com  o  propósito  de  de  alcançar  os  objetivos  da  pesquisa  foram  a  Observação,  o  Diário  de  Aprendizagem,
Relatórios  das  Aulas  de  Campo  e  Comentários  de  Textos.  Para  a  análise  dos  dados  foram  utilizados  os  cinco  momentos  previstos  na
própria  PHC,  teoria  pedagógica  de  Dermeval  Saviani,  divulgada  no  Brasil  nos  anos  iniciais  da  década  de  1980  e  "traduzida"  por  João
Luiz  Gasparin,  em  2002.  A  análise  dos  dados  demonstra  que  a  PHC  foi  um  referencial  metodológico  que  conseguiu  articular  de  forma
satisfatória  o  tema  abordado.
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Título: O Teatro como meio de comunicação um estudo sobre a utilização do tableau na Proposta Pedagógica 
de Arte do Ensino Fundamental e Médio da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061433034010004P7

Palavra Chave: Teatro; Comunicação; Linguagem Teatral; Arte/Educação.

Resumo:  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  verificar  se  o  teatro  pode  ser  um  meio  de  comunicação  na  situação  en
ino-aprendizagem  proporcionando  a  transmissão  do  conteúdo  escolar  de  Arte  no  Ensino  Fundamental  e  Médio.  Portanto,  nosso
objetivo  se  retém  em  estudar  o  papel  pedagógico  do  teatro  que  se  configura  como  meio  de  comunicação  desde  suas  origens,
desempenhando  diferentes  papéis  nas  sociedades  através  dos  tempos.  Pretendemos  demonstrar  que  o  teatro  é  um  suporte  para
estabelecer  um  processo  comunicativo  entre  emissor/docente  e  receptor  destinatário/educando  por  meio  de  uma  atividade  da  linguagem
teatral,  favorecendo  significativamente  a  construção  do  conhecimento  em  Arte.  Ressaltamos  que  o  desenvolvimento  de  nosso  estudo
seguiu  a  proposta  pedagógica  do  Ensino  de  Arte  da  Secretaria  do  Estado  de  São  Paulo  assim  como  os  Parâmetros  Curriculares
Nacionais,  sendo  realizado  com  os  alunos  da  E.E.  Profª  Wanda  Helena  Toppan  Nogueira.
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Título: As orações relativas na produção escrita de alunos de ensino médio de Teutônia - RS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062342005019009P1

Palavra Chave: Produção Escrita; Ensino Médio; Teutônia.

Resumo:  Este  trabalho  analisa  a  produção  variável  de  orações  relativas  em  contexto  de  sintagma  preposicional.  Além  da  relativa
padrão,  são  outras  as  estratégias  de  relativização,  a  saber  a  relativa  com  pronome  lembrete,  a  relativa  cortadora,  a  relativa  com
preposição  diferente  da  exigida  pela  gramática  normativa  e  a  estratégia  de  esquiva.  As  construções  relativas  em  contexto  de  sintagma
preposicional  foram  obtidas  a  partir  de  produções  escritas  de  alunos  das  escolas  privadas  e  públicas  de  Teutônia,  Rio  Grande  do  Sul,
oriundas  das  3  séries  do  Ensino  Médio.  Foram  consideradas  redações  e  sentenças  induzidas  por  instrumento.  A  análise  foi  realizada
sob  a  perspectiva  da  Teoria  da  Variação,  modelo  laboviano.  O  objetivo  é  identificar  as  variáveis  lingüísticas  e  sociais  envolvidas  no
condicionamento  da  relativa  padrão.  A  relativa  padrão  em  contexto  de  sintagma  preposicional  mostrou-se  como  a  variante  de  maior
aplicação  apenas  nas  produções  textuais.  Nas  sentenças  obtidas  a  partir  da  aplicação  do  instrumento,  a  variante  cortadora  mostrou  ser  a
mais  produtiva.  As  variáveis  lingüísticas  selecionadas  como  estatisticamente  relevantes  à  produção  da  variante  padrão  foram:  Função
Sintática  do  Termo  Relativizado,  Tipo  de  Preposição  Prevista,  Tipo  de  Preposição  Empregada,  Traço  [±  humano]  do  Sintagma
Nominal  Antecedente,  Presença  ou  Ausência  de  Material  Interveniente,  Preposição  usada  pelo  Antecedente  (quando  requerida)  e  pelo
Pronome  Relativo,  Preposição  usada  pela  Oração  Relativa  Antecedente  e  Tipo  de  Pronome  Relativo.  As  variáveis  sociais  foram:  Sexo,
Setor  Escolar,  Série  e  Turno.
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Título: Análise do processo de implantação de uma proposta de sistematização para educação física no ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006533054010002P4

Palavra Chave: Educação física; ensino médio.

Resumo:  Apesar  de  ser  considerada  por  lei  componente  curricular  do  Ensino  Básico  desde  1996,  a  Educação  Física  escolar  se  mostra,
ainda  hoje,  através  da  ação  docente,  ligada  de  forma  hegemônica  aos  conteúdos  esportivos.  O  presente  estudo  se  justifica  diante  da
urgente  necessidade  de  legitimação  da  disciplina  dentro  do  ambiente  escolar.  Para  tanto,  a  proposta  de  Oliveira  (2004),  que  preconiza
uma  sistematização  de  conteúdos  a  serem  trabalhados  ao  longo  das  séries  conforme  a  fase  de  desenvolvimento  e  nível  de  interesse  do
educando,  serviu  como  norte  no  planejamento  das  ações.  Este  trabalho  foi  desenvolvido  junto  a  estudantes  do  Ensino  Médio  do
Colégio  São  Francisco  Xavier,  de  Maringá-PR.  Como  método  de  pesquisa,  foi  adotado  o  modelo  de  pesquisa-ação,  no  intuito  não  só
de  investigação,  mas  também  de  interferência  na  situação  investigada.  A  metodologia  de  ensino  foi  baseada  na  pedagogia
histórico-crítica,  que  traz  como  uma  de  suas  propostas  o  trabalho  de  conteúdos  de  forma  contextualizada,  para  que  possam  ser
utilizados  no  cotidiano.  O  diagnóstico  inicial  foi  baseado  em  entrevistas  realizadas  com  a  diretora,  com  a  coordenadora  pedagógica  e
com  professor  de  Educação  Física  do  Ensino  Médio  do  colégio,  e  em  questionários  aplicados  aos  alunos.  Após,  foi  elaborado  o
planejamento  e  as  aulas  foram  ministradas  durante  dois  bimestres,  segundo  os  princípios  metodológicos  propostos.  A  avaliação  das
ações  realizadas  foi  feita  através  da  observação  do  pesquisador  e  de  novas  entrevistas  e  questionários  ao  final  do  processo.  Foram
obtidos  os  seguintes  resultados:  houve  uma  maior  valorização  da  Educação  Física  e  um  conseqüente  reconhecimento  da  mesma  como
componente  curricular,  e  o  novo  formato  se  mostrou  motivante  e  eficaz  aos  alunos,  dotando  o  professor  de  maiores  recursos
didático-pedagógicos  e  caracterizando  o  movimento  humano  como  algo  importante  a  ser  estudado.
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Título: A Aprendizagem da Química e o Construtivismo no Ensino Médio: Estudo Exploratório em uma 
Escola Estadual no Município de São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061933024014016P0

Palavra Chave: construtivismo; educação em Química; Ensino Médio.

Resumo:  A  introdução  de  práticas  não  tradicionais  no  ensino  da  química  e  física  baseadas  no  construtivismo,  que  privilegia  maior
participação  e  interatividade  entre  alunos  e  docentes,  tem  facilitado  o  processo  de  ensino-aprendizagem  e  está  contribuindo  para  a
aquisição  de  conhecimentos  relacionados  com  os  fenômenos  químicos  e  físicos  que  ocorrem  na  natureza  e  no  cotidiano.  Nesse  sentido,
o  estudo  que  ora  esta  sendo  apresentado  teve  por  objetivo  avaliar  uma  prática  de  ensino  focada  na  abordagem  construtivista  aplicada
em  uma  escola  estadual  do  ensino  médio.  Para  tanto,  foram  utilizados  recursos  cinematográficos  juntamente  com  as  práticas  em
laboratório,  em  grupo,  com  vistas  a  despertar  o  interesse  do  aluno  pela  disciplina  química  e  física.  Foram  desenvolvidas  também
pesquisa  teórica  sobre  os  principais  fundamentos  da  proposta  construtivista  relacionados  com  a  educação  em  química  no  ensino  médio,
pautada  nos  estudos  de  educadores  brasileiros.  A  metodologia  qualitativa,  utilizada  caracterizou-se  por  um  estudo  de  caso  do  tipo
exploratório,  que  contou  com  a  participação  de  alunos  de  uma  escola  estadual  do  município  de  São  Paulo.  Pelos  resultados  obtidos  e
pelos  depoimentos  dos  alunos  participantes,  pode-se  considerar  que  a  utilização  de  filmes  às  práticas  de  laboratório  foi  um  recurso
motivador.  Assim  sendo,  pode  ser  um  auxiliar  significativo  no  processo  de  ensino-aprendizagem  da  química  e  física  no  ensino  médio
na  perspectiva  de  uma  educação  voltada  para  a  cidadania,  como  preconiza  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  nº
9.394/96).  Pelos  resultados  obtidos  e  pelos  depoimentos  dos  alunos  participantes  pode-se  considerar  que  a  troca  de  experiência  e
discussões  que  o  ocorreram  entre  os  alunos  e  o  pesquisador  foram  muito  importantes  para  a  fundamentação  dos  conceitos  e
dificuldades  técnicas  que  muitos  apresentavam.
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Título: Escolhas lexicais em redações escolares como produto de orientações para ensino de produção escrita

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006624009016015P6

Palavra Chave: léxico; redação escolar; ensino de português.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  de  que  forma  a  prática  pedagógica  do  professor  e  sua  orientações  para  o  ensino  da
produção  textual  influenciaram  nas  escolhas  lexicais  realizads  pelos  alunos,  enquanto  autores  de  seus  textos.  Focalizamos  nossa
atenção  nas  aulas  de  redação  realizads  em  uma  turma  de  1º  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  da  rede  pública  localizada  no  município
de  João  Pessoa  -  PB.  Amparados  pelas  teorias  da  Lingüística  Aplicada  e  da  Análise  do  Discurso,  observamos  que  os  alunos
apresentaram  problemas  quanto  às  escolhas  lexicais  realizadas  em  suas  redações,  uma  vez  que  estas  escolhas  ora  não  estão  de  acordo
com  o  registro  lingüístico,  ora  apresentam  problemas  de  natureza  semântica.  Como  o  desempenho  dos  alunos  mantém  estreita
ressonância  com  a  prática  de  ensino  adotada  pelo  professor,  atribuímos  as  dificuldades  dos  alunos  quanto  a  seleção  lexical  ao  fato  de  o
professor  ter  desconsiderado  as  condições  de  produção  dos  textos  escritos,  concebendo  estes  como  um  produto  fechado  em  si  mesmo.
Em  conseqüência  disto,  artificialidade  e  o  simulacro  do  processo  de  ensino-aprendizagem  distanciaram  os  alunos  da  apreensão  do
caráter  dialógico  da  escrita,  de  seus  usos  e  funções  sociais.
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Título: A multimodalidade textual no livro didático de português

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061953001010023P3

Palavra Chave: discurso; texto; texto multimodal; gramática visual.

Resumo:  A  profusão  de  imagens,  nas  práticas  de  escrita,  abriu  espaço  para  mudanças  do  discurso,  colocando  em  evidência  a
linguagem  visual.  Hoje  em  dia,  os  textos  requerem  além  de  aparato  tecnológico,  cores  variadas  e  sofisticados  recursos  visuais.  Entram
em  alta  os  textos  multimodais,  ou  seja,  aqueles  que  empregam  duas  ou  mais  modalidades  semióticas  em  sua  composição.  A  presença
de  textos  compostos  pelas  modalidades  verbal  e  visual  no  livro  didático  de  Português  motivou-me  a  desenvolver  pesquisa  sobre  o
assunto.  Então  surgiu  o  objetivo  deste  trabalho:  analisar,  sob  a  perspectiva  da  Análise  de  Discurso  Crítica  (ADC)  e  da  Teoria  da
Semiótica  Social,  a  forma  como  a  multimodalidade  dos  textos  é  explorada  nos  livros  didáticos  de  Português  do  Ensino  Médio
selecionados  para  análise,  de  forma  a  conduzir  ou  não  os  alunos  à  interpretação  de  todos  os  modos  semióticos  presentes  no  texto.  Para
tanto,  levantei  três  perguntas  de  pesquisa:  1)  As  atividades  propostas  pelo  livro  didático  para  cada  texto  selecionado  levam  o  aluno  à
leitura  crítica  de  todos  os  modos  semióticos  presentes  no  texto?  2)  Como  são  produzidos  os  sentidos  nos  textos  multimodais  que
apresentam  as  modalidades  verbal  e  visual?  3)  Como  é  tratada  a  ideologia  nos  textos  selecionados  para  análise?  Este  estudo  teve  como
fundamentação  teórica  a  Análise  de  Discurso  Crítica  (ADC)  e  a  Teoria  da  Semiótica  Social.  A  construção  do  corpus  da  pesquisa  foi
qualitativa:  selecionei  seis  textos,  formados  pelas  modalidades  verbal  e  visual,  extraídos  de  três  livros  didáticos  de  Português  do
Ensino  Médio  (Volume  Único).  Pela  análise  desses  textos,  com  base  nas  categorias  de  Kress  e  van  Leeuwen  (1996),  de  Fairclough
(2001,  2003)  e  de  Thompson  (1995),  foi  possível  verificar  que  as  modalidades  escrita,  oral  e  visual  concedem  ao  produtor  do  signo  a
realização  do  seu  propósito  ideológico,  o  que  confere  ao  texto  multimodal  um  de  seus  princípios  mais  relevantes:  o  do  poder.  Os
produtores  e  os  leitores  possuem  poder  em  relação  ao  texto,  produzindo  signos  complexos,  sustentados  pelos  interesses  dos
interlocutores.  A  aplicação  das  categorias  analíticas  possibilitou,  ainda,  a  constatação  de  que  as  imagens  integram  argumentos
discursivos  à  parte  do  discurso  falado  ou  escrito  e  de  que  a  composição  das  linguagens  verbal  e  visual  não  é  neutra  ou  livre  de  valores.
O  futuro  nos  reserva  uma  comunicação  mais  intensamente  multimodal  e,  por  isso,  a  escola  deve  buscar  construir  e  transformar  a
realidade  cultural,  por  meio  de  um  ensino  de  produção  e  de  leitura  de  textos  que  trabalhe,  além  da  modalidade  verbal,  a  modalidade
visual  de  forma  sistematizada,  com  base  nas  categorias  da  Gramática  Visual,  para  um  ensino  de  Língua  Portuguesa  que  atenda  às
necessidades  de  um  mundo  multissemiótico  em  transformação.
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Título: Planejo, logo improviso: A sensibilidade na prática docente de professores do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062533017018007P8

Palavra Chave: sensibilidade; planejamento, improvisação; formação.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  finalidade  verificar  a  importância  da  sensibilidade  do  professor  em  sua  prática  educativa  na  elaboração
do  planejamento  de  suas  aulas  e  à  necessidade  da  habilidade  de  improvisar  nas  situações  de  imprevisto.  Concomitantemente,  este
estudo  procurou  através  da  pesquisa  em  educação  do  tipo  etnográfica,  analisar  a  prática  de  duas  professoras  (Matemática  e  Língua
Portuguesa)  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio  quanto  à  questão  do  planejamento  de  suas  aulas,  assim  como,  os  momentos  em  que  o
improviso  se  fez  presente.  Tentando  assim  verificar  se  há  uma  relação  significativa  entre  planejamento  e  improviso,  buscando
possíveis  afinidades  destas  ações  didáticas  com  a  prática  fundamentada  na  sensibilidade.  A  pesquisa  de  campo  teve  durabilidade  de
três  meses,  onde,  foram  aplicados,  além  da  observação  e  registro,  questionários  de  entrevista  às  professoras  e  também,  aos  trinta  e  nove
alunos  pertencentes  à  sala  de  aula  observada.  Com  a  análise  dos  dados  pude  identificar  na  prática  dessas  professoras,  diferenças
significativas  entre  o  que  os  alunos  julgam  ser  uma  prática  dotada  de  sensibilidade  e  àquela  que  não  julgam  ser.  Concomitantemente,
pude  verificar  que  o  uso  da  sensibilidade  é  importante  nas  ações  de  improviso  no  contexto  educacional,  porém  imprescindível  na
elaboração  e  execução  do  planejamento  educativo.  Ressalto,  portanto  que  a  sensibilidade  é,  em  parte,  inata  e  seu  desenvolvimento  é
algo  de  relevante  complexidade  sendo  um  desafio  fundamental  para  trazer  a  formação  de  educadores  para  mais  perto  das  exigências  da
realidade  cotidiana  das  escolas.
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Título: O ensino de línguas para fins específicos como uma proposta de abordagem da língua estrangeira no 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006453001010037P4

Palavra Chave: ensino de língua estrangeira LE; ensino médio; inglês instrumental.

Resumo:  O  Inglês  Instrumental  ficou  conhecido  no  Brasil  como  o  ensino  de  inglês  para  a  leitura,  destinado  ao  desenvolvimento  de
estratégias  de  leitura  e  à  interpretação  de  texto.  No  entanto,  em  sua  origem,  o  ensino  de  Inglês  Instrumental  pode  ser  muito  mais
abrangente  e  englobar  qualquer  habilidade  específica  que  o  aluno  deseje  desenvolver.  Nesta  pesquisa,  é  feita  a  avaliação  de  um  Projeto
de  Inglês  Instrumental,  proposto  por  um  Centro  Binacional  (CB),  dentro  do  ensino  médio  de  duas  escolas  regulares  particulares  do  DF.
O  objetivo  deste  trabalho  é  mostrar  que  um  projeto  como  este  pode  desenvolver  mais  de  uma  habilidade  dentro  da  sala  de  aula,
tornando  o  aprendizado  da  língua  estrangeira  mais  relevante  para  os  alunos,  na  medida  em  que  se  torna  um  curso  sob-medida,  ou
melhor,  um  curso  de  línguas  para  fins  específicos.
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Título: O uso de práticas experimentais e simulação computacional para o ensino de Teoria Cinética dos Gases

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061342019010005P7

Palavra Chave: Simulação Computacional; Teoria Cinética dos Gases.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  um  estudo  combinado  de  simulações  computacionais  e  práticas  experimentais  em  Teoria  Cinética  dos
gases,  na  disciplina  de  física,  no  ensino  médio.  Utilizamos  como  instrumentos  um  pré  teste,  constituído  de  questões  abertas  e  uma
questão  objetiva,  um  guia  de  simulação,  confeccionado  na  estratégia  POE  (Predizer  -  Observar  -  Explicar),  acompanhado  pela
simulação  computacional,  para  os  níveis  de  microscópico  e  simbólico,  e  práticas  experimentais  para  o  nível  macroscópico  (sensório),
um  pós  teste  e  entrevistas  individuais  semi  estruturadas.  Inicialmente  analisamos  as  concepções  dos  estudantes  indicadas  pela  literatura
no  conteúdo  em  foco,  bem  como  a  sua  capacidade  representacional  nos  níveis  macroscópio,  microscópio  e  simbólico,  tanto  antes  como
após  a  aplicação  das  simulações.  Objetivamos  analisar  a  evolução  conceitual  dos  estudantes.  Os  resultados  indicam  que  nos  três  níveis
representacionais  pode  se  observar  uma  substancial  melhora  em  direção  a  concepções  científicas  após  a  utilização  combinada  da
simulação  computacional  e  das  práticas  experimentais.  Tal  melhora  em  nível  representacional  macroscópicofoi  atestada  por  nossa
análise  quantitativa,  e  nos  níveis  representacionais  microscópico  e  simbólico  foi  atestada  por  nossa  análise  quantitativa.
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Título: Agroecologia e Educação: Ações pedagógicas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - 
MST

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061441001010038P7

Palavra Chave: Agroecologia; Pedagogia; Sociedade.

Resumo:  O  trabalho  se  propõe  a  examinar  o  conteúdo  das  concepções  e  práticas  de  ensino  vinculadas  ao  Movimento  dos
Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra,  bem  como  seu  efeito  na  formação  de  jovens  agricultores  que  freqüentam  um  curso  de  ensino  médio
conduzido  pelo  MST  comparativamente  ao  ensino  oferecido  por  uma  Escola  Técnica  Federal,  ambos  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul.
Foram  realizadas  entrevistas  para  avaliar  em  que  grau  os  dois  grupos  conhecem  e  estão  comprometidos  com  um  ensino  orientado  pela
agroecologia,  bem  como  se  o  ensino  ao  qual  são  submetidos  são  capazes  de  transformar  sua  visão  de  mundo  em  direção  a  práticas
produtivas  não  agressivas  ao  ambiente  e  à  sociedade.  Conclui  que  a  ação  pedagógica  levada  pelo  MST  é  bastante  diferenciada  do
ensino  convencional;  sua  concepção  tende  a  dotar  os  estudantes  de  uma  visão  bem  mais  crítica  quanto  aos  processos  produtivos
organizados  em  torno  da  Revolução  Verde,  bem  como  os  induz  a  assumir  uma  postura  igualmente  crítica  e  transformadora  da
realidade.
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Título: A educação ambiental no ensino médio brasileiro: filosofia, diretrizes e realidade - uma análise crítica 
junto aos alunos do município de Tibau do Sul/RN e aos professores responsáveis

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061023001011036P0

Palavra Chave: Educação ambiental formal; Sociedades sustentáveis; Agenda 21.

Resumo:  Este  trabalho  foi  realizado  com  o  objetivo  de  analisar  o  quadro  atual  da  Educação  Ambiental  no  Ensino  Médio  de  Tibau  do
Sul/RN  a  fim  de  verificar  a  sua  coerência  com  os  princípios  filosóficos  consagrados  pelos  grandes  acordos  internacionais  e  a  sua
consonância  com  a  legislação  nacional  pertinente.  Trata-se  de  uma  questão  ainda  não  analisada  a  fundo,  mas  certamente  urgente,  visto
a  crescente  gravidade  da  crise  ambiental  e  a  falta  de  progresso  real  no  sentido  de  construirmos  uma  sociedade  sustentável.  A
Declaração  de  Tbilisi,  a  Agenda  21  e  os  demais  tratados  globais  ratificados  pelo  Brasil  enfatizam  o  papel  fundamental  da  escola  na
formação  do  cidadão  consciente  que  levará  a  sociedade  rumo  à  sustentabilidade.  No  entanto,  pesquisas  realizadas  em  diversas  regiões
do  Brasil  sobre  a  Educação  Ambiental  no  Ensino  Fundamental  mostram  que,  apesar  dos  alicerces  legais  excelentes,  existem  graves
inconsistências  na  execução  desse  papel.  Assim  sendo,  no  projeto  atual,  tomou-se  como  hipótese  a  ser  investigada  a  asserção  de  que,
no  município  enfocado,  as  diretrizes  oficiais  de  Educação  Ambiental  não  estão  sendo  plenamente  cumpridas  no  Ensino  Médio,  quer  no
seu  conteúdo  temático  quer  na  forma  de  abordagem  metodológica.  O  pequeno  município  litorâneo  de  Tibau  do  Sul,  no  Nordeste  do
Brasil,  foi  escolhido  porque  manifesta  de  forma  contundente  os  problemas  do  desenvolvimento  apressado  numa  área  de  grande
expressividade  natural.  A  Educação  Ambiental  seria  um  valioso  instrumento  para  capacitar  melhor  as  novas  gerações,  evitando  a
evolução  de  um  quadro  cada  vez  mais  sério  e  irreversível.  Objetivando  testar  a  hipótese,  realizou-se  um  levantamento  usando  como
instrumento  principal  uma  série  de  questionários  escritos  aplicados  a  todos  os  atores  diretamente  envolvidos:  aos  diretores  das  três
escolas  relevantes,  aos  professores  das  diversas  disciplinas  e  a  todos  os  estudantes  de  Ensino  Médio  residentes  no  município  de  Tibau
do  Sul/RN  que  freqüentavam  essas  escolas  no  meio  do  ano  letivo  de  2006,  inclusive  os  que  estudavam  fora  do  município.  Os
questionários  visam  avaliar  a  qualidade  da  formação  intelectual  e  ética  proporcionada  pelas  escolas  no  cumprimento  do  seu  papel  de
preparar  alunos  conscientes  e  críticos  no  tocante  às  questões  ambientais.  Não  foi  feito  amostragem,  visto  que  o  propósito  foi  entrevistar
toda  a  população  alvo.  O  universo  atingido  (em  comparação  com  o  esperado)  foi:  diretores  3  (3);  professores  13  (46)  e  alunos  267
(cerca  de  435).  Os  resultados  revelam  amplas  divergências  entre  o  que  acontece  na  prática  na  escola  e  o  que  preconizam  a  Lei  de
Diretrizes  e  Bases,  a  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental  e  outros  instrumentos  legais  brasileiros  decorrentes  dos  pactos
internacionais.  Na  análise  dessas  incoerências  procura-se  distinguir  entre  as  falhas  relacionadas  especificamente  ao  tema  Meio
Ambiente  e  as  atribuíveis  ao  estado  geral  do  ensino  secundário  no  Brasil,  segundo  apontam  as  pesquisas  consultadas.  Para  superar  as
deficiências  constatadas,  o  autor  propõe  algumas  medidas  que  oferecem  possibilidades  de  retomar  o  processo  de  reforma  do  Ensino
Médio  brasileiro  no  tocante  ao  Meio  Ambiente,  sem  que  haja  necessidade  de  formular  as  diretrizes.  Entre  as  recomendações,
incluem-se:  1)  flexibilizar  o  modelo  de  ensino  de  Educação  Ambiental,  possibilitando  a  sua  implantação  como  disciplina  própria  ou
(melhor)  a  sua  inserção  específica  em  cada  disciplina  do  currículo;  2)  readequar  os  cursos  de  licenciatura  em  todas  as  áreas
disciplinares  para  garantir  uma  boa  formação  inicial  e  continuada  de  Educação  Ambiental  para  os  futuros  professores;  3)  oferecer
incentivos  reais  à  colaboração  interdisciplinar  na  escola;  4)  multiplicar  e  estreitar  as  relações  entre  as  escolas  e  as  ONGs  ambientalistas
e  sociais;  5)  criar  mecanismos  para  fomentar  as  aulas  de  campo,  as  vivências  e  os  trabalhos  práticos,  abrangendo  as  paisagens  e  os
problemas  comunitários  da  região;  6)  aproveitar  melhor  as  redes  de  instituições  e  as  redes  temáticas  já  existentes  nas  áreas  de  ensino  e
de  meio  ambiente;  7)  fazer  melhor  uso  da  crescente  "cibercultura"  para  promover  colaboração  entre  grupos  de  pessoas,  instituições,
regiões e países lançando novas teias de relacionamentos através das novas redes interativas de comunicação fortalecendo o espírito
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Academina
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Palavra Chave: leitura; poesia; metáfora; competência metafórica.

Resumo:  O  conceito  chomskiano  de  "competência"  vem  sendo  amplamente  aplicado  aos  estudos  de  aquisição  de  línguas  estrangeiras
sob  a  designação  de  "competência  metafórica",  i.e.,  a  habilidade  específica  do  leitor  de  decodificar  a  linguagem  em  seu  aspecto
simbólico  e  referencial.  Tal  habilidade  revela-se  condição  sine  qua  non  para  a  leitura  de  textos  literários,  em  geral,  e  de  poesia,  em
particular,  uma  vez  que  esta  é  definida  universalmente  a  partir  do  próprio  trabalho  com  a  metáfora.  Estudos  na  área  da  recepção  de
textos  literários  são  raros  no  Brasil;  no  campo  da  competência  metafórica,  são  praticamente  inexistentes.  O  Indicador  Nacional  de
Alfabetismo  Funcional  (INAF)  impõe-se  como  parâmetro  mais  próximo,  porém  seu  campo  de  análise  é  a  leitura  em  geral  -  e  não  a
leitura  literária  em  particular.  Esta  ausência  de  estudos  é  um  dos  índices  do  injustificado  desinteresse  do  meio  acadêmico,  como  um
todo,  pela  questão  do  papel  do  leitor,  sua  formação  e  suas  deficiências,  na  prática  da  leitura.  Desde  a  década  de  1960,  tornou-se
impossível  desprezar  a  importância  do  leitor  no  processo  da  criação  literária,  como  comprovam  os  trabalhos  pioneiros  de  Bakhtin,
retomados  por  Barthes  e  Sartre,  Eco  e  Iser.  Contudo,  entre  nós,  pouco  ou  nada  tem  sido  feito  para  avaliar  as  reais  necessidades  e
carências  dos  (raros)  leitores  do  texto  literário  -  e  em  especial  do  texto  poético.  Desta  forma,  o  objetivo  do  presente  trabalho  é  medir  -
na  medida  do  possível  -  a  competência  metafórica,  ou  a  "habilidade  de  ler  poesia",  com  base  nos  sentidos  que  estes  leitores  venham  a
construir  quando  confrontados  com  diferentes  metáforas  poéticas.  Nossa  própria  história  como  professores  de  língua  portuguesa  nos
permitiu  partir  da  constatação  empírica  de  que  tal  habilidade  encontra-se  em  um  momento  particularmente  crítico,  já  que
particularmente  crítica  é  a  capacidade  de  tais  leitores  de  lidar  com  as  informações  que  lhes  são  transmitidas  em  velocidade  cada  vez
maior.  Para  comprovar  esta  verdadeira  crise  do  leitor,  elaboramos  questionários  específicos,  segundo  os  princípios  teóricos  da  Teoria
dos  Atos  de  Fala  (Searle),  e  os  apresentamos  a  leitores  que,  em  tese,  mantêm  um  contato  estreito  e  continuado  com  o  texto  poético:
alunos  do  último  ano  do  Ensino  Médio.
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Título: Função do 1º grau: Um estudo sobre seus registros de representação semiótica por alunos da 1ª série do 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006251001012001P0

Palavra Chave: função do 1º grau; registros de repres semiótica; conversões.

Resumo:  Na  tentativa  de  compreender  melhor  o  funcionamento  cognitivo  dos  alunos  em  relação  às  dificuldades  da  disciplina  de
matemática,  mais  especificamente  no  caso  de  função  do  1º  grau,  apoiamos  nossa  investigação  na  teoria  dos  registros  de  representação
semiótica  de  Raymond  Duval,  explorando  situações  em  que  alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio  são  chamados  à  construção  do
conceito  de  função  do  1º  grau.  Realizamos  nosso  estudo  a  partir  de  um  levantamento  de  aspectos  epistemológicos  do  conceito  de
função,  de  documentos  oficiais  que  tratam  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  da  análise  de  alguns  materiais  didáticos  impressos  e
também,  da  aplicação  e  interpretação  de  uma  seqüência  didática  por  nós  elaborada.  Procuramos  explorar  nessa  seqüência  didática
alguns  registros  de  representação  semiótica  como:  gráfico,  a  escrita  algébrica,  tabelas  e  a  língua  natural;  tentando  compreender  como
essas  formas  de  linguagem  se  mostram  disponíveis  para  sua  utilização  e  coordenação  em  torno  do  conceito  matemático  função  do  1º
grau.  Nossa  investigação  se  concentrou  na  análise  de  algumas  atividades  cognitivas  envolvidas  nas  transformações  (tratamentos  e  as
conversões).  Acreditamos  que  nossa  pesquisa  possa  contribuir  para  a  compreensão  do  modo  como  processos  matemáticos,
relacionados  a  registros  de  representação  semiótica  de  conteúdos  específicos,  são  mobilizados  pelos  alunos,  sobretudo,  nas  atividades
que  exigem  a  conversão  entre  diferentes  registros,  o  que  para  Duval  (1995)  é  condição  necessária  para  a  aprendizagem  de  um  conceito
matemático.
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Título: As contribuições do ensino de história ao processo de formação da cidadania: Um estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006620001010008P8

Palavra Chave: História; Ensino; Cidadania; Ensino Médio.

Resumo:  A  presente  dissertação  analisa  as  contribuições  do  Ensino  da  História  para  o  processo  de  formação  da  cidadania  dos  alunos
do  Ensino  Médio  tendo  como  referência  as  principais  correntes  historiográficas  presentes  no  meio  acadêmico  e  escolar  os  estudos
desenvolvidos  por  Althusser;  Passeon.  Bourdieu.  Objetiva  analisar  as  práticas  pedagógicas  do  professor  de  História  e  as  concepções
dos  alunos  sobre  o  ensino  de  História.  Para  captar  a  prática  pedagógica  dos  professores  utilizou-se  entrevistas  semi-estruturadas.  Em
relação  aos  alunos  aplicou-se  questionários.  A  pesquisa  empírica  foi  desenvolvida  em  duas  escolas  públicas  -  Liceu  Maranhense  e
Complexo  Educacional  Edson  Lobão.  Conclui  que  o  ensino  de  História  poderá  contribuir  para  o  processo  de  formação  da  cidadania  do
aluno  do  Ensino  Médio,  entretanto  pode  constatar  que  não  vem  acontecendo,  pois  as  concepções  de  história  e  cidadania  veiculadas
pelos  professores  e  principalmente  pelos  alunos,  ainda  estão  fortemente  perpassadas  de  concepções  positivistas,  dificultando  a  análise,
a  reflexão  e  a  percepção  pelo  aluno,  de  sua  posição  de  sujeito  da  história.
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Título: Química aplicada ao cotidiano do aluno: O ensino de química para a formação do cidadão

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006342005019026P3

Palavra Chave: Cidadania; Educar pela pesquisa; Cotidiano escolar; Autonomia.

Resumo:  A  presente  pesquisa  é  o  relato  da  análise  sobre  que  contribuições  a  proposta  de  trabalho  -  unidades  de  aprendizagem  -  pode
trazer  ao  processo  de  construção  da  cidadania  na  disciplina  de  química.  Por  meio  da  análise  de  depoimentos  e  de  situações  em  sala  de
aula,  são  apresentadas  neste  trabalho  as  diversas  atividades  que  auxiliaram  na  construção  da  aprendizagem  em  química  e  que  levam  o
aluno  à  aplicação  do  conteúdo  no  seu  cotidiano.  O  estudo  foi  aplicado  a  dezoito  alunos  do  Ensino  Médio  de  uma  Escola  Pública  de
Porto  Alegre  e  foi  desenvolvido  com  a  proposta  do  educar  pela  pesquisa,  no  qual  os  alunos  conciliaram  o  (pré)conhecimento  com  o
novo  conhecimento  químico,  desenvolvendo  a  pesquisa  e  o  diálogo  em  sala  de  aula,  tendo  o  professor  como  mediador  do  processo  de
aprendizagem.  Os  estudos  teóricos  discorrem  sobre  a  pesquisa  em  sala  de  aula,  unidade  de  aprendizagem,  autonomia,  construção  da
cidadania  e  professor  como  agente  transformador.  A  análise  dos  dados  me  fez  verificar  que  é  possível  criar  condições  em  aula  para  a
construção  da  cidadania  em  um  conteúdo  da  área  científica.  O  desenvolvimento  da  unidade  de  aprendizagem  permitiu  que  as  idéias
prévias  dos  alunos  fossem  contempladas,  associadas  ao  conteúdo  estudado  e  aplicadas  no  cotidiano.  Assim,  foi  possível  identificar
fatores  que  levam  o  aluno  no  caminho  da  construção  da  cidadania.

Data Pesquisa: 13/12/2008

Autor: Clarete Calcagnotto da Silva

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 1.409 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1410

Título: A metáfora na leitura em língua estrangeira: Efeitos de uma intervenção pedagógica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063631003010016P8

Palavra Chave: metáfora; pesquisa-ação.

Resumo:  Este  estudo  tem  como  foco  geral  a  compreensão  da  linguagem  metafórica  em  textos  de  língua  estrangeira  (LE).  Como
objetivos  específicos,  a  pesquisa  se  propõe  a:  a)  verificar  até  que  ponto  a  presença  de  metáforas  constitui  um  obstáculo  para  a
compreensão  de  um  texto  em  LE  e  b)  investigar  de  que  forma  esse  obstáculo  poderia  ser  minimizado  com  uma  sensibilização
pedagógica  voltada  para  a  metáfora.  A  pesquisa  utiliza-se  de  dois  eixos  teóricos  principais:  teorias  de  leitura  e  teorias  de  metáfora.  No
primeiro  caso,  adotou-se  uma  visão  interacional  e  sócio-histórica  de  leitura  (Nunes,  1992,  Amorim,  1997).  No  segundo,  seguiu-se  a
abordagem  cognitiva  da  metáfora  (Lakoff  e  Johnson,  1980/2002),  em  que  essa  figura  é  vista  como  uma  figura  de  pensamento,  e  não  só
de  linguagem,  que  está  presente  no  discurso  do  dia-a-dia,  mantendo  uma  forte  relação  com  a  cultura  (Kövecses,  2005).  A  metodologia
adotada  foi  de  base  qualitativa.  A  pesquisa  foi  realizada  com  alunos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública,  tendo  como  instrumentos
atividades  escritas  e  protocolo  verbal  em  grupo.  Um  texto  rico  em  linguagem  metafórica  foi  utilizado  como  base  das  atividades  de
leitura.  A  análise  dos  resultados  indicou  que,  após  uma  sensibilização  pedagógica  conduzida  pela  professora,  houve  um
aprimoramento,  por  parte  dos  alunos,  da  compreensão  das  expressões  metafóricas  presentes  no  texto,  corroborando  assim  a  visão  de
Lazar  (2003)  e  Lima  (2005)  sobre  a  importância  de  se  abordar  a  metáfora  pedagogicamente.
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Título: Ensino de Lingua Portuguesa: Por uma Educação Linguistica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063033005010022P6

Palavra Chave: Educação; Linguistica; Gramatica; Ensino.

Resumo:  Esta  dissertação  apresenta  uma  proposta  de  ensino  de  Língua  Portuguesa  que  fuja  das  perspectivas  tradicionais.  O  público
alvo  são  alunos  egressos  do  ensino  médio,  que  fazem  cursinhos  para  Concurso  Público  e  precisam  (re)aprender  o  Português.  Para
tanto,  faz-se  necessário  fundamentar  o  processo  de  ensino  tradicional  por  meio  de  uma  Educação  Lingüística  em  função  da  pedagogia
da  gramática.  O  trabalho  estrutura-se  em  três  capítulos,  seguidos  da  conclusão.  Num  primeiro  momento  (capítulo  1),  a  Educação
Lingüística  será  caracterizada  e  articulada  a  partir  de  aspectos  pedagógicos  e  aspectos  lingüísticos.  Num  segundo  momento  (capítulo
2),  serão  apresentadas  algumas  teorias  capazes  de  fundamentar  um  ensino  da  língua  mais  relevante  e  eficiente.  Para  isso,  toma-se  como
ponto  de  referência  concepções  e  tipos  de  gramáticas.  Num  terceiro  momento  (capítulo  3),  como  ilustração,  são  apresentadas  algumas
orientações  e  sugestões  de  atividades  em  função  da  pedagogia  da  gramática  que  poderão  ser  desenvolvidas  no  âmbito  da  escrita,  da
reflexão  gramatical  e  até  mesmo  da  oralidade.  Por  fim,  há  um  segmento  (conclusão)  em  que  se  tecem  considerações  acerca  dos
procedimentos  de  ensino  e  aprendizagem  de  Língua  Portuguesa  com  vistas  a  uma  Educação  Lingüística  que  objetiva  tornar  o  indivíduo
um  poliglota  dentro  de  sua  própria  língua.  Os  resultados  obtidos  mostram  que  a  Educação  Lingüística  em  função  da  pedagogia  da
gramática  pode  funcionar  bem  em  sala  de  aula  quando  se  leva  em  consideração  a  língua  funcional  a  cada  momento  de  sua  utilização.
Pode-se  verificar,  ainda,  que  ensinar  Língua  Portuguesa  na  perspectiva  de  uma  Educação  Lingüística  contribui  para  a  construção  de
um  perfil  mais  crítico-reflexivo  do  aluno,  podendo  ajudá-lo  a  superar  as  dificuldades  e  inseguranças  no  aprendizado  de  Língua
Portuguesa.
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Título: A comunidade disciplinar de ensino de física na produção de políticas de currículo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061931004016006P5

Palavra Chave: disciplina; ensino de física; políticas de currículo.

Resumo:  Esta  dissertação  estuda  a  participação  da  comunidade  disciplinar  de  ensino  de  física  no  processo  de  produção  de  políticas  de
currículo,  especificamente  relacionadas  a  esta  disciplina  no  ensino  médio.  O  estudo  é  realizado  com  base  em  textos  escritos  por
especialistas  dessa  comunidade  disciplinar  entre  os  anos  de  1995  e  200,  publicados  nos  anais  dos  principais  eventos  e  em  revistas
Qualis  A  da  área.  A  análise  tem  por  objetivo  compreender  os  processos  discursivos  que  produzem  certos  sentidos  e  significados
privilegiados  nesses  textos  e  que  os  direcionam  ao  atendimento  de  determinadas  finalidades  sociais.  O  foco  da  análise  se  voltou  para  os
discursos,  com  respeito  às  concepções  de  competências,  interdisciplinaridade  e  contextualização  do  ensino,  e  para  os  critérios  de
organização  e  seleção  de  conteúdos  curriculares  para  a  física.  O  estudo  se  fundamenta  especialmente  nas  teorizações  sobre  políticas
curriculares  de  Stephen  Ball  e  nas  investigações  sobre  o  desenvolvimento  histórico  das  disciplinas  escolares  realizadas  por  Ivor
Goodson.  Desse  modo,  entendo  que  as  políticas  de  currículo  são  produzidas  por  discursos  que  circulam  em  diferentes  espaços-tempo
educacionais,  em  processos  discursivos  de  recontextualização  por  hibridismo,  de  forma  não-verticalizada  ou  linear.  A  partir  da  análise
aqui  realizada,  defendo  que  a  comunidade  disciplinar  de  física  participa  significativamente  como  mediadora  entre  os  diferentes
contextos  de  produção  de  políticas  curriculares.  Particularmente,  procuro  argumentar  que  os  discursos  têm  associado,  pro  intermédio
de  recontextualizações  por  hibridismo,  idéias  de  interesse  do  mundo  produtivo  a  outras  mais  diretamente  relacionadas  às  expectativas
do  meio  acadêmico  e  científico.  Ao  mesmo  tempo,  argumento  que  essas  associações  também  envolvem  perspectivas  pedagógicas
diversas,  que  contribuem  para  a  legitimação  desses  discursos  junto  à  comunidade  educacional  e  às  escolas.
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Título: O imprevisto futuro das calculadoras nas aulas de matemática no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063040001016001P0

Palavra Chave: Educação Matemática; Calculadora; Concepções.

Resumo:  Este  é  um  estudo  que  visava  compreender  algumas  facetas  da  relação  entre  o  professor  de  Matemática  e  o  conhecimento  de
sua  disciplina  em  situações  onde  a  calculadora  poderia  ser  utilizada  como  recurso  durante  suas  aulas  no  Ensino  Médio.  Na
investigação,  adotou-se  a  hipótese  de  que  o  uso  da  calculadora  poderia  favorecer  a  compreensão  de  conceitos,  algoritmos,  e  auxiliar  na
resolução  de  problemas.  Como  metodologia,  para  aquele  estudo  inicial,  utilizou-se  a  observação  do  trabalho  de  dois  professores  da
rede  pública  estadual  do  Paraná  em  sala  de  aula,  além  de  entrevistas  com  ambos.  Embora  o  uso  da  calculadora  nas  aulas  de  Matemática
seja  um  tema  "antigo",  o  desenvolvimento  do  estudo  mostrou  que  suas  intenções  iniciais  não  seriam  alcançadas,  talvez  pelo  fato  do
assunto  aparentemente  ter  sido  deixado  de  lado  e,  certamente,  em  vista  do  que  foi  observado  nas  aulas,  segundo  o  desenho  original  da
pesquisa.  Constatou-se  que  o  uso  da  calculadora  nas  aulas  de  Matemática  depende  de  condicionantes  tão  diversos  -  como  a  formação
do  professor,  suas  concepções  sobre  o  que  é  a  Matemática  e  o  seu  ensino,  das  diretrizes  da  escola  e  do  governo  -,  que,  em  verdade,  não
há  uso  da  calculadora:  apenas  momentos  de  permissão  "do  uso",  sob  controle.  Este  estudo  disserta,  então,  sobre  um  futuro  que  não  foi
previsto  pelos  educadores:  a  ausência  da  calculadora  nas  salas  de  aula,  e  sugere  alternativas  para  ampliar  as  possibilidades  a  que  estão
sujeitos  os  alunos.
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Título: O quadro de escrever como recurso facilitador de interação e aprendizagem dos alunos no processo de 
avaliação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061615001016033P8

Palavra Chave: Avaliação; Quadro de escrever; Obstáculo Didático.

Resumo:  Esse  estudo  teve  como  objetivos:  1.  Investigar  os  resultados  da  aprendizagem  dos  alunos,  decorrente  de  uma  experiência  de
avaliação,  usando  como  recurso  facilitador  o  quadro  de  escrever.  2.  Utilizar  procedimentos  que  possibilitem  a  participação  do  aluno
nas  atividades  avaliativas  desenvolvidas  no  quadro  de  escrever.  Foi  desenvolvida  em  uma  turma  do  1º  ano  do  Ensino  Médio,  em  escola
pública  federal  do  estado  do  Pará.  Os  resultados  indicam  que  o  uso  do  quadro  de  escrever  de  forma  interativa  facilita  a  aprendizagem
dos  alunos  quando  considerados  aspectos  didático-pedagógicos  inerentes  às  tendências  em  Educação  Matemática,  tais  como  a
avaliação  diagnóstica,  a  interação  social,  o  contrato  didático,  o  erro  e  os  obstáculos  epistemológicos.  Por  fim,  conclui-se  que  o  quadro
de  escrever  deve  ser  ressiginificado  na  prática  pedagógica  do  professor  de  matemática.
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Código: 1415

Título: Atividades musicais extracurriculares e aulas de artes nas escolas estaduais de ensino médio do 
município de Curitiba

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062740001016001P0

Palavra Chave: Ensino Médio; Arte; Música.

Resumo:  Sobre  a  base  teórica  das  concepções  de  homem,  cultura  e  arte  do  materialismo  histórico  e  dialético,  e  tendo  como  ponto  de
partida  dados  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Paraná  (2004),  a  pesquisa  objetiva  definir  e  analisar  as  atividades
extracurriculares  referidas  à  música,  que  ocorrem  simultaneamente  com  o  ensino  de  conteúdos  de  música  nas  aulas  de  Artes,  nas
Escolas  de  Ensino  Médio  da  Rede  Estadual  de  Ensino  no  Município  de  Curitiba,  capital  do  Estado  do  Paraná  -  Brasil.  Para
fundamentar  a  análise  do  tratamento  que  a  música  vem  recebendo  nas  escolas,  situou-se  a  arte/música  no  ambiente  cultural  da
sociedade  capitalista,  com  enfoque  nos  diversos  papéis  que  a  música  pode  desempenhar  em  tal  sociedade,  a  partir  do  que  se  delineou  a
situação  do  jovem  estudante  do  Ensino  Médio  frente  a  esse  conjunto  de  determinações.  A  coleta  dos  dados  foi  realizada  no  ambiente
das  escolas,  em  entrevistas  não-estruturadas  com  alunos  e  professores  de  Artes,  cujas  análises  permitiram  concluir  que,  embora  exista
interesse  por  parte  do  corpo  docente  e  discente  em  desenvolver  atividades  musicais,  estas  estão  praticamente  ausentes  do  contexto
escolar  estudado,  em  decorrência  de  dificuldades  relacionadas  ao  sistema  institucional,  à  formação  dos  professores  e  ao
desconhecimento  da  função  efetiva  da  arte  no  processo  educativo.
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Título: A música caipira em aulas de História: Questões e possibilidades

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20065740001016001P0

Palavra Chave: Música caipira; Ensino de História; Ed. Histórica.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  tema  a  música  caipira/sertaneja  nas  aulas  de  História.  Estes  gêneros  foram  escolhidos  em  função  de
sua  importância  no  âmbito  da  cultura  brasileira,  sendo  considerados  como  relevantes  para  se  compreender  a  relação  passado/presente.
Parte-se  do  pressuposto  de  que  as  letras  das  canções  podem  sem  entendidas  como  elementos  históricos  contextualizados  e  de  que  é
necessário  discutir  quais  as  formas  mais  adequadas  de  se  incorporar  a  música  nas  aulas  de  História.  A  pesquisa  de  campo  foi  realizada
em  duas  etapas.  Na  primeira,  foram  analisados  os  manuais  didáticos  desta  disciplina  aprovados  pelo  Programa  Nacional  do  Livro
Didático  entre  os  anos  de  2002  e  2005,  com  a  finalidade  de  verificar  se  a  música  caipira./sertaneja  está  presente  e  também  para
identificar  a  forma  como  os  autores  propõem  ou  sugerem  a  sua  utilização  nas  aulas.  As  análises  apontaram  para  uma  ausência  da
música  caipira/sertaneja  nos  manuais  didáticos  pesquisados.  A  partir  dessa  constatação,  estruturou-se  uma  segunda  etapa,  trabalho  de
campo  desenvolvido  em  uma  escola  pública  de  Ensino  Médio,  com  jovens  da  primeira  série.  Foram  utilizados  inicialmente  dois
questionários,  com  o  objetivo  de  identificar  aspectos  sócio-econômicos-culturais  dos  alunos  e  das  famílias,  assim  como  a  significância
da  música  em  suas  vidas  e  a  presença  ou  ausência  da  música  caipira/sertaneja  na  cultura  de  origem.  Após  a  aplicação  dos
questionários,  foi  desenvolvida  uma  atividade  com  uma  música  caipira,  buscando  compreender  as  relações  que  os  alunos  podem
estabelecer  com  esse  gênero,  no  ensino  e  aprendizado  de  conhecimentos  históricos.  Os  resultados  permitiram  constatar  que:  a)  os
jovens  participantes  da  investigação,  na  sua  grande  maioria,  não  consomem  músicas  do  gênero  caipira/sertanejo;  b)  esse  gênero  está
presente  no  passado  da  maioria  de  suas  famílias  e  que  é  consumido  no  espaço  familiar  de  muitos  alunos;  c)  mesmo  não  apreciando  o
gênero,  os  alunos  mostraram-se  disponíveis  para  o  desenvolvimento  de  uma  atividade  escolar  com  a  música  caipira  e,  ao  concluírem  o
trabalho,  mostraram-se  capazes  de  valorizar  o  gênero  como  parte  da  cultura  brasileira  e  como  possibilidade  para  aprender  História.  Em
conclusão,  defende-se  a  possibilidade  de  trabalho  com  a  música  caipira  em  sala  de  aula  como  forma  de  contribuir  para  o  entendimento
de  vários  temas  históricos,  como  recurso  para  ler  e  compreender  historicamente  o  passado  e  como  forma  de  valorização  e  respeitar  as
diferentes  culturas  que  compõem  a  cultura  brasileira.
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Código: 1417

Título: Despertando o interesse dos alunos do ensino médio pela história: Estratégias didático pedagógicas na 
utilização da historiografia e dos recursos audiovisuais no processo ensino/aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200630133130019001P6

Palavra Chave: Educação; História; Recursos Audiovisuais.

Resumo:  O  ensino  de  História  na  sala  de  aula  tem  assumido  uma  postura  teórica,  elaborada  pela  historiografia  conservadora  para
cultuar  os  heróis  e  a  memória  da  nação.  Novas  abordagens  da  História  têm  surgido,  sem  no  entanto,  atingir  profundamente  a  escola.  As
transformações  ocorridas  na  produção  do  conhecimento  histórico  foram  recebidas  pela  escola  como  novidade  e  possibilidade  de
mudanças  pedagógicas.  Muitos  professores,  no  desejo  de  renovarem  a  sua  prática  educacional,  pretenderam  transferir  as  inovações
metodológicas  ocorridas  na  universidade  para  o  interior  da  sala  de  aula.  No  entanto,  o  desconhecimento  das  novas  posturas
metodológicas  acarretou  mudanças  apenas  na  aparência.  Os  conteúdos  continuaram  sendo  tratados  como  antes.  Os  alunos  continuaram
a  ser  colocados  diante  de  uma  História  que  desconsiderava  sua  vivência  e,  em  grande  parte,  era  incompreensível  e  desinteressante  para
eles.  A  proposta  esta  dissertação  está  centrada  na  valorização  do  aluno  levando  em  conta  seu  imaginário  suas  experiências  e  suas
diferenças,  pretendendo  recuperar  sua  capacidade  de  construir  o  conhecimento  e  de  aprender,  desenvolvendo  nele  a  autonomia
necessária  para  continuar  os  estudos  e  compreender  melhor  o  mundo  em  que  vive.  Apresentamos  como  exemplo  de  trabalho
pedagógico  realizado  em  sala  de  aula,  o  documentário  feito  pelos  alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Módulo  de
Caraguatatuba  sobre  a  "Tromba  d  água  de  1967".  Os  alunos  realizaram  a  pesquisa  com  prazer  porque  se  sentiram  reconstruindo  a
História  de  Caraguatatuba.  O  ensino  de  História  nessa  perspectiva,  não  nega  o  saber  que  constitui  o  acúmulo  da  ciência,  mas  procura
também  construir  e  reconstruir  com  o  aluno,  um  saber  que  tenha  sentido  no  contexto  de  suas  experiências  e  de  seu  grupo  social.
Ensinar  História,  portanto  é  criar  a  possibilidade  de  investigação,  não  separando  ensino  e  pesquisa,  aprendizagem  e  pesquisa.  Essa
atitude  perante  o  conhecimento  precisa  ser  assumida  pelo  professor  e  pelo  aluno.  Entendemos  que  despertar  o  interesse  pela  História
nos  alunos  faz  parte  de  uma  luta  maior  por  uma  sociedade  mais  responsável  pelo  seu  destino.  O  objetivo  deste  trabalho  é,  portanto,  a
partir  da  construção  dos  conhecimentos  que  dizem  respeito  à  vida  da  comunidade,  possibilitar  o  desenvolvimento  de  valores  éticos  e
solidários  que  possam  conduzir  o  aluno  a  compor  com  a  sociedade  seus  instrumentos  de  defesa  e  ação  social.
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Título: Currículo e ensino de História: entre o prescrito e o vivido. Vitória da Conquista-BA, Brasil 
(1993-2000)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200628432006012003P1

Palavra Chave: Ensino de história; Currículo; Práticas docentes.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objeto  de  estudo  o  currículo  e  o  ensino  de  História  no  nível  médio  na  cidade  de  Vitória  da
Conquista,  BA,  Brasil,  nos  anos  de  1993  a  2000.  Seu  objetivo  geral  é  analisar  os  currículos  de  História  prescritos  e  vividos  no  ensino
médio  da  rede  pública  estadual  deste  município.  Os  objetivos  específicos  são:  1)  Identificar  e  discutir  os  currículos  oficiais  prescritos,
tanto  em  nível  nacional  como  estadual  e  os  livros  didáticos  sugeridos  pela  SEC-BA  para  o  ensino  de  História  no  nível  médio,  durante  o
recorte  temporal  da  pesquisa;  2)  Analisar  as  relações  entre  saberes,  formação  e  práticas  no  ensino  de  História  no  nível  médio;  3)
Analisar  as  relações  entre  o  currículo  oficial  prescrito  e  o  vivido  pelos  professores  e  professoras,  buscando  compreender  tensões,
aproximações  e  distanciamentos  entre  as  duas  dimensões  curriculares.  A  pesquisa  utilizou  como  base  metodológica  a  abordagem
qualitativa  e  como  fontes:  a  LDB  9.394/96,  os  currículos  oficiais  federais  (DCNEM  e  PCNEM)  e  estaduais  (sugestões  de  conteúdos),
livros  didáticos  indicados  nessas  sugestões,  diários  de  classes  e  decretos.  Complementando  as  fontes  escritas,  foram  utilizadas  também
fontes  orais.  A  história  oral  temática  inspirou  a  realização  de  entrevistas  com  docentes  que  lecionavam  a  disciplina  nesse  nível  de
ensino,  durante  o  período  abordado.  A  dissertação  está  organizada  em  três  capítulos.  No  primeiro,  foi  feita  uma  análise  de  como
ocorreram  as  discussões  curriculares  no  Estado  da  Bahia  durante  o  período  abordado.  No  segundo,  buscou-se  perceber,  pela  análise
dos  diários  de  classe  e  das  entrevistas,  as  práticas  pedagógicas  dos  professores/as  de  História.  No  terceiro,  a  intenção  foi  compreender
no  diálogo  entre  as  narrativas  dos/as  docentes  e  na  literatura  das  áreas  de  currículo  e  ensino  de  História,  como  o  ensino  ocorria  na  sala
de  aula,  como  se  dava  o  processo  de  transposição  didática,  quais  as  concepções  de  currículo  dos/as  docentes  e  qual  a  influência  do
currículo  oficial  sobre  o  vivido:  disputas  e  conciliações.  Ficou  constatado  que  o  currículo  oficial  foi  elaborado  distante  da  realidade,
era  baseado  num  tempo  linear  e  em  uma  cultura  etnocêntrica.  Verificou-se  também  que  houve  mudanças  significativas  implementadas
a  partir  da  entrada  de  professores/as  licenciados  em  História  no  magistério  do  ensino  médio.  Concluiu-se  que  as  relações  entre  o
currículo  prescrito  e  o  real  são  mediadas  por  formas  de  poder,  tensões,  limites  e  possibilidades  epistemológicas,  políticas  e
pedagógicas.
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Título: Por uma Engenharia do Laço Social: A utilização da Internet na Produção de Texto

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061012001015001P0

Palavra Chave: ciberespaço; educação; escrita; Internet; redação; tecnologia.

Resumo:  Abordando  o  tema  da  dificuldade  de  produção  da  escrita  de  alunos  do  ensino  médio,  associado  ao  suposto  fascínio  que  a
Internet  exerce  sobre  o  adolescente,  aqui  se  discute  possíveis  elementos  do  ensino-aprendizagem  da  escrita  que  tem  ocasionado  essas
dificuldades  para  os  alunos.  Pondera-se,  em  quatro  capítulos,  a  forma  como  tem  sido  tratado  o  ensino  da  gramática  e  da  redação,  a
motivação  que  o  adolescente  recebe  para  escrever;  a  visão  generalizada  de  especialistas  da  área  do  ensino-aprendizagem  da  escrita
sobre  o  trabalho  da  educação  com  a  Internet,  e  o  comportamento  de  um  grupo  de  alunos  do  terceiro  ano  de  uma  escola  do  Nível  Médio
do  Ensino  Público  na  prática  da  redação  através  de  uma  oficina  de  texto  on-line.  Com  a  preocupação  de  não  afirmar  ser  a  Internet  um
determinante  de  um  melhor  desempenho  da  escrita,  a  prática  de  uma  oficina  de  texto  on-line  foi  considerada  útil  aqui  também  por  se
considerar  inegável  o  papel  da  rede  mundial  de  computadores  na  sociedade.  Conclui-se  com  uma  reflexão  dos  caminhos  que  poderiam
ser  trilhados  para  um  melhor  desempenho  dos  alunos  na  redação,  a  partir  das  constatações  aqui  expostas,  à  luz  dos  conceitos  do
filósofo  Pierre  Lévy  sobre  a  engenharia  do  laço  social.
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Título: Avaliação Formativa aliada por meio da por alunos: Efeitos no desempenho cognitivo e no nível de 
satisfação dos aprendizes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006353003012001P9

Palavra Chave: Avaliação Formativa; Tutoria por Alunos;  Aval. Educacional.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  geral  analisar  os  efeitos  de  uma  metodologia  de  avaliação  do  desempenho  discente  com
vistas  à  superação  de  problemas  de  aprendizagem  em  Matemática,  na  primeira  série  do  ensino  médio.  São  objetivos  específicos:  (a)
comparar  o  desempenho,  na  aprendizagem  cognitiva,  de  um  grupo  quase-experimental  avaliado  mediante  procedimento  formativo,
com  suporte  de  alunos  tutores,  com  o  desempenho  de  um  grupo  controle,  avaliado  sem  o  referido  procedimento;  (b)  verificar  o
desempenho  dos  grupos  quase-experimental  e  controle  na  aprendizagem  cognitiva  nas  categorias  Conhecimento,  Compreensão  e
Aplicação;  e,  ainda,  (c)  verificar  a  satisfação  de  ambos  os  grupos  com  relação  ao  procedimento  de  avaliação  utilizado,  na  disciplina
Matemática,  na  primeira  série  do  Ensino  Médio.  A  metodologia  utilizada  é  a  experimental  -  por  meio  do  delineamento
quase-experimental  -  com  a  utilização  de  dois  grupos  um  experimental  e  outro  controle  e,  ainda,  de  pré-teste  e  pós-teste  para  aferir  o
desempenho  dos  grupos.  Essa  abordagem  quantitativa  é  complementada  pela  qualitativa  com  a  utilização  de  questionários  com
questões  abertas  para  verificar  o  nível  de  satisfação  dos  dois  grupos  em  relação  ao  procedimento  de  avaliação  utilizado,  da  observação
da  pesquisadora  e  de  registros  feitos  pelos  alunos  do  grupo  experimental  no  decorrer  do  trabalho.  Os  dados  coletados  permitiram
concluir  que  não  houve  diferenças  estatisticamente  significativas  no  desempenho  cognitivo  global  dos  dois  grupos,  nem  no
desempenho  por  categoria  da  Taxionomia  de  Objetivos  Educacionais  -  Conhecimento,  Compreensão  e  Aplicação.  Porém,  quanto  ao
nível  de  satisfação  dos  grupos,  houve  diferença  favorecendo  ao  grupo  experimental.  Concluiu-se,  ainda,  a  partir  das  observações  da
pesquisadora  e  registros  feitos  pelos  alunos,  que  a  prática  da  avaliação  formativa,  com  suporte  de  alunos  tutores,  beneficia  a
aprendizagem,  pois  torna  o  ambiente  em  sala  de  aula  mais  agradável  e  dinâmico.
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Título: Gostar de ler: Um estudo sobre alunos de ensino médio e sua relação com a leitura

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20064133007012001P8

Palavra Chave: Não tem.

Resumo:  O  desenvolvimento  da  capacidade  leitora  é  fundamental  para  expandir  possibilidades  de  aprendizagem  em  diferentes  âmbitos
da  cultura.  A  formação  do  leitor  é  um  processo  contínuo  que,  pela  amplitude  dos  aspectos  envolvidos,  ultrapassa  a  ação  da  escola.  Não
se  pode,  entretanto,  negar  a  responsabilidade  e  o  papel  fundamental  dessa  instituição  em  face  ao  desempenho  pobre  de  nossos  alunos
em  leitura,  evidenciado  por  vários  estudos  e  avaliações  oficiais.  Concernente  a  essa  preocupação,  a  presente  pesquisa  está  centrada
sobre  a  questão  do  "prazer  de  ler"  e  orientada  mais  especificamente  para  o  objetivo  de  analisar  a  relação  do  aluno  com  a  leitura  e  para  o
modo  como  qualifica  essa  experiência.  Para  ancorar  a  discussão  são  exploradas  contribuições  de  diferentes  autores  e  são  tomadas
como  referências  principais  a  abordagem  semiológica  de  Roland  Barthes  e  a  abordagem  dialógica  de  Bakhtin.  Embora  esses  teóricos  se
situem  em  matrizes  distintas,  o  primeiro  é  aqui  considerado  por  suas  proposições  sobre  o  prazer  de  ler,  e  o  segundo,  por  suas
interpretações  da  relação  leitor-texto-autor  na  ampla  trama  discursiva  das  práticas  sociais.  O  trabalho  de  campo  focalizou  estudantes  do
ensino  médio  de  uma  escola  da  rede  pública,  e  envolveu  o  uso  de  entrevistas.  Na  exposição  das  análises,  as  falas  dos  entrevistados
foram  abordadas  inicialmente  de  maneira  sucinta,  conforme  uma  classificação  dicotômica  de  relação  com  a  leitura:  de  prazer  e
envolvimento  versus  de  desprazer  e  afastamento.  Em  seguida  o  conjunto  de  depoimentos  foi  organizado  com  três  unidades  temáticas:
as  experiências  anteriores  de  leitura,  o  estatuto  dos  objetos  de  leitura  e  as  experiências  escolares  relativas  à  atividade  de  ler  .  Essa
seqüência  de  apresentação  dos  achados  justifica-se  pelo  fato  de  que,  no  decorrer  das  análises,  configurou-se  uma  grande  diversidade
dos  dizeres  dos  entrevistados  quanto  à  dicotomia  anteriormente  referida.  A  questão  do  prazer  foi  considerada  enquanto  conceito  social
e  historicamente  construído,  assim  como  suas  implicações  na  educação  e  na  formação  do  leitor.  Na  discussão  é  reafirmada  a
responsabilidade  social  da  escola  em  promover  diferentes  letramentos,  utilizando  variados  objetos  de  leitura,  o  que  possibilitaria  o
desenvolvimento  de  capacidades  específicas.  Essa  responsabilidade  abrange  necessariamente  o  letramento  literário  que,  por  estar  sendo
negligenciado  ou  descaracterizado,  demanda  inovações  pedagógicas  urgentes.
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Título: O papel da experimentação no estudo do solo através do ensino de química: Relações entre ensino e 
aprendizagem numa perspectiva construtivista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006631002013017P4

Palavra Chave: experimentação; interdisciplinaridade; educação agrícola.

Resumo:  A  estrutura  curricular  do  ensino  técnico  agrícola  é  caracterizada  pela  fragmentação  excessiva  do  conhecimento,  onde  ocorre
uma  completa  separação  entre  o  ensino  médio  e  o  profissional,  o  que  dificulta  o  desenvolvimento  da  capacidade  do  aluno  de  relacionar
conceitos  entre  as  disciplinas.  Este  estudo  teve  como  objetivo  avaliar  o  papel  do  ensino  experimental,  visando  a  conectar  os
conhecimentos  químicos  aos  conhecimentos  de  solos,  através  da  experimentação,  do  dialogar  com  colegas  e  professores,  dos  acertos  e
erros,  propiciando  ao  aluno,  a  possibilidade  de  chegar  à  internalização  do  conhecimento  formal,  contribuindo  para  a  sua  melhoria
profissional  e  capacidade  de  contextualização.  Foi  utilizada  metodologia  elaborada  a  partir  da  perspectiva  construtivista,  e  o  referencial
teórico  adotado  foi  o  de  Ausubel  (Aprendizagem-Sjgnificativa).  A  pesquisa  foi  realizada  com  17  alunos  do  3°  ano  do  ensino  médio
concomitante  com  o  Curso  Técnico  em  Agricultura  da  EAF-Barbacena,  que  apresentavam  conhecimento  prévio  sobre  solos.  No  início
do  trabalho,  pressupôs-se  que  devido  à  fragmentação  do  ensino,  os  alunos  apresentavam  dificuldades  em  estabelecer  a  conexão  entre
os  saberes  químicos  e  de  solos.  Para  avaliar  estas  condições,  a  pesquisa  foi  organizada  em  dois  momentos,  quando  no  primeiro,  foram
realizadas  três  aulas  experimentais  que  tiveram  duração  de  três  semanas,  com  duas  aulas  de  50  minutos  por  semana,  num  total  de  seis
horas-aula,  cujos  assuntos  foram  a  determinação  da  matéria  orgânica  no  solo,  a  determinação  de  pH  do  solo  e  a  preparação  da  calda
bordalesa,  por  meio  dos  quais  o  desafio  das  aulas  foi  estabelecer  ligações  entre  os  conhecimentos  de  química  e  de  solo,  revê-los  e
refazê-los.  No  segundo  momento,  foram  elaborados  e  aplicados  dois  questionários  em  dois  grupos  de  alunos.  O  primeiro  questionário
teve  por  meta  identificar  a  visão  que  os  alunos  possuem  a  respeito  das  aulas  de  química  na  sua  formação  e  foi  aplicado  aos  alunos  que
não  participaram  das  atividades  propostas  para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa.  O  segundo  questionário  trouxe,  além  destes  objetos
de  investigação,  a  avaliação  das  aulas  desenvolvidas  e  foi  aplicado  aos  alunos  que  participaram  nas  atividades  propostas  na  pesquisa.
Os  resultados  mostraram  que  os  alunos  dos  dois  grupos  reconhecem  a  importância  da  química  na  sua  formação  técnica,  revelando  suas
dificuldades  de  compreender  a  química  e  relacioná-la  com  as  disciplinas  de  seu  curso  técnico  que  com  ela  estabelecem  vínculos.  Todos
os  alunos  que  participaram  das  atividades  práticas  perceberam  que  o  uso  da  experimentação  ajudou  na  compreensão  destas  relações  e
atendeu  às  expectativas.  Desta  forma,  utilizar  experimentos  como  ferramenta  para  desenvolver  a  compreensão  de  conceitos  e
relacioná-los  com  solos,  fazendo  a  interdisciplinaridade,  é  função  da  experimentação  e  devem  ser  explorados  no  Curso  Técnico  em
Agricultura.  A  partir  dos  dados  obtidos,  foi  possível  avaliar  que  as  atividades  experimentais  contribuíram  na  geração  de  reflexões  que
puderam  conectar  conhecimentos  prévios  dos  alunos,  elaborados  dentro  de  seu  contexto  escolar.
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Título: Alunos do ensino médio e a generalização de padrão

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062033005010005P4

Palavra Chave: Educação Algébrica; Alunos do Ensino Médio; Generalização de padrão.

Resumo:  Vários  pesquisadores  de  Educação  Matemática  têm  enfatizado  a  importância  do  trabalho  com  a  observação  e  generalização
de  padrão  no  desenvolvimento  do  pensamento  algébrico,  opinião  essa  assumida  também  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do
Ensino  Fundamental  de  1998.  Esse  fato  me  levou  a  realizar  a  pesquisa  aqui  descrita,  onde  investiguei  se  e  como  alunos  do  Ensino
Médio  resolvem  situações  problemas  que  envolvem  generalização  de  padrões.  Para  a  coleta  de  dados  elaborei  cinco  atividades,  uma
delas  baseada  em  pesquisa  realizada  por  Lesley  Lee  e  as  demais  foram  criadas  e  analisadas  tendo  como  referência  trabalhos  dos
autores  Jonh  Mason,  Vale  &  Pimentel  e  Fiorentini,  Miorin  e  Miguel.  Essas  atividades  foram  aplicadas  durante  duas  sessões  a  nove
alunos  pertencentes  às  três  séries  do  ensino  médio  de  uma  Escola  Estadual  do  interior  de  São  Paulo,  próxima  a  Campinas.  Os
resultados  obtidos  levaram  a  concluir  que  os  alunos  embora  tenham  alegado  não  ter  trabalhado  com  aquele  tipo  de  atividade  antes,  não
só  as  resolveram  como  empregaram  várias  estratégias.
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Título: Trajetórias do ensino de filosofia no Brasil: Rupturas e continuidades

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006633053014002P8

Palavra Chave: história da educação; educação escolar; disciplina filosofia.

Resumo:  O  estudo  analisa  rupturas  e  continuidades  que  ocorreram  na  trajetória  da  Filosofia  como  disciplina  escolar,  no  âmbito  da
Historia  da  Educação  brasileira.  Recupera  tempos  e  espaços  que  delinearam  esse  percurso,  contextualizando  o  lugar  e  o  não  lugar
dessa  disciplina  nos  currículos  escolares,  desde  o  período  colonial  até  a  contemporaneidade,  identificando  mudanças  e  permanências
nesta  trajetória.  Apresenta  um  quadro  das  legislações  e  diretrizes  que  imprimiram,  historicamente,  os  fundamentos  e  as  bases  legais  do
ensino  da  disciplina  filosofia.  Estabelece  um  mapeamento  espacial  do  estado  em  que  se  encontrava  o  ensino  dessa  disciplina,  no  inicio
do  século  XXI  em  nível  nacional,  com  ênfase  nas  diferentes  regiões  brasileiras.  Discute  os  documentos  exarados  pelos  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio,  em  seus  aspectos  epistemológicos  e  metodológicos,  analisando  propostas,  programas  e
métodos  específicos  para  o  ensino  de  filosofia.  Destaca  os  resultados  da  investigação  realizada  em  escolas  públicas  e  privada  de  Ensino
Médio  situadas  na  cidade  de  Batatais-SP,  em  que  foram  observadas  práticas  curriculares  ligadas  ao  ensino  e  ao  aprendizado  da
Filosofia.  Analisa  representações  de  alunos  e  professores  sobre  a  presença  dessa  disciplina  no  currículo  escolar  e  as  praticas
desenvolvidas  em  salas  de  aula.  Demonstra  que  a  prática  escolar,  que  envolve  o  ensino  de  Filosofia  em  Batatais  é,  em  alguns  aspectos,
muito  próxima  de  uma  realidade  que  se  observa  pelas  diferentes  regiões  brasileiras,  mas  por  outro  lado  revela  singularidades  que
configuram  uma  cultura  escolar  urbana  com  suas  identidades  e  regionalidades.
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Título: Livro didático: Discursivo Cientifico ou Pedagógico?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061441008014001P7

Palavra Chave: Análise do Discurso; Discurso Pedagógico e Científico.

Resumo:  O  objetivo  dessa  dissertação  foi  o  de  refletir  sobre  o  discurso  pedagógico  materializado  nos  livros  didáticos  de  Língua
Portuguesa  do  Ensino  Médio,  enquanto  atravessado  pelo  discurso  religioso.  Através  dos  dispositivos  teóricos  da  Análise  do  Discurso,
buscamos  a  noção  de  sujeito,  discurso,  sentido,  heterogeneidade,  formação  discursiva.  A  partir  dessas  noções  teóricas  relacionamos  o
discurso  pedagógico  com  o  religioso  e  o  científico.  Vimos  que  a  "verdade"  inscrita  no  pedagógico  é  herdada  de  outros  discursos.  O
livro  didático  foi  o  "lugar"  de  materialização  dessa  discussão.
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Título: Revista VEJA em sala de aula: Uma proposta de leitura
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Palavra Chave: anàlise do discurso; mídia; reportagem; leitura.

Resumo:  Sem  perspectiva  de  uma  vida  melhor,  desestimulado,  o  aluno  da  escola  pública  apresenta  dificuldades  para  a  leitura.  Nesse
contexto,  esta  pesquisa  tem  como  objetivo  principal  a  inclusão  da  reportagem  veiculada  na  revista  VEJA  como  materiall  didático
voltado  para  alunos  do  3o  ano  do  Ensino  Médio,  como  elemento  motivador  da  leitura;  e  como  objetivo  específico,  uma  proposta  de
leitura  sob  o  enfoque  discursivo  que  propicia  que  o  aluno  olhe  o  texto  na  sua  ralação  com  a  exterioridade,  atingindo  um  nível  de  leitura
crítica  em  sala  de  aula.  A  escolha  das  reportagens  se  deu  sempre,  com  o  intuito  de  levar  para  sala  de  aula  temas  próximos  do  cotidiano
do  aluno.  Desse  modo,  num  processo  interativo,  a  partir  da  discussão  professor  e  aluno,  novos  caminhos  para  a  leitura  podem  ser
colocados,  propiciando  assim,  uma  leitura  mais  interessante  e  aprofundada,  tornando  a  sala  de  aula  um  espaço  para  o  o  exercício  da
cidadania,  na  formação  do  sujeito  crítico  participante  da  sociedade  em  que  se  ve  inserido.  Percebemos  que  pelo  processo  interativo
através  da  reportagem  como  material  didático,  e  pela  leitura  sob  o  enfoque  discursivo,  o  aluno,  a  partir  do  contato  com  temas  próximos
de  seu  cotidiano,  descobre-se  no  ato  de  ler  como  participante  na  sociedade.  Para  o  desenvolvimento  desse  processo  de  leitura  em  sala
de  aula,  a  figura  do  professor  é  de  fundamental  importância  como  elemento  motivador  de  interação,  como  algém  que  acredite  no  seu
trabalho  e  acredite  no  aluno  como  uma  pessoa  capaz,  independente  de  sua  condição  social  de  vida.
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Título: As analogias como instrumentos úteis para o ensino do conteúdo químico no nível médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006115001016033P8

Palavra Chave: analogias; ensino-aprendizagem; modelo atômico.

Resumo:  A  importância  da  analogia  no  processo  ensino-aprendizagem  é  assunto  trabalhado  exaustivamente  por  vários  autores,  embora
existam  algumas  limitações  associadas  ao  seu  uso.  A  pesquisa  realizada  insere-se  na  abordagem  qualitativa  e  procura  verificar  a
utilidade  das  analogias  no  processo  ensino-aprendizagem  dos  conteúdos  de  química  no  ensino  médio.  Teve  como  objetivo  específico
evidenciar  como  os  professores  fazem  uso  do  processo  analógico  em  suas  explanações  sobre  modelos  atômicos.  O  estudo  foi  realizado
com  três  professores  de  química  de  uma  escola  pública  de  Belém.  Os  principais  resultados  apontam  para  diversas  dificuldades  dos
professores  na  produção  e  exploração  de  analogias,  que  parecem  estar  estreitamente  relacionadas  com  a  dificuldade  que  os  alunos
apresentam  em  assimilar  os  conceitos  químicos,  o  que,  em  geral,  culmina  com  a  má  escolha  dos  análogos  a  serem  explorados  durante
as  aulas,  tornando  ineficaz  o  uso  desses  procedimentos.
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Título: Navegadores na escola: identidade cultural em tempos de internetês

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006242019010009P2

Palavra Chave: Identidade cultural; língua portuguesa; internet.

Resumo:  A  língua  é  viva,  dinâmica.  Considerando  essa  afirmação,  investigou-se  a  transformação  que  a  escrita  da  língua  portuguesa
está  sofrendo  devido  às  novas  formas  com  que  os  estudantes  relacionam-se  com  ela,  a  partir  do  contato  com  o  ciberespaço,  cada  vez
mais  disseminado.  Na  presente  pesquisa,  a  identidade  cultural  de  estudantes  usuários  da  internet,  bem  como  a  investigação  da
ocorrência  da  linguagem  da  internet  (internetês)  na  escrita  de  textos  escolares  foram  os  itens  analisados.  O  material  coletado,  obtido  no
primeiro  semestre  de  2005,  consta  de  trabalhos  escolares  realizados  por  alunos  do  Ensino  Médio  que  envolviam  quaisquer  textos
escritos  por  eles  que  apresentassem  a  linguagem  da  internet  e  que  circularam  dentro  da  escola,  independentemente  do  interlocutor,  e
conversas  gravadas  entre  professora  e  alunos  através  do  Messenger  (programa  de  computador  que  possibilita  a  comunicação
instantânea).  Em  2006,  foi  realizada  outra  coleta  de  dados  para  ampliar  a  discussão  sobre  a  identidade  cultural  de  estudantes  usuários
da  internet:  realizaram-se  entrevistas  com  adolescentes  sobre  seu  contato  com  o  ciberespaço,  abordando  tópicos  relacionados  ao  uso  de
nickname,  internetês,  orkut.  A  análise  desse  material  empírico  objetivou  discutir  quem  são  os  sujeitos  que  (e  onde)  utilizam  essa
linguagem,  por  que  o  fazem  e  com  quem  se  relacionam.  Tais  análises  aproximam  a  pesquisa  das  discussões  realizadas  no  campo  dos
Estudos  Culturais  em  Educação.  Para  tanto,  estudiosos  como  Augé  (1994);  Bauman  (2005);  Candau  (2001),  Chartier  (1999);  Frago
(2002);  Hall  (2005);  Harvey  (2004);  Lévy  (1999);  Maffesoli  (1987,  1995);  Manguel  (2004);  Marcuschi  (2004);  Sarlo  (2004)
subsidiaram  o  embasamento  teórico,  privilegiando  os  três  focos  da  pesquisa:  identidade  cultural,  língua  portuguesa  e  internet.  A
convivência  dos  adolescentes  com  o  meio  eletrônico  e  os  depoimentos  obtidos  através  da  entrevista  apontam  para  um
redimensionamento  no  que  diz  respeito  à  aceitação  das  várias  formas  de  utilização  da  língua  escrita  em  determinados  contextos  e
situações.  Surge  uma  nova  "gíria"  na  escrita,  que  não  interfere,  entretanto,  no  uso  da  língua  padrão  em  situações  em  que  essa  forma  é
exigida.
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Título: Possibilidades Formativas do Esporte nas Aulas de Educação Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063533005010001P9

Palavra Chave: formação; esporte; teoria crítica.

Resumo:  A  presente  pesquisa  tem  como  tema  as  possibilidades  formativas  do  esporte  nas  aulas  de  Educação  Física.  O  objeto  de
estudo  baseia-se  nas  seguintes  questões  e  seus  possíveis  desdobramentos:  "O  esporte  pode  contribuir  à  formação?"  "Quais  são  as
atitudes,  os  sentimentos  e  os  valores  possivelmente  suscitados  por  meio  do  esporte,  tendo  em  vista  sua  técnica,  esforços  corporais  e
regras?"  Os  objetivos  são:  identificar  e  analisar  os  possíveis  sentimentos,  atitudes  e  valores  suscitados  por  meio  do  esporte,  em  relação
aos  aspectos  já  mencionados,  interpretando-os  quanto  a  suas  possíveis  influências  sobre  a  formação  dos  alunos.  A  hipótese  proposta  é
de  que  o  esporte,  como  expressão  de  uma  sociedade  contraditória,  pode  atuar  de  modo  ambíguo  na  formação  dos  alunos  conforme,
possivelmente,  determinados  modos  de  organização  e  participação  dos  alunos  na  prática  esportiva.  Os  sujeitos  da  pesquisa
constituem-se  de  alunas  do  Ensino  Médio  que  se  dedicam  regularmente  ao  esporte  nas  aulas  de  Educação  Física,  treinos  e  campeonatos
escolares,  tendo  sido  realizada  entrevista  semi-estruturada.  O  referencial  teórico  baseiase  em  obras  de  autores  da  Teoria  Crítica,
principalmente  nas  idéias  de  T.  W.  Adorno,  como  também  em  estudos  da  área  da  Educação  Física  que  tenham  como  tema  o  esporte  no
âmbito  escolar.  Os  resultados  da  presente  pesquisa  indicam  as  seguintes  tendências:  valorização  da  técnica  como  um  meio  a  alcançar
determinados  resultados,  sendo  estes,  porém,  sobrevalorizados,  ressaltando-se,  neste  sentido,  o  aspecto  pragmático  da  técnica;
compreensão  das  regras  como  um  meio  a  organizar  as  ações  dos  jogadores  no  momento  do  jogo,  sendo  passíveis  de  mudanças,  tendo
em  vista  maior  possibilidade  de  que  todos  participem;  manifestação  de  atitudes  relacionadas  ao  reconhecimento  da  necessidade  de
respeitar  os  próprios  limites  como  também  a  possibilidade  de  superá-los;  manifestação  de  atitudes  e  sentimentos  relacionados  à
indiferença  e  à  consideração  ao  outro.
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Título: Uso racional de energia elétrica na classe residencial: estudo de caso com alunos do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061933004080027P6

Palavra Chave: Uso racional de energia; aprendizagem por projeto.

Resumo:  A  sociedade  necessita  de  energia  para  o  seu  desenvolvimento  econômico  e  social,  mas  o  consumo  de  energia  desenfreado
que  se  acelerou  nas  últimas  décadas,  traz  conflitos  na  relação  entre  o  homem  e  o  meio  ambiente.  Mudar  este  panorama  requer  uma
melhoria  contínua  nos  processos  de  transformação  e  mudanças  nos  hábitos  de  consumo.  As  possíveis  formas  de  atuar  junto  à
população  concentram-se  no  desenvolvimento  de  programas  sociais  e  principalmente  na  educação,  o  que  requer  mudanças  de  postura
tanto  do  aluno  como  do  professor.  Buscando  contribuir  na  questão  do  uso  racional  de  energia  elétrica  na  classe  residencial  foi  realizada
com  a  participação  de  alunos  e  professores  de  sete  escolas  da  Região  do  Vale  do  Paraíba  esta  pesquisa  que  teve  como  objetivo
conceber,  desenvolver  e  avaliar  uma  proposta  de  intervenção  em  escolas  de  ensino  médio  utilizando  a  metodologia  de  Aprendizagem
por  Projetos.  Foram  realizados  atividades  de  capacitação  com  os  professores  e  programadas  ações  de  interferência  na  realidade  do
aluno  que,  mediante  a  orientação  destes  professores,  desenvolveram  atividades  voltadas  para  a  economia  de  energia  em  suas
residências.  Para  a  constatação  da  eficiência  da  pesquisa  foram  utilizadas  ferramentas  de  avaliação,  tais  como  questionários,
entrevistas,  acompanhamento  inloco  e  o  monitoramento  do  consumo  de  energia  elétrica  das  residências  dos  alunos  envolvidos.
Acredita-se  que  com  esta  pesquisa  foi  possível  contribuir  na  questão  do  uso  racional  de  energia,  principalmente  no  entendimento  de
como  trabalhar  com  alunos  e  professores  de  ensino  médio  com  esta  temática.
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Título: Unidade de aprendizagem: uma alternativa para professores e alunos conviverem melhor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062642005019026P3

Palavra Chave: Unidade de aprendizagem; Alternativa; Parceria.

Resumo:  Este  trabalho  de  pesquisa  procura  analisar  as  percepções  de  alunos,  pais  e  professores  sobre  uma  Unidade  de  Aprendizagem
(UA).  Ela  foi  desenvolvida  com  alunos  do  1º  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  Escola  particular  de  Porto  Alegre  e  foi  elaborada  de  acordo
com  os  princípios  do  Educar  pela  Pesquisa.  No  trabalho  com  a  UA  foram  abordados  alguns  obstáculos  que  poderiam  ser  encontrados,
tais  como:  o  posicionamento  dos  pais,  da  escola,  da  autora  e  dos  demais  professores  e,  principalmente,  dos  alunos.  A  pesquisa  inicia
com  a  trajetória  da  autora  e  as  influências  que  ela  teve  para  investigar  o  assunto,  bem  como  as  questões  que  orientaram  o  trabalho.  Para
o  desenvolvimento  do  mesmo  foram  feitas  reflexões  sobre  o  ritmo  de  vida  acelerado  e  a  falta  de  diálogo  que  convivemos  atualmente.
Após,  é  sugerido  o  desenvolvimento  de  uma  UA  como  uma  alternativa  para  professores  e  alunos  tornarem-se  parceiros  de  trabalho.
Através  do  relato  da  Unidade  desenvolvida,  os  obstáculos  são  apontados  e  analisados,  assim  como  as  alternativas  utilizadas  ou
sugeridas  para  que  fossem  superados.  O  posicionamento  dos  alunos,  professores,  direção  e  pais  é  analisado  utilizando  a  metodologia
análise  de  conteúdo.  Os  resultados  da  análise  mostraram  que  os  alunos  consideram  as  atividades  inseridas  na  UA  como  agentes
motivadores  para  que  novas  aprendizagens  aconteçam;  significativas,  quando  enfocam  o  seu  cotidiano  e  de  grande  importância  para  o
desenvolvimento  da  sua  autonomia.  Os  professores  apresentam  resistências  quanto  ao  tempo  de  elaboração  e  desenvolvimento  da  UA.
Os  pais  e  a  diretora  acreditam  em  um  trabalho  desenvolvido  de  acordo  com  os  princípios  do  Educar  pela  Pesquisa.
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Título: A produção de texto argumentativo na escola: uma abordagem textual-discursiva

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063015001016008P3

Palavra Chave: A produção de texto argumentativo na escola: uma abordagem textual-discursiva.

Resumo:  O  presente  trabalho  está  inserido  num  campo  de  reflexões  que  se  costuma  chamar  de  estudos  sobre  produção  de  escrita  na
escola.  Nessa  direção,  busca  compreender,  a  partir  de  uma  abordagem  enunciativo-discursiva  da  linguagem  (conforme  proposta  na
reflexão  bakhtiniana),  os  processos  de  constituição  de  constituição  do  gênero  artigo  de  opinião  no  contexto  de  uma  seqüência  de
atividade  de  produção  escrita  e  oral,  numa  turma  de  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  de  Belém  (PA).  A  produção  de  texto  é
caracterizada  como  um  processo  enunciativo-discursivo  de  interlocução  entre  sujeitos  de  linguagem  que  interagem  discursivamente
procurando  defender  um  determinado  ponto  de  vista.  Na  análise  das  produções  que  resultaram  das  atividades  e  que  se  constituíram  em
corpus  deste  estudo,  foram  focalizados  aspectos  de  apropriação,  pelos  escreventes,  de  mecanismos  lingüísticos  e  discursivos  de
construção  do  texto  argumentativo,  indiciados  nos  textos  por  eles  produzidos.  Em  vista  disso,  os  textos  foram  tratados  de  um  ponto  de
vista  processual,  dando-se  mais  relevo  ao  processo  do  que  ao  produto  das  atividades.  Em  outros  termos,  trata-se  de  uma  reflexão  de
base  qualitativa,  voltada  para  uma  abordagem  indiciária  dos  mecanismos  de  constituição  do  texto  argumentativo  escrito  na  escola.
Pressupomos  que  a  argumentação  seja  constitutiva  da  linguagem  e  que  adquira  particularidade  conforme  o  gênero  discursivo  em
questão.  Em  nosso  caso,  o  gênero  artigo  de  opinião,  quando  produzido  na  escola,  se  constitui  em  objeto  particularmente  significativo,
tanto  em  termos  de  ensino-aprendizagem  da  língua,  quanto  no  que  se  refere  à  investigação  sobre  os  modos  de  apropriação,  pelo
sujeito-aprendiz,  de  recursos  de  construção  da  argumentação.  A  seqüência  de  atividades  levada  a  efeito  no  decorrer  da  constituição  do
corpus  consistiu  em  um  conjunto  de  ações  constituído  de  leitura  de  artigos  de  opinião,  debates,  leitura  e  produção  de  enquête  etc.,
culminando  com  a  produção  escrita  de  25  textos  de  opinião,  tomados  como  objeto  de  análise.  A  consideração  do  processo  de  que
decorreram  esses  textos  aponta  parta  a  necessidade  de  flexibilização  das  propostas  didáticas  de  ensino-aprendizagem  da  produção
escrita  escolar,  considerando-se  a  importância  de  se  permitir  a  participação  ativa  do  escrevente  tanto  na  concepção,  quanto  na  execução
e  avaliação  das  tarefas  em  que  se  acha  envolvido.

Data Pesquisa: 14/12/2008

Autor: Flávio Nunes Brito

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 1.432 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1433

Título: Desenvolvimento e avaliação de filmes didáticos no processo de ensino-aprendizagem de química no 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006633001014005P5

Palavra Chave: ensino de química; ensino médio; filmes didáticos.

Resumo:  Neste  trabalho,  foi  explorada  a  utilização  indireta  do  computador  no  processo  de  ensino-aprendizagem  de  Química  no  ensino
médio.  Foram  produzidos  dois  filmes  didáticos  de  curta  metragem  (FDCM)  utilizando  imagens  capturadas  por  câmera  digital  e
imagens  produzidas  por  animação  gráfica;  utilizou-se  também  a  captura  de  áudio  que  foi  adicionada  aos  filmes,  como  narração,
durante  a  etapa  de  edição.  A  utilização  dos  filmes  foi  executada  através  de  mini-curso  a  dois  grupos  distintos  de  alunos.  No  primeiro
grupo  havia  duas  turmas,  o  período  do  mini-curso  foi  de  uma  semana  somando  um  total  de  vinte  horas.  O  segundo  grupo  foi  dividido
em  três  turmas  de  acordo  com  as  séries  do  ensino  médio,  o  período  foi  de  três  semanas  somando  um  total  de  quatro  horas  e  meia  de
mini-curso  para  cada  turma.  Na  aplicação  dos  filmes  produzidos,  foram  adotadas  as  etapas  apresentadas,  de  forma  simplificada,  a
seguir:  (1)  Aplicação  de  um  questionário  inicial  sobre  o  tema  a  ser  abordado,  neste  caso:  estados  físicos  da  matéria,  reações  químicas  e
equilíbrio  químico;  (2)  apresentação  do  conteúdo  através  de  aula  ministrada  em  conjunto  com  experimentos  relacionados  ao  tema;  (3)
aplicação  do  primeiro  filme;  (4)  continuação  da  apresentação  do  conteúdo;  (5)  aplicação  do  segundo  filme;  (6)  aplicação  de  um
questionário  final.  Comparando  o  primeiro  e  o  segundo  questionário  foi  possível  verificar  a  aprendizagem  do  conteúdo  por  parte  dos
alunos.  O  primeiro  grupo  de  alunos  ao  qual  o  mini-curso  foi  aplicado  obteve  melhor  resultado  de  aprendizagem.  Para  o  segundo  grupo,
os  resultados  foram  menos  satisfatórios,  possivelmente  em  função  do  tempo  reduzido  da  etapa  de  aplicação.  Por  fim  obteve-se  uma
seqüência  de  trabalho  para  produzir  FDCM  semelhantes  aos  utilizados  neste  trabalho.
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Palavra Chave: Ensino de biologia; Ensino médio; Morte.

Resumo:  Aprendemos  desde  criança  nas  aulas  de  ciências  que  todos  os  seres  vivos  apresentam  um  ciclo  de  vida.  Os  jovens  sabem  que
terão  um  fim.  A  história  humana  atesta  um  longo  trajeto  cultural  de  lidar  com  a  finitude.  Estudamos  na  biologia  o  ciclo  de  vida  dos
seres  vivos,  mas  não  se  utilizam  as  aulas  para  falar  sobre  a  morte.  A  morte  humana,  em  particular,  não  é  abordada  com  qualquer
enfoque  especial  ou  diferenciado  dos  outros  seres  vivos.  Portanto,  como  educadores,  investigamos  como  os  estudantes  que  estudam
disciplinas  científicas  ao  longo  de  sua  formação  básica  representam  a  morte.  O  presente  trabalho  relata  uma  pesquisa  qualitativa
realizada  com  estudantes  do  ensino  médio  de  duas  escolas  do  município  de  São  Gonçalo:  uma  escola  pública  e  uma  escola  privada.  Os
alunos  foram  estimulados,  por  questionários  de  perguntas  abertas,  a  se  pronunciarem  sobre  o  tema  em  questão.  Os  dados  foram
analisados,  qualitativamente,  com  o  uso  da  metodologia  do  Discurso  do  Sujeito  Coletivo  (DSC).  Os  discursos  expressaram,  em  seu
conjunto,  a  representação  social  de  morte  dos  estudantes.  Os  resultados  indicaram  que  as  representações  sociais  dos  dois  grupos
investigados  são  bastante  semelhantes,  sendo  as  idéias  de  inevitabilidade,  mistério,  sofrimento,  finitude  orgânica,  religiosidade  e
explicações  científicas  parte  do  imaginário  social  destes  estudantes.  As  experiências  pessoais  dos  estudantes,  suas  crenças  religiosas  e
o  ensino  de  biologia  fornecido  pela  escola  parecem  influenciar  significativamente  tais  representações.  Os  resultados  nos  mostraram
também  que  a  maioria  dos  estudantes  de  ambas  as  escolas  se  posiciona  a  favor  da  abordagem  do  tema  morte  nas  aulas  de  biologia.
Através  desta  pesquisa,  chegamos  a  conclusão  de  que  o  tema  morte  deveria  ser  abordado  de  forma  mais  integrada  ao  conhecimento
científico  das  aulas  de  biologia  de  forma  a  preparar  o  estudante  para  a  busca  de  sua  qualidade  de  vida,  mantendo-se  saudável  para
prolongar  cada  vez  mais  sua  vida,  mas  estando  sempre  consciente  e  respeitando  sua  condição  existencial  de  se  saber  mortal.
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Título: Filosofia no Ensino Médio: reflexões a partir de uma experiência filosófica libertadora

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20064140001016001P0

Palavra Chave: ensino de filosofia; ensino médio; educação e filosofia.

Resumo:  A  temática  central  deste  trabalho  é  o  Ensino  de  Filosofia  no  Nível  Médio.  Ensinar  Filosofia  é  perguntar  sobre  o  quê,  como  e
porque  ensinar.  A  Filosofia  que  ainda  não  possui  uma  tradição  consolidada  no  currículo  do  Ensino  Médio,  é  aqui  desafiada  a  ampliar  a
si  mesma,  para  além  de  um  único  marco  cultural  (Europeu).  Abrimos,  então,  um  campo  pouco  explorado:  o  das  contribuições  da
Filosofia  Latino-americana,  da  Libertação  e  da  Pedagogia  Libertadora.  Apresentamos  o  estatuto  teórico  destas  Filosofias  e  dialogamos
com  filósofos-educadores,  do  Instituto  de  Filosofia  da  Libertação  -  IFiL  -  que  desenvolvem  atividades  educativas  tendo  como
referencial  teórico-prático  a  Filosofia  da  Libertação.  O  que  significa  fazer  filosofia  com  os  sujeitos?  Como  é  este  fazer  filosófico  e
educativo?  Que  contribuições  teriam  para  a  Educação  e  a  Escola?  E  para  o  Ensino  de  Filosofia  no  Ensino  Médio?  Perguntamos  acerca
da  contribuição  da  filosofia  e  seu  ensino  como  práxis  de  libertação  na  Escola.  Nesta  perspectiva,  a  problemática  em  torno  do  sentido  e
função  do  ensino  médio  na  formação  dos  adolescentes  e  jovens,  as  contraditórias  relações  entre  escola  e  mundo  do  trabalho;  entre
escola  e  juventude  podem  e  devem  ser  objeto  do  filosofar  na  e  com  a  escola.  A  socialização  de  experiências  e  concepções  aqui
iniciadas  explicitam  que  num  movimento  coletivo,  criativo,  crítico  e  de  lutas  é  possível  um  filosofar  comprometido  com  o  povo  e  suas
lutas.  Ensinar  filosofia  é  inerente  ao  filosofar,  pois  não  há  filosofia  sem  ensino,  assim  como  não  há  ensino  sem  pesquisa,  nem  ensino
sem  os  sujeitos.  Num  campo  contraditório  como  a  Escola,  buscamos  conhecer  outros  caminhos  para  a  educação  e  a  filosofia,  levando
em  conta  a  subjetividade,  a  ética,  a  estética,  a  política.  Acreditamos  numa  escola  que  parte  das  vivências  dos  estudantes,  da  cultura,  da
realidade  brasileira,  latino-americana  e  que  precisa  encontrar-se  com  esse  modo  de  filosofar  que  afirma  o  Outro  em  sua  singularidade
como  condição  mesma  de  qualquer  filosofia.  A  filosofia  como  experiência  de  libertação  nos  desafia  a  transformação  da  própria
filosofia  e  de  nós  mesmos,  para  além  do  sujeito  como  representação,  deixando  de  ser  filosofia  monocultural  e  afirmando-se  polifônica,
plural,  ética-crítica,  práxis.  É  filosofia  como  produção  de  conceitos,  que  ressignificam  a  existência  humana  e  somam-se  a  prática,  a
atitude  cotidiana  de  ensinar  e  de  aprender  superando  a  tradição  autoritária  e  elitista  presente  na  cultura  escolar  e  na  sociedade.  O  ensino
de  filosofia  como  experiência  de  libertação  dialoga  com  a  tradição  filosófica  de  forma  viva,  é  parte  de  um  projeto  educativo  libertador,
onde  o  diálogo  é  princípio  que  considera  a  vida  concreta,  os  problemas  e  as  soluções,  os  saberes  e  as  culturas,  o  afeto,  as  emoções  e  o
corpo  sem  os  quais  é  impossível  fazer  educação.  Aqui  levantamos  sonhos  e  possibilidades  concretas  de  educação  e  filosofia  como
experiências  de  libertação,  sem  receitas,  sem  ufanismos,  apenas  dizendo  algo  sobre  o  que  vivenciamos  e  os  desafios  da  práxis.
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Título: Empreendedorismo e educação: o sebrae na escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006331003010001P0

Palavra Chave: crise do capital; competência; empregabilidade; empreendedor.

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  foi  analisar  o  empreendedorismo  no  interior  da  escola,  via  SEBRAE,  através  do  seu  curso  Formação
de  Jovens  Empreendedores,  destinado  aos  alunos  do  ensino  médio.  A  partir  das  mudanças  ocorridas  no  capitalismo,  no  último  quartel
do  século  passado,  um  novo  modelo  de  trabalhador  se  faz  necessário  para  atender  as  demandas  mercadológicas  do  capital,  visando  a
dar  novo  fôlego  ao  modo  de  produção  capitalista,  que  vem  passando  por  mais  uma  de  suas  crises.  Neste  sentido,  um  conjunto  de
noções  ideológicas  tem  sido  divulgadas/impostas  como  sendo  as  grandes  balizadoras  da  formação  humana  restrita  aos  interesses  do
capital.  Seriam  estas  noções:  a  competência,  a  empregabilidade  e  o  empreendedorismo.  Estas  são  produzidas  pelo  discurso  dominante
como  forma  de  convencer  a  classe  trabalhadora  a  se  adequar  passivamente  às  mudanças  que  vem  ocorrendo.  O  empreendedorismo  por
seu  turno  vem  com  o  intuito  de  apontar  para  as  pessoas  a  perspectiva  do  auto-emprego  enquanto  solução  para  o  desemprego  estrutural
causado  pelo  próprio  metabolismo  da  acumulação  do  capital.  Neste  sentido,  a  partir  do  método  materialista  histórico-dialético,
procuramos  analisar  a  noção  de  empreendedorismo,  numa  perspectiva  de  totalidade,  a  partir  das  mudanças  que  vem  ocorrendo,
procurando  enfatizar  que  esta  noção  é  oriunda  deste  processo.  Num  segundo  momento  procuramos  analisar  a  constituição  da  história
do  SEBRAE  (Sistema  Brasileiro  de  Apoio  a  Micro  e  Pequena  Empresa),  que  é  caudatária  das  mudanças  ocorridas  na  década  de  1990,
mas  que  se  inicia  no  período  de  1960-70,  quando  se  tem  a  criação  do  CEBRAE  (Centro  Brasileiro  de  Assistência  Gerencial  à  Pequena
e  Média  Empresa),  o  SEBRAE  com  "C",  com  o  intuito  de  atender  às  demandas  dominante  da  época.  Neste  percurso,  identificamos  o
momento  em  que  aparece  o  discurso  do  empreendedorismo  que  é  constituído  na  década  de  1990,  aos  sabores  das  mudanças  que  vem
ocorrendo  no  capitalismo.  Por  fim,  nas  análises  específicas  do  curso  do  SEBRAE,  concluímos  que  sua  visão  de  homem  é
natural-funcionalista  e  sua  perspectiva  de  conhecimento  é  subjetivo-relativista  uma  vez  que  a  noção  de  empreendedorismo  tem  por
base  a  noção  de  competência.  Assim,  somos  contrários  a  esta  visão  restrita  de  formação  humana.  Em  contraponto  somos  favoráveis  à
concepção  politécnica  de  educação  que  vislumbra  a  transformação  radical  da  sociedade  capitalista  visando  a  sua  superação.
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Título: Cotidiano, pesquisa e linguagem: um novo caminho para reconstruir o processo de ensino - 
aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006842005019026P3

Palavra Chave: Cotidiano; Educação; Linguagem; Pesquisa; Autonomia.

Resumo:  A  intenção  central  deste  estudo  foi  a  de  investigar  as  percepções  dos  alunos  sobre  uma  proposta  de  ensino-aprendizagem  que
partiu  do  cotidiano  dos  mesmos.  Discutiu-se,  ainda,  as  mudanças  geradas  na  concepção  dos  alunos  sobre  o  papel  da  escola  e  do
processo  de  ensino-aprendizagem  após  a  participação  dos  mesmos  na  proposta  realizada  em  sala  de  aula.  Para  a  concretização  deste
propósito,  optou-se  pela  realização  de  um  estudo  descritivo  numa  abordagem  qualitativa,  procurando-se  estabelecer  interligações  entre
a  prática  pedagógica,  com  valorização  do  processo  de  educar  pela  pesquisa,  e  as  percepções  e  comportamentos  dos  alunos,  que
norteavam  as  relações  sociais  e  intelectuais  existentes  em  sala  de  aula.  A  coleta  de  dados  realizou-se  durante  o  ano  letivo  de  2004  em
uma  turma  da  oitava  totalidade  no  Ensino  Médio  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Durante  a  pesquisa  procurou-se  desvelar  as
mudanças  geradas  em  sala  de  aula  a  partir  da  participação  em  uma  proposta  de  ensino-aprendizagem  com  valorização  no  cotidiano  dos
mesmos.  Os  procedimentos  metodológicos  selecionados  foram  os  depoimentos  dos  alunos,  orais  ou  escritos,  e  as  observações  em  sala
de  aula.  Ao  longo  do  estudo  refletiu-se  sobre  o  papel  da  escola  e  sua  organização,  a  importância  da  pesquisa  em  sala  de  aula,  bem
como  a  estreita  ligação  entre  o  conhecimento  cotidiano  e  a  linguagem.  A  pesquisa  possibilitou  demonstrar  que  o  partir  do  cotidiano  dos
alunos,  a  motivação,  o  uso  e  o  estímulo  da  linguagem  em  sala  de  aula  foram  fatores  que  contribuíram  e  interferiram  de  maneira
significativa  na  formação  da  autonomia  e  aprendizagem  dos  educandos.  Como  resultado  da  investigação,  verificou-se  a  importância  de
aproveitar  o  conhecimento  cotidiano  em  sala  de  aula,  bem  como  os  possíveis  benefícios  de  sua  utilização.  Procurei  demonstrar  o
quanto  nossos  alunos  podem  contribuir  com  suas  experiências  em  sala  de  aula  e,  desta  forma,  o  quanto  estas  podem  acrescentar  na
construção  e  reconstrução  da  aprendizagem.  Verificou-se,  ainda,  que  uma  sala  de  aula  participativa,  democrática,  desafiadora,  que
estimule  o  engajamento  dos  alunos,  o  intercâmbio  e  a  circulação  de  diferentes  perspectivas  sobre  os  mais  variados  assuntos  contribui
para  o  desenvolvimento  da  autonomia.  Por  outro  lado,  foi  fator  necessário  para  a  concretização  de  aprendizagens  mais  significativas  a
superação,  por  parte  do  professor,  da  centralização  do  conhecimento.  Entendo  que  ao  descentralizar  a  aprendizagem  podemos  formar
alunos  críticos  e  autônomos  capazes  de  mudar  a  realidade  na  qual  estão  inseridos.
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Palavra Chave: Morfologia; livros didáticos; conteúdo lingüístico.

Resumo:  Esta  dissertação  de  mestrado  desenvolve  uma  pesquisa  a  respeito  da  abordagem  de  morfologia  em  livros  didáticos  e  a
contribuição  desse  conteúdo  lingüístico  para  as  aulas  de  língua  portuguesa  no  ensino  médio.  Antes  de  examinarmos  as  duas  coleções
didáticas  adotadas  para  a  investigação,  apresentamos  uma  breve  análise  sobre  ensino-aprendizagem  de  língua  materna,  salientando
aspectos  críticos  relacionados  metodologia  e  aos  conteúdos  de  ensino.  A  seguir,  tecemos  comentários  sobre  o  livro  didático  e
apresentamos  o  corpus  composto  por  duas  coleções  didáticas  do  ensino  médio,  de  onde  selecionamos  os  conteúdos  de  morfologia.
Tecemos  considerações  sobre  as  abordagens  didáticas  de  tais  conteúdos  e  verificamos  a  contribuição  de  cada  um  para  o  aprimoramento
lingüístico  do  aluno  na  sua  capacidade  de  produção  de  textos  orais  e  escritos.
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Título: A imaginação científica como componente do entendimento: subsidios para o ensino de física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006933002010003P9

Palavra Chave:  Física; ensino; filosofia(imaginação); epistemologia.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  discutir  o  papel  da  imaginação  científica  no  ensino  de  física.  Para  isso,  partimos  de  uma
reflexão  epistemológica  com  o  intuito  de  caracterizar  o  processo  imaginativo  na  atividade  científica  para,  em  um  segundo  momento,
estudar  sua  relevância  em  atividades  de  sala  de  aula.  O  estudo  teórico  foi  realizado  em  duas  etapas.  Primeiramente,  discutimos  o  papel
da  imaginação  nos  sistemas  clássicos  de  conhecimento,  o  empirismo  e  o  racionalismo.  Verificou-se  que,  nestas  filosofias,  o  papel  da
imaginação  é  bastante  reduzido  ou  mesmo  negado.  Devido  a  isso,  a  discussão  teórica  foi  complementada  com  um  estudo  de
referenciais  filosóficos  contemporâneos  e  com  uma  análise  histórica  do  pensamento  de  Albert  Einstein,  para  tornar  possível  a
apresentação  de  uma  visão  de  construção  do  conhecimento  científico  que  considere  e  valorize  o  papel  da  imaginação.  A  análise
epistemológica  termina  com  a  elaboração  de  três  etapas  que  caracterizam  o  processo  imaginativo  na  ciência  e  constituem  categorias  de
análise  para  o  estudo  da  imaginação  em  salas  de  aula.  No  segundo  momento  da  pesquisa,  buscamos  demonstrar  que  o  processo  de
pensamento,  definido  através  de  referenciais  teóricos,  se  reflete  nas  reflexões  de  alunos  do  ensino  médio  durante  a  realização  de
atividades  didáticas,  mostrando  a  viabilidade  do  referencial  proposto.  Por  último,  realizamos  uma  breve  reflexão  sobre  as  estratégias  de
ensino  que  possibilitam  o  uso  da  imaginação  científica.
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Palavra Chave: Artes; Arte-educação; Fotografia; Mundo Escópico.

Resumo:  Esta  dissertação  investiga  a  leitura  que  os  alunos  fazem  do  espaço  escolar,  a  partir  de  experiências  com  fotografias  digitais
nas  aulas  da  disciplina  Artes.  Na  procura  por  compreender  o  tempo  no  qual  vivemos  com  mudanças  e  descobertas  tecnológicas  diárias,
tempo  onde  os  códigos  não  cessam  de  alimentar  a  imaginação  é  que  se  torna  relevante  essa  leitura.  Para  tanto,  o  uso  da  fotografia,
pensada  como  prática  social  incorporada,  há  mais  de  um  século  e  meio,  ao  modo  pelo  qual  se  representa  o  mundo  e  a  nós  mesmos,  foi
o  lugar  definido  para  a  pesquisa.  A  questão  norteadora  procura  responder  como  planejar  a  elaboração  e  a  produção  artística,  via
tecnologias  contemporâneas,  de  forma  a  garantir  a  construção  de  conhecimentos  em  Artes,  numa  disciplina  escolar.  Toma  como
objetivos  implodir  num  mundo  escópico  e  no  autoritarismo  cultural  escolar,  o  privilégio  das  linguagens  verbal  e  lógica  que  esmagam
outras  formas  de  expressão,  com  o  propósito  de  contribuir  para  o  entendimento  dos  panoramas  social  e  cultural  habitados  pelos  alunos,
bem  como  captar  a  diversidade  de  elementos  estéticos  existentes  no  espaço  escolar  para  implodir  em  si  um  diálogo  social  concreto.
Encontra  apoio  teórico  em  Lyon  e  Bauman  para  entendimento  das  condições  que  presidem  a  contemporaneidade;  em  Barbosa  com  a
Proposta  Triangular  para  o  ensino  de  Artes;  em  Dubois  e  Kossoy  com  relação  as  questões  ligadas  à  fotografia.  As  experiências
fotográficas  são  parte  do  projeto  "Um  olhar  sobre  o  Espaço  Escolar",  efetivado  com  os  alunos  de  quatro  classes  do  1º  ano  do  Ensino
Médio,  de  uma  escola  técnica  estadual,  com  duração  de  um  ano  contemplando  estudos  de  história  da  arte,  apreciação  de  fotografias  de
obras  de  arte  e  do  espaço  escolar.  No  ápice,  a  feitura  de  fotografias,  contextualização  e  exposição  final.  Os  resultados  revelam  que  obra
de  arte,  espaço  escolar,  professora  e  alunos  se  fisgam  mutuamente,  num  forte  caráter  de  politização  no  tempo  do  olhar  -  máquina,  a
disciplina  Artes,  via  fotografia  digital,  é  uma  estratégia  de  trabalho  escolar  condizente  com  a  experiência  do  sujeito  contemporâneo  de
ver  e  ser  visto  através  da  mediação  de  instrumentos  técnicos.  Essa  dissertação  participa  da  linha  de  pesquisa  Conhecimento  e  Cotidiano
Escolar,  permitindo  concluir  que  ver,  significar  e  produzir  arte  naquele  momento,  naquele  contexto,  na  processualidade  e  nas
implicações  daí  advindas,  ressignifica  a  educação  escolar  porque  cria  comportamentos  e  experiências  subjetivas  inteiramente  novas.
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Título: Pensando o espaço do Homem na Amazônia: o ensino de Geografia como Ontologia do Território

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006812001015001P0

Palavra Chave: Rev. Crítica da Geografia; movimento cultural; educação.

Resumo:  No  final  do  século  XX  o  pensamento  geográfico  experimentou  consideráveis  transformações  teórico-metodológicas.  Estas
transformações  foram  resultado  de  um  movimento  cultural  que  ficou  conhecido  como  a  revolução  crítica  da  geografia.  Este  movimento
procurou  superar  a  postura  tradicional  que  imperava  na  explicação  geográfica  realizando  um  exercício  de  revisão  das  suas  categorias
de  análise,  dotando-as  de  capacidade  para  analisar  e  denunciar  as  condições  do  espaço  habitado  pela  grande  maioria  da  população
marginalizada  pelo  ascendente  capitalismo  global.  Esta  revisão  epistemológica  do  pensamento  geográfico  trouxe  consideráveis
contribuições  para  a  diversificação  bem  como  para  a  concretização  de  uma  genuína  teoria  social  crítica.  A  incorporação  de  categorias
como  espaço  e  território  à  análise  da  realidade  social  contemporânea  desvela  todas  as  contradições  presentes  nessa  realidade  e  permite
que  tais  categorias  sejam,  também,  o  instrumento  para  se  superar  estas  contradições.  Este  trabalho  realiza  um  breve  debate  sobre  as
possibilidades  teóricas  decorrentes  da  discussão  sobre  a  revisão  epistemológica  do  pensamento  geográfico  visando  destacar  como  esta
revisão  foi  incorporada  à  prática  de  ensino  de  geografia  na  educação  básica  -  sobretudo  na  última  série  do  ensino  médio,  período  em
que  esta  disciplina  dedica  suas  aulas  ao  estudo  da  geografia  da  Amazônia.  Feita  esta  análise  o  trabalho  então  apresenta  as  noções
fundadoras  para  a  realização  de  uma  verdadeira  ontologia  do  território  no  ensino  de  geografia.  Tal  ontologia  é  apresentada  através  do
diálogo  entre  as  obras  de  dois  autores  que  dedicaram  toda  a  sua  vida  a  denunciar  a  condição  de  exploração  em  que  vive  a  grande
maioria  da  humanidade.  As  propostas  teóricas  de  Paulo  Freire  e  Milton  Santos  permitem  que  se  instaure  um  debate  em  torno  da
construção  de  uma  prática  de  ensino  realmente  comprometida  com  as  causas  populares.  A  preocupação  teórico-metodológica  desses
autores  sempre  foi  com  a  emancipação  do  homem  e  promover  a  discussão  sobre  uma  prática  de  ensino  baseada  nessa  perspectiva  pode
ser  a  plantação  de  uma  semente  cuja  sua  germinação  será  a  construção  de  um  novo  mundo:  um  período  popular  da  história.
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Título: Experimenting with sfl as a tool for cda in a secondary school classroom environment

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006741001010012P8

Palavra Chave: Lingüística sistêmico-funcional; ACD; metafunções; leitura.

Resumo:  Nesta  pesquisa,  eu  investigo  se,  e  de  que  maneira  a  utilização  da  Lingüística  Sistêmico-  Funcional  (LSF)  em  ambiente  de
escola  secundária  pode  contribuir  para  fazer  alunos  do  ensino  médio  lerem  com  visão  crítica,  i.e.,  se  essa  teoria  pode  melhorar  a
percepção  desses  alunos  em  relação  às  escolhas  lingüísticas  utilizadas  como  "códigos  de  significação"  (Meurer,  2004,  2006)  em
"práticas  discursivas"  (Fairclough,  1992a),  e  se  torna-os  mais  conscientes  de  suas  posições  sociais  em  relação  a  suas  estruturas  sociais,
de  maneira  a  poderem  repensar  suas  práticas  sociais,  especialmente  no  que  se  refere  a  fazer  análises  de  textos  sob  uma  perspectiva  da
Análise  Crítica  do  Discurso  (ACD).  Para  isso,  vinte  alunos  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Santa  Catarina  (CEFETSC)
receberam  instruções  sobre  o  uso  de  uma  meta-linguagem,  principalmente  em  relação  a  duas  metafunções:  a  ideacional  realizada
dentro  do  sistema  de  Transitividade  e  a  interpessoal  realizada  dentro  do  sistema  de  Modo,  além  de  noções  a  respeito  da  linha  textual  de
significado  realizada  dentro  do  sistema  de  Tema  (Halliday  &  Matthiessen,  2004),  e  sobre  as  variáveis  de  registro:  o  campo,  as  relações,
e  o  modo  (Halliday  1989,  1999;  Eggins,  1994,  2004).  A  análise  do  desempenho  desses  alunos  ocorreu  dentro  de  quatro  estágios:  (1)
antes  de  qualquer  contato  com  a  LSF,  (2)  após  as  primeiras  noções  sobre  a  LSF,  (3)  no  meio  da  investigação,  e  finalmente  (4)  na  parte
final  do  estudo,  em  relação  (a)  à  análise  de  letras  de  música  ligadas  a  protestos  sociais  em  geral,  e  (b)  através  de  questionários  e
entrevistas  no  decorrer  dos  quatro  estágios.  Os  resultados  obtidos  através  dessa  investigação  mostraram  alguns  benefícios  relevantes
que  os  alunos  poderão  obter  quando  tiverem  conhecimento  da  funcionalidade  da  LSF  como  ferramenta  para  a  ACD.  Portanto,  esses
resultados  trazem  à  tona  algumas  respostas  em  relação  a  como  a  LSF  pode  contribuir  para  a  leitura  crítica  em  ambientes  de  escolas
secundárias.
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Título: Graus de explicitação em reescrita de produção textual: análise, com base na Teoria da Relevância, dos 
efeitos da intervenção oral docente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006741008014001P7

Palavra Chave: Cognição; Teoria da relevância; Reescrita.

Resumo:  Esta  pesquisa  analisou,  com  base  na  Teoria  da  Relevância,  os  efeitos  da  interven-ção  oral  docente  nos  graus  de  explicitação
da  reescrita  de  uma  produção  textual  de  alunos  da  3ª  série  do  ensino  médio  do  Colégio  Coopeimb  de  Imbituba,  SC.  Os  resultados  da
pesquisa  demonstraram  a  acuidade  dos  três  níveis  representacionais  -  forma  lógica,  explicatura  e  im-plicatura  -  de  Sperber  e  Wilson
(1986,  1995  [2001])  e  Carston  (1988)  para  a  descrição  empí-rica  e  explicação  adequada  dos  processos  ostensivo-inferenciais
envolvidos  na  interpretação  e  produção  textual.  Com  base  no  instrumento  de  análise  de  dados  e  na  metodologia  adotada  por  Rauen
(2005),  foi  possível  observar  que,  na  reescrita  da  produção  textual,  os  enunciados  fo-ram  mais  explícitos  e  influenciados  pelas  marcas
da  intervenção  docente,  pelos  ambientes  cognitivos  ativados  nas  fases  anteriores,  e  por  informações  inéditas  advindas  da  elaboração  do
segundo  texto.
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Título: Da Educação Moral e Cívica à Ética: o disciplinamento para o processo produtivo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062240001016001P0

Palavra Chave: moral e cívica; educação; ética; cidadania.

Resumo:  Este  trabalho  investiga  como  nasce  o  ensino  da  educação  moral  e  cívica  e  como,  posteriormente,  é  inserido  o  tema  ética,  no
ensino  médio,  bem  como  quais  os  pressupostos  econômicos,  sociais,  políticos  e  legais  que  lhes  deram  e  dão  sustentação.  Para  se  atingir
o  proposto,  no  que  se  refere  a  moral  e  cívica,  analisou-se  a  legislação  desde  a  década  de  1920  até  a  sua  extinção  em  1985.  Já  para  o
tema  ética  analisa-se  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  o  Parecer  15/98  e  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o
Ensino  Médio.  Longe  de  concluir,  mas  no  intuito  de  se  fazer  uma  análise,  aponta-se  que  tanto  a  moral  e  cívica  quanto  a  ética
representam  a  introdução  de  formas  de  disciplinar  o  cidadão  trabalhador  de  maneira  condizente  com  a  reorganização  do  processo
produtivo,  em  distintos  períodos  históricos,  no  sistema  capitalista.
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Título: A Constituição de sentidos políticos em livros didáticos de Geografia na ótica da análise do discurso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006732006012010P8

Palavra Chave: Livro Didático de Geografia; Ensino de Geografia.

Resumo:  O  objetivo  desta  dissertação  é  compreender  a  constituição  de  sentidos  no  discurso  político  sob  a  perspectiva  da  Geografia,
em  livros  didáticos  escritos  para  o  Ensino  Médio  desta  disciplina.  A  partir  da  mediação  entre  as  formações  discursivas  da  Geografia
Política  e  da  Geopolítica,  tomou-se  o  discurso  político  materializado  no  suporte  textual  em  pesquisa  como  objeto  de  investigação,
considerando-se  o  confronto  entre  a  reformulação  epistemológica  da  Geografia  e  a  re-orientação  ideológica  da  educação  brasileira,  que
coloca  em  debate,  no  contexto  do  ensino  de  Geografia,  a  dimensão  das  relações  políticas  da  sociedade  e  a  construção  da  cidadania.
Após  conhecer  a  rede  de  escolas  estaduais  de  Ensino  Médio  de  Uberlândia  (MG),  composta  por  24  escolas,  listou-se  seis  livros
didáticos  de  Geografia  utilizados  pelos  professores  desta  rede,  selecionando-se  dois,  majoritariamente  adotados  (Geografia  Geral  e  do
Brasil,  de  Elian  Alabi  Lucci,  Anselmo  Lazaro  Branco  e  Cláudio  Mendonça,  e  Geografia,  de  Lúcia  Marina  Alves  de  Almeida  e  Tércio
Barbosa  Rigolin).  A  Análise  de  Discurso  de  linha  francesa,  campo  de  estudo  da  Lingüística,  subsidiou  teórica  e  metodologicamente  o
tratamento  analítico  das  práticas  linguageiras  do  livro  didático  enquanto  materialidade  do  discurso  escolar,  permitindo  a  compreensão
de  alguns  significados  da  Geografia  e  da  sua  materialização  no  livro  didático;  especificamente,  a  intermediação  da  Geografia  Política  e
da  Geopolítica,  cujo  papel  é  relevante  na  formação  desta  ciência  e  do  seu  ensino.  Para  isso,  em  uma  macro-instância,  percorreu-se  a
trajetória  constitutiva  do  livro  didático  de  Geografia,  inscrevendo-o  na  conjuntura  pedagógica,  econômica  e  legislativa  que  condiciona
sua  produção  e  circulação,  com  atenção  especial  para  o  discurso  político  dos  compêndios;  essa  abordagem  subsidiou  uma  outra,
indissociável  da  primeira:  uma  micro-instância  discursiva  atravessada  pelas  noções  de  discurso,  formação  discursiva,  sujeito,  sentido,
silêncio,  enunciado,  memória,  dentre  outros.  Desse  modo,  tomando  os  livros  selecionados  como  corpora,  a  partir  de  recortes  de
fragmentos  do  objeto  citado,  no  amplo  contexto  re-construído  precedentemente  por  meio  da  análise  discursiva,  partiu-se  para  o
funcionamento  do  discurso  político  nos  corpora  por  meio  da  constitutividade  discursiva,  da  produção  dos  sentidos,  da  heterogeneidade
e  dos  processos  de  silenciamento.  Inicialmente,  suscitou-se  uma  hipótese,  a  de  que  a  importância  da  cidadania  no  proceder  da  educação
básica  contemporânea  e  a  participação  do  ensino  da  Geografia  nesse  debate  revelam,  na  verticalidade  das  discussões,  uma  série  de
contradições  em  curso  no  cenário  da  educação  geográfica,  hipótese  confirmada  pela  análise  quando,  na  materialidade  lingüística  do
livro  didático  de  Geografia,  demonstrou-se  a  existência  de  processos  de  silenciamento  e  de  apagamento  do  sujeito-leitor  e  de  certos
debates  no  plano  de  uma  apresentação  geográfica  do  mundo,  o  que  leva  a  uma  relativa  divisão  entre  sujeito  e  mundo,  no  plano  da
enunciação  e  da  constituição  de  uma  identidade  cidadã.
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Código: 1446

Título: A física das radiações eletromagnéticas e o cotidiano dos alunos do ensino médio: construção de uma 
proposta de ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006431033016013P0

Palavra Chave: Radiações eletromagnéticas; Concpções alternativas.

Resumo:  Este  trabalho  consiste  na  elaboração  de  uma  proposta  pedagógica  de  ensino  das  radiações  eletromagnéticas,  envolvendo
alguns  conceitos  de  Física  Moderna.  A  proposta  está  fundamentada  na  teoria  sócio-histórica  cultural  de  Vygotsky,  que  tem  como  um
de  seus  princípios  a  interação  social  entre  os  indivíduos,  ou  seja,  um  intercâmbio  de  idéias  entre  os  membros  de  um  grupo.  Para
trabalhar  nessa  perspectiva,  optou-se  pela  confecção  de  um  material  que  pudesse  facilitar  a  comunicação  entre  os  participantes  da
pesquisa.  Esse  material  é  composto  por  três  atividades  experimentais  e  um  painel  contemplando  assuntos  básicos  sobre  as  radiações
eletromagnéticas  para  serem  trabalhados  com  alunos  do  ensino  médio.  O  presente  trabalho  pretende  verificar  a  funcionalidade  e
capacidade  desse  material,  quando  trabalhado  numa  perspectiva  Vygotskyana,  de  propiciar  o  ensino  de  tópicos  relacionados  à  Física
das  radiações  eletromagnéticas  nas  salas  de  aula  nesse  nível  de  ensino.  Este  tema  foi  escolhido  pela  importância,  no  mundo  atual,  de
compreender  as  aplicações  das  radiações  no  cotidiano  e  saber  reconhecer  as  radiações  eletromagnéticas  e  seus  diferentes  usos.  A
escolha  das  atividades  propostas  foi  orientada  pela  sondagem  das  concepções  prévias  de  alunos  de  Física  do  ensino  médio  sobre  o  tema
e  deve  mobilizar  nos  alunos  habilidades  de  cooperação,  solidariedade  e  responsabilidade.  As  estratégias  de  ensino  e  aprendizagem
utilizadas  em  sala  de  aula  estão  pautadas  na  apresentação  de  conhecimentos  como  desafios  cuja  solução,  por  parte  dos  alunos,  envolve
mobilização  de  recursos  cognitivos,  investimento  pessoal  e  perseverança  para  uma  tomada  de  decisões.  2  Ao  final  do  trabalho  foi
realizada  a  avaliação  dos  resultados  obtidos  através  de  questionários  e  de  comentários  feitos  pelos  alunos  durante  o  trabalho  com  o
material  pedagógico.  Um  dos  elementos  básicos  desse  trabalho  foi  a  comparação  entre  os  resultados  obtidos  após  o  trabalho  em  sala  de
aula  e  os  dados  da  sondagem  inicial,  assim  como  a  análise  das  respostas  e  comentários  dos  alunos  durante  o  trabalho  com  o  material
pedagógico.
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Título: As faces dos sólidos platônicos na superfície esférica: uma proposta para o ensino-aprendizagem de 
noções básicas de geometria esférica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062833005010005P4

Palavra Chave: Geometria Esférica; Geometria Plana; Sócio-construtivismo.

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  é  apresentar  uma  seqüência  de  atividades,  por  meio  de  resolução  de  problemas,  numa  abordagem
qualitativa,  visando  a  investigar  como  esta  seqüência  pode  contribuir  para  que  alunos  do  ensino  médio  apreendam  conceitos  básicos  da
Geometria  Esférica  enquanto  resgatam  conceitos  da  Geometria  Plana.  Para  tanto  procuramos  responder  a  seguinte  pergunta  norteadora:
Que  contribuições  uma  seqüência  de  atividades  que  tem  como  proposta  a  tesselação  das  faces  dos  sólidos  platônicos  na  superfície
esférica  pode  proporcionar  para  o  ensino-aprendizagem  de  Geometria  Esférica?  Apelamos  para  a  paixão  do  povo  brasileiro,  o  futebol,
para  contextualizar  o  tema  no  cotidiano  dos  aprendizes.  Neste  cotidiano  não  só  a  bola  de  futebol  está  presente,  mas  também,  a  bola  de
tênis,  de  vôlei,  etc.  O  uso  de  materiais  concretos  como:  esferas  de  isopor,  régua  flexível,  canetas  coloridas,  compasso,  barbantes,
alfinetes  e  outros  materiais  de  fácil  acesso,  além  dos  tradicionais  lápis  e  papel,  levou  o  aluno  a  representar,  inspirado  nas  faces  dos
sólidos  platônicos,  base  de  compreensão  para  esta  tarefa,  a  bola  de  futebol  em  uma  superfície  esférica.  Acreditamos  que  a  utilização
destes  materiais  e  a  forma  diferente  da  tradicional  como  é  tratado  o  tema  despertam  no  aluno  o  interesse  para  a  compreensão  não  só  da
Geometria  Plana,  mas  sim  de  outras  Geometrias,  neste  caso,  a  Geometria  Esférica.  Compilamos  neste  estudo  um  referencial  teórico  à
luz  do  sócio-construtivismo,  que  acreditamos  proporciona  um  trabalho  de  interação,  dinamizando,  assim,  o  ambiente  de
ensino-aprendizagem.  Concluímos,  no  final  desta  pesquisa,  indícios  animadores  de  que  é  possível  o  ensino-aprendizagem  da
Geometria  Esférica,  como  foi  proposto.
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Palavra Chave: Avaliação. Conceito; Prática; Redimensionamento.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  os  resultados  da  pesquisa  colaborativa  sobre  avaliação  da  aprendizagem  desenvolvida  com  um  grupo
de  professores  do  Ensino  Médio  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do  Piauí.  Neste  tipo  de  pesquisa  o  professor  não  é
somente  pesquisado,  é  co-produtor  da  investigação.  Além  disso,  a  pesquisa  colaborativa  apresenta  a  possibilidade  de  se  estreitar  os
vínculos  entre  a  Universidade  e  a  Escola  por  meio  da  co-construção  de  conhecimentos  entre  pesquisadores  e  professores.  O  objetivo
geral  desta  pesquisa  é  investigar  qual  o  conceito  de  avaliação  da  aprendizagem  que  norteia  a  ação  dos  professores  do  Cefet-PI  e  a
reconstrução  desse  conceito,  redimensionando  a  prática  avaliativa.  Para  realizar  esse  trabalho,  buscamos  fundamentação  teórica  nos
estudos  de  Mizukami  (1996),  Behrens  (2003),  Luckesi  (1999),  Esteban  (2004),  Fernandes  (2004),  Guetmanova  (1989),  Vigotski
(2001),  Hoffmann  (2002),  Nóvoa  (2002),  Lafourcade  (1980),  Melchior  (2003),  Dias  Sobrinho  (2003),  Rodrigues  (2001),  Depresbitéris
(1995),  dentre  outros.  A  análise  dos  dados  da  baseou-se  nos  princípios  da  abordagem  Sócio-Histórica.  Os  procedimentos
metodológicos  utilizados  foram  os  seguintes:  aplicação  de  questionários,  história  de  vida  dos  colaboradores,  encontros  para  estudos,
levantamento  dos  conceitos  prévios  de  avaliação  da  aprendizagem  e  sessões  reflexivas.  Assim,  apresentamos  neste  trabalho  a
reconstrução  do  conceito  de  avaliação  da  aprendizagem  e  o  possível  redimensionamento  da  prática  avaliativa  que  fica  evidente  na
pesquisa  como  uma  proposta  de  trabalho  a  ser  desenvolvida  pelo  grupo  de  colaboradores,  ao  longo  da  sua  ação  futura,  a  partir  da
reconstrução  do  conceito  de  avaliação  da  aprendizagem.  Observamos,  durante  as  reflexões,  muitas  inquietações,  muitas  insatisfações
em  relação  ao  ato  avaliativo  e,  principalmente,  vontade  e  consciência  de  mudança.  Percebemos  claramente  o  afloramento  dessa  postura
em  alguns  dos  colaboradores  desta  pesquisa.  Deixamos  claro,  no  final  das  discussões,  que  as  mudanças  devem  ir  além  do  nível  da
abstração  e  se  tornar  fato,  e  que  esse  grupo  de  trabalho  deve  ser  o  disseminador  dessa  atitude  de  redimensionamento  da  prática
avaliativa.  Evidenciamos  que  os  colaboradores  precisam  de  mais  tempo,  mais  leituras  e  mais  conhecimentos,  pois  estão  vivenciando
momentos  de  amadurecimento  do  conceito  científico  de  avaliação  da  aprendizagem,  estão  em  processo  de  transformação  dos  conceitos
espontâneos  em  conceitos  científicos.  Assim,  as  operações  mentais  que  estão  se  processando  devem  proporcionar  aos  colaboradores  a
possibilidade  de  mudanças  de  atitudes  em  relação  à  prática  avaliativa.  Palavras-chave:  Avaliação.  Conceito.  Prática.
Redimensionamento.
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Palavra Chave: Softwares Educacionais; Ensino de Matemática.

Resumo:  Este  trabalho  está  inserido  na  linha  de  pesquisa  em  Informática  na  Educação  de  Ciência  e  Matemática  do  Programa  de
Pós-Graduação  em  Educação  em  Ciências  e  Matemática  da  PUCRS.  O  projeto  buscou  identificar  os  requisitos  e  funcionalidades  a
serem  considerados  no  projeto  de  softwares  educacionais  para  suporte  ao  processo  de  ensinoaprendizagem  de  Matemática  no  Ensino
Médio.  A  fim  de  identificar  esses  aspectos  e  gerar  um  conjunto  de  diretrizes  para  orientação  de  projeto  de  softwares  educacionais  na
área  de  Matemática,  fez-se  um  levantamento  de  programas  (softwares)  educacionais  disponíveis  nas  escolas  e  destes  quais  são  os  mais
utilizados  pelos  professores  de  Matemática  do  Ensino  Médio.  A  partir  desse  levantamento  foi  realizada  uma  análise  desses  sistemas  e
criadas  categorias  para  agrupar  as  funcionalidades  por  similaridade  de  função  no  contexto  do  programa.  Tendo  por  base  essas
categorias,  criou-se  um  conjunto  de  diretivas  para  auxiliar  a  orientar  os  projetistas  de  softwares  educacionais  para  suporte  ao  ensino  de
Matemática.  A  validação  das  funcionalidades  identificadas  foi  realizada  através  de  uma  pesquisa  com  professores  de  Matemática  do
Ensino  Médio  que  trabalham  com  softwares  educacionais.  A  pesquisa  foi  apoiada  por  um  ambiente  virtual  que  permite  a  realização  da
coleta  de  dados  via  WEB.
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Palavra Chave: Leitura; produção escrita; recursos argumentativos.

Resumo:  Este  trabalho  é  resultado  de  uma  pesquisa-ação  desenvolvida  com  alunos  de  ensino  médio  da  escola  estadual  "José  Bejo",
localizada  no  município  de  Glória  DOeste/MT.  Sob  a  perspectiva  sócio-discursiva  de  linguagem,  realizamos  o  estudo  de  recursos
lingüístico-discursivos  empregados  na  produção  de  textos  predominantemente  argumentativos,  visando  não  somente  a  desenvolver  no
aluno  suas  habilidades  lingüísticas,  mas  também  a  estimular  sua  capacidade  crítica  de  refletir  e  agir  sobre  o  seu  mundo.  Nosso  trabalho
desenvolveu-se  a  partir  da  leitura  de  textos  jornalísticos,  a  fim  de  que  os  educandos  pudessem  apropriar-se,  em  situações  reais  de  uso,
das  características  lingüísticas  e  discursivas  de  alguns  gêneros  do  discurso  que  mobilizam  a  capacidade  de  argumentar,  tais  como  o
artigo  de  opinião,  o  editorial,  a  reportagem,  a  entrevista,  a  carta  do  leitor  e  a  charge.  Consideramos  indispensável  que  os  alunos
observassem,  na  construção  desses  gêneros,  algumas  informações  básicas,  a  saber:  Para  quem  se  destina  o  texto?  Quem  o  escreveu?
Com  que  propósito?  Onde  quando  foi  divulgado?  Como  foi  escrito?  Que  recursos  lingüístico-discursivos  o  autor  utilizou?  Defendemos
a  idéia  de  que,  a  partir  de  tais  observações,  poderiam  produzir  textos  argumentativos  com  mais  eficiência  e  qualidade.  Foram
trabalhadas  sete  unidades  temáticas,  a  partir  das  quais  propusemos  seis  produções  de  textos  e  selecionamos  três  sujeitos  e  seis  textos,
para  a  composição  do  corpus.  A  análise  que  fazemos  desse  corpus  enfatiza  a  sua  qualidade  discursiva,  ou  seja,  a  expressão  de  um
ponto  de  vista  de  forma  coerente  e  satisfatória,  bem  como  a  utilização  de  recursos  argumentativos  estudados,  quais  sejam,  os  índices  de
polifonia,  os  indicadores  modais,  os  índices  de  avaliação,  os  indicadores  atitudinais,  os  operadores  argumentativos  e  os  tempos  verbais.
Com  esta  pesquisa,  queremos  mostra  que  e  possível  realizar  um  trabalho  diferenciado,  envolvendo  o  aluno  num  aprendizado  mais
produtivo  e  prazeroso,  no  qual  ele  seja  sujeito  de  sua  aprendizagem.
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Palavra Chave: Aprendizagem; Conhecimento cientifico; Concepções expontânea.

Resumo:  Neste  trabalho  o  autor  investiga  a  presença  das  concepções  espontâneas  dos  alunos  sobre  os  fenômenos  físicos  na  prática
educativa  dos  professores  de  Física  do  ensino  médio.  Aborda  as  mudanças  de  estratégias  de  ensino  do  professor  diante  da  inserção  das
concepções  espontâneas  nas  aulas  de  Física,  apontando  aspectos  como  interesse,  motivação,  dinâmica  da  aula  e  o  aluno  como  sujeito
do  seu  próprio  conhecimento.  A  parte  empírica  da  pesquisa  foi  desenvolvida  com  três  professores  de  Física  e  oitenta  alunos  da
primeira  série  do  ensino  médio  em  uma  escola  técnica  estadual  do  Centro  Estadual  de  Educação  Tecnológica  "Paula  Souza"  no
município  de  Mogi  das  Cruzes,  na  grande  São  Paulo.  Na  metodologia  para  a  coleta  de  informações,  utilizou-se  da  Observação
Participante  e  de  questionários.  A  pesquisa  apresenta  alternativas  de  como  desenvolver  a  relação  entre  os  conhecimentos  prévios  que
os  alunos  trazem  para  a  sala  de  aula  e  o  conhecimento  científico.  Mostra  também  que  a  utilização  desses  conhecimentos  como  subsídio
ao  ensino  muda  a  qualidade  do  rendimento  e  da  aprendizagem  dos  alunos.
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Palavra Chave: Cosmos; Física; discriminação.

Resumo:  A  cosmologia  permeia  toda  a  física,  mas  não  é  explicitada  ao  aluno  e,  muitas  vezes,  é  ignorada  no  discurso  do  professor,  pois
não  é  clara  nos  manuais  de  ensino  tanto  em  nível  médio  quanto  superior.  A  cosmologia,  como  disciplina  unificadora,  mostra-se  como
cenário  ideal  para  a  discussão  do  micro  ao  macro  cosmos,  do  início  (se  houver  um)  ou  ao  fim  de  todo  o  mundo  físico.  Portanto,  saber
qual  o  espaço  dedicado  a  ela  nos  manuais  de  física  e  qual  a  proposta  de  discussão  (se  paradigmático  ou  dialético)  na  comparação  de
teorias  que  buscam  traçar  as  noções  sobre  o  Cosmos,  é  o  objetivo  de  parte  desta  pesquisa.  O  que  pretendemos  reafirmar  nessa
dissertação  é  que  o  conhecimento  físico  é,  ou  foi,  produzido  pelos  sujeitos  sociais  que  vivem,  ou  que  viveram,  num  determinado
contexto  histórico,  então,  ele  faz  parte  da  cultura  social  humana  e,  portanto,  é  um  direito  dos  estudantes  conhecê-lo  e  participar  de  sua
construção.  Este  estudo  será  apresentado  em  duas  unidades.  Na  primeira,  iremos  nos  ater  às  metáforas  e  analogias  sobre  Cosmologia
presentes  nos  discursos  de  63  alunos  de  Ensino  Médio  e  pré-vestibular,  bem  como  nos  discursos  de  quatro  professores  de  física,
buscando  saber  como  estes  conteúdos  aparecem  em  sala  de  aula  e  se  estão  ou  não  associados  ao  ensino  de  Física  Moderna  e
Contemporânea.  Avaliaremos  ainda  as  noções  de  Cosmologia  presentes  nos  livros  didáticos  e  paradidáticos  utilizados  para  o  Ensino
Médio  de  Física,  buscando  identificar  os  tópicos  contemplados  e  sua  abordagem;  e,  como  último  capítulo  da  unidade,  revisitamos  as
noções  metafóricas  e  analogias  sobre  os  cosmos,  o  conceito  de  "criação",  construindo  um  quadro  comparativo  entre  as  narrações
mitológicas  antigas  e  as  descrições  científicas  contemporâneas  discutidas  por  sacerdotes,  filósofos  e  cientistas,  acentuando  o  caráter
majoritariamente  discriminador  da  ciência  quando  paradigmática  e  instituída  pela  Academia.
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Palavra Chave: Argumentação; Gênero discursivo; Redação escolar.

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  como  objeto  de  estudo  os  gêneros  debate  regrado  e  dissertação  escolar,  com  o  objetivo  de  identificar  e
analisar  a  constituição  intergenérica  da  argumentatividade  nos  dois  gêneros,  produzidos  na  esfera  escolar.  Tal  investigação  foi
realizada  com  uma  amostra  composta  de  1  debate  oral  regrado  e  16  redações  produzidas  pelos  mesmos  sujeitos,  sobre  o  mesmo  tema:  o
"sistema  de  cotas  para  negros,  pardos  e  alunos  egressos  de  escolas  públicas"  da  Universidade  Federal  do  Pará.  Este  corpus  foi  gerado  a
partir  de  uma  intervenção  pedagógica  em  uma  turma  de  alunos  de  1º  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular  de  Belém,  Pará.  A
fundamentação  teórica  da  pesquisa  teve  origem  na  perspectiva  sócio-discursiva  de  análise  lingüística,  baseada,  principalmente,  nas
concepções  dialógicas  de  Mikhail  Bakhtin.  Sob  procedimentos  metodológicos  que  implicaram  menos  na  descrição  das  propriedades
formais  dos  gêneros  e  mais  na  atenção  aos  seus  modos  de  constituição  enunciativo-discursiva,  consideramos  três  aspectos  na  análise:
os  recursos  e  estratégias  de  argumentação,  os  efeitos  da  situação  comunicativa  na  produção  dos  gêneros  e  as  representações  sobre  os
gêneros  discursivos.  A  descrição  e  a  análise  implementadas  nos  possibilitaram  discutir  questões  tanto  de  ordem  didática  quanto  da
teoria  dos  gêneros.

Data Pesquisa: 14/12/2008

Autor: Josalídia Sousa dos Reis

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 1.453 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1454

Título: O Currículo de Matemática no Ensino Médio e as Prescrições da LDB 9394/96

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20067533002010001P6

Palavra Chave: história do ensino médio; história do ensino de matemática.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objetivo  refletir  sobre  a  natureza  do  ensino  médio,  e  sobre  a  formação  matemática  necessária  ao  aluno
desse  nível  de  ensino  tendo  como  referência  para  análise  o  resultado  de  estudos  realizados  no  campo  da  educação  e  educação
matemática,  e  o  conteúdo  de  documentos  elaborados  por  organismos  oficiais  da  educação  brasileira.  A  definição  deste  estudo  decorre
dos  seguintes  fatores:  a)  O  Ensino  Médio  no  Brasil  tem  sua  "identidade"  marcada  pelas  dificuldades  típicas  de  um  nível  de  ensino,  que
por  ser  intermediário,  precisa  dar  respostas  à  ambigüidade  gerada  pela  necessidade  de  ser,  ao  mesmo  tempo,  propedêutico  e  terminal;
b)  a  existência  de  poucos  trabalhos  voltados  para  o  currículo  de  matemática  no  ensino  médio;  c)  crescimento  acentuado  do  acesso  da
população  a  esse  nível  de  ensino  nos  últimos  anos;  e  d)  as  recentes  alterações  na  legislação  educacional  brasileira  em  decorrência  da
promulgação  da  LDBEN  9394/96  e  as  motivações  governamentais  e  da  sociedade  civil.  As  mudanças  do  Ensino  Médio  na  legislação
acarretaram  para  o  currículo  de  matemática  um  rol  de  problemas  detectados  tanto  na  proposição  como  na  implementação,  tais  como:
excesso  de  conteúdos,  indefinição  de  um  projeto  e  conceitos  chaves,  não  consideração  das  realidades  e  necessidades  regionais.  Além
disso,  constata  que  a  superação  da  dualidade  mencionada  não  é  uma  decisão  meramente  pedagógica,  mas  política.  A  análise
documental  empreendida  neste  estudo  constitui-se  abordagem  técnica  para  a  obtenção  de  dados  qualitativos  relativos  à  formulação  e
cumprimento  de  políticas  educacionais  vigentes.  Entre  as  principais  conclusões  deste  estudo  verifica-se  que  as  prescrições  presentes  na
legislação  mais  recente  contribuem  para  manter  e  perpetuar  a  crise  de  identidade  do  Ensino  Médio  no  Brasil.

Data Pesquisa: 14/12/2008

Autor: Jose Carlos Oliveira Costa

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 14/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 1.454 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1455

Título: A construção do currículo de história em tempos de reforma: fundamentos epistemológicos e 
dispositivos político - pedagógicos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20064622001018001P9

Palavra Chave: Currículo; Formação Docente; Saberes Docentes; Ensino de História.

Resumo:  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  identificar  e  analisar  os  fundamentos  epistemológicos  e  os  dispositivos
político-pedagógicos  que  atuam,  modelam  e  se  constituem  no  currículo  de  História,  em  sua  dimensão  prescritiva  e  como  prática
curricular  desenvolvida  pelos  professores  da  rede  pública  estadual  de  nível  médio,  no  contexto  da  Reforma  Curricular  do  Ensino
Médio.  O  referencial  teórico  utilizado  para  as  inferências  tem  como  primeira  base  teórica,  a  teoria  curricular  crítica  que  discute  o
currículo  e  sua  história  em  uma  perspectiva  construcionista  social  (Goodson;  Moreira  e  Silva;  Silva;  Macedo  e  Lopes).  Outra  base,
foram  os  estudos  que  investigam  os  saberes  docentes,  a  epistemologia  da  prática  e  a  formação  profissional  (Tardif;  Schön;  Nóvoa;
Gauthier;  Therrien  e  Therrien;  Monteiro;  Lellis;  Contreras;  Loiola  e  Therrien).  Outro  campo  de  estudo  foi  o  da  epistemologia  do
conhecimento  histórico  (Le  Goff  et  alli;  Schaff;  Fernandes;  Cardoso  e  Brignoli;  Burke;  Wehling;  Cardoso  e  Vainfas).  Além  desses,
também  recorremos  aos  estudos  que  investigam  as  reformas  educacionais  e,  especificamente,  a  Reforma  do  Ensino  Médio  no  Brasil
(Bueno;  Domingues  et  alli;  Kuenzer;  Neves;  Lopes;  Aguiar;  Maia  Filho;  Zibas).  E  por  fim,  estabelecemos  diálogos  com  estudiosos  que
têm  se  dedicado  às  pesquisas  sobre  formação  do  professor,  o  currículo  e  o  ensino  de  História  (Fenelon;  Nadai  e  Bittencourt;  Nadai;
Silva;  Fonseca;  Abud).  Para  alcançarmos  os  objetivos  propostos  elegemos  como  metodologia  a  pesquisa  qualitativa,  tendo  como
método,  a  entrevista  aprofundada,  sendo  o  universo  populacional  os  professores  que  lecionam  a  disciplina  História  rede  pública
estadual  de  Ensino  Médio.  Como  procedimentos  metodológicos  empregados  para  a  coleta  de  dados  foram:  a  entrevista
semi-estruturada  e  a  análise  documental.  Os  resultados  desse  estudo  visam  contribuir  para  as  discussões  acerca  do  modelo  de  currículo
subjacente  à  formação  docente  do  professor  de  História  e  sobre  o  currículo  de  História  prescritivo  e  o  praticado  na  escola  pública  de
nível  médio  do  Ceará.
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Título: A construção da cidadania na escola pública: avanços e dificuldades

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006642009014002P2

Palavra Chave:  escola cidadã; formação crítica; pedagogia dialógica.

Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  como  objeto  analisar  as  vivências  e  as  compreensões  de  cidadania  na  Escola  Estadual  de  Ensino
Médio  Raimundo  Corrêa,  Ernestina/RS.  Inicialmente  foi  feito  um  estudo  sobre  as  principais  compreensões  de  cidadania  construídas
desde  a  antigüidade  até  os  tempos  atuais,  de  modo  especial  na  legislação  educacional  recente.  A  compreensão  de  cidadania  assumida
pela  pesquisa  é  a  de  que  o  ser  humano  é  um  ser  de  direitos  individuais,  sociais  e  políticos,  conforme  Hannah  Arendt  e  Norberto
Bobbio.  A  cidadania  é  compreendida  como  direito  à  educação  e,  no  âmbito  da  escola,  como  direito  à  participação,  à  formação  de  uma
consciência  crítica  e  ao  respeito  à  diversidade.  A  realização  desses  direitos  se  dá  de  modo  contínuo  e  dialético,  ou  seja,  é  permeado  por
conflitos,  contradições,  relações  de  dominação  e  de  discriminações,  mas  também  de  ações  afirmativas  através  da  participação  e  do
desenvolvimento  de  atividades  e  projetos  propositivos.  O  trabalho  de  identificação  dos  avanços  e  dos  limites  da  cidadania  no  âmbito  da
escola  foi  feito  através  da  análise  dos  documentos  da  própria  escola,  de  questionários  e  entrevistas  com  pais,  professores  e  alunos  e
também  através  da  sistematização  das  observações  realizadas  pela  pesquisadora  na  condição  de  educadora.  O  estudo  evidenciou  que
existem  situações  que  impedem  a  efetivação  da  cidadania  como  a  indisciplina,  a  agressividade,  as  discriminações  socioculturais,  a  falta
de  condições  de  trabalho,  as  práticas  autoritárias,  etc.  Por  outro  lado,  a  escola  desenvolve  projetos  e  encontros  pedagógicos
reconhecidos  como  experiências  construtoras  de  cidadania,  relativos  ao  meio  ambiente  e  à  Escola  Aberta.  A  pesquisa  ajudou  a
evidenciar  elementos  que  fazem  parte  do  cotidiano  escolar  que  até  então  não  estavam  explícitos,  entre  os  quais,  relações  de  poder,
nível  de  satisfação  e  de  descontentamento  de  alunos  e  pais  com  o  trabalho  da  escola,  relações  de  agressividade  e  de  desrespeito  entre
alunos  e  entre  alunos  e  professores,  conflitos  étnico-culturais  e  práticas  de  discriminação.  Existe  na  escola  estudada,  no  entanto,  uma
preocupação  em  qualificar  o  projeto  político-pedagógico  e  elaborar  projetos  que  são  importantes  para  o  avanço  dos  processos
participativos  e  democráticos.  À  luz  de  reflexões  críticas,  especialmente  de  Paulo  Freire,  chega-se  à  conclusão  de  que  a  escola  pode
avançar  muito  nas  experiências  de  cidadania  visando  à  superação  das  práticas  pedagógicas  autoritárias  e  discriminatórias.  Esse  avanço
necessita  estar  embasado  numa  práxis  emancipatória,  fundamentada  no  diálogo.  A  escola  pode  se  constituir  num  espaço  de  formação
de  cidadãos  conscientes,  críticos  e  dialógicos.  Para  tanto,  a  apropriação  do  conhecimento  deve  estar  acompanhada  de  relações
democráticas,  dialógicas  e  participativas
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Título: Linguagem na internet e linguagem na escola: uma visão funcionalista
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Palavra Chave: Linguagem; Internet; Escola.

Resumo:  O  tema  desta  dissertação  de  Mestrado  insere-se  na  área  de  Lingüística  Aplicada,  numa  interface  entre  Sintaxe  e  Discurso,
com  base  na  abordagem  funcionalista  de  teóricos  como  Pontes  (1986,  1987)  e  Givón  (1979,  1992,  1993).  O  propósito  desta  pesquisa  é
investigar  a  presença  de  construções  sintáticas  marcadas  do  ponto  de  vista  funcional,  presentes  em  textos  com  marcas  de  oralidade,
através  de  conversas  informais  na  internet  e  em  textos  escolares  que  apresentem  as  marcas  orais  em  forma  de  diálogo.  Para  isso,
primeiro  buscou-se  estabelecer  o  número  de  ocorrências  de  estruturas  sintáticas  marcadas  nos  referidos  textos,  a  fim  de  verificar  se  há
uma  diferença  significativa  entre  o  uso  de  estruturas  sintáticas  marcadas  nos  textos  produzidos  pelas  turmas  de  1º  ano  e  2º  ano,  do
Ensino  Médio,  em  sala-de-aula  e  nos  bate-papos  no  chat.  Também  foi  estudada  a  suposta  influência  negativa,  segundo  alguns
profissionais  do  Ensino,  da  linguagem  da  internet,  no  texto  escolar  do  aluno.  Os  resultados  desta  pesquisa  apontam  para  o  fato  de  que
não  há  diferenças  significativas  no  uso  de  estruturas  sintáticas  marcadas  nos  textos  escolares  e  nos  bate-papos  realizados  no  chat,
contrariando  a  hipótese  de  que  tais  estruturas  não  estariam  presentes  nos  textos  escolares,  devido  à  preocupação  do  aluno  em  articular
estruturas  gramaticais  da  língua  padrão.  No  entanto,  os  resultados  corroboram  a  hipótese  de  que  as  estruturas  marcadas  estão
vinculadas  às  características  da  linguagem  oral,  enfatizando  a  intenção  comunicativa  do  falante.  Por  outro  lado,  observou-se  que,  ao
contrário  do  que  afirmam  alguns  estudiosos  da  língua  portuguesa,  a  linguagem  utilizada  na  Internet  não  interfiriu  negativamente  no
texto  escolar  do  aluno.  Portanto,  através  dos  bate-papos  no  chat,  fica  evidente  a  flagrante  informalidade  da  linguagem  oral  espontânea
na  conversação  na  Internet.  O  usuário,  talvez  sem  se  dar  conta,,  vai  imprimindo  um  caráter  falado  ao  escrito  e,  com  isso,  uma  nova
modalidade  de  linguagem  começa  a  surgir.
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Título: As equações algébricas no ensino médio: um estudo de uma seqüência didática utilizando software 
gráfico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062241001010050P7

Palavra Chave: Equações Algébricas.

Resumo:  O  presente  trabalho  apresenta  um  estudo  sobre  o  ensino  das  equações  algébricas  no  ensino  médio.  Na  prática  docente  e  em
alguns  livros  didáticos  percebemos  a  ênfase  dada  aos  algoritmos  para  a  resolução  de  equações  algébricas,  enquanto  as  soluções  ficam
restritas  ao  conjunto  dos  números  racionais  e  números  complexos  imaginários.  A  análise  de  alguns  documentos  oficiais  tais  como
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  e  Orientações  Curriculares  para  o  ensino  médio  mostra  a  possibilidade  de  se  ensinar  outros  métodos
de  resolução.  Adotamos  conceitos  da  Didática  da  Matemática  como  quadro  teórico  de  referência.  Apoiamo-nos  em  elementos  da
Transposição  Didática  de  Yves  Chevallard  para  estudar  o  desenvolvimento  histórico  do  saber  Equações  Algébricas  até  a  proposição
em  livros  didáticos.  Para  conhecer  a  Praxeologia  Matemática  em  livros  didáticos,  adotamos  elementos  da  Teoria  Antropológica  do
Saber  de  Chevallard.  A  metodologia  de  pesquisa  baseou-se  em  elementos  teóricos  da  Engenharia  Didática.  Aplicamos  uma  seqüência
didática  a  alunos  de  ensino  médio  em  que  alguns  exercícios  podiam  ser  resolvidos  pelas  técnicas  freqüentemente  empregadas.  Uma  das
equações,  no  entanto,  não  podia  ser  resolvida  pelos  algoritmos  usuais,  pois  apresentava  como  solução  um  número  irracional.
Apresentamos  aos  alunos  noções  de  um  método  numérico  e  um  software  gráfico  para  auxiliar  o  trabalho  de  localização  de  raízes  reais.
Além  de  apresentarmos  as  transformações  pelas  quais  passa  o  objeto  Equações  Algébricas,  da  forma  como  foi  concebido  até  como
saber  a  ensinar  por  meio  do  livro  didático,  esse  trabalho  pode  subsidiar  discussões  acerca  da  prática  docente  apoiada  por  programas
computacionais.
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Título: Uma fundamentação para o Ensino Religioso na Filosofia do Encontro de Martin Buber.
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Palavra Chave: Ensino Religioso; Filosofia do Encontro; Educação.

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  o  Ensino  Religioso  na  escola  Pública.  Buscou-se  discutir  as  questões  suscitadas
pela  presença  do  Ensino  Religioso  no  currículo  da  Escola  Pública,  com  base  no  estudo  sobre  o  imaginário  presente  na  história  das
relações  Educação  e  Religião  no  Brasil,  na  Legislação  Brasileira  e  nas  Deliberações  Estaduais  que  versam  sobre  o  Ensino  Religioso  e
nas  afirmativas  sobre  os  objetivos  da  disciplina  (na  fala  dos  alunos  do  Ensino  Médio  da  Escola  Estadual  Rui  Barbosa,  em  Petrópolis,
Estado  do  Rio  de  Janeiro).  Buscou-se  analisar  o  imaginário  sobre  o  Ensino  Religioso  por  se  acreditar  ser  o  imaginário  uma  fonte  de
análise  crítica  que  possibilita  uma  melhor  compreensão  da  sociedade  e  aponta  caminhos  para  a  Educação.  No  plano  teórico  partiu-se  de
um  referencial  específico:  a  Filosofia  do  Encontro  de  Martin  Buber.
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Título: Do giz colorido ao data show: uma conex@o desconect@d@ da realidade escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20066431003010001P0

Palavra Chave:  Educação; Computador/internet; Inclusão Digital.

Resumo:  Como  a  equipe  pedagógica  das  escolas  públicas  estaduais  mineiras  compreendem  o  processo  de  implantação  do  programa
Escolas  em  Rede,  voltado  para  a  Inclusão  Digital  destas  escolas?  Com  essa  pergunta  de  partida  a  presente  dissertação  foi  desenvolvida.
Visou-se,  pois,  compreender,  a  partir  das  falas  da  equipe  pedagógica,  incluindo  aqui  docentes,  secretários  e  gestores  do  Ensino  Médio
das  escolas  de  referência  da  cidade  de  Belo  Horizonte,  como  vem  sendo  implantado  o  programa  pela  Secretaria  Estadual  de  Educação
de  Minas  Gerais,  com  vistas  à  inclusão  digital  nas/das  escolas  públicas  estaduais  em  Minas  Gerais.  Trata-se  de  uma  investigação  de
metodologia  qualitativa  que  teve  como  instrumentos  de  coleta  de  dados  questionários  e  entrevistas  abertas.  Buscou-se  alicerce  teórico
em  autores  contemporâneos,  em  especial:  Acácia  Kuenzer;  Gaudêncio  Frigotto;  Milton  Santos;  Pablo  Gentilli;  Raquel  Barreto  para
compreendermos  e  analisarmos  os  dados  coletados.  Almejou-se  construir  um  olhar  crítico  acerca  das  novas  tecnologias  nas  relações
sociais,  econômicas  e  políticas  e  suas  implicações/novas  demandas  no  espaço  educacional.  O  fio  condutor  do  trabalho  foi  a
desmistificação  da  concepção  determinista  e  fetichizada  do  computador/internet  no  espaço  escolar.  A  partir  da  lógica  circular
emergente  nas  falas  dos  sujeitos  entrevistados,  categorizamos  três  dimensões  que  legitimam  a  implantação  das  políticas  de  inclusão
digital  nas/das  escolas  investigadas,  a  saber:  (1)  a  dimensão  socioeconômica;  (2)  a  dimensão  política;  (3)  dimensão  do  silenciamento
pedagógico.  Percebeu-se  que  o  programa  investigado  vem  mostrando  significativos  avanços  no  setor  administrativo  nas  escolas
pesquisadas  apesar  das  dificuldades  de  implantação  na  prática,  como  a  conexão/internet  "de  papel",  como  o  maquinário  ainda  precário,
como  a  formação  incipiente  da  equipe  administrativa.  O  processo  de  implantação  do  programa  analisado  se  apóia  em  um  discurso
caracterizado  pela  inovação  e  pela  evolução  do  sistema  de  ensino,  que  se  materializa  no  computador  como  um  signo  de  modernidade  e
de  avanço.  Enquanto  instrumento  "moderno",  o  computador,  a  partir  das  possibilidades  de  trabalho  administrativo  em  rede,  possibilita
dar  o  tom  de  autenticidade  no/do  processo  de  modernização  perseguido  pelas  novas  tendências  políticas  de  gestão  administrativa  do
sistema  educacional,  porém,  percebeu-se  após  análise  dos  dados  coletados  que  neste  processo  se  vê  silenciado  até  o  momento,  as
questões  pedagógicas.  O  que  nos  acena  que  a  inclusão  digital,  da  forma  como  vem  sendo  implantada  nas  escolas  investigadas,  pautase
na  exclusão  pedagógica.
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Palavra Chave: Analogia; Ensino de Ciências; Conteúdos Conceituais.

Resumo:  A  presente  investigação  relata  um  estudo  das  contribuições  e  limitações  do  uso  de  Atividades  Didáticas  baseadas  em
Analogias  para  o  ensino  de  conteúdos  conceituais  de  Física  no  Ensino  Médio.  Considerou-se  a  preocupação  em  avaliar  a  influência  das
analogias  na  aprendizagem  dos  alunos.  Para  tanto,  procedeu-se  a  elaboração  de  Atividades  Didáticas  baseadas  em  Analogias.  Em
continuidade,  verificou-se  a  familiaridade  dos  análogos,  utilizados  nas  atividades  e  as  justificativas  apresentadas  para  isso,  mediante  a
aplicação  de  um  questionário  a  157  alunos,  de  03  professores,  incluindo  o  professor-pesquisador,  de  2a  e  3a  séries  de  04  escolas  da
rede  de  Ensino  Médio  do  Rio  Grande  do  Sul,  64  de  Santa  Maria/RS,  44  de  Candelária  e  49  de  Nova  Palma.  Na  seqüência,
implementamos  as  atividades  didáticas  nas  turmas  dos  respectivos  professores.  Nesta  etapa  foram  utilizados  como  instrumentos  para  o
registro  de  informações  as  produções  realizadas  pelos  alunos  durante  as  implementações  e  a  vídeo-gravação  das  aulas,  de  duração
média  de  dois  períodos  (50  minutos  cada),  ao  longo  de  um  período  letivo  de  10  meses,  de  março  a  dezembro  de  2004.  Ao  final  deste
período,  realizamos  com  os  professores  entrevistas  semi-estruturadas,  audio-gravadas  e  posteriormente  transcritas.  A  análise  das
respostas  dos  alunos  revelou  que  consideram  como  familiares  apenas  os  análogos  vivenciados  e  visualizados,  sendo  que  as
justificativas,  para  a  familiaridade  com  os  análogos,  avançaram  em  sentidos  diferentes.  Enquanto  alguns  alunos  recorrem  a  situações
vivenciadas,  experiências  de  vida,  para  justificarem  a  familiaridade  com  o  análogo,  outros  recorrem  a  conhecimentos  que  se
enquadram  no  domínio  dos  conteúdos  escolares.  Os  alunos  não  apenas  possuem  conhecimentos  e  informações  científicas,
provavelmente  aprendidos  na  escola  como  fora  dela,  como  também  se  utilizam  destes  conhecimentos  e  informações  para  produzirem
suas  respostas.  Tendo  em  vista  as  implementações  ocorridas  podemos  dizer  que  o  significado  que  cada  aluno  construiu  de  um
determinado  conceito  foi  formado  mediante  o  conjunto  de  relações  analógicas  que  estabeleceu,  as  limitações  que  identificou  e  as
conclusões  que  elaborou.  Neste  sentido,  podemos  inferir  que  à  medida  que  os  alunos  adquirem  uma  maior  compreensão  do  processo  de
aprendizagem  com  a  utilização  de  analogias  é  possível  que  eles  adquiram  uma  maior  capacidade  de  se  comprometerem  com  níveis
mais  elevados  de  aprendizagem,  ou  seja,  de  estabelecerem  maior  número  de  correspondências,  de  limites  e  de  elaborarem  sínteses
conclusivas  com  maior  argumentação.  De  maneira  geral,  comprovamos  que  a  aprendizagem  e,  portanto,  o  avanço  no  estabelecimento
de  correspondências,  identificação  de  limitações  e  elaboração  de  sínteses  conclusivas  pelos  alunos,  aconteceu  de  forma  progressiva.
Isto  é  justificável  por  estarmos  trabalhando,  dentro  das  atividades,  com  ações  que  se  classificam  como  conteúdos  de  caráter
procedimental.  Portanto,  afirmamos  que  a  aprendizagem  de  conteúdos  conceituais,  mediante  o  uso  de  Atividades  Didáticas  baseadas
em  Analogias,  ocorre  por  meio  de  procedimentos.  Por  sua  vez,  a  aprendizagem  de  procedimentos  também  ocorre  de  forma  lenta,  o  que
foi  propiciado  ao  longo  das  atividades  desenvolvidas.  Nosso  entendimento  é  que  nenhuma  Atividade  Didática  baseada  em  Analogia  é
melhor  nem  pior,  pois  todas  apresentam  aspectos  distintos,  sendo  necessário  levarmos  em  consideração,  principalmente,  suas
características,  a  familiaridade  com  o  análogo,  as  habilidades  procedimentais  dos  alunos  e  o  encaminhamento  do  professor  na
implementação.  Geralmente  as  analogias  têm  características  múltiplas,  embora  em  muitas  delas  algumas  prevaleçam  sobre  outras,  e
algumas  características  predominantes  podem  ser  suficientes.  Em  geral,  o  desempenho  melhor  dos  alunos  nas  tarefas  solicitadas  foi
observado  nas  atividades  que  possuíam  as  seguintes  características:  a)  alvo  e/ou  análogo  representados  mediante  imagens  ou  modelos
físicos;  b)  análogo  possível  de  ser  dramatizado/simulado;  c)  menor  número  de  atributos  a  serem  relacionados  e  d)  análogo  extraído  do
cotidiano (exterior a própria área de conhecimento) No presente momento arriscaríamos afirmar que as Atividades Didáticas baseadas
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Palavra Chave: Mídia; Receptor; Música Popular Brasileira; Dialogismo.

Resumo:  Esta  pesquisa  apresenta  os  resultados  da  utilização  das  canções  de  Caetano  Veloso,  como  estratégia  de  sensibilização  para
produção  de  textos  de  alunos  do  último  ano  do  Ensino  Fundamental  e  do  primeiro  e  terceiro  anos  do  Ensino  Médio  tendo  como  apoio
metodológico  teorias  da  Estética  da  Recepção,  que  analisam  o  texto  verbal  a  partir  do  receptor.  A  música  sempre  esteve  presente  na
vida  do  ser  humano  e  o  adolescente  dificilmente  criará  resistência  para  utilizá-la  em  sala  de  aula.O  estudo  das  canções  torna-se  uma
maneira  prazerosa  e  lúdica  de  aprender  algo  que  os  jovens  julgam  difícil,  ou  seja,  a  produção  de  qualquer  tipo  de  texto  que  o  professor
proponha  em  sala  de  aula.  O  cantor  e  compositor  Caetano  Veloso  é  um  ícone  da  Música  Popular  Brasileira,  está  sempre  presente  no
cenário  midiático,  escreve  poemas  musicais  com  uma  linguagem  mesclada  entre  o  erudito  e  o  popular,  reúne  em  sua  obra  momentos
históricos  de  nosso  país  e  utiliza-se  de  elementos  intertextuais  com  maestria  e,  por  esse  motivo,  resolvemos  utilizar  seus  textos  e
músicas  para  a  sensibilização  do  nosso  público-alvo.  As  estratégias  utilizadas  neste  trabalho  têm  como  suporte  as  linhas  de  pesquisa  da
Estética  da  Recepção  de  Wolfganger  Iser  e  Hans  Robert  Jauss  e  uma  complementação  da  lingüística  e  da  semiótica  que  trata  da  relação
do  receptor  com  o  texto,  que  lê  dos  teóricos  Mikail  Bakhthin,  Umberto  Eco,  entre  outros.
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Título: Educação física e formação do trabalhador concepções e lugar da Educação Física na formação do 
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Palavra Chave: Educação Politécnia; Educação Física; Educação Profissional.

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  foi  avançar  na  análise  e  no  entendimento  da  participação  da  disciplina  ou  área  de  conhecimento  da
Educação  Física  na  formação  humana,  em  nosso  caso,  na  formação  do  trabalhador  no  Cefet  Química  do  Rio  de  Janeiro.  Partimos  do
resgate  histórico  das  concepções  de  Trabalho  e  Educação  na  ótica  dos  trabalhadores  e  das  classes  burguesas.  No  primeiro  caso,
resgatamos  a  formulação  original  do  conceito  de  politecnia,  originado  no  século  XIX  e  sua  atualização  histórica  no  século  XX  pela
proposta  da  Escola  Unitária,  mediante  a  complexificação  atingida  pelo  adensamento  populacional  e  pelo  desenvolvimento  tecnológico.
No  segundo  caso,  procuramos  desvelar  a  forma  como  os  trabalhadores  desenvolvem  seu  saber  e  de  como  este  saber  lhes  é  expropriado
em  benefício  do  capital.  A  utilização  da  Teoria  do  Capital  Humano  pelas  classes  burguesas  que  convertem  a  educação  de  determinante
em  determinada  como  explicação  do  acesso,  permanência,  rendimento  escolar  e  mobilidade  social,  em  função  do  fator  econômico,
completam  este  quadro.  Segue  daí  o  resgate  histórico  dos  antecedentes  da  educação  profissional  no  Brasil  do  ponto  de  vista  de  três
autores.  A  partir  da  obra  jesuítica,  da  criação  dos  Liceus  de  Artes  e  Ofícios  e  da  profissionalização  do  exército  imperial  brasileiro.  Ato
contínuo  tentamos  dar  visibilidade  ao  projeto  burguês  de  educação  profissional  com  seu  principal  órgão  representativo  do  capital
industrial  através  da  Confederação  Nacional  da  Indústria  desde  seus  primórdios,  passando  pelas  formas  de  acumulação  fordista  e
flexível,  até  chegarmos  a  sua  ratificação  nos  documentos  internacionais  de  que  o  país  é  signatário.  Aproximando-nos  de  nosso  objeto,
mergulhamos  nos  determinantes  históricos  da  Educação  Física  e  de  sua  utilização  pelo  capital  para  a  conformação  de  um  trabalhador
de  novo  tipo  para  suas  necessidades  produtivas.  Procuramos  demonstrar  então,  como  o  movimento  e  o  corpo  do  trabalhador  são
subsumidos  aos  interesses  do  capital,  sem  esquecer,  no  entanto,  das  possibilidades  que  se  nos  apresenta,  de  superação  deste  modelo,
ainda  que,  de  forma  contra-hegemônica.  A  abordagem  da  questão  do  corpo  como  estrutura  alienada  pelo  capital  ou  como  estrutura
possível  de  superação  desta  alienação  foi  desenvolvida  a  partir  de  diversos  autores,  até  chegarmos  à  possibilidade  da  utilização  da
Educação  Física  a  partir  da  cultura  corporal  com  foco  na  formação  humana  em  sentido  omnilateral,  bem  como  sua  utilização  na  escola.
No  Cefet  Química,  objeto  empírico  desta  pesquisa,  procuramos  determinar  através  de  entrevistas  e  pesquisa  documental  as
perspectivas  em  relação  à  educação  física  no  curso  desta  discussão  referente  à  questão  de  sua  centralidade  desde  os  tempos  do  Estado
Novo  até  os  dias  atuais.  A  evolução  histórica  desta  Instituição  foi  objeto  de  nossa  atenção  para  que  pudéssemos  nos  aproximar  do
entendimento  daquela  realidade  e  a  partir  daí,  o  entendimento  da  concepção  da  própria  Educação  Física,  naquela  totalidade.
Concluímos  que  não  só  o  grupo  de  professores  de  Educação  Física,  como  a  instituição  em  geral  precisa  consciente  e  intencionalmente
definir  um  projeto  pedagógico  que  clarifique  a  concepção  de  Educação  Física  e  de  Educação  Profissional  que  verdadeiramente  assume.
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Título: O sentido e o significado do ensino médio noturno na construção das atividades dos seus alunos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062151001012001P0

Palavra Chave: Ensino médio; Escolas noturnas; Educação para o trabalho.

Resumo:  Este  trabalho  analisa  os  sentidos  e  significados  do  ensino  médio  noturno  na  construção  da  atividade  do  seu  aluno.  Os  dados
empíricos  são  os  discursos  de  três  professores  e  quatro  estudantes  das  escolas  públicas  estaduais  que  oferecem  este  ensino  no  período
noturno  no  Município  de  Amambai,  Mato  Grosso  do  Sul.  Buscamos  explicitar  a  relação  entre  os  significados  sociais  deste  ensino  e  os
sentidos  pessoais  construídos  pelos  sujeitos  e  que  orientam  sua  atividade.  A  análise  dos  discursos  dos  professores  mostra  sentidos
coincidentes  entre  eles,  que  os  identificam  como  trabalhadores  que  enfrentam  dificuldades  em  suas  atividades  no  ensino  médio
noturno.  Estas  dificuldades  são  associadas  à  condição  de  trabalhador  do  aluno,  que  não  consegue  conciliar  o  trabalho  e  a  escola,  tal
como  está  organizada.  Para  os  professores,  isto  tem  o  sentido  de  desinteresse  e  falta  de  reconhecimento  do  valor  de  sua  escolarização.
Esta  condição  está  determinada  pela  ausência  de  políticas  públicas  de  educação,  específicas  para  este  ensino.  Os  significados  sociais
que  os  professores  têm  sobre  "aluno"  e  "educação"  são  construções  feitas  a  partir  do  ensino  médio  diurno.  Os  discursos  dos  alunos
contrariam  os  sentidos  dos  professores  e  mostram  que  eles  valorizam  a  educação  escolar.  Tanto  que  desistem  e  retornam  no  ano
seguinte,  na  expectativa  de  concluir  este  grau  de  escolarização.  Contudo,  seus  sentidos  sobre  o  ensino  que  recebem  são  de  que  este  é
inadequado  para  eles.  O  conjunto  de  conhecimentos  mediados  pela  escola  não  é  o  que  ele  necessita  e,  a  longa  distância  desta  em
relação  a  sua  realidade  de  vida  é  uma  condição  dada  historicamente  e  que  precisa  ser  superada.
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Palavra Chave: Animismo; antropomorfismo; termos personificadores.

Resumo:  O  propósito  deste  estudo  foi  investigar  o  uso  de  termos  personificadores  por  professores  de  química  do  ensino  médio,  dando
ênfase  ao  tipo  de  uso  -  consciente  ou  inconsciente,  à  ocorrência  de  cada  tipo  -  animismo  e  antropomorfismo  (literal,  metafórico  e
teleológico),  aos  motivos  e  contextos  que  acarretariam  no  seu  uso  e  às  concepções  dos  professores  em  relação  à  sua  influência  no
processo  de  ensino-aprendizagem.  O  trabalho  está  estruturado  em  duas  partes:  na  primeira,  foram  analisadas  quinze  encomendas  de
simulações  computacionais  elaboradas  por  um  total  de  trinta  e  seis  professores  participantes  do  projeto  LabVirt  da  Escola  do  Futuro  da
USP.  Na  segunda  parte  do  trabalho,  os  termos  personificadores  detectados  nas  encomendas  dessas  simulações  serviram  de  subsídio
para  a  elaboração  de  um  conjunto  de  tarefas  e  entrevistas  (estruturada  e  semi-estruturada)  que  foram  utilizadas  para  a  análise  de  outro
grupo  de  seis  professores.  A  partir  dos  dados  desta  pesquisa,  pode-se  dizer  que  o  uso  de  termos  personificadores  é  uma  prática  comum
dos  professores  investigados,  embora  isso  ocorra  de  forma  inconsciente.  Esse  uso  aparece  indistintamente  entre  professores  com
diferentes  perfis  acadêmicos  e  experiência  docente.  A  recorrência  ao  uso  desses  termos  está  relacionada  à  abstração  do  conceito
químico  trabalhado  em  sala  por  estes  professores.  Eles  consideram,  ainda,  que  o  uso  desses  termos  auxilia  no  processo  de
ensino-aprendizagem  de  seus  alunos.  O  antropomorfismo  metafórico  é  o  tipo  mais  freqüentemente  utilizado.  Além  disso,  os  termos
personificadores  mostraram-se  eficientes  instrumentos  de  análise  para  inferir  sobre  os  possíveis  modelos  mentais  dos  professores  em
relação  a  alguns  conceitos  químicos.  Tais  modelos  foram  revelados  por  meio  do  uso  desses  termos  pelos  professores,  utilizados  em
seus  respectivos  modelos  expressos.  Tais  resultados  revelam  que  o  uso  inconsciente  desses  termos  impossibilita  uma  autonomia  do
professor  no  que  se  refere  ao  controle  da  influência  da  linguagem  sobre  o  processo  de  ensino-aprendizagem.
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Palavra Chave: Realidade Virtual; Ferramentas Cognitivas; Ensino de Física.

Resumo:  Essa  dissertação  apresenta  uma  proposta  de  integração  de  técnicas  de  Realidade  Virtual  e  processos  pedagógicos,  com  o
objetivo  de  desenvolver,  aplicar  e  avaliar,  por  meio  de  uma  equipe  multidisciplinar,  um  sistema  computacional  educacional
direcionado  para  a  aprendizagem  de  conceitos  de  Física  no  Ensino  Médio.  Ao  analisar  alguns  softwares  recentes  desenvolvidos  para  o
ensino  de  Física  (WebTop,  FisicaNet,  LVEF,  Pintar  e  LVCE)  constatou-se  que  estes  possuem  limitações  em  suas  estruturas
pedagógicas.  Assim,  visando  suprir  estas  limitações  pedagógicas,  foi  proposto  o  SEFIRV  (Sistema  de  Experiências  Físicas  Instrucional
em  Realidade  Virtual),  composto  por  vinte  e  seis  simulações  virtuais  alicerçadas  em  princípios  construtivistas  e  interligadas
conceitualmente  por  meio  de  ferramentas  cognitivas.  Para  tanto,  foram  desenvolvidos  desenhos  pedagógicos  que  possuem  como
objetivo  incentivar  a  aprendizagem  e  desafiar  os  aprendizes.  Com  o  intuito  de  eliminar  a  organização  e  distribuição  linear  e
unidimensional  dos  conteúdos  foi  elaborado  um  conjunto  de  organizadores  gráficos  e  mapas  conceituais  para  proporcionar  ao  aluno  a
visualização  do  todo  e  das  partes  entre  os  conceitos,  bem  como  a  possibilidade  de  gerenciar  a  sua  aprendizagem.  Em  relação  aos
aspectos  tecnológicos,  utilizou-se  Realidade  Virtual  (RV)  não  imersiva  e  a  linguagem  VRML  (Virtual  Reality  Modeling  Language)
para  a  modelagem  dos  objetos  tridimensionais  e  a  linguagem  JavaScript  foi  utilizada  para  animação  dos  Ambientes  Virtuais  e  interação
com  o  usuário.  A  avaliação  do  SEFIRV  limitou-se  a  verificar  a  usabilidade  do  sistema  e  a  aprendizagem  de  conceitos  físicos.  Os
resultados  da  avaliação  foram  satisfatórios,  mostrando  que  o  sistema  contribui  consideravelmente  para  o  processo
ensino/aprendizagem.
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Título: A produção de texto na presença e na ausência do professor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061841005015003P0

Palavra Chave: Produção textual; métodos; subjetividade.

Resumo:  O  presente  trabalho  comparou  dois  métodos  de  produção  textual:  um  que  visava  à  preparação  para  o  vestibular,  desenvolvido
através  do  segmento  denominado  Central  de  Redação  (CR),  e  outro  preocupado  com  o  desenvolvimento  de  diferentes  habilidades
textuais  dos  alunos,  desenvolvido  e  acompanhado  exclusivamente  pelo  professor.  Essa  investigação  realizou-se  com  base  na
experiência  de  uma  turma  de  2º  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  instituição  de  ensino  da  Rede  Privada.  Com  tal  análise,  a  pesquisadora
procurou  perceber  se  os  modos  como  a  produção  textual  está  sendo  trabalhada  trazem  realmente  alguma  contribuição  à  desenvoltura
argumentativa  do  aluno  na  construção  de  seus  textos  ou  se  apenas  fazem  com  que  este  reproduza  discursos  prontos  para  satisfazer  a  um
avaliador.  A  pesquisadora  reconheceu,  através  de  levantamento  bibliográfico,  as  diferentes  teorias  de  análise  e  de  produção  textuais;
identificou  o  modo  como  se  trabalha  a  produção  de  texto  pela  Central  de  Redação,  considerando  o  gênero  e  a  prática  de  aplicação  dos
textos;  refletiu  sobre  as  implicações  pedagógicas  da  prática  investigada;  e  confrontou  duas  estratégias  relacionadas  à  produção  de
texto,  identificando  aspectos  positivos  e  negativos  no  resultado  final  dos  textos,  principalmente  quanto  à  subjetividade  explicitada  nos
mesmos.  Depois  de  se  seguir  a  metodologia  indicada  para  a  realização  deste  trabalho,  percebeu-se  que  os  alunos  tiveram  a  intenção  de
agradar  o  corretor,  especialmente  ao  produzirem  seus  textos  com  o  acompanhamento  da  CR,  mas  sua  produção  escrita  não  foi  tão
funcional  quanto  se  supunha  quando  acompanhada  exclusivamente  pelo  professor.  Apesar  de  se  encontrarem  finalidades  formais  e
funcionais  nas  produções  conduzidas  exclusivamente  pelo  professor,  os  alunos,  como  sugerido  pelas  hipóteses,  demonstraram  maior
habilidade  argumentativa  nesse  método.  A  importância  deste  estudo  está  relacionada,  então,  a  conhecer  estratégias  de  produção  textual,
para  que  se  possa  perceber  como  este  exercício  está  se  desenvolvendo  e  se  consegue  atingir  os  objetivos  descritos  pelas  correntes
teóricas  em  voga.
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Título: Aula de história: cultura, discurso e conhecimento

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062032001010001P7

Palavra Chave: Aula de história;, discurso e conhecimento.

Resumo:  Este  trabalho  compõe  uma  das  dimensões  da  pesquisa  de  mestrado  desenvolvida  no  programa  de  pós-graduação  da
Faculdade  de  Educação/UFMG  que  buscou  investigar  os  processos  de  ensino-aprendizagem  de  História  nas  interações  discursivas  da
sala  de  aula.  Estabelecemos  como  foco  as  interações  em  uma  turma  de  História  do  2o  ano  do  ensino  médio  da  Escola  Estadual  Maestro
Villa-lobos  da  Rede  de  Educação  de  Minas  Gerais.  Neste  estudo,  privilegiamos  um  enfoque  específico  da  pesquisa  citada:  a  cultura  da
sala  de  aula.  A  partir  das  constribuições  teóricas  e  metodológicas  da  Etnografia  Interacional  empreendemos  uma  análise,  de  cunho
holístico,  que  procurou  investigar  os  princípios  e  práticas  culturais  que  guiam  as  ações,  interações,  produções  de  artefatos,  construções
de  eventos  e  atividades  cotidianas  dos  membros  do  grupo  social  investigado.  Partimos  do  suposto  de  que  ensinar  e  aprender  são
processos  comunicativos  e  sociais  localmente  definidos,  isto  é,  devem  ser  compreendidos  dentro  da  sala  de  aula  em  que  ocorrem.  Para
tanto,  estabelecemos  uma  triangulação  de  fontes  variadas:  trechos  de  transcrições,  fragmentos  de  mapas  de  episódios,  depoimentos  dos
sujeitos  entrevistados.  Os  padrões  e  práticas  apreendidos  evidenciaram  um  conhecimento  cultural  internalizado  pelos  alunos  e
professora  de  como  agir,  interagir,  interpretar,  ser  aluno,  ser  professor,  aprender  e  engajar-se  nesse  grupo  social  -  a  sala  de  aula  -,
conhecimento  este  que  está  criando  as  oportunidades  de  aprendizagem.
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Título: Uma análise do conteúdo apresentado na proposta curricular para o ensino de Geografia na 3ª série do 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200631833130019001P6

Palavra Chave: Geografia Humana; Ensino Médio e Sociedade.

Resumo:  Esta  pesquisa  procurou  enfatizar  a  contribuição  que  o  conteúdo  da  Geografia  Humana  pode  dar  para  os  alunos  da  3ª  série  do
Ensino  Médio.  Foi  enfocada  a  importância  da  Geografia  Humana  como  disciplina  que  conduz  a  uma  reflexão  sobre  o  cotidiano  da
sociedade.  Partiu-se  da  análise  do  conteúdo  da  proposta  curricular  apresentada  pela  Secretaria  da  educação  de  São  Paulo,  visando  à
Compreensão  de  cidadania  que  norteia  e  discute  a  amplitude  das  questões  sociais  de  maneira  simples,  através  da  disciplina  de
Geografia  Humana.  Procurou-se  destacar  a  importância  a  reflexão  acerca  do  trabalho  do  professor  em  sala  de  aula,  explicar  as  relações
sociais  nas  quais  se  produzem  as  demandas  da  sociedade.  Também  considerou-se  a  realidade  no  seu  conjunto:  o  espaço  é  dinâmico  e
sofre  alterações  em  função  da  ação  do  homem  e  este  é  o  sujeito  que  faz  parte  do  processo  histórico.  O  aluno  deve  ser  orientado  no
sentido  de  perceber-se  como  elemento  ativo  do  processo  transformador  do  seu  espaço  geográfico.  Conclui-se  que  o  ensino  da
disciplina  de  Geografia  Humana,quando  corretamente  ministrado,  pode  corroborar  as  relações  que  os  seres  humanos  estabelecem  entre
si  e  com  a  natureza,  uma  vez  que  produzem  modos  de  ser  e  viver  e  definem,  a  cada  momento,  o  que  é  considerado  imprescindível  ao
bem  viver,  Por  fim,  é  bom  estabelecer  que  não  me  propus  neste  trabalho,  a  discutir  conteúdos  geográficos,  mas  analisá-los.
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Título: A formação do aluno pesquisador no ensino médio: o papel do professor frente ao uso da internet nas 
pesquisas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200644440003019007P0

Palavra Chave: Ensino por projetos; Internet; Novas Metodologias; Plágio.

Resumo:  As  mudanças  ocorrids  com  a  introdução  da  tecnologia,  em  especial  a  Internet,  em  todas  as  áreas  organizacionais  de  nossa
sociedade,  destacando-se  aqui  a  edicacional,  abriram  um  leque  muito  grande  de  discussões  sobre  a  utilização  deste  recurso  como
instrumento  de  pesquisa,  bem  como  sobre  o  uso  que  os  alunos  têm  feito  das  informações  obtidas  na  rede.  Surgem,  assim,  questões  de
ética  e  responsabilidade  na  apropriação  destas  informações  que  exigem  de  nós,  pesquisadores  da  educação,  buscar  alternativas
preventivas  para  o  preparo  do  professor  para  a  formação  do  aluno  para  utilização  deste  recurso.  Para  tal,  neste  trabalho,  a  proposta  foi
analisar  o  processo  de  apripriação  das  informações  contidas  na  Internet,  dentro  de  uma  situação  de  aprendizagem  pelo
desenvolvimento  de  projetos  de  pesquisa,  com  alunos  do  Ensino  Médio.  Para  este  estudo,  buscou-se  primeiramente  compreender  a
proposta  da  aprendizagem  por  projetos  (HERNÁNDEZ;  MONSERRAT,  1998;  BEHRENS,  2001),  da  formação  do  aluno-pesquisador
(DEMO,  1997)  e  o  papel  do  professor  orientador-mediador  (CASTRO,  2002),  PERRENOUD  (2000)  neste  processo,  visto  que  é  a
proposta  desencolvida  na  escola  analisada.  Em  seguida,  foi  necessário  um  estudo  sobre  o  papel  da  leitura  (OLSON,  1997)  e  a  evolução
nesta  com  o  aparecimento  da  Internet  (CHARTIER,  1999)  na  produção  do  conhecimento  (MORIN,  2004),  pois  a  nossa  questão  de
investigação  tem  como  objeto  a  apropriação  deste  recurso  pelos  alunos.  Como  metodologia  de  pesquisa,  optou-se  pela  pesquisa
avaliativa  formativa  (VAN  DER  MAREN,  2003),  tendo  em  vista  que  esse  tipo  de  pesquisa  visa  a  melhoria  de  processo,  como  é  caso
da  proposta  curricular  da  escola  onde  a  pesquisa  foi  realizada.  Como  resultado  pudemos  constatar  que  atualmente  os  alunos  utilizam
largamente  a  Internet  fora  do  contexto  escolar  para  realização  de  suas  atividades  escolares;  nos  relatórios  de  pesquisa,  produzidos  pelas
quatro  equipes  participantes  dessa  pesquisa,  a  Internet  é  o  recurso  maus  utilizado  como  fonte  de  pesquisa,  no  entanto,  na  escola,  os
documentos  que  norteiam  o  trabalho  de  pesquisa  dos  alunos  apresentam  poucas  referências  orientando  os  alunos  sobre  limites
necessários  a  utilização  desse  recurso.  Quanto  ao  papel  do  professor  constatamos  a  necessidade  da  preparação  dos  professores  para
utilizar  e  orientar  os  alunos  na  utilização  do  srecursos  tecnológicos  destacando  nessa  pesquisa  a  preocupação  com  o  preparo  do  aluno,
futuro  pesquisador,  a  utilizar  de  forma  ética  e  crítica  as  informações  encontradas  na  Internet.
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Título: Currículo por competências: da teoria à realidade no ensino médio do centro de ensino experimental 
Ginásio Pernambucano.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006625003011012P1

Palavra Chave: Não tem.

Resumo:  A  implantação  dos  Centros  de  Ensino  Experimental  de  Pernambuco,  que  faz  parte  de  um  Programa  da  Secretaria  de
Educação  e  Cultura  de  Pernambuco  visando  uma  melhor  qualidade  no  ensino  médio,  construiu  um  Centro  de  Ensino  Experimental  nas
instalaçãoes  aonde  funcionava  o  antigo  Colégio  Ginásio  Pernambucano,  para  implantar  e  executar  um  currículo  por  competências,
primeira  experiência  no  Estado  de  Pernambuco,  chamado  Centro  de  Ensino  experimental  Ginásio  Pernambucano-CEEGP.  Esta
pesquisa  apresenta  uma  análise  do  processo  de  implantação  e  execução  do  currículo  por  competências,  na  visão  dos  professores  no
CEEGP.  A  trajetória  metodológica  consistiu  em  questionário  e  entrevista  com  quatro  professores  da  área  das  Ciências  da  Natureza
Matemática  e  suas  Tecnologias  (um  de  cada  disciplina),  consultas  a  documentos  e  observação  no  espaço  da  escola.  Os  dados
levantados  sugeriram  que  os  professores  gostam  do  trabalho  que  desenvolvem,  porém  o  memso  é  árduo,  requer  muitas  mudanças  na
prática  pedagógica,  sendo  necessário  muito  estudo  e  planejamento  individual  e  em  conjunto.  A  Oficina  Pedagógica
Interdisciplinar-OPI,  é  o  espaço  didático  em  que  a  interdisciplinaridade  torna-se  mais  visíviel  no  processo  de  ensino-aprendizagem.
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Título: Educação sexual e condições de ensino: implicações na construção da corporeidade de alunos do 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006842009014002P2

Palavra Chave: educação sexual; adolescência; formação do professor.

Resumo:  A  sexualidade,  historicamente,  esteve  envolta  em  grandes  polêmicas.  Desde  as  festas  dionisíacas,  na  Grécia  Antiga,
consideradas  pela  sociedade  da  época  rituais  de  depravação,  passando  pela  Idade  Média,  onde  o  corpo  era  fonte  de  pecado  e  vergonha,
até  a  contemporaneidade,  onde  foi  transformado  em  mercadoria  e  o  sexo  em  objeto  de  consumo,  o  tema  permanece  envolto  em  tabus,
crenças  e  preconceitos.  Atualmente,  apesar  das  mudanças  culturais,  nem  sempre  as  questões  que  envolvem  sexo  e  sexualidade  são
abordadas  de  forma  apropriada.Os  meios  de  comunicação  representam,  hoje,  ao  lado  da  família  e  da  escola  outros  espaços  de
aprendizagem.  As  crianças  e  adolescentes  diante  dos  estímulos,  valores,  crenças  e  costumes  originários  nesses  novos  espaços,  precisam
ser  orientados  criticamente.  Diante  disso,  e  partindo  do  pressuposto  de  que  também  é  tarefa  da  escola  educar  os  jovens  em  sua
plenitude,  a  pesquisa  foi  realizada  durante  o  ano  de  2005  numa  escola  de  ensino  médio  com  o  objetivo  de  obter  informações  sobre  o
modo  pelo  qual  são  abordadas  as  questões  relativas  à  educação  sexual;  como  é  e  o  que  pensa  o  professor  sobre  o  assunto;  como  a
educação  sexual  foi  abordada  no  processo  da  formação  dos  professores  e  como  a  escola  lida  com  as  informações  trazidas  pelos
adolescentes.  Os  dados  indicam  que  os  professores  tendem  a  apresentar  dificuldades  com  o  ensino  da  educação  sexual;  predomina  a
visão  cartesiana  do  conhecimento  e  de  fragmentação  do  homem  em  corpo  e  mente;  a  compreensão  de  homem  como  uma  corporeidade
parece  desconhecida  pelos  professores;  a  educação  sexual  tende  a  ficar  restrita  ao  enfoque  anatômico-fisiológico  do  corpo,  entre  outras
questões  relevantes.  A  identificação  de  situações-problema,  bem  como  o  planejamento  apropriado  do  ensino  de  educação  sexual,
poderá  contribuir  para  atender  aos  interesses  e  necessidades  dos  adolescentes,  tornando-os  capazes  de  conceber  a  sexualidade  como
algo  saudável  e  inerente  à  vida.
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Título: Vídeos experimentais para o ensino de química no nível médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062777233003017007P0

Palavra Chave: Experimentação; Ensino Médio; Vídeos.

Resumo:  Com  o  objetivo  de  oferecer  ao  professor  uma  alternativa  para  que  ele  possa  fazer  um  trabalho,  um  pouco,  mais  próximo  do
"Fazer  Química"  foi  desenvolvido  um  conjunto  de  seis  filmes-experimentos  que  contemplam  conceitos  fundamentais  no  ensino  da
físico-química.  Os  conceitos  abordados  são:  solubilidade,  entalpia  de  solução,  eletrólise,  titulação  condutométrica,  propriedades
coligativas  e  condutividade  de  soluções.Entendemos  que  não  podendo,  o  aluno,  realizar  o  seu  próprio  experimento,  não  podendo  o
professor  realizar  esse  experimento  na  forma  de  demonstração,  resta  a  possibilidade  de  utilização  de  vídeos  de  experimentos,  os  quais
devem  exigir  uma  menor  preparação  do  professor,  a  utilização  de  parcos  recursos  materiais  (já  existentes  na  escola),  não  expõe  o  aluno
a  possíveis  riscos  materiais  e  têm  um  gasto  mínimo  de  tempo  e  dinheiro.Esses  vídeos  são  apropriados  para  o  ensino  médio  e
contemplam,  mais  fortemente,  aspectos  quantitativos  dos  tópicos  listados  anteriormente.  Todos  os  experimentos  filmados  foram
paralelamente  realizados  no  laboratório,  dentro  dos  rigores  necessários  à  determinação  científica  e  os  procedimentos  e  materiais
utilizados  nas  filmagens  foram  adaptados  de  forma  a  contemplar  os  aspectos  científicos,  didáticos  e  visuais.A  escolha  do  tema  gerador,
"soluções",  foi  norteada  pelo  aspecto  central  que  esse  tema  desempenha  nas  atividades  humanas  e  no  "funcionamento"  da  natureza,
entendo  a  natureza  como  os  processos  vitais  da  vida  em  nosso  planeta.Os  vídeos  foram  idealizados,  realizados  e  editados  nos
laboratórios  do  IQ,  sem  a  ajuda  de  quaisquer  outros  profissionais  da  área  da  mídia  e  apresentam  duração  média  de  8  minutos
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Título: O pensamento reflexivo e a formação identitária do aluno de inglês no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20065533005010023P2

Palavra Chave: Aprendizagem; Reflexão; Identidade.

Resumo:  Este  estudo  está  inserido  na  linha  de  pesquisa  Linguagem  e  Educação  e  tem  como  objetivos  desenvolver  o  pensamento
reflexivo  de  alunos  do  ensino  médio,  em  sala  de  aula  de  língua  inglesa,  com  base  em  um  curso  desenvolvido  a  partir  de  um  livro
didático  disponível  no  mercado,  e  observar  o  possível  reflexo  deste  na  construção  e  reconstrução  da  identidade.  A  linha  metodológica
que  sustenta  está  pesquisa  é  o  estudo  de  caso  guiado  pelas  perguntas  de  pesquisa  a)  como  desenvolver  um  processo  reflexivo  com
alunos  do  Ensino  Médio  a  partir  de  um  livro  didático  disponível  no  mercado?,  b)  que  percepções  os  alunos  tem  de  si  mesmos  como
aprendizes  de  língua  inglesa  no  início  do  curso?,  c)  que  percepções  os  alunos  tem  de  si  mesmos  como  aprendizes  de  língua  inglesa  no
final  do  curso?  e  d)  qual  a  repercussão  do  curso  na  construção  e  reconstrução  da  identidade?  A  fundamentação  teórica  que  sustenta
esta  pesquisa  baseia-se  em  Vygotsky  (1934/2000,  1998)  e  sua  teoria  sócio-histórico  cultural;  Bakhtin  (1995,  2000)  e  seus
ensinamentos  acerca  da  linguagem  e  seu  papel  na  comunicação  entre  os  seres;  Morin  (1996,  2001a,  2001b)  e  sua  defesa  por  uma  nova
forma  de  se  pensar  o  social  como  um  todo  e  não  mais  fragmentado;  Dewey  (1938,  1959)  e  seus  estudos  sobre  o  pensamento  reflexivo;
Soares  (2004),  Kleiman  (2002)  e  David  (2003)  e  suas  contribuições  sobre  o  letramento;  Moita  Lopes  (19996),  Hall  (2000),  Tavares
(1996)  e  Wenger  (1998)  e  suas  colaborações  acerca  da  identidade.  Os  resultados  do  trabalho  realizado  indica  que  as  experiências
diversas,  vivenciadas  ao  longo  do  curso  possibilitaram  aos  alunos  se  perceberem  como  aprendizes  de  língua  inglesa  com  atuação
diferenciada  de  anos  anteriores,  bem  como  partilhar  e  solidarizar  o  saber  com  o  colega  criando  um  espaço  de  colaborações  mútuas.
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Título: Produção escrita em física com uso de grupos de internet: aprendizagens significativas por meio do 
educar pela pesquisa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062242005019026P3

Palavra Chave: Produções textuais; Educar pela pesquisa; Grupos de Internet.

Resumo:  Esta  pesquisa  foi  realizada  ao  longo  do  ano  de  2004  com  os  alunos  de  uma  turma  do  segundo  ano  do  ensino  médio  de  uma
escola  particular  de  Porto  Alegre.  Trata-se  de  um  trabalho  que  teve  por  objetivo  investigar  o  desenvolvimento  das  produções  textuais
dos  alunos  no  ambiente  interativo  dos  grupos  de  Internet.  Para  desenvolver  essas  produções,  os  alunos  trabalhavam  com  os
pressupostos  do  Educar  pela  Pesquisa:  questionamento  das  verdades  conhecidas,  reconstrução  de  argumentos  e  a  comunicação  dos
resultados.  Nesse  sentido,  tais  pressupostos  foram  desenvolvidos  por  meio  da  escrita,  utilizando  o  ambiente  interativo  dos  grupos  de
Internet  para  que  os  alunos  socializassem  as  suas  pesquisas  com  os  seus  colegas  e  o  professor,  que  também  participava  como  mediador
das  relações  interpessoais  no  ambiente  virtual.  Assim,  o  processo  produtivo  de  cada  um  era  acompanhado  por  todos,  o  que
proporcionava  o  envolvimento  permanente  dos  alunos  em  suas  aprendizagens.  Como  resultados  desse  processo,  destacam-se  três
categorias  que  favoreceram  a  aprendizagem  dos  alunos  trabalhando  o  Educar  pela  Pesquisa  com  o  uso  de  grupos  de  Internet:  a
comunicação  entre  os  sujeitos,  as  relações  interpessoais  e  a  pesquisa  como  reconstrução  de  conhecimento  mediada  pelo  professor.
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Título: Relações entre os pólos do visto e do sabido no Cabri 3d: uma experiência com alunos do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061633005010005P4

Palavra Chave: Geometria Espacial; Cabri 3D; representações planas.

Resumo:  A  presente  pesquisa  está  inserida  no  contexto  do  ensino-aprendizagem  da  Geometria  Espacial  na  Educação  Básica,
referindo-se,  em  particular,  às  relações  entre  os  objetos  geométricos  e  suas  representações  planas.  Os  trabalhos  de  Parzysz  (1988;
1993)  destacam  as  dificuldades  dos  alunos  com  a  representação  de  objetos  tridimensionais,  no  que  se  refere  à  sua  elaboração
(codificação)  e  interpretação  (decodificação),  bem  como  o  conflito  gerado  pelos  pólos  do  visto  e  sabido  que  são  as  bases  do  presente
estudo.  Os  resultados  apresentados  nas  pesquisas  desse  autor  referem-se  a  experimentações  no  ambiente  convencional  de  papel&lápis.
Considerando  as  limitações  desse  ambiente  e  as  dificuldades  de  identificação  de  relações  espaciais  dado  seu  caráter  estático,  optou-se
por  utilizar  o  ambiente  de  geometria  dinâmica  Cabri  3D.  Assim,  o  estudo  teve  por  objetivo  investigar  o  papel  das  representações
dinâmicas  nesse  software.  Mais  precisamente,  pretendeu-se  analisar  as  possibilidades  de  gestão  dos  pólos  do  visto  e  do  sabido  nas
interações  dos  sujeitos  com  as  ferramentas  e  representações  do  Cabri  3D.  O  desenvolvimento  da  pesquisa  deu-se  por  meio  de  um
estudo  experimental  fortemente  inspirado  na  metodologia  do  Design  Experiment  na  perspectiva  de  Steffe  e  Thompson  (2000)  e  Cobb
et  al  (2003),  sendo  realizado  com  alunos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  da  cidade  de  São  Paulo.  Os  resultados  mostraram
que,  em  determinadas  situações,  as  perdas  de  informações  no  Cabri  3D  são  menores  que  no  ambiente  papel&lápis.  Existem  também
evidências  de  que  tanto  o  aspecto  dinâmico  -  com  possibilidades  de  manipular  e  mudar  o  ponto  de  vista  do  objeto  representado  -  como
o  de  "tratamento",  enriquecimento  da  representação  no  uso  das  ferramentas  de  construção,  auxiliam  no  processo  de  decodificação,
ampliando  a  interpretação  do  desenho  por  parte  dos  alunos  e  levando-os  a  um  melhor  aproveitamento  das  interferências  perceptivas.
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Título: Ironia em crônicas de Carlos Heitor Cony: uma proposta de ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006524009016015P6

Palavra Chave: ironia; crônica; Carlos Heitor Cony; ensino de literatura.

Resumo:  Estudamos,  nesta  dissertação,  a  perspectiva  irônica  em  crônicas  de  Carlos  Heitor  Cony.  O  percurso  analítico  seguido  é  o
seguinte:  O  primeiro  capítulo  aborda  as  características  da  crônica  tanto  a  partir  da  Teoria  Literária  e  do  seu  grau  de  literariedade,
quanto  da  visão  do  Jornalismo  e,  portanto,  do  seu  referencial  jornalístico.  O  segundo  capítulo  contempla  a  ironia  a  partir  da  origem
socrática,  que  a  vê  como  atitude,  e  da  visão  retórica,  que  a  compreende  como  uma  figura  de  linguagem.  No  terceiro  capítulo,  sobre
Carlos  Heitor  Cony,  apresentamos  o  autor  e  analisamos  quatro  de  suas  crônicas.  No  quarto  capítulo,  observamos  o  conceito  de  ironia
presente  em  cinco  títulos  de  livros  didáticos  de  Português  para  o  ensino  médio  que  foram  avaliados  e  recomendados  pelo  Ministério  da
Educação,  através  do  Catálogo  do  Programa  Nacional  do  Livro  do  Ensino  Médio  PNLEM  /  2006.  Observamos  que  a  abordagem  da
ironia  nos  livros  didáticos  analisados  é  limitada  e,  a  partir  disso,  apresentamos  sugestões  metodológicas  para  trabalhar  com  a  ironia,
como  atitude,  através  das  crônicas  de  Cony.
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Título: A teoria das inteligências múltiplas no ensino e aprendizagem de língua inglesa na escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006433004153069P5

Palavra Chave: aprendizagem; ensino; escola pública; IM; língua inglesa.

Resumo:  Esta  pesquisa  objetivou  investigar  como  a  teoria  das  Inteligências  Múltiplas  (IM),  proposta  por  Howard  Gardner,  pode
auxiliar  na  elaboração  e  implementação  de  práticas  de  ensino  em  língua  inglesa  na  escola  pública.  Um  aspecto  importante  dessa
proposta  é  considerar  as  diferentes  habilidades  e  capacidades  dos  alunos,  e  suas  variadas  manifestações  como  produtos  valorizáveis,  no
contexto  desses  alunos.  Foi  realizada  uma  pesquisa-ação  com  uma  classe  do  primeiro  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública
estadual.  Durante  dois  semestres  foram  adaptadas  e  desenvolvidas  atividades  didáticas  baseadas  na  teoria  das  IM,  nesse  contexto.  Os
dados  foram  coletados  por  meio  de  um  inventário  de  inteligências,  questionários,  diários  e  observações  por  parte  do
professor-pesquisador,  e  gravações  de  aulas.  Apresentam-se  as  bases  teóricas  pertinentes  às  IM  e  à  Abordagem  Comunicativa,
utilizada  na  condução  das  aulas,  a  metodologia  de  pesquisa,  exemplos  das  atividades  aplicadas,  os  resultados  obtidos  e  as  reflexões  a
partir  dos  dados  coletados.  No  contexto  investigado,  este  estudo  se  volta  para  possíveis  soluções  de  problemas  encontrados  na  prática
do  professor,  na  expectativa  de,  ao  promover  a  discussão  e  reflexão  sobre  a  prática  pedagógica,  criarem-se  condições  de
aprimoramento  e  desenvolvimento  de  novas  e  melhores  estratégias  de  ensino  de  língua  estrangeira.
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Título: Leitura e gêneros textuais em livros didáticos de língua inglesa do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062815001016008P3

Palavra Chave: Leitura; gêneros textuais; língua inglesa.

Resumo:  Esta  pesquisa,  apoiada  em  uma  abordagem  de  gêneros  textuais,  teve  como  objetivo  analisar  a  questão  das  atividades  de
compreensão  escrita  nos  livros  didáticos  de  Língua  Inglesa  do  Ensino  Médio.  Para  tanto,  buscou  verificar  se  as  atividades  de  leitura
procuram  trabalhar  o  gênero  de  uma  maneira  comunicativa.  Para  isso,  examinamos  os  gêneros,  os  tipos  de  atividades  e  os  tipos  de
perguntas  de  compreensão  escrita  presentes  em  dois  livros  didáticos.  Além  disso,  o  presente  estudo  objetivou  investigar  em  que
medida  as  estratégias  de  leitura  foram  trabalhadas,  explícita  ou  implicitamente,  como  um  instrumento  que  facilita  a  construção  de
sentidos  dos  textos.  A  metodologia  de  pesquisa  adotada  foi  a  descrição  focalizada  (Larsen-Freeman  e  Long,  1991)  que  buscou
selecionar  dois  livros  didáticos  constituídos  em  volume  único,  publicados  em  2004  e  trabalhados  em  escolas  particulares  na  cidade  de
Belém.  Este  estudo  fundamentou-se  nos  construtos  teóricos  sobre  gênero  textual  (Bakhtin  [1952-53]  2003;  Swales,  1990,1992  e  1998;
Marcuschi,  2002,  2003,  2004  e  2005;  Ramos,  2004  e  outros),  sobre  o  ensino  de  leitura  em  língua  inglesa  (Dias,  2002,  2005;  Grabe  e
Stoller,  2001,  2002;  Koda,  2005  e  outros)  e  sobre  o  livro  didático  de  língua  inglesa  (Day  e  Park,  2005;  Garinger,  2001;  Souza,  1999  e
outros).  Além  disso,  retomamos  as  orientações  relacionadas  ao  ensino  de  leitura  em  língua  inglesa  provenientes  dos  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio  para  a  Língua  Estrangeira  (PCNEM-LE,  2000,  2002  e  2004).  Os  resultados  mostraram  que  os
livros  didáticos  não  favorecem  as  atividades  para  a  construção  de  sentidos  na  compreensão  escrita  de  uma  forma  comunicativa,  além
de  não  tomar  os  gêneros  como  objetos  de  ensino.  A  construção  dos  sentidos  é  de  fato  escamoteada  pela  tradução  (ou  cópia)  de
informações  do  texto.  Os  resultados  da  análise  evidenciam,  ainda,  o  uso  implícito  das  estratégias  de  leitura,  sem  uma  conscientização
que  favoreça  a  busca  de  informação  de  forma  mais  crítica  e  significativa  para  a  aprendizagem  do  aluno.  Esses  resultados  têm
implicações  pedagógicas,  principalmente  porque  urge  a  criação  de  espaço  no  cenário  educacional  brasileiro  para  que  se  repense  e  se
reflita  sobre  o  uso  do  livro  didático  no  contexto  de  ensino  e  aprendizagem  de  Língua  Inglesa  como  língua  estrangeira.
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Título: O ensino por projetos em quimica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006952001016019P0

Palavra Chave: Ensino; Projetos.

Resumo:  Este  estudo  tem  como  objetivo  principal  investigar  como  os  professores  de  Ensino  Médio,  licenciados  em  quimica,  do
quadro  efetivo,  das  escolas  da  rede  pública  estadual  de  Goias  encaram  e  praticam  a  educação  por  projetos  e  qual  a  relação  dessa  com  o
processo  de  ensino  e  aprendizagem,  bem  como  se  suas  concepções  são  coerentes  com  as  suas  praticas.  A  pesquisa  foi  realizada  nas
escolas  da  rede  publica  estadual  de  Goiania,  no  período  de  nov  2003  a  jun  2004.  Neste  período  havia  21  professores  de  Quimica
licenciados  em  Quimica  do  Ensino  Médio.  Estes  professores  foram  tomados  como  o  universo  da  pesquisa.  Os  resultados  obtidos
indicaram  que  os  professores,  apesar  de  estarem  preocupados  com  a  questão  da  contextualização,  não  conseguem  aplicar  na  pratica
esta  intenção.  A  fundamentação  teórica  que  embasa  o  trabalho  é  a  pedagigia  tradicional.  Para  este  professores  os  projetos  são
acontecimentos  como  as  feiras  culturais  ou  de  ciencias  e  que,  embora  digam  trabalhar  com  projetos  de  ensino,  não  fazem  a  distinção
entre  ensino  por  projetos  de  trabalho,  ou  situação  problema,  e  aulas  extraclasse,  ilustrativa  ou  complementar  da  teoria  exposta  em
horário  regular  de  aula.
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Título: Gestão ambiental na educação: um estudo sobre fatores que afetam o comportamento ambiental de 
professores do ensino médio, na cidade de Floriano-PI

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061023001011021P2

Palavra Chave: Educação ambiental; Conscientização ambiental; Comportamento.

Resumo:  O  presente  estudo  trata  das  questões  ambientais  no  setor  de  educação.  O  objetivo  deste  estudo  foi  investigar  os  fatores
capazes  de  influenciar  o  comportamento  ambiental  de  professores  do  Ensino  Médio  das  escolas  públicas  do  município  de  Floriano,
estado  do  Piauí.  Para  tanto,  foi  utilizada  na  metodologia  uma  pesquisa  exploratória  e  descritiva  do  tipo  "Survey",  empregando-se
questionário  com  perguntas  fechadas  e  abertas,  constituído  de  variáveis  que  compuseram  os  grupos  denominados,  percepção,  atitude,
senso  comunitário,  comprometimento,  conhecimento,  participação  e  perfil  dos  professores.  As  técnicas  estatísticas  utilizada  na  análise
dos  dados  foram  à  descritiva  e  a  de  regressão  múltipla.  Os  resultados  obtidos  revelam  que  os  professores  têm  a  preocupação  com  os
problemas  ambientais  atuais  e  acreditam  ser  importante  as  escolas  desenvolverem  atividades  ambientais  como  fator  de  conscientização
e  relevante  para  a  melhoria  ambiental  da  cidade.  Entretanto,  os  resultados  mostram  que  são  desenvolvidas  poucas  atividades
ambientais  nas  escolas  e  que  o  grau  de  conhecimento  ambiental  oferecido  aos  alunos  é  regular.  Observou-se  também  pouco
conhecimento  por  parte  dos  professores  sobre  temas  como  Agenda  21  e  ISO  14000.  Após  a  identificação  de  alguns  fatores  de
conscientização  ambiental,  são  apresentadas  recomendações  para  as  escolas  desenvolverem  uma  educação  de  acordo  com  a  política
Nacional  de  Educação  Ambiental,  ressaltando  que  a  Agenda  21  reconhece  na  educação  ambiental  um  instrumento  de  conscientização
popular.
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Título: A controvérsia ação à distância versus ação mediada como subsídio para o desenvolvimento de 
propostas didáticas para o ensino de campo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006831003010001P0

Palavra Chave: Campo; Livro Didático; Ensino.

Resumo:  Este  trabalho  se  propõe  a  fornecer  subsídios  para  a  elaboração  de  propostas  didáticas  para  o  ensino  de  campo.  Para  tal,  foi
realizada  uma  pesquisa  histórica  sobre  a  controvérsia  ação  à  distância/  ação  mediada,  com  vistas  a  entender  como  o  problema  da
transmissão  de  uma  ação  entre  corpos  afastados  foi  tratado  pela  física.  Foi  destacada  a  concepção  de  Newton  de  ação  à  distância  e  as
formulações  de  Faraday,  Maxwell,  Lorentz  e  Einstein  sobre  a  necessidade  de  uma  ação  mediada,  um  elemento  intermediário  na
transmissão  das  ações:  o  campo.  Junto  à  pesquisa  histórica  foram  reunidas  informações  sobre  a  abordagem  de  campo  nos  livros
didáticos  de  ensino  médio,  submetidos  a  uma  análise  de  conteúdo  e  a  uma  análise  de  discurso,  feita  de  acordo  com  os  parâmetros
estabelecidos  por  Orlandi  (1987).  Como  resultados  da  pesquisa  foram  estabelecidas  três  formas  de  abordagem  para  as  interações
físicas:  o  ensino  de  campo  com  recurso  à  controvérsia  ação  à  distância/  ação  mediada,  o  ensino  de  campo  apenas  do  ponto  de  vista
matemático,  sem  recurso  a  hipóteses  sobre  a  transmissão  da  força  e,  por  último,  uma  abordagem  das  interações  físicas  sob  a
perspectiva  da  ação  à  distância.
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Título: O Conhecimento Físico e sua relação com a matemática: um olhar voltado para o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061833002010003P9

Palavra Chave: conhecimento físico.

Resumo:  A  relação  entre  a  construção  do  conhecimento  físico  e  a  Matemática,  no  Ensino  Médio,  vem  se  tornando  cada  vez  mais  uma
questão  instigante,  especialmente  a  partir  das  diretrizes  curriculares  que  começaram  a  ser  implementadas  nos  últimos  dez  anos.  Em
diversas  propostas  recentes,  pretende-se,  por  exemplo,  com  o  argumento  de  que  a  Física  se  torne  mais  accessível,  minimizar  ou
dispensar  o  uso  de  fórmulas  e  relações  matemáticas.  Para  investigar  alguns  aspectos  dos  vínculos  entre  a  Física  e  a  Matemática,  nesse
contexto,  nos  propomos  a  analisar  a  questão  segundo  os  diferentes  âmbitos  identificados  pela  transposição  didática.  Assim,  buscamos
analisar  a  relação  entre  a  Física  e  a  Matemática  do  ponto  de  vista  dos  cientistas  físicos.  Analisamos,  também,  a  forma  como  essa
mesma  relação  se  estabelece  nos  livros  didáticos  de  Física  do  Ensino  Médio.  Finalmente,  investigamos  alguns  aspectos  dessa  relação
no  aprendizado  dos  alunos.  A  comparação  dos  resultados  permitiu  constatar  a  existência  de  características  muito  específicas  na  relação
entre  a  Física  e  Matemática  no  Ensino  Médio,  sendo  que  a  Matemática  parece  contribuir  tanto  do  ponto  de  vista  operacional  como  na
construção  das  abstrações  inerentes  ao  estudo  da  Física.  Nossos  resultados  indicam  a  importância  da  contribuição  da  Matemática  para
um  efetivo  desenvolvimento  do  conhecimento  físico  pelos  alunos.
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Título: Competências profissionais para o ofício docente na era da informação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061531018017010P0

Palavra Chave: Formação de professores; TICs; Pedagogia comunicativa.

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  por  objetivo  analisar  a  contribuição  dos  cursos  de  formação  de  professores,  Ensino  Médio,  modalidade
Normal,  no  desenvolvimento  de  competências  para  a  utilização  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  no  ambiente  de  ensino.
Analisaram-se  os  referenciais  teóricos  relacionados  aos  dispositivos  legais  para  formação  de  professores,  competências  profissionais,
agir  comunicativo  e  pedagogia  da  ação  comunicativa,  destacando-se  autores  como:  Perrenoud,  Tardif,  Habermas,  Martin-Barbero,
Levy  e  Belloni.  A  pesquisa  foi  realizada  em  uma  escola  de  Ensino  Médio,  modalidade  Normal,  no  município  do  Rio  de  Janeiro.  A
investigação  de  natureza  qualitativa  utilizou  os  seguintes  instrumentos  de  coleta  de  dados:  entrevistas  semi-estruturadas,  questionário  e
grupos  focais,  Participaram  da  pesquisa  professores  e  alunos  da  4ª  série  do  Ensino  Médio.  Os  dados  foram  submetidos  à  análise
temática  (BARDIN,  2003),  e  interpretados  à  luz  das  referências  teóricas  que  fundamentaram  o  estudo.  As  principais  conclusões  foram
as  seguintes:  (a)  a  forma  como  acontece  a  comunicação  reflete  o  modelo  de  ensino  utilizado  pela  escola,  onde  os  alunos,  quase  sempre,
acabam  assumindo  a  atitude  de  observadores  passivos  e  os  professores  fazem  predominantemente  o  uso  estratégico  da  comunicação;
(b)  no  que  tange  às  competências  que  favorecem  o  ensino-aprendizagem,  os  professores  demonstram  disposição  para  estabelecer
processos  interativos  com  os  alunos;  (c)  a  escola  prepara  para  as  competências  convencionais,  ou  seja,  aquelas  que  possibilitam  a
construção  de  seqüências  didáticas,  avaliação  e  gestão  de  classe,  planejamento  de  aula,  entre  outras;  as  competências  relacionadas  à
utilização  das  tecnologias  digitais  ainda  não  fazem  parte  do  plano  de  atividades  da  escola;  (d)  os  professores  não  demonstraram
preparo  para  o  uso  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  como  possibilidade  pedagógica.
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Título: Análise do uso de um texto didático sobre o conceito de calor numa abordagem Kellyana

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061025003011012P1

Palavra Chave: ensino de física, ciclo da experiência kellyana.

Resumo:  A  fim  de  colaborar  com  o  professor  de  física,  que  se  vê  diante  dessa  nova  proposta  curricular  trazida  pelos  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  do  ensino  médio,  este  trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  se  os  textos  de  "Leituras  de  Física",  produzido  pelo
Grupo  de  Reelaboração  do  Ensino  de  Física,  do  Instituto  de  Física  da  Universidade  de  São  Paulo,  possibilitam  o  desenvolvimento  de
algumas  competências  relacionadas  ao  conceito  de  calor.  Neste  estudo,  pesquisamos,  também,  a  aplicação  do  ciclo  da  experiência
kellyana  (antecipação,  investimento,  encontro,  confirmação/desconfirmação  e  revisão  construtiva),  utilizando  esse  material,  a  alunos
do  segundo  ano  do  ensino  médio,  em  trinta  aulas  de  cinqüenta  minutos  cada,  das  quais  as  duas  primeiras  contemplaram  a  fase  de
antecipação.  Após  as  intervenções  aplicamos  o  pós-teste  com  duas  intenções:  permitir  que  o  aluno  ao  respondê-lo  fizesse  uma  grande
revisão  construtiva  e  diagnosticar  se  o  aluno  tinha  desenvolvido  as  competências  esperadas.  A  comparação  dos  resultados  obtidos  no
pré-teste,  nas  intervenções  e  no  pós-teste  mostrou  que  esse  recurso  didático,  utilizado  num  ciclo  da  experiência,  contribuiu  não  só  para
desenvolvimento  de  determinadas  competências  relacionadas  ao  conceito  de  calor,  como  também  permitiu  que  os  alunos  avançassem
na  sua  capacidade  de  leitura  e  interpretação  de  textos.  Assim,  a  metodologia  empregada  nesta  pesquisa,  além  de  familiarizar  os
aprendizes  com  a  linguagem  particular  da  Física,  possibilitou  o  desenvolvimento  de  competências  necessárias  para  analisar  e
interpretar  notícias  científicas.
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Título: A contribuição da anáfora encapsuladora para a organização da informação em dissertações produzidas 
por alunos do 3º ano do ensino médio em Santarém

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063815001016008P3

Palavra Chave: referenciação anáfora encapsuladora - dissertação.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  o  resultado  de  um  estudo  sobre  a  contribuição  da  anáfora  encapsuladora  para  a  organização  da
informação  em  dissertações.  Para  essa  pesquisa  foram  utilizados  60  textos  produzidos  por  alunos  do  3º  ano  do  Ensino  Médio  do
Colégio  Dom  Amando.  A  base  teórica  assenta-se  nos  estudos  de  Koch  (1997,  2001,  2004,  2005),  Val  (1999,  2003),  Marcuschi  (2001,
2002),  Ilari  (2001),  Cavalcante  (2001,  2003),  Souza  (2003),  Mondada  (2003),  Apothéloz  (2003),  Apothéloz  e  Chanet  (2003),  Milner
(2003),  Conte  (2003)  e  Francis  (2003).  A  análise  dos  textos  mostra  que,  apesar  de  a  anáfora  encapsuladora  ser  um  mecanismo  de
referenciação  importante  para  garantir  a  remissão  e  a  sumarização  de  porções  textuais  antecedentes,  ela  foi  usada  em  apenas  15  das  60
dissertações  que  compõem  o  corpus.  Nesses  textos,  identifico  o  contexto  formal  em  que  as  anáforas  encapsuladoras  foram  usadas,
analiso  como  elas  contribuem  para  a  organização  das  seqüências  argumentativas  que  compõem  a  dissertação  e  mostro  como  o  uso
inadequado  desse  mecanismo  pode  prejudicar  o  processo  argumentativo.  Os  resultados  mostram  que  se  trata  realmente  de  um
mecanismo  fundamental  para  a  organização  das  seqüências  argumentativas,  porque,  ao  sumarizar  porções  textuais  antecedentes,  esse
tipo  particular  de  anáfora  permite  ao  produtor  do  texto:  a)  trabalhar  com  diferentes  argumentos  e  relacioná-los  entre  si  sem  repetir
seqüências  já  mencionadas;  b)  conduzir  a  linha  argumentativa  de  tal  forma  que  o  leitor  seja  convencido  da  validade  do  juízo  de  valor
defendido  no  texto  e  c)  sinalizar  mudanças  na  seqüência  argumentativa,  indicando  que  o  autor  do  texto  está  passando  de  um  estágio
argumentativo  para  outro.  Além  disso,  dependendo  do  nome  escolhido  para  compor  a  anáfora  encapsuladora,  pode-se  perceber  como  o
produtor  avalia  e  quer  que  o  leitor  interprete  as  seqüências  anteriores  às  quais  a  anáfora  encapsuladora  faz  remissão.  Essas  conclusões
indicam  que  é  necessário  dar  mais  visibilidade  ao  funcionamento  da  anáfora  encapsuladora  nas  aulas  de  Língua  Portuguesa  e/ou  de
Produção  de  Textos,  porque  o  domínio  desse  mecanismo  permite  a  construção  de  seqüências  argumentativas  lógicas  e  possibilita  que  o
produtor  de  textos  organize  de  forma  mais  produtiva  o  processo  argumentativo  em  dissertações.
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Título: Os sentidos da pontuação: Um estudo com os alunos do ensino médio de uma escola pública paulista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061133021015007P1

Palavra Chave:  Leitura; oral; sentido; texto poético.

Resumo:  Este  trabalho  se  justifica  na  medida  em  que  é  consenso  que  existe  uma  certa  dificuldade  no  emprego  de  sinais  de  pontuação,
tanto  nos  textos  formais,  que  exigem  uma  pontuação  padrão,  quanto  em  outros  gêneros,  que  às  vezes  adotam  uma  abordagem
discursiva.  Nessa  perpesctiva,  este  trabalho  tem  por  objetivo  examinar  os  diversos  sentidos  da  pontuação  atribuídos  a  um  determinado
texto  poético  por  alunos  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  paulista.  É  importante  ressaltar  na  pesquisa  a  função  da  oralidade  da
construção  do  sentido  da  poesia.  O  trabalho  examina  textos  poéticos,  originalmente  sem  a  pontuação  padrão,  que  são  pontuados  por
alunos  da  1a  e  3a  séries  do  Ensino  Médio  de  um  escola  pública  estadual.  Pela  liberdade  que  o  texto  poético  possibilita,  optou-se  pelo
exercício  das  possibilidades  de  constução  de  sentido  na  poesia.  Esse  gênero  discursivo  foi  escolhido,  pois  a  ambiguidade  do  texto
revela  inúmeras  possibilidades  de  sentido.  Inicialmente,  os  alunos  tomaram  conhecimento  do  tema  e  os  objetivos  da  pesquisa,  para
então,  fazerem  a  leitura  silenciosa  dos  poemas.  Após  a  leitura  dos  poemas,  foi  pssível  perceber  que  os  sinais  de  pontuação  usados  pelos
alunos  atribuíram  diferentes  significados.  Enfatizamos,  assim,  a  imprtância  do  oral  na  pontuação.  A  partir  desta  pesquisa,  pode-se
pensar  em  uma  nova  metodologia  para  o  ensino  da  pontuação  em  língua  materna,  para  dar  conta  da  pluralidade  de  leitura  e  usos
possíveis  que  os  sinais  de  pontuação  propiciam  nos  enúmeros  gêneros  discursivos.
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Título: O sono na adolescência: como o professor, o aluno e sua família lidam com ele?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063833005010002P5

Palavra Chave: Adolescentes; ritmo de sono e vigília.

Resumo:  Esta  pesquisa  buscou  analisar  como  professores  de  Ensino  Médio  lidam  com  o  sono  de  alunos  adolescentes,  em  sala  de  aula.
Para  tanto,  a  revisão  da  literatura  centrou-se  em  autores  que  pesquisam  o  sono  e,  também,  naqueles  que  analisam  o  desenvolvimento
humano  com  base  tanto  na  perspectiva  sócio-histórica  como  na  inatista  em  Psicologia:  Gesell,  Wallon  e  Vygotski.  Os  dois  últimos
acreditam,  como  a  pesquisadora,  que  o  homem,  ao  nascer,  faz  tão  somente  parte  da  espécie  humana;  para  torna-se  humano,  é  preciso
apropriar-se  da  cultura  acumulada  pela  espécie,  algo  que  só  acontece  na  e  pela  interação  com  o  meio  físico,  social  e  cultural.  Do  ponto
de  vista  do  método,  foram  feitas,  no  período  da  manhã,  entrevistas  com  duas  professoras  e  uma  aluna  de  uma  escola  pública  estadual
da  Zona  leste  de  São  Paulo,  bem  como  com  a  mãe  da  estudante.  Foram  também  realizadas  observações  durante  as  primeiras  e  as
últimas  aulas  do  dia  da  aluna,  as  quais  eram  ministradas  pelas  professoras  que  foram  entrevistadas.  O  objetivo,  aqui,  era  o  de  apreender
tanto  a  dinâmica  da  sala  de  aula  como  a  forma  por  meio  da  qual  lidavam  com  o  sono  da  aluna  selecionada.  Os  resultados  mostraram
que  há  permissividade  em  relação  a  esse  aspecto  e,  ainda,  que  as  docentes  fazem  poucas  articulações  entre  o  ambiente  escolar  e  a
aprendizagem  que  nele  tem  lugar.  Concluiu-se  apontando  a  necessidade  de  haver,  nos  horários  coletivos  de  trabalho  dos  docentes,  mais
discussões  sobre  o  sono  em  sala  de  aula.  Sugeriu-se,  igualmente,  que  o  ritmo  biológico  sono/vigília  seja  incorporado  ao  currículo  dos
cursos  de  formação  inicial  docente,  uma  vez  que  o  primeiro  interfere,  sem  que  os  professores  se  dêem  conta,  na  aprendizagem  dos
alunos,  durante  as  aulas  ministradas.
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Código: 1489

Título: Referências pessoais: compreensão leitora e consciência lingüística de alunos do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20065542005019009P1

Palavra Chave: Compreensão Leitora; Consciência Lingüística.

Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  por  objetivo  identificar  as  dificuldades  encontradas  por  alunos  do  Ensino  Médio  no  emprego
coesivo  das  referências  pessoais,  os  pronomes  pessoais  oblíquos  átonos,  em  terceira  pessoa,  e  a  sua  capacidade  para  reconhecê-las  e
interpretá-las  adequadamente  por  ocasião  da  leitura  de  um  texto.  Num  segundo  momento,  verificaram-se  os  níveis  de  consciência
lingüística  do  grupo;  as  relações  existentes  entre  os  escores  do  emprego  das  referências  pessoais  e  os  escores  da  consciência
lingüística;  as  relações  entre  os  escores  do  desempenho  no  emprego  das  referências  pessoais  e  os  escores  do  reconhecimento  das
referências  na  rede  textual  e  os  escores  da  compreensão  leitora.  Para  concretizar  as  investigações,  foram  utilizados  quatro
instrumentos:  o  teste  de  emprego  de  referências  pessoais;  o  protocolo  verbal  -  para  o  registro  dos  dados  referentes  à  consciência
lingüística;  o  teste  de  rastreamento  da  rede  de  referenciação  pessoal;  e  o  teste  de  compreensão  leitora.  Os  resultados  evidenciam  que  há
uma  forte  correlação  entre  o  emprego  dos  pronomes  e  a  consciência  lingüística  dos  sujeitos,  apesar  de  o  nível  de  consciência
lingüística  ser  baixo,  pois  o  grupo  situa-se  num  estágio  de  pré-consciência;  que  o  nível  de  desempenho  do  aluno  no  emprego  das
referências  pessoais  está  relacionado  ao  tipo  de  pronome  a  ser  empregado;  e  que,  devido  a  fatores  relacionados  aos  níveis  de
consciência  e  aos  conhecimentos  lingüísticos,  a  correlação  entre  os  escores  dos  três  testes  -  de  emprego  das  referências  pessoais,  do
rastreamento  da  rede  de  referenciação  e  da  compreensão  leitora  -  é  muito  fraca,  portanto,  desprezível.
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Título: A política, as relações de poder na escola e a formação para a cidadania

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200640740003019007P0

Palavra Chave: Relação Educativa; Relações de Poder; Cidadania; Educando.

Resumo:  O  presente  trabalho  se  dedica  ao  estudo  da  temática  das  Políticas  de  Formação  para  a  Cidadania,  presentes  no  contexto  das
relações  no  cotidiano  da  Escola.  Busca  responder  como  as  relações  de  poder  estão  presentes  no  cotidiano  da  escola  e  quais  suas
implicações  para  a  formação  da  cidadania.  A  pesquisa  indaga  também  em  que  medida  estas  relações  de  poder,  presentes  no  cotidiano
da  escola,  interferem  na  convivência  entre  professor  x  aluno.  A  pesquisa  teve  como  objetivo,  portanto,  compreender  a  dinâmica  do
espaço  escolar,  considerando  que  é  este  o  lugar  onde  se  exercitam  objetivamente  as  relações  e  de  onde  nascem  as  práticas  educativas
para  a  formação  da  cidadania.  As  referências  teóricas  mais  expressivas  utilizadas  neste  estudo  foram  as  obras  de  FOUCAULT,  Vigiar
e  Punir,  Microfísica  do  Poder  e  de  Paulo  FREIRE,  tais  como:  Pedagogia  da  Autonomia,  Ética,  Utopia  e  Educação.  O  universo  da
pesquisa  foi  constituído  com  alunos  do  Ensino  Médio  em  duas  escolas:  uma  pública  e  a  outra  privada,  situadas  no  município  de
Curitiba.  A  pesquisa  teve  cunho  qualitativo,  cujas  características  melhor  se  adaptam  a  sua  essencialidade,  sendo  realizada  no  ano  de
2006.  Como  instrumento  de  coleta  de  dados,  fez-se  uso  da  entrevista,  esta  com  questões  abertas,  aplicadas  a  diretores  e  coordenadores
pedagógicos  das  escolas  pesquisadas  através  do  uso  de  questionário  com  os  alunos  das  referidas  escolas,  assim  como  da  observação.
Os  resultados  da  pesquisa  indicam  uma  familiaridade  com  o  pensamento  de  FOUCAULT,  na  medida  em  que  se  constata  a  existência
na  escola  de  uma  relação  de  poder  em  cadeia,  não  necessariamente  centralizada  nas  mãos  de  algumas  pessoas.  Constata-se,  também,
que  o  poder  não  deve  ser  considerado  necessariamente  um  bem  ou  algo  maléfico,  mas  algo  que  se  exerce  e,  em  geral,  em  rede,  em
todas  as  relações  e  relacionamentos.
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Título: Avaliação da aprendizagem escolar: convergências e divergências entre os atores do processo de uma 
escola pública de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006933054010002P4

Palavra Chave: Avaliação educacional; aprendizagem; professores e alunos.

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  foco  o  processo  de  avaliação  da  aprendizagem  tal  como  é  percebido  por  alunos  e  professores
de  uma  escola  pública  do  Estado  de  São  Paulo  A  opção  pelo  estudo  de  caso  qualitativo  possibilitou  analisar  as  respostas  dos
questionários  aplicados  a  professores  e  alunos  As  entrevistas  realizadas  com  os  gestores  da  escola  possibilitaram  a  caracterização  dos
perfis  dos  sujeitos  pesquisados  Os  resultados  demonstram  que  as  concepções  dos  professores  e  alunos  convergem  para  a  representação
da  avaliação  como  verificação  do  conteúdo  programático  associado  à  mensuração  da  aprendizagem  e  apresentam  características  de
avaliação  classificatória  privilegiando  a  quantificação  da  aprendizagem  do  aluno  Demonstram  também  a  tendência  dos  professores  de
utilizarem  em  seus  discursos,  nomenclaturas  que  se  aproximam  de  conceitos  progressistas  a  respeito  da  avaliaçãoporém  as  respostas
dos  alunos  confirmam  uma  prática  reprodutiva  dos  conteúdos  ensinados  Os  dados  remetem  a  um  retrato  da  concepção  da  avaliação  da
aprendizagem  em  uma  escola  pública  que  pode  servir  de  ponto  de  referência  para  estudo  de  outras  realidades  próximas  Enfatiza-se  a
necessidade  e  importância  de  um  trabalho  crítico  permanente  a  fim  de  consolidar  conceitos  básicos  a  respeito  da  avaliação  da
aprendizagem  escolar  e  de  uma  reflexão  crítica  de  alunos  pais  professores  funcionários  e  gestores  a  respeito  de  questões  pedagógicas
que  envolvam  a  construção  do  conhecimento.
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Título: Motivação para Aprender uma Língua Estrangeira e as Contradições da Aprendizagem de Inglês em 
uma Escola Privada Brasileira

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006742007011013P1

Palavra Chave: motivação; aprendizagem de Línguas; língua inglesa.

Resumo:  Este  estudo  investigou  a  relação  entre  a  motivação  e  a  aprendizagem  de  língua  inglesa,  no  Ensino  Médio,  no  contexto  de
escola  privada  brasileira.  A  metodologia  utilizada  para  o  desenvolvimento  do  trabalho  baseou-se  em  uma  abordagem
qualitativo-interpretativista.  Após  as  análises  dos  dados  coletados,  foi  possível  evidenciar  que  a  motivação  é  considerada  relevante  para
os  alunos  e  familiares,  participantes  do  estudo,  no  ambiente  externo  à  sala  de  aula.  A  motivação  presente  no  contexto  escolar  estudado
limita-se  em  atender  às  exigências  de  cada  disciplina  e  concentra-se  em  atender  aos  objetivos  da  própria  escola.  A  classificação  inicial
de  alunos  motivados  descaracterizou-se  totalmente  em  virtude  das  situações  vivenciadas  naquela  realidade.
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Código: 1493

Título: Reflexões sobre criatividade na produção escrita de alunos do ensino medio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062033005010022P6

Palavra Chave: Reflexoes, Criatividade, Ensino Médio.

Resumo:  Em  nossa  prática,  temos  constatado  que  a  falta  de  criatividade  é  uma  constante  nas  redações  de  alunos,  uma  vez  que  estes
revelam  enormes  dificuldades  com  relação  à  escrita.  Diante  dessa  constatação,  nos  questionamos  como  podemos  desenvolver  o
potencial  criador  de  nossos  educandos,  já  que  o  ensino  atual  está  voltado  para  a  memorização  dos  conteúdos  e  o  "não  pensar"  ?
Cremos  não  ser  possível  apontar  alguma  solução,  mas  tencionamos  provar  que  algumas  habilidades  consideradas  criativas  como:  o
humor,  a  fluência,  a  fantasia,  a  originalidade,  a  curiosidade,  a  sensibilidade,  a  analogia,  o  inconformismo  e  a  elaboração  podem  ser
estimuladas  por  meio  da  prática  e  do  treino.  Com  vistas  a  alcançar  tal  objetivo,  nos  propusemos  a  analisar,  em  redações  de  alunos,
apenas  as  habilidades  de  humor,  fluência  e  analogia.  Considerando  que  o  pensamento  crítico  está  sempre  em  conexão  com  o
pensamento  criador  na  aprendizagem  escolar,  ao  analisarmos  as  habilidades  consideradas  criativas,  estabelecemos  um  elo  com  o
pensamento  crítico.  O  corpus  utilizado  para  a  concretização  deste  experimento  foram  redações  de  alunos  da  E.  E.  Prof.ª  "Luzia  de
Queiroz  e  Oliveira",  situada  na  Zona  Leste,  São  Paulo.  Para  fundamentar  esta  pesquisa,  utilizamos  como  apoio  teórico:  os  autores
voltados  para  a  Psicologia  Escolar  e  Criatividade:  Alencar,  Freire,  Kneller,  Ostrower  e  Wechsler;  os  autores  voltados  para  a  Filosofia:
Lipman  e  Raths  e  os  autores  voltados  para  a  Lingüística  textual:  Koch,  Rodari  e  Matos.  Com  o  resultado  da  análise,  nos  certificamos
que  os  textos  considerados  criativos  possuem  características  que  os  diferem  dos  demais  textos  e  comprovamos  a  falta  de  criatividade
na  maioria  das  redações,  uma  vez  que  estas  não  apresentaram  as  habilidades  consideradas  criativas.  Preocupados  com  essa  deficiência,
oferecemos  nesta  pesquisa  algumas  propostas  de  como  aflorar  o  pensamento  criador  do  educando.
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Código: 1494

Título: A compreensão da estatística a partir da utilização da planilha

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061342005019026P3

Palavra Chave: Ensino de estatística; Imagem da Estatística.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objetivo  investigar  a  imagem,  a  aprendizagem  e  o  interesse  dos  estudantes  com  relação  à  Estatística,
comparando  a  abordagem  tradicional  (aula  expositiva)  com  uma  metodologia  que  envolve  o  uso  da  planilha.  Como  forma  de  motivar  e
envolver  o  aluno  uma  pesquisa  de  campo  foi  realizada  levando  em  conta  um  tema  de  interesse  dos  estudantes.  O  trabalho  foi  realizado
utilizando  como  amostra  uma  turma  de  alunos  do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular  do  interior  do  estado  do  Rio
Grande  do  Sul.  O  delineamento  da  investigação  colocou  metade  da  turma  com  a  aula  expositiva  tradicional  enquanto  a  outra  metade
foi  trabalhada  com  uma  metodologia  envolvendo  o  uso  da  planilha.  Os  resultados  foram  confrontados  através  de  análise  de  variância  e
o  teste  t  para  amostras  independentes.  Os  estudantes  sujeitos  a  metodologia  tradicional  tiveram  ao  final,  aulas  na  informática,  aplicando
os  conhecimentos  adquiridos.
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Título: Analogias e metáforas da árvore da vida, de Charles Darwin, na prática escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006632020015003P7

Palavra Chave: Analogias; Metáforas; Árvore da Vida; Evolução.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objetivo  contribuir  para  a  melhoria  do  ensino  de  Biologia  por  meio  da  análise  das  analogias  e
metáforas  contidas  em  teorias  científicas.  Analisamos  as  analogias  e  metáforas  presentes  na  Árvore  da  Vida  da  Teoria  da  Evolução
darwinista  e  buscamos  verificar  como  elas  aparecem  na  prática  docente,  na  concepção  de  alunos  de  Ensino  Médio  e  em  livros
didáticos.  Para  tal,  foi  realizada  uma  pesquisa  qualitativa  em  quatro  partes:  análise  da  Árvore  da  Vida  de  Charles  Darwin;  pesquisa
com  professores  de  Biologia  de  Ensino  Médio;  pesquiisa  com  alunos  de  3°  ano  de  Ensino  Médio;  análise  de  livros  didáticos  de
Biologia  de  nível  médio.  Nossa  análise  teve  como  base  teórica  a  literatura  pertinente  ao  tema,  especialmente  os  conceitos  de  analogia  e
metáfora  de  UUIT  (1991)  e  a  teoria  da  Metáfora  Conceptual  de  LAKOFF  e  JOHSON  (1980).  Os  resultados  apontam:  1-  o  texto
darwinista  é  complexo,  repleto  de  analogias  e  metáforas.  2-A  prática  docente  e  a  forma  de  abordagem  da  Árvore  da  Vida  em  livros
didáticos  possibilitam  interpretações  diveasas  dos  alunos  e,  muitas  vezes,  não  compatíveis  com  a  descrição  darwinista.  Consideramos
que  esse  trabalho  abre  perspectivas  de  pesquisas  sobre  A&M  e  Evolução,  em  especial  às  representações  de  teorias  por  diagramas  ou
árvores.
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Título: O enfoque ciência, tecnologia e sociedade nos textos sobre radioatividade e energia nuclear nos livros 
didáticos de química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061140004015023P2

Palavra Chave: Radioatividade, Relações Ciência, tecnologia e Sociedade

Resumo:  O  presente  trabalho  objetivou  a  análise  do  tema  Radioatividade  em  livros  didáticos  de  Química,  com  o  intuito  de  verificar  se
estes  contemplam  em  sua  abordagem  as  relações  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade  (CTS),  uma  tendência  forte  na  educação  atual.  Para
tal,  foram  contatados  professores  de  escolas  públicas  de  Maringá,  para  a  verificação  dos  livros  mais  utilizados  por  eles  em  sua  prática
docente.  Cinco  das  obras  mais  citadas,  perfazendo  cerca  de  noventa  e  cinco  por  cento  de  citações,  foram  analisadas  dentro  de  quesitos
estabelecidos.  Tais  quesitos  foram  elaborados  com  base  nas  recomendações  do  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  e  do  Programa
Nacional  do  Livro  do  Ensino  Médio,  além  das  orientações  contidas  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Os  quesitos  de  análise
foram  divididos  em  dois  grandes  grupos,  um  que  se  refere  à  estrutura  geral  da  obra  e  outro,  que  se  refere  às  relações  CTS.  Estes  dois
grupos  receberam  uma  subdivisão  que  contempla  a  análise  dos  textos,  das  atividades  e  das  ilustrações.  Pôde-se  perceber  que
normalmente  os  textos  que  aparecem  nos  livros  utilizam  uma  linguagem  clara  e  adequada  à  faixa  etária  a  que  se  propõem  e  que
apresentam  uma  forma  seqüencial  relativamente  boa.  As  informações  referentes  ao  assunto,  no  que  diz  respeito  a  aspectos  técnicos,
estão  em  quantidade  suficiente  porém,  no  que  se  refere  aos  aspectos  de  uso  cotidiano,  de  aplicabilidade,  de  curiosidades,  bem  como  as
questões  ambientais,  as  informações  acabam  sendo  insuficientes.  Quanto  às  relações  CTS,  em  todos  os  livros  não  se  encontrou  uma
preocupação  em  se  trabalhá-las.  Os  livros  não  procuram  despertar  no  aluno  uma  postura  de  respeito  ao  meio  ambiente  e  às  pessoas.
Não  são  debatidos  os  riscos  ambientais  nem  os  acidentes  já  ocorridos.  Não  se  convida  ao  debate  acerca  das  reais  necessidades  de
implantação  de  usina  s  nucleares  no  Brasil.  A  ausência  de  todas  essas  discussões  limita  a  possibilidade  de  se  desenvolver  uma
consciência  critica  por  parte  do  aluno  acerca  do  uso  da  energia  nuclear.  Leituras  complementares  e  atividades  em  equipe  não  são
sugeridas,  o  que  permite  concluir  que  realmente  as  relações  CTS  não  estão  dos  nas  obras  de  um  modo  geral.  No  que  se  refere  às
ilustrações,  em  sua  maioria  estão  de  acordo  com  os  textos  que  acompanham,  salvo  algumas  poucas  exceções.  Ao  final  da  análise  as
obras  didáticas,  são  feitas  sugestões  de  reestruturação  de  forma  e  conteúdo,  com  a  intenção  de  deixá-las  mais  adequadas  para  uso  do
aluno,  mesmo  quando  o  professor  não  se  faz  presente.  Sociedade.
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Título: A sociologia no ensino médio, o material didático e a categoria trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063541001010015P7

Palavra Chave: Educação; educação e revolução; ensino da Sociologia.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  analisar  a  categoria  trabalho,  à  luz  da  compreensão  marxista  e  seu  entendimento  no  campo  da
educação,  particularmente  a  abordagem  feita  nos  livros  didáticos,  paradidáticos  e  outros  materiais  utilizados  para  o  ensino  de
Sociologia  no  ensino  médio.  Inicialmente,  apresenta-se  um  panorama  situando  a  Sociologia  no  ensino  médio  brasileiro,  sua
historicidade  em  relação  ao  desenvolvimento  histórico-social  da  sociedade  brasileira,  especialmente  sua  relação  com  as  formas  de
pensamento  e  educação.  A  presença  da  Sociologia  na  educação  brasileira  de  nível  médio  se  deu  e  ainda  se  dá  de  modo  muito  instável  e
difuso;  muitas  vezes,  trata-se  mais  de  uma  ausência  que  efetivamente  de  uma  presença.  Também  não  basta  estar  presente  nos
currículos,  nem  ser  uma  presença  qualquer;  o  desafio  para  o  estudo  e  o  ensino  da  Sociologia  está  posto  nos  dias  atuais  de  modo
semelhante  ao  seu  nascedouro:  ser  matéria  para  legitimação  da  ordem  ou  para  sua  crítica  e  superação.  O  ponto  seguinte  apresenta  a
discussão  acerca  da  política  e  utilização  dos  livros  didáticos,  bem  como  de  outros  materiais.  A  política  para  o  livro  didático  no  Brasil
vem  sendo  implementada  desde  o  final  do  primeiro  quartel  do  século  XX,  envolvendo  uma  grande  quantidade  de  recursos  públicos  e
sua  utilização  é  bastante  diversificada,  valendo  destacar  sua  grande  utilização  como  recurso  pedagógico,  aliás,  muitas  vezes  o  único,  o
que  exige  muitos  cuidados  para  que  sejam  evitados  reducionismos  e/ou  dominações  ideológicas.  O  ponto  seguinte  exibe  a  categoria
trabalho  nos  livros  didáticos  e  outros  materiais  utilizados  para  o  ensino  da  Sociologia.  Serão  mostrados  seis  blocos  desses  materiais,
assim  distribuídos:  1)  livros  didáticos  de  nível  médio  para  o  ensino  da  Sociologia  -  temáticos;  2)  livros  didáticos  de  nível  médio  para  o
ensino  da  Sociologia  -  não  temáticos;  3)  livros  didáticos  de  outras  disciplinas,  utilizados  no  ensino  da  Sociologia;  4)  livros  didáticos  de
introdução  à  Sociologia  -  ciclo  básico  universitário;  5)  livros  paradidáticos;  6)  outros  textos;  7)  dicionários  especializados.  No  final,
será  apresentado  um  panorama  geral  desses  materiais,  e  por  último,  tem-se  a  categoria  trabalho.  Essa  categoria  é  muito  nebulosa  e  cada
arcabouço  teórico  contém  um  conjunto  de  explicações.  Mesmo  no  interior  do  marxismo,  há  posições  diversas.  Será  apresentado  o
trabalho  em  seu  sentido  geral  ou  ontológico,  como  eterna  necessidade  humana,  independente  da  forma  social,  e,  em  seguida,  algumas
considerações  acerca  do  trabalho  na  concepção  de  Marx,  a  partir  do  capital,  procurando-se  aprofundar  mais  o  trabalho  concreto,  útil,  o
trabalho  abstrato  e  o  trabalho  produtivo  de  capital.  Ainda  a  respeito  da  compreensão  do  trabalho  em  Marx,  tentar-se-á  mostrar  alguns
elementos  para  a  compreensão  do  trabalho  alienado/estranhado.  Em  seguida,  será  feita  uma  abordagem  do  gerenciamento  e
reestruturação  do  processo  produtivo,  bem  como  do  processo  e  a  questão  do  trabalho  como  princípio  educativo  e  da  centralidade  do
trabalho.  Em  remate,  nas  considerações  finais,  será  estabelecido  um  diálogo  entre  os  autores  dos  materiais  didáticos  analisados  com  os
autores  clássicos,  sobremaneira  Karl  Marx  e  outros  autores  marxistas,  bem  como,  apontar-se-ão  outras  perspectivas  para  o  ensino  da
Sociologia.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006642005019026P3

Palavra Chave: Não tem.

Resumo:  A  sociedade  do  século  XXI  requer  uma  complexidade  de  informações  significativas  para  a  vida  social  e  profissional  do
cidadão  que  propicie  a  qualificação  constante  e  sistemática  do  seu  conhecimento.  Por  sua  vez,  as  revisões  curriculares  no  ensino  de
Matemática,  em  nível  médio,  têm  enfatizado  a  necessidade  de  desenvolver  competências  promovendo  o  desenvolvimento  do
pensamento  científico  e  a  aquisição  de  saberes  matemáticos  para  aplicação  em  diferentes  contextos.  Devido  às  dificuldades
encontradas  pelos  professores  em  propor  atividades  contextualizadas  que  possibilitem  ao  aluno  matematizar  situações  e  estabelecer
relações  entre  teoria  e  prática,  surge  a  necessidade  de  identificar  os  principais  problemas  de  aprendizagem  em  Matemática  percebidos
nos  alunos  de  ensino  médio  das  escolas  públicas  do  Estado  do  RS.  O  INEP  -  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais,
desde  a  década  de  90,  obtém  informações  sobre  o  desempenho  dos  alunos  brasileiros  por  meio  do  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da
Educação  Básica  -  SAEB,  uma  avaliação  nacional  que  utiliza  amostras  do  ensino  fundamental  e  médio.  O  trabalho  foi  desenvolvido
com  um  grupo  de  professoras  da  disciplina  de  Matemática  de  uma  escola  pública  estadual  de  Cachoeira  do  Sul,  RS  -  Brasil.  O  trabalho
utilizou  a  abordagem  metodológica  da  pesquisa-ação,  com  o  interesse  de  transformação:  melhorar  a  sala  de  aula,  a  prática  docente  e
conseqüentemente  o  processo  ensino  aprendizagem.  Para  tanto,  as  pesquisadoras  reuniram-se  quinzenalmente  em  sessões  de  estudo,
reflexão  e  avaliação,  apontando  as  principais  deficiências  dos  respondentes  a  partir  da  análise  criteriosa  dos  itens  da  prova  do  SAEB  -
2003  aplicada  aos  alunos  da  3ª  série  do  ensino  médio.  Foram  observadas  as  habilidades  pretendidas  para  cada  conteúdo  abordado,  as
possíveis  causas  do  desempenho  insatisfatório  na  resolução  das  questões  e  foram  propostas  alternativas  metodológicas  e  avaliativas
para  serem  introduzidas  nesse  contexto,  visando  a  aperfeiçoar  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  dos  alunos  nesse  nível  de  ensino.
As  pesquisadoras  propuseram  diversas  situações  metodológicas  no  sentido  de  contribuir  para  a  qualificação  da  aprendizagem  no
ensino  da  Matemática  tais  como  o  replanejamento  das  atividades  de  ensino,  a  reorganização  do  espaço  de  aprendizagem,  a  valorização
dos  trabalhos  em  grupo,  a  utilização  dos  recursos  tecnológicos  e  jogos  na  sala  de  aula  e  a  reorientação  do  emprego  dos  recursos
bibliográficos.  Empenhadas  em  acompanhar  a  evolução  do  conhecimento  dos  alunos,  apontaram  ações  fundamentais  para  o  processo
avaliativo  como  a  revisão  dos  critérios  e  parâmetros  utilizados,  observadas  as  características  dos  alunos  envolvidos.  Sugeriram  ainda
alternativas  avaliativas  como  o  emprego  de  relatórios  escritos  e/ou  apresentações  orais,  o  uso  de  ficha  de  registro  pessoal,  de  portfólio
e  de  auto-avaliação,  além  dos  testes  escritos  e  dos  resultados  de  trabalho  em  grupo.  As  sugestões  propostas  e  os  argumentos
correspondentes  podem  contribuir  para  a  qualificação  da  prática  do  professor  e  da  aprendizagem  dos  alunos  em  Matemática.
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Título: Ética no olhar de professores e alunos: um estudo em escola de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061140020010002P3

Palavra Chave: Escola; sala de aula; ética.

Resumo:  Temos  por  finalidade  na  presente  dissertação  refletir  sobre  a  Ética  na  atualidade  e  a  importância  da  sua  discussão  e  prática,
no  Ensino  Médio,  entre  os  professores  e  alunos  em  sala  de  aula.  Apresentamos  duas  concepções  distintas  de  Ética:  uma  Liberal  de
acordo  com  a  formulação  kantiana  e  outra  concepção  de  Ética  no  contexto  social,  a  busca  individual  e  coletiva  de  felicidade;  as
reflexões  desta  concepção  tomam  como  base  a  proposta  aristotélica  de  formação  de  virtudes  através  do  hábito,  na  educação  do
indivíduo  para  uma  sociedade  em  busca  do  bem  comum,  ou  seja,  a  felicidade  (eudaimonia).  Muito  se  tem  discutido  sobre  a  ética  na
escola.  No  Brasil,  o  capítulo  dos  PCNs  relativo  à  ética  sublinha  a  necessidade  de  a  escola  se  configurar  em  espaço  de  reflexão  sobre  a
moralidade.  Por  mais  que  os  manifestos  e  documentos  elaborados  pelos  educadores  tenham  o  objetivo  de  fazer  da  educação  escolar  um
fundamento  sólido  de  formação  do  caráter,  haverá  sempre  hiatos  entre  as  intenções  e  a  realidade  vivida  por  professores  e  alunos.  Isso
porque  a  capacidade  de  reflexão,  o  exercício  da  crítica,  a  autonomia,  a  liberdade  de  escolha  e  outras  qualidades  desejáveis  não  se
configura  em  aquisições  inalienáveis  do  indivíduo.  Nesse  contexto,  os  objetivos  da  nossa  pesquisa  foram  identificar  o  entendimento
que  os  professores  e  alunos  atribuem  à  ética,  à  liberdade,  à  justiça  e  ao  respeito  mútuo  para  convivência  democrática;  analisar,
brevemente,  como  a  ética  está  inserida  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Fundamental  e  Médio  no  Brasil;  verificar
como  os  professores  definem  as  relações  de  sala  de  aula,  tendo  como  eixo  norteador  a  educação  do  caráter  e  identificar  os  pontos  de
convergência  e  de  divergência  nas  concepções  de  professores  e  alunos  no  que  diz  respeito  à  ética.  O  foco  principal  da  nossa  reflexão
está  para  as  possibilidades  de  desenvolver  virtudes  e,  conseqüentemente,  posturas  éticas  através  da  Educação  de  gerações  e  em  todos
os  níveis  de  ensino  ou  na  educação  informal  com  o  objetivo  de  interferir  positivamente  nas  relações  sociais.  Em  sala  de  aula  a
convivência  entre  professores  e  alunos  se  faz  através  da  interação  entre  eles  e  que  esta  propicia  enriquecimento  e  obtenção  de  êxito.
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Título: A geometria espacial no ensino médio a partir da atividade WebQuest: análise de uma experiência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061933005010005P4

Palavra Chave: Geometria Espacial; WebQuest; Experimento de Ensino.

Resumo:  Este  trabalho  de  pesquisa  tem  como  objetivo  apresentar  minha  experiência  ao  construir  e  aplicar  uma  atividade  WebQuest
analisando  as  dificuldades  e  possibilidades  desta  forma  de  ensinar.  Esta  atividade  foi  aplicada  em  um  colégio  particular  de  São  Paulo,  a
10  alunos  do  3º  ano  do  Ensino  Médio.  Ao  analisar  a  WebQuest  desde  a  sua  construção  e  aplicação  até  a  obtenção  dos  resultados,
procurei  evidenciar  se  esta  atividade,  que  utiliza  basicamente  recursos  da  Internet,  apresenta  algum  benefício  em  relação  às  aulas
tradicionais  com  o  uso  de  livros  e  apostilas.  Alguns  objetivos  de  aprendizagem  foram  definidos  a  partir  da  Taxonomia  de  Bloom
(1972),  que  ao  serem  atingidos  proporcionaram  um  pensamento  de  nível  elevado,  conforme  Dodge  (1995).  Constatei  que  os  alunos
construíram  seus  conhecimentos  matemáticos  ao  verificar  que  os  mesmos  atingiram  o  nível  de  compreensão  geométrica  de
visualização,  definido  por  Van  Hiele  (1986)  em  sua  classificação.  Utilizei,  como  forma  de  validar  os  resultados  obtidos  nas  fases  de
construção  e  aplicação,  um  confronto  entre  as  evidências  observadas  por  meio  dos  registros  destas  fases  e  as  recomendações
teórico-metodológicas  utilizadas,  com  base  principalmente  nos  próprios  princípios  da  atividade  WebQuest  e  em  alguns  princípios  da
metodologia  Experimento  de  Ensino,  conforme  Cobb  et  al  (2003).  Podese  concluir  que  o  conhecimento  matemático  dos  alunos  das
noções  básicas  de  Geometria  Espacial  foi,  em  grande  parte,  consolidado  por  meio  da  utilização  da  atividade  WebQuest.  Uma  nova
proposta  da  atividade  Webquest  foi  elaborada  para  aplicação  em  momento  oportuno.
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Palavra Chave:  Ensino; física; física moderna; partículas elementares.

Resumo:  Na  perspectiva  da  inserção  da  Física  Moderna  e  Contemporânea,  foi  elaborada  uma  proposta  de  Física  de  Partículas
Elementares  através  de  uma  seqüência  didática,  com  textos  e  atividades  que  buscaram  levar  esse  tópico  para  jovens  do  Ensino  Médio
das  escolas  públicas  do  estado  de  São  Paulo.  Para  analisar  a  seqüência  didática  elaborada,  buscou-se  na  didática  da  Ciência  um
instrumento  teórico,  a  Transposição  Didática.  Essa  teoria  já  havia  sido  utilizada  para  analisar  outras  propostas  de  cursos,  mostrando-se
conveniente  para  analisar  o  processo  de  adaptação  do  saber,  desde  sua  origem  até  à  sala  de  aula.  Assim,  esse  trabalho,  elaborou,
aplicou  e  analisou  uma  proposta  de  ensino  de  tópicos  de  Física  de  Partículas  Elementares  para  jovens  do  E.M.  de  escolas  públicas  na
cidade  de  São  Paulo.  Concluindo  que  é  possível  levar  este  conhecimento  para  à  sala  de  aula,  estando  ao  alcance  dos  alunos  e  dos
professores.
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Título: Dificuldades de alunos do ensino médio em questões de matemática do ensino fundamental

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061642005019026P3

Palavra Chave: Erro em matemática; Relação entre língua materna e erro.

Resumo:  Neste  trabalho  são  feitas  algumas  especulações  sobre  as  causas  do  erro  em  Matemática.  É  feita  uma  investigação  da  relação
do  erro  tanto  com  a  linguagem  matemática  quanto  a  materna.  Fatores  relacionados  com  a  aprendizagem  mecânica  e  descontextualizada
como  fontes  potenciais  de  erros  são  igualmente  levantados.  A  aprendizagem  significativa  é  proposta  como  uma  alternativa  a
minimização  do  problema.  O  estudo  foi  efetivado  por  meio  de  instrumento  projetado  especificamente  com  a  finalidade  de  tentar
detectar  as  causas  potenciais  de  erros  cometidos  por  alunos  do  Ensino  Médio,  especificamente  do  segundo  e  terceiro  anos.  O  estudo
abrangeu  escolas  públicas  e  privadas.  Nas  públicas,  as  esferas  municipal  e  estadual  foram  contempladas.  A  amostra  investigada  foi
composta  de  150  alunos  selecionados  aleatoriamente  contemplando  estudantes  de  ambos  os  sexos.  A  composição  do  estudo  inclui
ainda  estudantes  dos  três  turnos  envolvendo  também  escolas  da  capital  e  do  interior.
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Título: Escrita e Reescrita: produção de textos no ensino médio sob a perspectiva dos rascunhos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200618833024014015P3

Palavra Chave: Ensino-aprendizagem; produção de texto; reescritura.

Resumo:  Atualmente,  o  trabalho  com  a  palavra  escrita  na  escola  segue  uma  metodologia  e  explora  concepções  ultrapassadas  de
ensino-aprendizagem  e,  por  isso,  parecem  ser  os  resultados  alcançados  nas  aulas  de  redação  diferentes  daqueles  esperados:  que  o  aluno
consiga  produzir  um  texto  escrito  de  forma  proficiente,  organizada  e  coesa.  A  vivência  na  sala  de  aula  intensifica  a  reflexão  que  o
professor  deve  fazer  quanto  ao  ensino  da  prática  de  produção  de  textos  dos  alunos.  Tal  ato  reflexivo  permite  a  nós,  professores,
aprimorar  nossa  própria  prática  de  ensino  de  redação  em  língua  materna  e  nossa  interferência  no  processo  de  escrita  do  aluno.  Uma
dessas  interferências  diz  respeito  ao  trabalho  que  esta  pesquisadora  faz  com  os  rascunhos  elaborados  pelos  estudantes  de  2ª.  e  3ª.  séries
do  Ensino  Médio  em  uma  escola  particular  de  Jundiaí-SP.  Estes  rascunhos  mostram  a  maturidade  que  os  jovens  adquirem  em  sua
aprendizagem  de  escrita.  Além  disso,  evidenciam  as  preocupações  deles  quanto  às  suas  inquietações  lingüísticas  e  os  caminhos
escolhidos  na  reescritura  de  um  texto  que  se  quer  coerente  e  coeso.  A  metodologia  utilizada  proporciona,  ao  professor  e  ao  aluno,  um
trabalho  interativo,  cuja  troca  de  textos/rascunhos  entre  os  alunos  em  sala  de  aula  é  constante  e  acompanhada  pelo  professor  que
comenta  tais  rascunhos  até  o  texto  final.  Alguns  resultados  podem  ser  extraídos  deste  trabalho.  Ao  analisarmos  o  rascunho  e  texto  final
dos  alunos,  percebemos  que  nem  sempre  a  preocupação  imediata  deles  diz  respeito  às  correções  ortográficas  e  de  pontuação.
Posteriormente,  à  medida  que  o  interfere  no  rascunho,  cujas  observações  referem-se  especialmente  à  organização  do  texto  e  coesão,  os
estudantes  demonstram  preocupar-se  muito  mais  com  o  encadeamento  das  idéias  -  o  produto  final  evidencia  as  escolhas  que  o  jovem
faz  para  manter  coerente  a  organização  de  seu  pensamento  pela  escrita.
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Título: A leitura em língua estrangeira em contexto de escola pública: relação entre crença e estratégias de 
aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006933004153069P5

Palavra Chave: Crenças; leitura; estratégias de aprendizagem; língua estrangeira.

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  os  resultados  de  uma  pesquisa  qualitativa,  de  natureza  etnográfica  e  intervencionista
(VAN  LIER,  1988),  realizada  com  alunos  de  uma  1ª.  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública,  cujo  propósito  é  investigar  como
se  caracteriza  a  relação  entre  as  crenças  desses  alunos  sobre  leitura  em  língua  estrangeira  (LE)  e  o  uso  das  estratégias  de  aprendizagem
(EA)  voltadas  para  a  habilidade  em  questão.  No  primeiro  momento,  o  foco  de  investigação  deste  estudo  voltou-se  para  a  identificação
das  crenças  (BARCELOS,  1995,  2000;  HORWITZ,  1998,  1999;  PAJARES,  1992)  que  os  alunos  têm  sobre  leitura  em  LE  (BRAGA  E
BUSNARDO,  1993;  CARRELL  et.  alii,  1995;  FAIRCLOUGH,  1989;  KATO,  1995;  KLEIMAN,  1989),  bem  como  das  estratégias  de
leitura  por  eles  utilizadas  (COHEN,  1998;  OMALLEY  E  CHAMOT,  1990,  1994;  OXFORD,  1990).  No  segundo  momento  do  percurso
investigativo,  durante  o  qual  foi  realizado  um  trabalho  de  conscientização  sobre  o  uso  das  EA,  a  atenção  centrou-se  na  análise  de  dois
aspectos  principais:  a)  o  desempenho  dos  alunos  como  leitores  em  LE  ao  utilizarem  as  EA  de  maneira  consciente  e  b)  a  relação  entre
suas  crenças  sobre  leitura  e  as  EA  das  quais  eles  se  utilizam.  Para  o  desenvolvimento  desta  investigação,  os  seguintes  procedimentos  e
instrumentos  foram  utilizados  para  a  coleta  dos  dados:  observação  direta  das  aulas,  gravações  em  áudio,  questionário  semi-estruturado,
entrevista  semi-estruturada,  sessões  de  protocolo  verbal  e  logs.  Esses  dois  últimos,  em  especial,  possibilitaram  o  acompanhamento
contínuo  do  desempenho  dos  alunos  durante  leituras  em  inglês.  A  análise  dos  dados  sugere  que  há  uma  estreita  relação  entre  as  crenças
que  os  alunos  têm  sobre  leitura  em  LE  e  o  uso  das  EA,  sendo  que  estas  são  influenciadas  por  aquelas.  Quanto  ao  uso  consciente  das
EA,  os  resultados  permitiram  a  conclusão  de  que  a  instrução  explícita  sobre  as  mesmas,  aliada  ao  conhecimento  metalingüístico,
contribuem  para  o  aumento  da  auto-confiança  e  do  auto-controle  do  leitor  e,  por  conseguinte,  para  o  desenvolvimento  de  sua
autonomia  como  aprendiz  de  uma  LE.
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Título: Arte-Educação e Tecnologia no Ensino Médio: Reflexões a Partir da Proposta Triangular

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006553001010040P5

Palavra Chave: Arte educação; Tecnologias Computacionais; Triangular.

Resumo:  Esta  dissertação  constituiu-se  a  partir  da  necessidade  de  conhecer  um  pouco  mais  acerca  do  uso  das  novas  tecnologias  da
informação  e  comunicação  no  ensino-aprendizagem  das  Artes  Visuais  nas  escolas  públicas  de  Ensino  Médio  do  Distrito  Federal.
Partiu-se  da  adoção  da  Proposta  Triangular  de  Ana  Mae  Barbosa  como  norteadora  para  a  construção  de  práticas  pedagógicas
dialógicas,  hipertextuais  e  contextualizadas.  Pertinente  à  linha  de  pesquisa  de  Arte  e  Tecnologia,  objetivou  a  geração  de  possibilidades
e  sugestões  metodológicas  partindo  da  correlação  entre  as  singularidades  dos  espaços  informatizados  visitados  nas  escolas  públicas  e
as  análises  dos  dados  e  das  informações  coletados.  Buscando  evidenciar  aspectos  positivos  nas  mudanças  oriundas  das  considerações
em  torno  da  seriedade  com  que  o  ensino-aprendizagem  da  Arte  passou  a  adquirir  nos  anos  90,  insere  aspectos  advindos  com  as  novas
tecnologias  da  informação  e  comunicação,  valorizando  e  contribuindo  para  a  utilização  de  novas  linguagens,  tendo  o  uso  do
computador  como  recurso  -  ou  ferramenta  -  coadjuvante  no  processo  de  ensino-aprendizagem  das  Artes  Visuais.  Há,  também,  a
necessidade  de  promover  a  reflexão  acerca  de  competências  e  habilidades  que  favoreçam  a  autonomia  e  o  desenvolvimento  do  senso
crítico  e  reflexivo,  bem  como  a  aproximação  dos  repertórios  em  torno  da  cultura  visual.
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Título: A estatística e a probabilidade nos livros didáticos de matemática do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062142005019026P3

Palavra Chave: Matemática; Probabilidade; Estatística; Ensino Médio.

Resumo:  Este  estudo  apresenta-se  como  a  análise  qualitativa  e  quantitativa  dos  conteúdos  de  Probabilidade  e  Estatística  de  uma
amostra  de  livros  didáticos  de  Matemática  destinados  ao  Ensino  Médio,  editados  entre  1992  e  2005.  A  importância  da  pesquisa  decorre
da  discussão  de  uma  visão  curricular  na  qual  o  livro  didático  constitui-se  como  um  recurso  fundamental,  tanto  para  os  alunos  que  o
utilizam,  quanto  para  os  professores  que,  na  maioria  das  vezes,  o  tomam  como  base  para  sua  atuação  docente.  A  percepção  de  que
Probabilidade  e  Estatística  são  temas  que  não  recebem  tratamento  relevante  nos  livros  didáticos  do  Ensino  Médio,  apesar  de  sua
aplicabilidade  no  dia-adia  dos  estudantes  e  de  permitirem  fácil  relacionamento  com  outras  disciplinas,  define  o  foco  desta  investigação
e  faz  a  análise  convergir  para  os  conceitos,  propriedades  e  atividades  propostas  pelos  livros  didáticos  da  amostra,  com  relação  aos
conteúdos  de  Probabilidade  e  Estatística  apresentados  nesses  livros.  Na  análise,  evidencia-se  que  os  livros  didáticos  dão  pouco
destaque  aos  conteúdos  de  Probabilidade  e  Estatística,  além  de  alguns  deles  apresentarem  conceitos  equivocados,  falta  de
contextualização  dos  temas  e  desconsideração  da  possibilidade  de  se  usarem  os  recursos  da  calculadora  e  da  Informática  na  resolução
de  problemas,  indo  de  desencontro  às  Orientações  Educacionais  Complementares  aos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN+).
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Título: Modelagem e suas contribuições para o ensino de ciências: uma análise no estudo de equilíbrio 
químico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006132001010001P7

Palavra Chave: Modelagem; ensino de ciências e equilíbrio químico.

Resumo:  Nas  últimas  décadas,  a  partir  da  crença  de  que  a  alfabetização  científica  deve  incluir  uma  compreensão  sobre  a  natureza  e  os
processos  através  dos  quais  o  conhecimento  científico  se  desenvolve,  pesquisadores  têm  enfatizado  a  importância  de  os  processos  de
ensino  e  aprendizagem  serem  conduzidos  a  partir  de  uma  perspectiva  fundamentada  na  construção  de  modelos.  Nesse  sentido,  o
envolvimento  de  alunos  (de  todos  os  níveis  educacionais)  em  atividades  de  modelagem  emerge  como  uma  parte  essencial  de  uma
abordagem  mais  ampla  para  o  ensino.  Nessa  perspectiva,  uma  proposta  para  o  ensino  de  equilíbrio  químico  foi  elaborada  a  partir  do
diagrama  modelo  de  modelagem.  Esta  pesquisa  apresenta  e  discute  como  os  alunos  construíram  uma  visão  qualitativa  de  equilíbrio
químico  quando  envolvidos  em  um  processo  de  ensino  que  favoreceu  a  elaboração,  teste  e  discussão  de  modelos  concretos  que  eles
construíram  na  tentativa  de  explicar  sistemas  em  equilíbrio.  A  pesquisa  também  discute  a  aprendizagem  dos  alunos  sobre  modelos  e
modelagem  enquanto  envolvidos  nesse  processo  de  ensino,  assim  como  a  visão  que  os  próprios  alunos  tiveram  sobre  seus  processos  de
aprendizagem.  O  estudo  foi  conduzido  como  uma  pesquisa-ação  em  uma  turma  de  primeiro  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  federal
(alunos  com  idades  entre  14-15  anos).  Os  dados  foram  coletados  a  partir  de  materiais  escritos  produzidos  pelos  alunos  durante  todo  o
processo,  gravações  em  vídeo  de  todas  as  aulas  e  gravações  em  áudio  das  discussões  em  cada  grupo  de  alunos.  A  partir  da  análise  dos
dados  escritos  e  da  participação  dos  alunos  nas  discussões,  um  estudo  de  caso  foi  redigido  para  cada  grupo.  A  análise  desses  estudos  de
caso  permitiu  discutir  não  só  sobre  a  aprendizagem  dos  alunos,  mas  também  sobre  as  contribuições  de  cada  uma  das  etapas  do
processo  de  ensino.  O  fato  de  o  processo  de  ensino  ter-se  fundamentado  no  diagrama  implica  que  a  transposição  de  seus  elementos
para  o  ensino  contribuiu  para  a  aprendizagem  na  medida  em  que  foram  promovidas  oportunidades  para:  o  estabelecimento  de  relações
entre  conhecimentos  prévios  e  novas  evidências  empíricas,  a  expressão  dos  modelos  dos  alunos  em  forma  concreta,  e  a  discussão  de
tais  modelos  a  fim  de  avaliar  suas  adequações.  Os  resultados  desta  pesquisa  também  suportam  recomendações  para  que  outros
conceitos  químicos  sejam  ensinados  de  maneira  similar  e  outras  pesquisas  sejam  conduzidas  nesta  área  a  fim  de  ampliar  o
conhecimento  sobre  o  ensino  de  ciências  fundamentado  em  modelagem
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Título: AIDS, qual seu significado nos livros didáticos?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061240004015023P2

Palavra Chave: AIDS; HIV; livro didático; teoria da argumentação.

Resumo:  Os  manuais  didáticos  foram  instituídos  nas  escolas  com  o  objetivo  de  dinamizar  o  trabalho  docente.  Contudo,  para  os
professores,  estes  livros  normatizam  os  conhecimentos  tornando-os  muitas  vezes,  conteúdos  que  abandonam  a  riqueza  dos
conhecimentos  científicos  e  os  argumentos  dos  cientistas.  Isso  ocorre,  pois  os  livros  didáticos  pretendem  tornar  os  argumentos  das
ciências  em  argumentos  mais  pedagógicos.  Nesse  sentido,  esta  pesquisa  fundamentou-se  na  retórica  e  no  contexto  argumentativo  das
lições  sobre  Aids  e  HIV  de  10  livros  didáticos  utilizados  no  ensino  médio.  O  tema  "Aids,  o  que  dizem  os  livros  didáticos"  foi
elaborado  no  sentido  de  analisar  a  linguagem  destes  10  livros  texto  de  ensino  médio,  enfocando  a  teoria  da  argumentação  e  os  recursos
para  a  argumentação  como  as  figuras  de  estilo,  de  sentido,  de  palavras  e  de  pensamento.  O  problema  de  pesquisa  foi:  como  ocorre  a
transposição  dos  argumentos  presentes  no  conhecimento  científico  sobre  Aids/HIV  para  os  manuais  didáticos?  Quais  as  relações  entre
os  argumentos  científicos  e  os  didáticos?  Quais  os  problemas  científicos  encontrados  na  passagem  dos  conceitos  sobre  o  tema
Aids/HIV  para  os  conceitos  escolares?  Em  termos  de  procedimentos  metodológicos  foram  analisadas  as  figuras  de  estilo,  de  sentido,
de  palavras  e  de  pensamento  e  os  argumentos  que  estas  constituíam  sobre  a  Aids/HIV.  Analisaram-se  também  as  imagens.  Nos  10
livros  didáticos  analisados  "o  que  se  diz  sobre  a  Aids",  se  escreve  sob  a  forma  de  argumentos  de  onipotência,  argumento  por  exemplo,
causal  e  por  reciprocidade.  Os  argumentos  de  onipotência  são  os  mais  utilizados:  A  Aids  é  apresentada  ao  leitor  (auditório)  como  uma
"doença"  fatal,  letal,  que  é  um  "mal"  "inserido"  pelos  vírus  nos  organismos  e  provoca  uma  "luta  interna"  no  corpo,  sempre  vencida
pelos  vírus.  Os  resultados  indicam  que,  de  modo  geral,  os  livros  didáticos  não  trazem  os  argumentos  científicos  ao  conhecimento  dos
alunos.  Definem  Aids  como  doença  e  não  como  síndrome,  não  destacam  a  atuação  do  sistema  imunológico,  não  discutem  o  papel  das
células  T4,  não  trazem  imagens  corretas  da  estrutura  do  vírus  HIV  e  não  estabelecem  modelo  científico  que  apresenta  os
conhecimentos  experimentais  sobre  a  Aids/HIV.  O  movimento  do  discurso  científico  ao  pedagógico,  de  transposição  dos  conceitos
sobre  os  conhecimentos  acerca  da  Aids/HIV,  faz  com  que  a  linguagem  didática  dos  textos  analisados,  em  parte,  permaneça  com
argumentos  não  científicos.  A  linguagem  dos  textos  analisados  fica  entre  o  senso  comum  e  o  científico,  sendo  que  o  senso  comum  é
mais  convincente  do  que  os  dados  e  o  modelo  científico.
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Título: O que veio na cabeça eu escrevi: a heterogeneidade nos textos de alunos do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062841006011004P3

Palavra Chave: Discurso. Prática. Saberes Docentes.

Resumo:  A  pesquisa  "O  que  veio  na  cabeça  eu  escrevi":  a  heterogeneidade  mostrada  nos  textos  de  alunos  do  Ensino  Médio,  vinculada
ao  grupo  do  Discurso  e  Práticas  Educativas  do  Mestrado  em  Educação  da  FURB,  intenciona  analisar  o  discurso  de  alunos  do  Ensino
Médio.  A  fundamentação  teórica  utilizada  ancora-se  nas  teorias  de  Bakhtin  -  o  dialogismo  bakhtiniano  -  e  de  Authier-Revuz,  que
recorre  à  noção  de  dialogismo  para  formular  a  teoria  das  heterogeneidades  enunciativas:  a  constitutiva  e  a  mostrada.  Nesse  viés,
considerando  o  discurso,  assim  como  o  sujeito,  heterogêneo,  questiona-se  se  ele  reconhece  a  heterogeneidade  que  constitui  o  seu  dizer.
Assim,  a  preocupação  principal  foi  reconhecer  as  vozes  que  ecoam  no  discurso  desses  sujeitos,  alunos  do  terceiro  ano  de  uma  escola
pública  de  Blumenau/SC.  A  pesquisa  é  de  cunho  qualitativo.  Para  chegar  à  materialidade  lingüística  dos  alunos,  a  coleta  de  dados
valeu-se  do  diário  de  campo,  de  textos  a  partir  de  uma  pergunta  aberta(comando),  da  produção  textual  e  entrevista.  Os  dizeres  dos
sujeitos  apontam,  através  da  heterogeneidade  mostrada  marcada,  muitos  lugares  de  onde  vem  o  seu  dizer.  São  vozes  da  família  e  da
mídia.  Há  ainda  uma  presença  que  perpassa  essas  vozes:  a  presença  do  interlocutor.  Há  sujeitos  que  permitem  detectar  a  ilusão
necessária  do  "eu"  como  senhor  e  origem  do  seu  dizer.  No  fio  discursivo,  outros  apontam  para  si  quando  se  referem  à  sua  própria
opinião,  a  sua  própria  "cabeça";  há  que  se  considerar  também  o  silêncio,  constitutivo  do  discurso.  A  escola,  ambiente  em  que  se
concentrou  esse  estudo,  é  um  espaço  de  interação.  A  produção  textual  necessita  de  condições  para  tal.  Além  ou  entre  estas  condições
precisa  ainda  do  interlocutor.  É  com  ele  que  se  divide  a  palavra  e  o  sentido.  O  texto  variará  dependendo  do  interlocutor,  o  que  explica
o  fato  de  alguns  sujeitos  preferirem  escrever  fora  do  espaço  escolar.
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Título: A formação do enfermeiro docente do ensino médio profissionalizante na relação com o princípio da 
interdisciplinaridade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200679731001017060P0

Palavra Chave: Educação profissionalizante; Enfermagem; Formação.

Resumo:  O  presente  estudo  encontra-se  inserido  no  Núcleo  de  Pesquisa,  Educação,  Gerência  e  Exercício  Profissional  de  Enfermagem
(NUPEGEPEn)  com  o  intuito  de  investigar  a  formação  do  enfermeiro  docente  do  ensino  de  nível  médio  em  Enfermagem  para  aplicar  a
interdisciplinaridade  em  sua  prática  pedagógica.  Teve  como  base  as  mudanças  na  educação  brasileira,  resultantes  da  Lei  de  Diretrizes  e
Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  nº  9.394/46)  e  pelo  Parecer  nº  16/99  do  Conselho  Nacional  de  Educação,  que  trata  das  Diretrizes
Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Profissional  de  Nível  Técnico,  tendo  a  interdisciplinaridade  como  princípio  norteador  para  o
desenvolvimento  de  competências.  Os  objetivos  do  estudo  foram:  identificar  a  articulação  de  saberes  de  forma  interdisciplinar,  por
enfermeiros  docentes  do  curso  técnico  em  Enfermagem  em  sua  prática  docente,  e  analisar  as  relações  entre  o  processo  de  formação  do
enfermeiro  docente  e  a  aplicação  da  interdisciplinaridade  na  sua  prática  pedagógica  no  curso  técnico  em  Enfermagem.  Para  dar  suporte
teórico  ao  estudo,  foi  utilizada  a  literatura  sobre  competências  e  formação  docente  do  teórico  e  educador  suíço  Philippe  Perrenoud.
Metodologia:  estudo  descritivo,  com  abordagem  qualitativa,  do  tipo  estudo  de  caso,sendo  a  coleta  de  dados  realizada  em  uma
instituição  de  ensino  de  nível  médio  profissionalizante,  localizada  no  município  do  Rio  de  Janeiro,  mediante  entrevistas  com  oito
enfermeiros  docentes  da  referida  instituição,  a  partir  de  um  roteiro  semi-estruturado,  seguidas  de  observação  participante.  Na  análise
dos  dados,  visando  atender  aos  objetivos  do  estudo,  foram  estabelecidas  três  categorias  descritivas:  As  mudanças  na  organização
curricular;  O  princípio  da  interdisciplinaridade  como  didática  recomendada  para  o  desenvolvimento  de  competências;  A  formação  do
enfermeiro  docente  e  a  aplicação  da  interdisciplinaridade  na  prática  pedagógica.  Os  resultados  obtidos  evidenciaram  a  necessidade  de
uma  formação  contínua  através  de  um  projeto  de  formação  comum,  na  própria  instituição,  para  facilitar  a  aplicação  da
interdisciplinaridade.
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Título: A interação do ciclo da experiência de Kelly com o círculo hermenêutico - dialético, numa perspectiva 
para a construção de conceitos de Biologia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006325003011012P1

Palavra Chave: Bioplásticos; degradação; biodegradação; decomposição.

Resumo:  Nesta  pesquisa  investiga-se  o  uso  de  uma  temática  contemporânea,  os  bioplásticos  (ou  plásticos  verdes),  como  elemento  de
contextualização,  buscando  favorecer  a  construção  dos  conceitos  de  degradação,  biodegradação  e  decomposição.  Os  alunos  do  Ensino
Médio  apresentam  dificuldades  na  construção  desses  conceitos,  possivelmente  porque  eles  envolvem  alguns  fenômenos  em  nível
molecular  que  exigem  grande  capacidade  de  abstração  dos  alunos  e  também,  porque  os  aspectos  que  diferenciam  esses  processos  entre
si  são  bastante  sutis.  Os  bioplásticos  são  bastante  adequados  nesse  tipo  de  intervenção,  visto  que  podem  ser  facilmente  confeccionados
nos  laboratórios  da  escola,  ou  mesmo  em  sala  de  aula  e,  por  terem  um  tempo  de  vida  útil  relativamente  curto,  possibilitam  a
observação  in  loco  dos  processos  de  degradação,  biodegradação  e  decomposição.  Os  pressupostos  teóricos  deste  trabalho  foram  a
Teoria  dos  Construtos  Pessoais,  em  particular  o  Ciclo  da  Experiência,  e  a  metodologia  hermenêutica-dialética.  O  uso  conjunto  desses
aportes  permitiu  a  estruturação  da  metodologia,  a  coleta  de  dados  e  o  acompanhamento  dos  processos  cognitivos  dos  alunos  durante  os
processos  de  aprendizagem.  Os  resultados  indicam  que  inicialmente  os  alunos  tiveram  dificuldades  com  questões  relacionadas  à
terminologia,  à  explicação  dos  processos  de  degradação,  biodegradação  e  decomposição  e  à  percepção  dos  fenômenos  na  escala  micro.
Contudo,  as  concepções  finais  dos  mesmos  (individuais  e  coletivas)  foram  significativamente  alteradas  de  forma  que  os  conceitos  de
degradação,  biodegradação  e  decomposição,  explicitados  por  eles,  se  encontram  muito  próximos  das  definições  científicas  formais
encontradas  na  literatura  da  área.
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Título: Aspecto Preditivo da Mecânica Clássica e da Mecânica Quântica: uma Proposta Teórico-Metodológica 
para Alunos do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20065428001010040P4

Palavra Chave: Mecânica quântica; Mecânica clássica; Aprendizagem Significativa.

Resumo:  Esta  pesquisa  avalia  os  resultados  de  aprendizagem  significativa  acerca  do  aspecto  preditivo  da  Mecânica  Clássica  e  da
Mecânica  Quântica.  Estes  resultados  foram  obtidos  com  alunos  do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Antônio  Vieira,  em  2004
e  2005.  Os  dados  da  fase  exploratória  (2004)  indicaram  a  necessidade  de  uma  nova  abordagem  da  MQ  e  da  MC.  Assim,  em  2005,
formulou-se  esta  nova  abordagem  que  enfatizou  o  aspecto  fundamentalmente  probabilístico  da  Mecânica  Quântica  implícito  no
Princípio  da  Incerteza,  contrastando  com  o  determinismo  clássico  implícito  na  Segunda  Lei  de  Newton.  O  conceito  de  estado  quântico
foi  introduzido  de  maneira  qualitativa,  acentuando-se  a  diferença,  ao  invés  de  analogias  com  o  estado  clássico,  na  tentativa  de
aproximar  os  alunos  de  uma  fenomenologia  propriamente  quântica.  Nessa  perspectiva,  foi  discutido  o  padrão  de  interferência,
observado  com  elétrons,  mesmo  para  eventos  individuais,  tomando  como  base  a  interpretação  da  complementaridade  de  Niels  Bohr.
Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa,  caracterizada  como  pesquisa-ação,  apoiada  na  etnometodologia  e  na  teoria  cognitiva  de  David
Ausubel,  que  buscou  ancorar  o  aspecto  preditivo  das  teorias  físicas  no  subsunçor  previsão,  já  existente  na  estrutura  cognitiva  dos
alunos  pesquisados.
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Título: Heurística poético-semiótica a possbilidade de uma experiência artística e estética no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006842002010001P5

Palavra Chave: Educação e Artes; Criação e Ensino Médio.

Resumo:  Esta  pesquisa  foi  construída  na  Linha  de  Pesquisa  Educação  e  Artes/PPGE.  Teve  por  objetivo  investigar  os  processos  de
criação  e  significação,  integrando  os  conhecimentos  disciplinares  da  produção  visual  a  cultura  dos  sujeitos.  Estes  são  educandos  do
Ensino  Médio  da  Escola  de  Ensino  Básico  Margarida  Lopes,  Santa  Maria  -  RS.  A  reflexão  teórica  está  fundamentada  nos  estudos  da
Filosofia  Poética  de  Gaston  Bachelard,  e  no  projeto  da  análise  semiótica  narrativa  de  Algirdas  Greimas,  para  a  constituição  de  uma
estrutura  do  sentido.  A  abordagem  metodológica  é  qualitativa,  empregando  a  observação  participante,  diário  de  campo,  entrevista
semi-estruturada  e  análise  documental  como  instrumentos.
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Título: A Resolução de Problemas no processo Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática na e Além da 
Sala de Aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061933004137031P7

Palavra Chave: matemática - estudo e ensino; resolução de problemas.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objetivo  principal  verificar  se  a  Metodologia  de  Ensino-Aprendizagem-Avaliação  de  Matemática
através  da  Resolução  de  Problemas  constitui-se  num  bom  caminho  alternativo  para  a  construção  de  conceitos  e  conteúdos
trigonométricos  pelos  alunos  do  Ensino  Médio.  Dentro  da  Educação  Matemática,  atualmente,  o  ensino-aprendizagem-avaliação  de
Matemática  através  da  resolução  de  problemas  é  visto  como  uma  metodologia  alternativa,  que  visa  a  um  trabalho  centrado  no  aluno,  a
partir  de  problemas  geradores  de  novos  conceitos  e  novos  conteúdos  matemáticos,  levando-o  a  construir  um  conhecimento  matemático
através  da  resolução  de  problemas.  Nessa  metodologia,  o  aluno  participa  ativamente  da  construção  do  conhecimento  com  a  orientação
e  supervisão  do  professor  que,  somente  no  final  desse  processo  de  construção,  formaliza  as  idéias  construídas,  utilizando  notação  e
terminologia  corretas.  As  unidades  temáticas  trabalhadas  com  os  alunos  foram  Conceitos  básicos  e  Trigonometria  no  triângulo
retângulo;  A  circunferência  e  arcos  trigonométricos  e  Funções  Trigonométricas  e  resolução  de  triângulos  quaisquer.  Constatei  que,  ao
trabalhar  com  esta  metodologia,  em  sala  de  aula  houve  um  aumento  na  motivação,  tanto  da  professora  em  ensinar  quanto  dos  alunos
em  aprender.  Além  disso,  em  muitas  oportunidades,  foi  possível  observar  os  alunos  relacionando  suas  atividades  com  alguns  tópicos  já
trabalhados  anteriormente.  Todos  esses  fatos,  retratados  em  minha  aplicação,  reforçam  fortemente  a  relevância  desse  trabalho.  A
metodologia  de  pesquisa  adotada  neste  trabalho  é  a  Metodologia  de  Romberg.
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Título: Interferências na fala espontânea na produção escrita: uma análise de textos escritos por alunos da 
educação de jovens e adultos do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063615001016008P3

Palavra Chave: gêneros textuais; ensino-aprendizagem; linguagem oral.

Resumo:  Este  trabalho  fundamentado  na  lingüística  textual  e  nas  noções  de  gêneros  textuais,  consiste  em  análises  da  interferência  da
linguagem  oral  em  textos  escritos  por  alunos  do  ensino  médio,  em  turmas  de  aceleração  do  estudo.  O  objetivo  final  é  sugerir  reflexões
sobre  a  (in)eficiência  dos  métodos  de  ensino-aprendizagem  da  língua  portuguesa  atualmente,  devido  a  concepções  errônes  sobre
algumas  questões,  tais  como  o  letramento  e  gêneros  textuais.  Para  se  obter  uma  melhoria  efetiva  no  domínio  da  linguagem  escrita,
levanta-se  a  hipótese  de  que  é  necessário  dispensar  mais  tempo  em  sala  de  aula  para  o  ensino-aprendizagem  de  textos  orais  dos
chamados  gêneros  públicos.
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Título: O espaço para a argumentação em sala de aula: um caminho para as situações de conflito na interação 
professor-aluno

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061833002010107P9

Palavra Chave: Interação Professo-Aluno; Conflito; Argumentação.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  investigar  a  existência  (ou  não)  de  um  espaço  em  sala  de  aula  favorável  à  prática  da
argumentação,  em  situações  específicas  de  conflito  na  interação  professor-aluno.  Sendo  a  interação  mediada  pela  linguagem,  interessa
investigar  como  os  sentidos  constituídos  por  meio  da  linguagem  influenciam  os  sujeitos  envolvidos,  colaborando  ou  não  para  suas
ações  em  direção  à  prática  do  discurso  argumentativo.  As  investigações  foram  feitas  por  meio  de  observações  de  aulas  ministradas  aos
3os  anos  do  Ensino  Médio  noturno,  em  duas  escolas  públicas,  uma  em  região  mais  nobre  e  outra  em  região  de  periferia  do  município
de  São  Paulo.  Das  observações  foram  selecionados  o  corpus  "A"  e  o  "B",  que  trazem  as  interações  conflitantes  entre  professores  e
alunos.  A  palavra  conflito,  neste  trabalho,  está  sendo  considerada  como  desavença,  discórdia,  ou,  mais  especificamente,  divergência  de
opiniões,  interesses  ou  sentimentos.  Na  perspectiva  deste  trabalho,  o  conflito  é  inevitável,  pois  é  inerente  à  própria  interação  mediada
pela  linguagem;  entretanto,  é  possível  que  situações  sejam  amenizadas.  A  hipótese  é  a  de  que  a  prática  efetiva  da  argumentação,  ligada
à  arte  de  convencer  e  à  consideração  pelo  outro,  representa  uma  saída  para  as  situações  de  conflito.  No  entanto,  os  resultados  de  análise
mostram  que  o  espaço  em  sala  de  aula  que  privilegie  a  argumentação  não  chega  a  ser  efetivo.  Há,  ainda,  um  longo  caminho  a  ser
percorrido  no  que  diz  respeito  a  compreender  os  seguintes  aspectos:  as  concepções  de  linguagem;  o  processo  interacional;  o  discurso,
seu  contexto  mais  amplo  de  produção  e  os  efeitos  possíveis  de  serem  constituídos;  os  conflitos,  suas  causas  e  implicações;  a  arte  de
argumentar  em  situações  específicas  de  conflito  etc.,  de  maneira  que  tal  compreensão  se  reverta  em  ações  cujos  efeitos  possam
transformar  a  realidade  enfrentada  na  interação  professor-aluno.
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Código: 1517

Título: As potencialidades pedagógicas do jogo computacional Simcity 4

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061233050015004P1

Palavra Chave: Educação Matemática; jogos computacionais; semiótica.

Resumo:  A  presente  pesquisa  buscou  investigar  as  estratégias  que  os  sujeitos  utilizam  no  processo  de  resolução  de  problemas
matemáticos  gerados  pela  estrutura,  ação  e  mediação  pedagógica  com  o  jogo  computacional  Simcity  4.  Teve  como  objetivos:  analisar
as  características  do  jogo  computacional  citado  anteriormente  e  a  possibilidade  que  este  pode  oferecer  ao  sujeito  de  produzir  diferentes
estratégias  de  resolução  de  problemas  matemáticos;  verificar  as  potencialidades  do  jogo  computacional  para  a  apropriação  dos
conceitos  matemáticos,  a  produção  de  significados  para  os  objetos  matemáticos  e  discutir  o  potencial  pedagógico  do  jogo  Simcity  4
para  as  aulas  de  Matemática.  Apresentou-se  uma  reflexão  teórica  sobre  a  introdução  e  propagação  das  tecnologias  de  informação  e
comunicação  na  Educação.  Discutiu-se  a  utilização  da  tecnologia  em  uma  abordagem  instrucionista  (o  computador  ensina  o  aluno)  e
em  uma  abordagem  construcionista  (o  aluno  ensina  a  máquina)  e  como  podem  ser  classificados  os  softwares  em  cada  um  destes
contextos.  Ressaltou-se  o  papel  do  professor  em  ambientes  tecnológicos  e  o  que  algumas  pesquisas  em  Educação  Matemática  que
envolvem  Tecnologia  e  Matemática  têm  contemplado,  discutindo  a  inserção  dos  jogos  computacionais  na  Educação  Matemática.
Entende-se  o  jogo  computacional  Simcity  4  como  uma  linguagem  e,  portanto,  passível  de  ser  estudado  sobre  a  ótica  da  semiótica.  Por
esta  razão,  tratou-se  das  aproximações  do  jogo  Simcity  4  com  o  referencial  semiótico.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  em  uma  abordagem
qualitativa.  Duas  duplas  foram  consideradas  como  sujeitos  (uma  formada  somente  por  meninos  e  outra  mista),  compostas  por  alunos
de  15  anos  que  estudam  na  1ª  série  do  Ensino  Médio.  Os  dados  foram  audiogravados  e  videogravados  em  fita  VHS  utilizando  uma
placa  de  vídeo.  Para  a  análise  consideramos  os  registros  orais  e  escritos  dos  sujeitos,  bem  como  o  diário  de  campo  da  pesquisadora.
Optou-se  pela  apresentação  dos  episódios  das  duas  duplas,  divididos  nos  modos  apresentados  no  jogo  e  de  uma  adaptação  dos
momentos  de  jogo  apresentados  por  GRANDO  (2000,  2004),  que  se  constituíram  as  unidades  de  análise:  (1)  modo  deus  que  diz
respeito  a  criação  do  terreno  da  cidade,  (2)  modo  prefeito  que  se  refere  a  construção  e  gerenciamento  da  cidade,  (3)  resolução  de
situações-problema  de  jogo  e  (4)  jogar  com  "competência".  A  análise  dos  dados  permitiu  verificar  as  características  do  jogo  Simcity  4
e  como  este  ofereceu  aos  sujeitos  a  oportunidade  de  elaborar  diferentes  estratégias  de  resolução  de  problemas  matemáticos,  exploração
de  diferentes  representações  para  o  objeto  matemático  e  as  potencialidades  do  jogo  para  a  apropriação  de  conceitos  matemáticos.
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Código: 1518

Título: Por entre os (des)caminhos de leitura e produção textual no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006140004015014P3

Palavra Chave: produção de texto; intertextualidade; ensino-aprendizagem; língua.

Resumo:  O  interesse  pelo  tema  surgiu  da  necessidade  de  respostas  a  inquietações  vivenciadas  durante  a  atuação  da  pesquisadora  no
magistério,  ao  perceber  que,  nas  produções  textuais  escolares,  mesmo  em  final  de  nível  de  ensino,  é  visível  a  falta  de  intimidade  entre
alunos  e  a  língua  escrita.  A  pesquisa  teve  como  propósito  analisar  as  implicações  que  a  postura  adotada  pelos  professores  exerce  no
desempenho  comunicativo  escrito  dos  alunos.  Este  trabalho  se  organiza,  com  o  auxílio  do  Interacionismo,  sob  a  perspectiva  da
Lingüística  Aplicada,  que  tem  o  texto  como  foco  no  ensino  de  LM,  o  qual  envolve  leitura,  produção  e  reflexão.  Elegemos  a
intertextualidade  como  condição  essencial  de  coerência  para  a  produção  de  textos  escolares,  assim  como  para  o  desenvolvimento  da
competência  comunicativa  dos  alunos.  A  observação  foi  realizada  em  uma  3ª.  série  de  escola  pública,  de  ensino  médio,  nos  meses  de
outubro  e  novembro  de  2004.  Adotamos  a  pesquisa  etnográfica,  a  qual  se  revela  cognitivo-textual,  uma  vez  que  seguimos  alguns
passos  metodológicos  em  relação  aos  procedimentos  (Lüdcke  e  André,  1986).  Com  base  nesses  princípios,  30  produções  tomadas
como  amostras  são  analisadas  quanto  aos  aspectos  geradores  de  sentido,  privilegiando  os  fatores  de  coerência:  a  unidade  temática,  a
intertextualidade  e  a  informatividade,  e  os  esquemas  cognitivos  acionados  na  leitura.  A  investigação,  reconstruída  pela  "caminhada
geraldiana"  revela  que  as  produções  reproduzem  algum  tipo  de  conhecimento  prévio  e  as  marcas  de  leitura  realizada  pelo  produtor,
estabelecendo  um  diálogo  intertextual,  entre  os  textos  produzidos  e  o  conhecimento  de  mundo.  No  entanto,  evidencia  também  que  a
prática  pedagógica  é  sufocada  pelo  contexto  ou  pela  estrutura  sócio-educacional,  e  que  o  mau  desempenho  escrito  de  alguns  alunos
mantém  estreita  ressonância  com  o  processo  de  ensino-aprendizagem  a  que  foram  submetidos,  o  qual,  a  nosso  ver,  possui  falhas  que
retraem  o  desenvolvimento  escrito  desses  alunos.  Os  resultados  apurados  apontam  que  ainda  há  muito  a  se  fazer  em  relação  ao  ensino
da  leitura  e  produção  textual  no  ensino  médio,  em  que  o  livro  didático  abafa  a  voz  do  professor,  assumindo  a  posição  de  verdadeiro
produtor  de  sentido.  Finalmente,  deduz-se  que  para  a  formação  de  um  usuário  competente,  que  saiba  usar  a  língua  de  forma  adequada
nas  suas  diferentes  instâncias,  é  preciso  que  se  criem  condições  favoráveis  de  ensino-aprendizagem  de  leitura  e  produção  textual  em
sala  de  aula,  como  também  que  se  faça  um  alerta  sobre  a  importância  da  leitura  diversificada  e  do  exercício  constante  da  produção
textual,  o  que  depende  em  grande  medida  do  encaminhamento  significativo  e  eficaz  dado  pelo  professor.
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Código: 1519

Título: O processo de formação dos conceitos das funções trigonométricas seno cosseno usando os softwares 
Cabri-Géomètre II e Graphmatica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061142009014002P2

Palavra Chave: funções trigonométricas; formação de conceitos.

Resumo:  O  uso  de  softwares  nas  aprendizagens  em  matemática  vem  se  apresentando  como  instrumento  instigador  de  outras  formas  de
aprendizado  e  exigindo  posturas  diferenciadas  dos  educadores.  Nesse  sentido,  por  meio  desta  pesquisa  buscou-se  investigar  o  processo
de  formação  dos  conceitos  das  funções  trigonométricas  seno  e  cosseno  no  ciclo  trigonométrico  e  suas  representações  gráficas  usando
os  softwares  Cabri-Géomètre  II  e  Graphmatica.  Optou-se  pelo  tema  da  pesquisa  principalmente  porque  no  ensino  das  funções
trigonométricas  emergiam  desafios  nas  atividades  docentes,  os  quais  instigam  práticas  para  ressignificar  as  aprendizagens  e  identificar
as  implicações  que  emergem  com  o  uso  de  softwares  em  matemática.  Para  isso  foi  elaborada  uma  proposta  pedagógica  composta  de
uma  seqüência  de  atividades  que  levaram  os  sujeitos  a  interações  com  os  softwares.  Esta  proposta  apoiou-se  na  teoria  histórico-cultural
de  Vygotsky  e  na  teoria  dos  registros  de  representação  semiótica  de  Raymond  Duval.  Sua  aplicação  ocorreu  no  primeiro  semestre  de
2005,  com  27  alunos  do  segundo  ano  do  ensino  médio  da  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  Gustavo  Langsch  -  Polivalente,  em  São
Luiz  Gonzaga.  A  análise  do  processo  de  formação  dos  conceitos  das  funções  trigonométricas  e  suas  representações  gráficas  efetivou-se
de  forma  qualitativa.
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Código: 1520

Título: O ensino da língua inglesa e a construção do espaço público para a aprendizagem e o exercício da 
cidadania: reflexões sobre uma experiência utópica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061540002012022P3

Palavra Chave: cidadania; educação; dialogismo.

Resumo:  Acreditando  que  o  processo  de  emancipação  dos  indivíduos,  bem  como  a  apropriação  da  dignidade  inerente  a  todo  ser
humano,  são  elementos  instituidores  da  concepção  de  cidadania  como  participação  individual  no  espaço  público,  este  trabalho  se
apresenta  como  uma  iniciativa  para  identificar  as  possibilidades  existentes  para  a  viabilização  da  formação  de  cidadãos  conscientes,
críticos  e  agentes.  Diante  da  percepção  de  que  uma  sociedade  civil  atuante  pressupõe  fundamentalmente  o  fortalecimento  dos
indivíduos  que  a  compõem,  sobretudo,  daqueles  que  são  materialmente  menos  favorecidos,  acreditamos  que  a  proposta  de  educação
para  a  libertação  de  Paulo  Freire  (1977;  1992)  se  constitui  numa  alternativa  potencial  e  factível.  Dessa  forma,  defendemos  a  idéia  da
educação  como  elemento-chave  para  o  processo  de  emancipação  dos  indivíduos.  E  para  que  tal  processo  se  torne  realidade  advogamos
em  favor  da  adoção  de  um  novo  paradigma  de  educação  escolar.  Um  modelo  que  priorize  a  aprendizagem  das  práticas  cidadãs  por
meio  da  participação  efetiva  no  espaço  público  dentro  e  fora  da  sala  de  aula.  Neste  sentindo,  nossa  pesquisa,  apresenta  uma  análise  dos
principais  documentos  oficiais  norteadores  da  educação  escolar  a  fim  de  examinar  de  que  maneira  tais  orientações  convergem  ou  não
para  a  efetivação  do  modelo  educacional  aqui  defendidos.  Do  mesmo  modo,  esta  investigação,  que  se  insere  no  âmbito  dos  estudos  da
linguagem,  tem  por  objetivo  verificar  os  modos  de  participação,  os  quais  se  configuram  nas  ações  de  linguagem  dos  participantes  desta
pesquisa.  Por  meio  da  análise  das  práticas  discursivas,  isto  é,  dos  tipos  de  instruções  e  interações  nas  aulas  de  língua  inglesa,
pretendemos  averiguar  se  há  a  predominância  das  práticas  dialogizantes  ou  das  monologizantes,  além  de  constatar  as  potencialidades
da  sala  de  aula  como  um  espaço  público  para  o  desenvolvimento  de  uma  educação  voltada  para  cidadania  crítica  e  agente.  Assim
sendo,  os  pressupostos  teóricos  que  fundamentam  este  trabalho  são  os  conceitos  de  cidadania  de  Arendt  (1979,1997);  os  princípios
educação  libertadora  de  Paulo  Freire  (1977,1992);  a  concepção  de  dialogia  de  Bakthin  (1981,  1988,  1992,  2000)  e  a  classificação  das
instruções  e  interações  de  sala  propostas  por  Nystrand  et.  al.  (1997,  2001).  São  participantes  deste  estudo  a  professora  -  pesquisadora
de  uma  escola  publica  da  região  oeste  da  cidade  de  Londrina  e  seus  alunos  do  3º  ano  do  Ensino  Médio.  Os  dados  foram  coletados  por
meio  de  videogravações  das  aulas  de  língua  inglesa,  ministradas  durante  terceiro  bimestre  do  ano  letivo  de  2004,  e  subseqüentes
transcrições.  Os  dados  apontam  para  a  existência  de  meios  potenciais  que  permitem  a  adoção  de  um  paradigma  dialógico  e
emancipador  de  educação,  o  que  em  suma  se  constitui  numa  educação  para  cidadania.  Além  de  indicar  que  a  exploração  desses  meios
potenciais  exige  uma  transformação  nas  práticas  cotidianas  de  sala  de  aula.
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Código: 1521

Título: Leitura e compreensão de textos em língua inglesa: o papel do conhecimento prévio sobre o assunto

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061632006012007P7

Palavra Chave: Leitura; conhecimento prévio; Língua Inglesa.

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  de  base  etnográfica  foi  analisar  o  papel  do  conhecimento  prévio  sobre  o  assunto  na  leitura  e
compreensão  de  textos  em  Língua  Inglesa  utilizados  no  Programa  Alternativo  de  Ingresso  ao  Ensino  Superior  (PAIES)  por  alunos  que
estão  cursando  a  terceira  série  do  Ensino  Médio  de  uma  instituição  pública  estadual  de  ensino.  Para  a  realização  deste  trabalho
partimos  do  pressuposto  de  que  a  ativação  do  conhecimento  prévio  sobre  o  assunto  em  aulas  de  Língua  Inglesa  em  uma  escola  da  rede
pública  pode  influenciar  na  leitura  e  compreensão  de  textos  utilizados  no  PAIES.  Os  participantes  da  pesquisa  compreendem  o
professor  da  turma  e  dois  grupos  de  37  alunos  que  foram  denominados  grupos  "A"  e  "B".  Os  grupos  foram  selecionados  após  a  leitura
de  um  texto  em  inglês  bem  como  a  realização  de  uma  auto-avaliação  de  desempenho  de  leitura.  Frente  aos  dados  obtidos  inicialmente
optamos  por  desenvolver  diferentes  atividades  de  pré-conhecimento  antes  da  leitura  dos  textos  em  inglês  com  os  participantes  do  grupo
"B".  Tais  atividades  foram  elaboradas  pela  pesquisadora  que  atuou  como  observadora  participante.  Já  o  grupo  "A"  leu  os  mesmos
textos  em  inglês,  porém  sem  desenvolver  atividades  de  pré-leitura  desenvolvidas  com  o  outro  grupo.  Os  dados  referentes  a  esta
investigação  foram  coletados  por  meio  de  Questionário  Informativo,  auto-avaliação  de  habilidade  de  leitura,  entrevista  e  atividades  de
leitura.  Como  suporte  teórico  para  nortear  este  trabalho  baseamo-nos  em  estudos  de  KLEIMAN,  2004;  LEFFA,  1996;  SMITH,  1989.
Após  a  análise  e  triangulação  dos  dados  pudemos  compreender  que  os  participantes  do  grupo  "B"  manifestam  acreditar  que,  embora  o
conhecimento  prévio  sobre  o  assunto  seja  importante  na  leitura  e  compreensão  de  textos  em  Língua  Inglesa,  os  problemas  relacionados
ao  léxico  dificultam  a  construção  do  sentido.  Na  perspectiva  desses  alunos  o  conhecimento  lexical  se  sobrepõe  aos  demais
conhecimentos  necessários  para  a  leitura  e  compreensão.  Contudo,  apesar  da  visão  dos  alunos  face  ao  papel  do  conhecimento  prévio
sobre  o  assunto  na  leitura,  os  resultados  apontam  indícios  de  que  este  conhecimento  influenciou  de  forma  positiva  nas  atividades  de
leitura  realizada  por  eles,  embora  não  tenha  sido  possível  evidenciar  um  resultado  estatístico  muito  mais  expressivo  do  grupo  "B"  com
relação  ao  grupo  "A".  Pudemos  inferir  que  o  modelo  de  leitura  que  parece  nortear  o  ensino  desta  atividade  no  contexto  investigado,
mais  especificamente  no  que  tange  aos  participantes  do  grupo  "B",  pauta-se  em  uma  prática  de  leitura  linear  que  busca  "apreender"  o
sentido  do  texto  na  compreensão  de  todas  as  palavras.  Essa  concepção  de  leitura  que  parece  sistematizada  na  mente  dos  alunos  pode  ter
influenciado  no  resultado  da  pesquisa.
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Código: 1522

Título: Uma Análise da Produção Escrita de Alunos da 3ª Série do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006540002012025P2

Palavra Chave: Educação Matemática; Avaliação em Matemática; Acerto e erro.

Resumo:  Na  perspectiva  de  ver  a  avaliação  como  um  dos  fios  condutores  da  busca  do  conhecimento,  entendendo-a  como  um  processo
que  descreve  o  que  os  alunos  sabem  e  são  capazes  de  realizar  em  matemática,  é  que  esta  investigação  analisa  a  produção  escrita  de
alunos  do  Ensino  Médio  em  Questões  Abertas  de  Matemática.  O  presente  trabalho  apresenta  uma  investigação  de  natureza  qualitativa
dos  registros  escritos  de  alunos  da  3ª  série  do  Ensino  Médio.  Para  isto,  foram  utilizadas  44  provas  retiradas  de  uma  amostra  estadual  da
Prova  de  Questões  Abertas  de  Matemática  da  Avaliação  de  Rendimento  Escolar  do  Estado  do  Paraná  -  AVA/2002.  Com  base  na
interpretação  do  que  foi  registrado  buscou-se  compreender  como  eles  utilizaram  as  informações  contidas  no  enunciado  das  questões,
identificando  os  acertos  e  os  erros  mais  freqüentes  e  sua  natureza,  as  estratégias/procedimentos  usados,  o  modo  como  essa  produção
escrita  se  configura,  se  esta  apresenta  marcas  de  conteúdo  matemático  compatível  com  o  seu  nível  de  escolaridade,  assim  como,
indícios  da  presença  do  pensamento  algébrico.  Esta  investigação  mostra,  dentre  outros,  que  uma  grande  dificuldade  apresentada  pelos
alunos  está  relacionada  à  leitura  e  interpretação  dos  enunciados  das  questões;  que  eles  buscam  estratégias  e  procedimentos  próprios
para  resolvê-las,  e  que,  poucos  utilizam  conteúdo  matemático  compatível  com  seu  nível  de  escolaridade.
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Título: A disciplina de análise matemática na formação de professores de matemática para o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200638840003019007P0

Palavra Chave: Análise Matemática; Formação do professor de Matemática.

Resumo:  A  Disciplina  de  Análise  Matemática  na  Formação  de  Professores  de  Matemática  para  o  Ensino  Médio"  é  um  estudo  com
abordagem  qualitativa  que  tem  como  objetivo  verificar  dentro  de  uma  proposta  curricular  do  curso  de  Matemática  licenciatura  e
bacharelado  qual  a  contribuição  da  disciplina  Análise  Matemática  na  formação  do  professor  de  Matemática  que  irá  atuar  no  ensino
médio  e  como  é  a  articulação  desta  disciplina  com  as  disciplinas  didático-pedagógicas.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  por  meio  de
questionários  abertos  e  depois  analisados  pela  técnica  de  estudo  comparativo,  entre  as  duas  modalidades  do  curso  de  Matemática.  A
fundamentação  teórica  apoiou-se  na  produção  científica  de:  ÁVILA  (2001),  BICUDO  (1999),  CHAVES  (1999),  DAMBROSIO
(1998),  PINTO  (1995),  PONTE  92002).  Dessa  pesquisa,  fizeram  parte  22  sujeitos  entre  alunos  e  professores  do  curso  de  Matemática,
e  6  professores  de  Matemática  do  ensino  médio  da  rede  pública.  Os  resultados  dessa  investigação  apontaram  para  a  conclusão  de  que  o
curso  de  Matemática  deve  passar  por  uma  reestruturação  curricular,  que  a  disciplina  analisada  pouco  ou  nada  contribui  para  o  docente
nas  atribuições  de  suas  funções,  pois  a  disciplina  de  Análise  Matemática  dentro  da  licenciatura  não  faz  um  trabalho  contextualizado  e
que  o  curso  de  Matemática  quando  aplicado  com  as  duas  modalidades  favorece  mais  a  formação  do  bacharel  do  que  do  licenciado.
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Título: Avaliação no ensino interdisciplinar de ciências sob a perspectiva discente

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061242005019026P3

Palavra Chave: Avaliação da aprendizagem; Avaliação da avaliação.

Resumo:  O  objetivo  desta  dissertação  foi  pesquisar  a  percepção  do  aluno  das  disciplinas  de  Ciências  sobre  o  processo  de  avaliação  da
aprendizagem.  Investigou-se  o  tipo  de  envolvimento  do  aluno  na  avaliação.  A  investigação  foi  realizada  com  alunos  e  professores  da
terceira  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  de  Porto  Alegre.  O  foco  do  trabalho  foi  a  análise  dos  aspectos  que  envolvem  a
participação  do  estudante  na  construção  do  processo  de  avaliação  em  atividades  interdisciplinares.  Os  pressupostos  da  pesquisa
relacionam-se  à  avaliação  da  aprendizagem,  à  investigação  necessária  para  uma  avaliação  qualitativa  e  participativa,  às  questões  éticas
vinculadas  às  relações  de  poder,  autoridade  e  autonomia,  aos  valores  entre  educando  e  educador  e  tendências  para  os  novos  caminhos
da  avaliação  a  serem  implementadas  pela  escola  neste  novo  século,  à  renovação  do  ensino  de  Ciências  e  às  concepções  que
influenciam  os  novos  currículos  escolares.  A  metodologia  proposta  envolveu  a  redação  de  depoimentos  pelos  alunos  sobre  o  processo
de  avaliação  realizado  pelos  professores.  A  partir  da  análise  de  conteúdo  dos  textos  foram  selecionados  dez  alunos  para  entrevista,  com
objetivo  de  esclarecer  questões  surgidas  na  análise  dos  depoimentos.  O  estudo  apresenta  evidências  de  que  os  professores  estão
promovendo  mudanças  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  e,  conseqüentemente,  na  avaliação.  É  feita  uma  escuta  atenta  ao
estudante  sobre  o  quê  e  como  ele  aprende,  a  partir  do  momento  em  que  se  envolve  na  execução  de  uma  proposta  de  trabalho,  que
precisa  ser  coerente  com  os  seus  interesses  e  suas  necessidades.
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Título: O papel da geometria descritiva nos problemas de geometria espacial: um estudo das secções de um 
cubo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062933005010005P4

Palavra Chave: Geometria Descritiva; Geometria Dinâmica; Figuras Geométrica.

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objetivo  estudar  um  ramo  da  Geometria  tão  pouco  comum  no  Ensino  Médio:  a  Geometria  Descritiva,
em  particular  quando  usada,  em  um  ambiente  da  Geometria  Dinâmica,  para  investigar  o  problema  das  secções  de  um  cubo.  Três  idéias
nortearam  a  busca  dos  fundamentos  teóricos:  os  princípios  do  "visto"  e  "sabido"  de  Bernard  Parzysz  (1988a);  as  dificuldades
conceituais  e  técnicas  nas  representações  dos  objetos  geométricos  de  Angel  Gutiérrez  (1998);  bem  como  as  idéias  de  Maria  Bakó,  a
respeito  do  uso  de  programas  de  computadores  associados  à  Geometria  Dinâmica,  como  instrumento  de  auxílio  no  ensino  e  na
aprendizagem  da  geometria  espacial.  Uma  série  de  três  experimentos  de  ensino  foi  realizada,  buscando  explorar  seqüencialmente  o
estudo  das  secções  do  cubo  por  meio  de  manuseio  do  material  concreto,  pela  utilização  livre  do  software  Cabri-Géometre  /I  e  por  um
micromundo  criado  a  partir  das  ferramentas  de  macroconstrução  do  software.  Um  total  de  8  alunos  de  Ensino  Médio  de  uma  escola
militar  do  estado  de  São  Paulo  participou  dos  ciclos  de  pesquisa.  Os  resultados  foram  considerados  sob  um  ponto  de  vista  quantitativo,
comparando  o  número  de  secções  encontradas  nos  três  experimentos,  e  os  dados  foram  também  sujeitos  à  análise  qualitativa,  para
identificar  as  diferentes  perspectivas  utilizadas  nas  construções  dos  alunos  e  suas  tentativas  a  validá-Ias.  Estas  análises  indicaram  que  o
maior  número  de  secções  foi  identificado  no  experimento  envolvendo  o  micromundo  de  Geometria  Descritiva,  e  que  o  pólo  do
"sabido"  foi  mais  privilegiado  neste  experimento,com  a  maioria  de  alunos  usando  as  propriedades  evidentes  nas  representações  na  tela
do  computador  para  construir  o  conjunto  de  todas  as  seções  possíveis.
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Título: Avaliação da aprendizagem no ensino-médio: do discurso oficial à prática docente (estudo de caso 
numa escola pública estadual)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20066322001018001P9

Palavra Chave: Avaliação da Aprendizagem; Seduc; Prática Docente.

Resumo:  Este  estudo  apresentou  como  objetivo  geral  avaliar  a  repercussão  na  prática  docente  das  propostas  oficiais  implementadas
pela  Secretaria  da  Educação  Básica  do  Ceará  (SEDUC)  em  2000  e  2004  acerca  da  avaliação  da  aprendizagem  no  âmbito  do  Ensino
Médio  da  rede  pública  estadual.  De  modo  mais  específico,  intencionou-se  identificar  as  concepções  de  avaliação  da  aprendizagem  que
norteiam  a  prática  docente;  verificar  se  os  professores  estão  informados  sobre  os  fundamentos  teóricos  que  orientam  as  propostas
avaliativas  instaladas  pela  SEDUC;  identificar  a  reação  docente  às  propostas  de  avaliação  da  SEDUC  de  2000  e  2004;  e  observar  se  os
instrumentos  e  procedimentos  de  avaliação  utilizados  pelos  professores  correspondem  àqueles  sugeridos  pelas  propostas  da  SEDUC.
Muitos  estudos  são  realizados  sobre  avaliação,  podendo-se  até  afirmar  que  a  produção  teórica  acerca  desse  tema  é  rica,  entretanto  o
que  se  questiona  neste  trabalho  é  a  dissociação  entre  essa  produção  e  a  prática  escolar.  Se  a  produção  teórica  avançou,  servindo  de
referencial  inclusive  para  a  elaboração  de  novas  propostas  avaliativas  implementadas  pela  SEDUC  na  rede  oficial  de  ensino,  por  que  a
prática  continua  reproduzindo  mitos  e  valores  já  contestados  e  superados  teoricamente?  Acredita-se  que  a  avaliação  da  aprendizagem
implica  mais  do  que  um  debate  técnico,  envolve  um  debate  político  sobre  suas  finalidades  educacionais,  pois  a  avaliação  pode  ser  um
instrumento  poderoso  na  reconstrução  da  Educação  brasileira,  servindo  como  elemento  de  promoção  do  educando  e  do  educador,
integrado  ao  processo  de  ensino  aprendizagem.  Nesse  sentido,  foi  realizada  uma  pesquisa  de  natureza  quali-quantitativa,  sob  a  forma
de  um  estudo  de  caso,  com  13  sujeitos  (9  professores  do  Ensino  Médio  e  2  supervisoras  da  E.E.F.M.  João  Mattos,  uma  técnica  da
SEDUC  e  uma  técnica  do  CREDE  de  Fortaleza,  durante  o  ano  de  2005.  A  intenção  foi  coletar  desses  sujeitos  suas  percepções  sobre  a
repercussão  dessas  propostas  na  prática  docente.  Inicialmente  foram  aplicados  os  questionários,  seguidos  de  entrevistas
semi-estruturadas  com  todos  os  sujeitos.  Os  resultados  indicam  que  ainda  permeia,  nas  práticas  docentes,  o  reducionismo  com  relação
às  funções  da  avaliação  e  que  houve  resistência  por  parte  dos  docentes  ante  a  proposta  avaliativa  de  2000  e  aceitação  à  proposta  de
2004.  Mostram,  ainda,  que  as  transformações  pretendidas  no  campo  da  avaliação  da  aprendizagem  devem  ser  qualificadas  duplamente,
tanto  em  termos  de  formação  quanto  em  termos  de  condições  materiais,  sob  pena  de  limitar-se  a  um  aperfeiçoamento  técnico  de
orientação  imediatista,  pragmática  e  descontextualizada.  Assim,  o  caminho  para  superar  a  resistência  na  perspectiva  da  constituição  de
novas  práticas  avaliativas  a  serem  efetivadas  no  cotidiano  escolar  precisa  levar  em  consideração  os  professores  como  sujeitos  de
criação  e  não  como  meros  executores,  criando  espaços  de  formação  que  possibilitem  o  diálogo  teórico-prático  para  que  a  prática
avaliativa  seja  ressignificada,  bem  como  a  garantia  de  condições  adequadas  de  trabalho  para  que,  de  fato,  possam  evoluir  de  forma
democrática  e  consciente  na  elaboração  e  concretização  de  ações  que  promovam  a  melhoria  do  ensino-aprendizagem,  mediante  a
efetivação  de  um  processo  avaliativo  formativo.
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Título: A coordenação pedagógica e a implementação de projetos nas escolas públicas estaduais de ensino 
médio: intenção e realidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006133020019004P6

Palavra Chave: trabalho com projetos; práticas pedagógicas inovadoras.

Resumo:  Este  trabalho  teve  por  finalidade  analisar  possíveis  facilidades  e  dificuldades  que  o  Professor  Coordenador  Pedagógico  do
Ensino  Médio  tem  para  implementar  projetos  nas  escolas  da  rede  estadual  de  ensino,  especificamente  na  Diretoria  de  Ensino  da  Região
de  Santos.  Cumpriu  as  seguintes  etapas:  discussão  de  algumas  características  da  política  educacional  do  Estado  de  São  Paulo  para  o
ensino  médio,  mapeamento  dos  projetos  implementados  em  escolas  de  ensino  médio  na  baixada  santista  estudo  de  caso  realizado  em
cinco  escolas  da  baixada  santista,  para  investigar  a  opinião  de  PCPs  em  relação  à  implementação  de  projetos  realizados  em  suas
unidades  escolares,  por  meio  de  entrevistas  semi-estruturadas  e  observações  do  cotidiano  dessas  unidades.  Os  referenciais  teóricos
tiveram  como  suporte  autores  como  Hernández  e  Hernández  e  Ventura,  pois  eles  realizaram  estudos  acerca  do  trabalho  com  projetos,
discutindo  uma  nova  visão  educativa  que  transgride  o  currículo  escolar,  centrado  nas  disciplinas  e  propõem  organizar  o  currículo
escolar  por  projetos.  Outros  autores  como  Mitrulis,  Thurler  ,  Barbier,  Zibas,  Ferretti  e  Tartuce  também  subsidiaram  a  reflexão  sobre  as
questões  que  envolvem  a  discussão  da  idéia  de  inovação  no  ensino  médio.  No  que  diz  respeito  à  análise  da  política  educacional  para  o
ensino  médio,  Bueno;  Barretto;  Zibas;  Kuenzer;  Ferretti  foram  os  referenciais  do  estudo.
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Título: Metodologia para avaliação de ferramentas computacionais para o auxílio ao ensino de matemática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006415001016004P8

Palavra Chave: Softwares; ensino-aprendízagem; educação matemática.

Resumo:  A  pesquisa  tem  como  tema  "Metodologia  para  avaliação  de  ferramentas  computacionais  para  o  auxílio  ao  ensino  de
Matemática".  0  objetivo  geral  foi  o  de  analisar  as  ferramentas  que  favorecem  o  processo  ensino-aprendízagem  da  matemática  através
de  aplicatívos  computacionais.  Especificamente,  o  trabalho  relata  a  experiência  do  uso  de  dois  softwares  no  ensino  e  aprendizagem  da
educação  matemática,  destaca  a  importância  da  informática  para  a  educação,  apresenta  os  softwares  educacionais,  descreve  a
metodologia  de  aplicabilidade  dos  dois  softwares,  estabelece  critérios  e  estruturas  para  a  sua  avaliação,  verificando  até  que  ponto  um
programa  educacional  pode  favorecer  o  desenvolvimento  da  criatividade  e  da  iniciativa  do  educando.  0  estudo  foi  apoiado  em  pesquisa
bibliográfica,  com  levantamento  de  enfoques  teóricos  na  concepção  de  Jean  Piaget  e  Vygotsky,  e  de  campo,  na  qual  foi  realizado  um
estudo  de  caso  com  uma  turma  de  alunos  do  Ensino  Médio  do  "Colégio  São  Raímundo  Nonato"  -  Santarém-Pará.  Os  resultados
revelaram  que  a  maioria  dos  alunos  demonstra  não  sentir  tantas  dificuldades  em  trabalhar  com  os  softwares,  haja  vista  que  estes
facilitam  a  aprendizagem,  contribuem  para  o  entendimento  de  certos  conteúdos  da  disciplina,  evidenciando  um  ensino  diferenciado,
com  o  auxílio  desta  ferramenta  tecnológica  avançada.  0  estudo  amostrou  a  importância  do  computador  e  a  utilização  eficaz  dos
softwares  educacionais  como  ferramentas  substantivas  na  aprendizagem  dos  alunos.
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Título: A utilização de software na educação: uma alternativa para o ensino da língua inglesa no Naes - Gaspar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063941006011004P3

Palavra Chave: Software. Educação. Língua Inglesa.

Resumo:  Esta  dissertação  está  vinculada  ao  grupo  de  pesquisa  Métodos  e  Processos  Pedagógico-Didáticos  do  Programa  de
Pós-Graduação,  Mestrado  em  Educação,  da  Universidade  Regional  de  Blumenau  (FURB),  Santa  Catarina.  Teve  como  ponto  de  partida
a  dificuldade  demonstrada  na  resolução  das  atividades  solicitadas  pelos  jovens  e  adultos  que  freqüentam  o  Núcleo  Avançado  de  Ensino
Supletivo  (NAES),  de  Gaspar,  SC,  sobretudo  na  disciplina  de  Língua  Inglesa  no  Ensino  Médio.  Diante  disso,  sentiu-se  a  necessidade
de  utilizar  práticas  pedagógicas  diferentes  que  alimentassem  o  interesse  e  a  curiosidade  desses  alunos  e  que,  ao  mesmo  tempo,  fossem
um  facilitador  na  compreensão  das  atividades  a  distância.  Isso  motivou  o  desenvolvimento  de  um  software  específico  para  o  ensino  da
Língua  Inglesa.  Realizado  com  o  objetivo  de  analisar,  por  meio  do  software  criado  como  material  de  apoio,  a  compreensão  da  Língua
Inglesa  dos  alunos  do  Ensino  Médio  do  NAES-Gaspar,  SC,  que  freqüentam  a  referida  disciplina,  este  estudo  de  caso  com  abordagem
qualitativa  utilizou  como  instrumentos  de  coleta  de  dados  entrevistas  grupais  e  individuais,  questionário  e  observações.  O  estudo  foi
desenvolvido  de  acordo  com  os  seguintes  procedimentos  metodológicos:  a)  escolha  dos  alunos-foco  desta  pesquisa,  ou  seja,  de  uma
turma  para  aplicação  do  software  (Grupo  A)  e  de  uma  turma  para  verificar  as  facilidades  e  dificuldades  em  realizar  as  atividades  dos
módulos  sem  o  auxílio  do  software  (Grupo  B);  b)  criação  do  software;  c)  utilização  do  software  pela  pesquisadora;  d)  utilização,  para
validação,  do  software  por  outro  grupo  de  alunos  (Grupo  C).  Os  resultados  mostraram  que:  o  software  criado  alcançou  seus  devidos
fins,  auxiliando  os  jovens  e  os  adultos  do  NAES-Gaspar  que  freqüentavam  a  Língua  Inglesa  no  período  da  pesquisa  em  sua  atividade  a
distância  na  aquisição  da  Língua  Inglesa;  todos  os  alunos  que  participaram  da  pesquisa  não  se  evadiram  nesta  disciplina  e  concluíram  a
mesma  no  período  determinado;  que  a  utilização  do  software  durante  as  aulas  permitiu  a  interação  aluno/professor  e  aluno/aluno;  e  que
a  utilização  do  software  a  distância  permitiu  a  interação  aluno/familiares,  fazendo  com  que  o  ensino  a  distância  deixasse  de  ser  um
estudo  solitário.
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Título: Ciência e Arte, Razão e Imaginação - complementos necessários ao aprendizado de uma nova Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061433002010003P9

Palavra Chave: Ensino; física; cultura; física moderna.

Resumo:  Motivados  pela  necessidade  de  mudanças  na  forma  tradicional  de  se  ensinar  Física,  apresentamos  neste  trabalho  um  projeto
desenvolvido  com  alunos  do  segundo  ano  do  Ensino  Médio,  cuja  tônica  principal  foi  a  relação  da  Física  com  a  Cultura.  Esta  relação  foi
contemplada  através  da  abordagem  histórica  da  ciência,  da  relação  entre  ciência,  tecnologia  e  sociedade,  da  relação  entre  ciência  e  arte,
esta  representada  pela  literatura  e  pela  produção  de  um  audiovisual,  e  pela  inserção  da  Física  Moderna.  O  projeto  foi  executado  ao
longo  do  ano  letivo  e  das  três  aulas  semanais,  uma  era  dedicada  ao  mesmo.  O  tema  inicial  do  projeto  foi  a  Óptica  Física  e  assim  o
fizemos  para  contextualizar  esse  assunto  ao  tradicionalmente  ensinado  nesse  nível  escolar,  que  é  a  Óptica  Geométrica.  Ao  longo  do
mesmo,  os  alunos,  individualmente,  foram  conduzidos  à  confecção  de  portfólios,  onde  eles  registravam,  como  num  diário,  os  textos
trabalhados,  suas  opiniões,  dúvidas,  pesquisas  e  respostas  de  questões  que  formulamos  a  respeito  dos  assuntos  abordados.  Por  meio
destes  "diários"  analisamos  como  os  alunos  apreendem  certos  aspectos  da  produção  científica,  tais  como,  a  transitoriedade  dos
conceitos  e  modelos  científicos,  a  relação  entre  ciência,  sociedade  e  tecnologia  e  entre  ciência  e  arte,  o  papel  da  experimentação  na
ciência  e  a  interdisciplinaridade.  Na  fase  final,  com  cada  classe  dividida  em  dois  grupos,  eles  foram  instigados  a  produzir  um
audiovisual  sobre  noções  de  Física  Quântica  e  Relatividade,  tópicos  mais  recentes  da  Física  e  que  demandam  maior  empenho
imaginativo  já  que  o  objeto  de  estudo  dos  mesmos  não  está  ao  alcance  da  experiência  comum,  mas  pertence  a  uma  realidade
"escondida",  traduzida  normalmente  através  da  linguagem  matemática,  de  difícil  acesso  à  maioria  dos  estudantes.  Analisamos,  por
meio  destas  produções  criadas  pelos  alunos,  como  estes  compreendem  a  Física,  Clássica  e  Moderna,  e  quais  críticas  tecem  ao  seu
ensino.  Pensamos  que  a  interação  da  Física  com  a  cultura,  possibilitou  aos  alunos  recorrerem  ao  uso  da  imaginação,  sem  a  qual  não  é
possível  galgar  os  degraus  da  razão,  para  compreender  que,  mais  do  que  fórmulas,  a  Física  permite  um  diálogo  interessante  com  o
mundo  à  nossa  volta,  destacando  a  tecnologia  e  a  arte,  que  compõem  o  mundo  do  entretenimento,  da  diversão  e  da  criatividade.
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Título: A contribuição da História da Matemática para o ensino da Matemática na 2ª CRE

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006842019010005P7

Palavra Chave: História da Matemática; Aprendizagem.

Resumo:  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  principal  investigar  o  uso  da  História  da  Matemática  como  um  fator  de  motivação
que  contribui  para  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Inicialmente,  abordamos  o  referencial  teórico  subjacente  a  todo  o  processo
que  consideramos  ao  longo  deste  estudo.  Para  isso,  optamos  por  um  breve  estudo  do  currículo  de  Matemática  no  Brasil  desde  o  seu
descobrimento,  bem  como  também  uma  análise  do  "livro  didático"  quanto  a  sua  origem  e  evolução,  pois  o  ensino  sempre  esteve
vinculado,  indissociavelmente,  a  este  recurso.  Também  se  fez  necessário  destacar  o  fator  motivação  e  enfatizar  a  sua  importância  no
processo  de  aprendizagem,  assim  como  a  criatividade  dos  docentes  para  estimular  seus  alunos.  Portanto,  o  uso  da  História  da
Matemática  pode  vir  a  ser  um  importante  fator  a  contribuir  para  a  motivação  dos  alunos  na  aprendizagem  desta  disciplina.  A
investigação  ocorreu  nas  escolas  de  Ensino  Médio,  públicas  e  privadas,  da  2ª  CRE,  com  sede  em  São  Leopoldo-  RS.  Um  instrumento
de  pesquisa  foi  entregue  a  todos  os  professores  de  Matemática  destas  Instituições  de  Ensino  com  a  intenção  de  investigar  o  uso  da
História  da  Matemática  pelos  docentes  e  quais  livros  didáticos  são  utilizados  no  planejamento  e  execução  de  suas  aulas.  Paralelamente,
elaboramos  um  planejamento,  de  atividades  diferenciadas,  fazendo  uso  da  História  da  Matemática  como  uma  estratégia  de  ensino,  ou
seja,  um  fator  a  contribuir  na  aprendizagem  dos  conteúdos  de  matemática  propostos.  Tais  atividades  foram  aplicadas  em  dois  grupos,
um  fez  uso  deste  recurso,  enquanto  o  outro  trabalhou  os  mesmos  conteúdos  da  forma  como  usualmente  eram  abordados.  Para  que  a
coleta  dos  dados  fosse  mais  abrangente,  entrevistamos  também  os  professores  dos  grupos,  que  desenvolveram  as  atividades,  acerca  de
suas  percepções  sobre  a  aprendizagem  dos  alunos  e  qual  a  sua  opinião  em  relação  ao  recurso  utilizado.  O  estudo  foi  de  cunho
quantitativo-qualitativo.  Os  dados  foram  analisados  através  de  um  tratamento  estatístico,  em  que  foram  avaliados  os  testes  de
conhecimentos,  bem  como  as  informações  coletadas  dos  alunos  e  professores  envolvidos.  Quanto  à  compreensão  dos  alunos  através  do
uso  da  História  como  elemento  motivador,  o  estudo  comparativo  entre  as  turmas  parece  não  deixar  dúvidas.  Os  alunos  que  trabalharam
o  recurso  apresentaram  um  melhor  desempenho,  fato  que  pode  ser  explicado  através  das  atividades  propostas.  Os  aspectos  históricos
motivaram  mais  os  alunos  na  organização  de  suas  idéias,  contribuindo  para  um  melhor  desempenho,  permitindo  diferentes  tipos  de
caminhos  para  chegar  ao  resultado.  Portanto,  através  do  instrumento,  o  grupo  entendeu,  melhor,  um  conteúdo  que  para  os  alunos
geralmente  é  difícil  e  não  apresenta  tanto  estímulo,  ou  seja,  esta  alternativa  metodológica  contribuiu  para  um  melhor  entendimento  dos
alunos,  permitindo  um  melhor  desempenho.
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Título: As Equações Diofantinas Linares e o Livro Didático de Matemática para o Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061433005010005P4

Palavra Chave: Teoria Elementar dos Números; Equações Diofantinas Lineares.

Resumo:  Neste  trabalho  apresento  um  estudo  qualitativo  sobre  a  abordagem  dada  pelo  livro  didático  do  Ensino  Médio  ao  tema
"equações  diofantinas  lineares".  Por  meio  de  uma  análise  de  conteúdo,  segundo  Bardin  (1977),  busquei  o  assunto  em  sua  forma
explícita  e  implícita  em  duas  coleções  de  Matemática  para  o  Ensino  Médio,  aprovadas  no  último  PNLEM.  Embora  a  Teoria  Elementar
dos  Números  venha  sendo  tratada  por  pesquisadores  de  Educação  Matemática,  como  Campbell  e  Zazkis  (2002),  como  assunto  propício
para  a  introdução  e  desenvolvimento  de  idéias  matemáticas  fundamentais,  no  Ensino  Básico,  os  resultados  desta  investigação  indicam
a  pouca  exploração  do  assunto  por  parte  das  coleções  analisadas.
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Palavra Chave: Educação e Arte; Artes Visuais e Currículo.

Resumo:  Este  estudo  se  insere  na  linha  de  pesquisa  "Educação  e  Artes"  do  PPGE/CE/UFSM.  A  referente  pesquisa  buscou  contribuir
com  o  debate  atual  sobre  o  currículo  de  Artes  Visuais  nas  escolas  de  Ensino  Médio.  Dessa  forma,  utilizou-se  a  abordagem  qualitativa,
descritiva  e  interpretativa  crítica.  A  coleta  de  dados  se  organizou  por  meio  do  questionário,  da  análise  documental,  observação,  diário
de  campo  e  portfólio.  Os  sujeitos  da  pesquisa  foram  professoras  do  ensino  de  Artes  Visuais  do  Ensino  Médio,  tendo  como  espaço  de
pesquisa  escolas  estaduais  e  particulares  da  cidade  de  Santa  Maria/RS.  Balizando-nos  pelas  teorias  curriculares  não-críticas,  críticas  e
pós-críticas,  constatou-se  que  existem  diferentes  concepções  e  práticas  curriculares,  interconectando  saberes  e  fazeres  artísticos,
educacionais  e  sociais  (Appel,1989;  Moreira,  2002;  Silva,  1999;  Moraes,  1997;  Tourinho,  2004).  Verificou-se  que  a  maioria  das
professoras  pesquisadas,  desenvolvem  um  ensino  de  Artes  Visuais  dentro  da  concepção  curricular  crítica,  mas  reprodutivista,
entretanto  seus  currículos  em  ação,  ainda  sustentam  práticas  de  caráter  não-crítico,  tanto  com  enfoques  tradicionais,  progressistas  ou
tecnicistas.  Isto  configura  uma  práxis  eclética,  onde  estas  professoras,  mesmo  com  traços  não-críticos  também  se  abrem  a  novas
possibilidades.  Fato  percebido  pelos  conhecimentos  trabalhados,  pela  forma  de  seleção,  organização  e  práxis  curriculares.  Assim
infere-se  que  a  História  da  Arte  mundial  e  brasileira,  moderna  destaca-se  entre  os  conhecimentos  mais  abordados  nos  Planos  de
Estudo,  seguido  dos  elementos  estruturais  e  intelectuais  da  composição;  onde  o  fazer  aparece,  na  maioria  das  práticas,  de  uma  forma
apenas  complementar  ao  estudo  teórico.  Os  Planos  de  Estudo,  por  parte  da  maioria  das  professoras,  são  elaborados  pelas  mesmas,  os
quais  segundo  nossas  observações  contemplam  primeiramente  interesses  da  escola/professores  e  em  raros  casos  dos  pais/comunidade.
Estes  são  organizados  por  trimestre  nas  escolas  estaduais  e  por  bimestre  nas  escolas  particulares,  onde  metade  destas  trabalham  com
dois  períodos  semanais  de  aproximadamente  noventa  minutos.  Das  Escolas  investigadas,  metade  possui  um  espaço  para  as  aulas  de
Artes,  destas,  poucas  tem  um  local  apropriado,  organizado  para  o  ensino  de  Artes  Visuais,  sendo  que  as  escolas  restantes  não  tem  ou
utilizam  locais  multiuso  e/ou  improvisados.  Estas  constatações  nos  instigaram  a  pontuar  possibilidades  para  o  currículo  em  Artes
Visuais  no  nível  Médio  na  perspectiva  pós-crítica,  e  ao  mesmo  tempo  perceber  que  algumas  poucas  sementes  já  estão  lançadas,  seja  na
pequena  flexibilidade  dos  currículos,  dos  conhecimentos,  das  ações  educativas.  Segundo  nossa  percepção,  o  que  falta  é  dar  visibilidade
ao  currículo  pós-crítico,  é  revelá-lo  ao  ensino  da  Arte;  pois  este  se  mescla  a  vida  de  educandos  e  educadores  que  vivem  a
Pós-modernidade.  Desse  modo  acreditamos  que  as  políticas  públicas  propositivas  aliadas  à  formação  continuada,  congregando
condições  de  trabalho  (tempo,  espaço,  material)  e  valorização  do  profissional  do  ensino  de  Artes  Visuais,  poderá  romper  com  as  grades
curriculares  que  aprisionam,  seccionam  conhecimentos  e  pessoas,  possibilitando  superá-las,  ampliando  então,  o  currículo  de  Artes
Visuais,  tornando-o  um  mapa  conectável,  heterogêneo,  múltiplo,  desterritorializado.  Um  mapa  norteador,  onde  a  cada  professor
navegante  caberá  escolher  a  sua  rota,  o  seu  percurso,  podendo  ser  modificado,  repensado,  reorientado;  sem  início  e  fim  demarcados,
mas  com  um  destino:  o  aprendizado,  a  experiência  o  conhecimento  em  arte.
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Título: Implementação da reforma da educação profissional técnica de nível médio, na rede federal de 
educação tecnológica, a partir do decreto n. 5.154 de 2004 - estudo introdutório

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006232020015003P7

Palavra Chave: Ensino profissional; prática de docentes; Educação tecnológica.

Resumo:  A  pesquisa  proposta  teve  como  objetivo  geral  contribuir  para  a  análise  e  avaliação  do  processo  de  implementação  da  reforma
da  Educação  Profissional  Técnica  de  nível  medio,  na  Rede  Federal  de  Educação  Técnologica  (RFET),  a  apartir  da  publicação  do
Decreto  n.  5.154  (Brasil  2004a),  que  viabilizou  a  integração  entro  ensino  médio  da  Educação  Básica  e  o  ensino  técnico  da  Educação
Profissional,  num  mesmo  curriculo,  ou  seja,  o  Ensino  Integrado.  Á  luz  desse  objetivo  geral,  estabeleceram-se  os  objetivos  especificos  e
as  seguintes  questões  de  pesquisa  a  eles  correspondentes:  Qual  a  receptividade  de  sujeitos  escolares  em  relação  á  implementação  do
Ensino  Integrado?Quais  beneficios  e/ou  dificuldades  na  implementação  do  Ensino  Integrado,  são  identificados  por  sujeitos  escolares?
Quais  entendimentos  sobre  educação  tecnológica  encontram-se  presentes  no  discurso  de  sujeitos  escolares?  Qual  concepção  sobre
educação  tecnológica  encontra-se  presente  em  documentos  oficiais,  segundo  sujeitos  escolares?  A  partir  das  questões  norteadoras  e
com  a  base  de  estudos  na  área  apresentam-se  as  seguintes  hipóteses:  (1)  sujeitos  escolares  apresentam  boa  receptividadefrente  ao
Ensino  Integrado,  haja  vista  que  pesquisas  evidenciaram,  após  a  emergencia  do  Decreto  n.  2.208  (Brasil,  1997),  insatisfações  da
comunidade  diante  da  uptura,  imposta  por  este  documento,  entre  o  ensino  médio  e  o  ensino  técnico;  (2)  na  perspectivas  de  sujeitos
escolares,  a  implementação  do  Ensino  Integrado,  diante  do  trabalho  com  a  inter-relação  existente  entre  as  partes  geral  e  profissional,
amplia  o  processo  de  formação  discente,  mas  envolve  uma  dificuldade:  a  falta  de  uma  efetivva  vivência  colaborativa  entre  os  docentes;
(3)  na  visão  de  sujeitos  escolares,  a  educação  tecnológica  relaciona-se  a  uma  noção  mais  ampla  de  educação,  fundamentada  numa
concepção  de  educação  tecnológica  ligada  ao  ensino  politécnico,  superando  a  mera  formação  técnica;  (4)  a  concepção  de  educação
tecnológica  apresentado  por  sujeitos  escolares,  segundo  estes  mesmos  sujeitos.  Como  campo  empirico,  optou-se  pela  instituição
CEFET-MG.  A  Metodologia  da  pesquisa  envolveu:análise  documental  (base  legal  e  documentos  oficiais);  trabalho  empirico  mediante
análise  de  documentos;  e  realização  de  entrevistas  semi-estruturadas  com  sujeitos  dos  cursos  de  Edificações,  equipamentos  para  a  Área
de  Saúde,  Mecânica  e  Quimica  que  estiveram  envolvidos,  em  2004  e  2005,  com  a  implementação  da  Educação  Profissional  Técnica  de
nívelmédio,  na  modalidade  integrada,  na  instituição  em  pauta.  As  entrevistas  foram  realizadas  com  docentes,  coordenadores,  membros
da  Diretoria  e  do  Apoio  Pedagogico  do  CEFET-MG.  Os  resultados  obtidos  confirmaram  as  3  (três)  primeiras  hipóteses  levantadas,
evidenciando  que  a  integração  tem  boa  aceitação  entre  docentes,  possibilita  uma  formação  mais  ampla,  enconmtrando  como
dificuldade  a  falta  de  uma  educação  tecnológica,  fundamentada  no  conceito  de  politecnia.  Sobre  a  concepção  de  educação  tecnológica
nos  documentos  oficiais,  os  sujeitos  da  pesquisa  encontraram  dificuldades  em  identificá-la,  e  compará-la  com  sua  própria  concepção.
Há  que  se  ressaltar  que,  nos  documentos  oficiais,  percebe-se  o  encaminhamento  de  um  entendimento  de  educação  tecnológica  num
sentido  mais  amplo  que  o  de  formação  técnica,  diante  da  integração  viablizada  pelo  Decreto  n.  5.154  (Brasil,  2004);  contudo,  pelos
documentos  subseqüntes  ao  Decreto,  a  saber  o  Parecer  n.39  (Brasil,  2004)  e  a  Resolução  n.  01  (Brasil,  2005),  o  que  se  confirma  é  a
manutenção  das  resoluções  e  dos  pareceres  elaborados  com  vistas  ao  atendimento  de  um  ensino  técnico  articulado  com  o  médio  e  não
de  um  ensino  integrado  propriamente  dito,  numa  cincepção  politécnica  de  educação.
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Título: A apresentação da literatura nos livros didáticos do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200619533024014015P3

Palavra Chave: Livros didáticos; ensino médio; literatura.

Resumo:  O  ensino  de  literatura  no  nível  médio  é  apresentado,  tanto  nos  livros  didáticos  como  nas  aulas  ministradas,  como  uma
matéria  que  explora  muito  mais  os  fatos  históricos  de  uma  época  que  influenciaram  determinado  movimento  artístico  do  que  uma
disciplina  que  possibilita  o  estudo  da  arte  como  força  criativa  da  imaginação  e  a  intenção  estética  da  linguagem  escrita.  Nesse  contexto
de  ensino,  a  literatura  chega  ao  aluno  limitada  em  divulgar  apenas  os  acontecimentos  de  um  passado  muito  distante  dos  dias  atuais.
Uma  vez  que  a  literatura  fica  restrita  ao  estudo  dos  fatos  históricos,  o  lado  lúdico,  a  exploração  da  língua  no  seu  sentido  conotativo,
assim  como  a  utilização  dos  recursos  lingüísticos  e  estilísticos,  ficam  num  plano  secundário.  Desta  forma,  afastamos  do  aprendiz  o
prazer  pela  leitura  dos  clássicos  e  deixamos  de  apresentar  as  publicações  contemporâneas  e  pós-modernas,  isto  é,  perdemos  mais  uma
vez  a  oportunidade  de  motivar  adequadamente  o  aluno.  Com  base  nessas  observações,  este  trabalho  tem  como  propósito  a  análise  do
material  didático  do  ensino  médio  com  o  objetivo  de  verificar  como  acontece  a  apresentação  da  literatura  nesse  material  para,  a  partir
daí,  traçar  um  comparativo  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN´s).  O  estudo  apóia-se  na  análise  de  alguns  dos  livros  didáticos
indicados  pelo  Programa  Nacional  do  Livro  do  Ensino  Médio  -  PNLEM/2005.

Data Pesquisa: 15/12/2008

Autor: Sonia Maria Ribeiro Jaconi

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 16/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 1.535 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1536

Título: Estatística e o Ensino Médio: um estudo no município de Cachoeira do Sul

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006342019010005P7

Palavra Chave: Ensino Médio; Estatística; Transposição Didática.

Resumo:  Nesta  dissertação,  realizamos  uma  pesquisa  de  caráter  qualitativo,  buscando  investigar  a  presença  da  Estatística  nas  escolas
de  Ensino  Médio  da  cidade  de  Cachoeira  do  Sul.  Para  tanto,  elaboramos  uma  seqüência  de  etapas  que  julgamos  importantes:  análise
dos  currículos  das  escolas  de  Ensino  Médio,  tomando  como  referência  o  currículo  do  PEIES  (Programa  de  Ingresso  ao  Ensino
Superior),  elaborado  pela  UFSM  (Universidade  Federal  de  Santa  Maria),  verificando  a  presença  ou  não  da  Estatística;  análise  de  livros
didáticos  de  Matemática,  com  relação  à  abordagem  desse  conteúdo;  aplicação  de  um  instrumento  de  coleta  de  dados  para  conhecer  a
posição  dos  professores  com  relação  ao  tratamento  a  ela  dispensado;  e  a  investigação  da  viabilidade  da  aplicação  de  um  projeto  que
permitisse  ao  aluno  vivenciar  a  Estatística  em  seu  ambiente.  Pautamos  nossas  análises  pelas  referencias  que  nos  proporcionaram
Hernandez  e  Chevallard.  Nas  questões  que  encaminhamos  aos  professores  percebemos,  de  forma  clara  e  objetiva,  que  os  alunos  das
Escolas  de  Ensino  Médio  da  cidade,  até  2003,  não  estavam  recebendo  as  importantes  experiências  que  a  Estatística  proporciona.
Somente  em  2004,  pela  ação  da  noosfera,  ela  passa  a  fazer  parte  do  currículo  do  PEIES  e,  portanto,  do  currículo  das  escolas.
Verificamos  por  fim,  que  a  transposição  didática  da  Estatística  através  do  desenvolvimento  de  projetos,  pode  ser  muito  importante  para
viabilizar  o  ensino  dessa  disciplina,  por  trazer  novas  experiências  e  conhecimentos  para  todos  os  envolvidos,  auxiliando  num  processo
conjunto  de  construção  do  saber.
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Título: As contribuições da geografia para a abordagem interdisciplinar no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006741001010050P7

Palavra Chave: Ensino de Geografia; Interdisciplinaridade.

Resumo:  Esta  pesquisa  constitui  uma  análise  sobre  o  contexto  interdisciplinar  no  ambiente  escolar.  Para  tal  analisou-se  como  a
questão  do  objeto  de  estudo  da  Geografia  e  da  interdisciplinaridade  estão  colocadas  nos  documentos  oficiais  e  na  bibliografia  da  área,
bem  como  o  papel  dos  conhecimentos  de  outras  disciplinas  no  contexto  da  Geografia  escolar.  A  partir  desses  dados  avaliou-se  se  a
Geografia,  enquanto  disciplina  escolar,  pode  se  destacar  como  lugar  privilegiado  para  cumprir  os  objetivos  ditados  pelos  PCN  em
relação  ao  conceito  de  interdisciplinaridade.  São  também  sugeridos  elementos  que  possam  auxiliar  os  professores  a  compreenderem  o
contexto  desse  conceito  no  âmbito  da  reforma  proposta,  abordando  a  Geografia  e  seus  contornos,  a  ciência  geográfica  e  a  definição  do
seu  objeto,  assim  como  a  Geografia  no  Ensino  Médio  e  as  propostas  para  esta  disciplina  nos  PCNEM  e  nos  PCN+,  apontando  suas
características  interdisciplinares  e  suas  conseqüentes  contribuições  para  a  esta  abordagem  através  de  exemplares.  Destaca-se  ainda,  a
tentativa  de  abordagem  interdisciplinar  do  vestibular  2006  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina.
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Título: Uma proposta para o uso da História da Física como metodologia do Ensino de Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006442019010005P7

Palavra Chave: História da Física; Ensino de Física.

Resumo:  Há  muitos  anos  ouvimos  falar  em  História  da  Física,  no  entanto,  da  literatura  existente  pouco  se  nos  é  dada  ao  entendimento
desta  ciência,  seu  corpus,  isto  é,  os  conceitos  que  lhe  seriam  constituintes.  Sabemos  apenas  o  que  não  deve  ser  feito.  Porém,  que
indicações  são  sugeridas  para  a  utilização  eficaz  deste  aspecto,  o  histórico,  para  o  ensino  de  Física  no  Ensino  Médio?  Neste  trabalho
fazemos  uma  abordagem  diferenciada  da  apresentação  de  conceitos  aos  alunos,  de  modo  a  favorecer  a  utilização  da  história,  com  seus
degraus  epistemológicos.  A  pretensão  metodológica  é  fazer  com  que  os  estudantes  revivam  as  mudanças  sociais,  as  necessidades
científicas  vigentes  em  cada  época  e  percebam  que  os  paradigmas  que  os  grandes  físicos  viveram  em  seu  tempo  são  análogos  às  visões,
aos  modos  de  entendimento  do  mundo  que  eles,  os  alunos,  possuem  hoje.  A  população  alvo  desta  pesquisa  foi  de  estudantes  do  1o  ano
do  Ensino  Médio.  A  escolha  por  essa  classe  de  estudantes  deve-se  ao  fato  desses  alunos  apresentarem  menos  vícios  de  aprendizagem
que  o  ensino  tradicional  dessa  disciplina  pode  vir  a  acarretar.  A  abordagem  histórica  desta  pesquisa  compreende  quatro  períodos:  a)  As
descobertas  de  Aristóteles;  b)  A  Idade  Média  e  as  críticas  a  Aristóteles;  c)  As  descobertas  de  Galileu;  d)  As  descobertas  de  Newton.  O
conceito  focado  foi  o  da  noção  de  Força,  sendo  considerados  os  conhecimentos  já  adquiridos  como  pré-saberes,  cujos  conteúdos  se
apresentaram  de  maneira  natural,  assim  como  historicamente  também  os  obstáculos  epistemológicos  vieram  à  tona.  Com  esta
abordagem  histórica  buscou-se  demonstrar  como  a  Física  pode  ser  vista  como  uma  evolução  do  pensamento  científico;  procurou-se
estabelecer  uma  reconstrução  do  processo  de  aprendizagem  de  Física,  fazendo  participar  o  pensamento  filosófico  de  cada  período
histórico.  Esse  processo  de  ensino  teve  a  duração  de  cinco  meses  e  avaliou,  no  que  concerne  aos  alunos,  a  compreensão  do  processo
histórico,  a  construção  da  ciência,  as  epistemologias,  os  valores  agregados  e  a  relação  afetiva  com  essa  disciplina.  Para  a  pesquisa
utilizou-se  uma  combinação  de  pesquisa  quantitativa  e  qualitativa.
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Título: O Cinema na Escola - uma Análise Interdisciplinar do Filme "Eles não usam Black Tie", de Leon 
Hirzsman

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062433024014016P0

Palavra Chave: História; cinema; educação; metodologia de ensino.

Resumo:  O  estudo  pretende  demonstrar  a  viabilidade  pedagógica  do  cinema,  principalmente  para  alunos  do  Ensino  Médio,  tendo
como  referência  o  filme  "Eles  Não  Usam  Black-Tie",  produzido  e  dirigido  por  Leon  Hirszman,  em  1981.  A  partir  da  decupagem  e
análise  do  filme,  traçou-se  uma  relação  entre  a  História  e  o  Cinema.  Após  o  arrolamento  dos  fatos  históricos  e  sociais  apresentados  no
filme,  propôs-se  uma  metodologia  de  trabalho  a  partir  da  obra  cinematográfica  e  a  contextualização  histórica  da  temática  apresentada.
O  objetivo  central  deste  trabalho  é  realizar  a  integração  do  cinema  nacional  ao  cotidiano  da  sala  de  aula,  tornando-o,  um  instrumento
dinâmico  que  possibilite  uma  aprendizagem  contextualizada  dos  fatos  históricos.
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Título: Entre quadras, bolas e redes: um estudo de caso sobre o inCORPOrar de rituais no corpo feminino nas 
aulas de Educação Física no Ensino Médio em uma escola particular de Belo Horizonte

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061632008015006P3

Palavra Chave: Educação Física; ensino médio; corpo humano; antropologia.

Resumo:  A  presente  dissertação  de  Mestrado  em  Educação  teve  como  objetivos  observar,descrever  e  interpretar  rituais  nas  aulas  de
educação  física  e,  assim,  buscar  ampliar  o  conhecimento  e  a  compreensão  das  diversas  situações  de  recusa  corporal  apresentadas  por
um  grupo  de  adolescentes  do  ensino  médio  de  uma  escola  da  rede  particular  de  Belo  Horizonte-  MG.  Um  outro  objetivo  foi  investigar
como  se  dá  a  construção  identitária  dessas  adolescentes,  nos  modos  como  se  apropriam  do  seu  próprio  corpo  na  sociedade
contemporânea.  Essa  investigação  teve  como  aporte  teórico:  Victor  Turner,  Peter  McLaren,  Jocimar  Daolio,  Marcel  Mauss,  Glifford
Geertz  e  John  Thompson.  A  dissertação  resultou  de  um  estudo  de  caso  no  qual  foram  feitas  observações  sistemáticas  das  aulas  de
educação  física  daquela  escola,  entrevistas  semi-estruturadas  com  as  adolescentes  e  registros  fotográficos.  Além  dessas  técnicas,  foi
aplicado  um  questionário  para  composição  do  perfil  sociocultural  e  compreensão  dos  conceitos  de  corpo  e  educação  física  por  parte
das  meninas  e  pesquisa  documental  sobre  a  proposta  da  educação  física  na  escola.  As  conclusões  desta  investigação  apontam  que,  nas
aulas  de  educação  física,  estão  presentes  rituais  que  surgem  a  partir  da  organização  da  aula  e  do  professor  e  da  maneira  como  os
conteúdos  da  cultura  corporal  de  movimento  são  apropriados  nessa  disciplina.  Quanto  à  questão  identitária  pode-se  dizer  que,  a  fixação
no  corpo  e  por  um  corpo  padrão  é  uma  construção  sociocultural,  levando  as  adolescentes  a  formar  e  conformar  identidades,  às  vezes
contraditórias  e  não-resolvidas,  o  que  favorece  um  movimento  constante  de  insatisfação  e  de  busca  que  se  manifesta  nas  aulas  de
educação  física  observadas.
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Título: Arte e Educação Estética para Jovens e Adultos: as transformações no olhar do aluno

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20066633002010001P6

Palavra Chave:  Arte e Educação; Ensino da Arte; Educação Estética.

Resumo:  Esta  pesquisa  analisa  as  transformações  no  olhar  de  alunos  adultos  em  sua  passagem  pela  escola.  O  foco  do  trabalho  está  no
papel  da  Educação  Estética  para  jovens  e  adultos  -  tratada  aqui  como  Educação  do  Olhar.  Ao  mesmo  tempo  que  afirma  a  necessidade
de  uma  Educação  Estética  para  esse  público,  o  trabalho  examina  os  efeitos  que  esse  tipo  de  escolarização  provoca  na  visão  de  mundo
de  um  adulto  e  de  que  forma  contribui  para  os  seus  processos  de  letramento.  A  natureza  do  estudo  é  qualitativa  e  ele  foi  realizado  no
Curso  Supletivo  do  Colégio  Santa  Cruz,  uma  escola  particular  localizada  na  cidade  de  São  Paulo,  que  oferece  cursos  de  Educação  de
Jovens  e  Adultos.  Os  sujeitos  desta  pesquisa  são  alunos  que  freqüentaram  a  fase  inicial  do  Ensino  Médio,  durante  2004  e  2005.  A
autora  atuou  como  professora  e  pesquisadora,  concomitantemente,  deste  grupo  de  alunos.  O  trabalho  é  fundamentado  na
Fenomenologia  e  nos  estudos  do  filósofo  Maurice  Merleau-Ponty.  A  análise  dos  dados  é  realizada  à  luz  de  uma  compreensão  da
Estética  tangível  a  todas  as  áreas  do  conhecimento  humano  e  propõe  procedimentos  metodológicos  que  evidenciem  os  aspectos
estéticos  dos  conhecimentos  produzidos  nas  diferentes  disciplinas,  como  um  meio  para  atingir  os  aspectos  mais  conceituais  desses
saberes.  A  pesquisa  analisa  também  um  projeto  pedagógico,  considerado  estético,  e  demonstra  como  o  trabalho  coletivo  na  escola  de
jovens  e  adultos,  por  meio  de  projetos  centrados  nas  relações  entre  as  disciplinas,  contribui  efetivamente  para  reunir  conhecimentos
prévios  dos  alunos  e  conhecimentos  escolares,  desenvolver  práticas  sociais  de  uso  da  escrita  e  promover  a  formação  de  indivíduos
plenamente  letrados.
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Título: O Ensino-Aprendizagem por Projetos no Ensino Médio: estudo Crítico de um Caso em Implantação 
numa Escola Pública Paulista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061833005010003P1

Palavra Chave: Ensino Aprendizagem por Projetos, Projetos Interdisciplinares.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  tema  a  organização  do  ensino  -  aprendizagem  por  projetos  numa  escola  pública  de  Ensino  Médio
do  Estado  de  São  Paulo.O  estudo  surge  a  partir  da  necessidade  de  se  pesquisar  quais  elementos  envolvidos  nesse  tipo  de  organização
curricular  contribuem  para  sua  pertinência,  continuidade  e  implementação.Seu  objetivo  é  promover  o  estudo  sobre  a  pedagogia  de
projetos;  analisando  como  esse  dispositivo  pode  realizar  de  modo  mais  eficaz  o  aprendizado,  proporcionando  novas  dinâmicas  no  meio
escolar.  O  referencial  teórico  para  a  análise  constitui-se  de  autores  que  proporcionam  caminhos  de  reflexão  sobre  o  tema:  o
ensino-aprendizagem  por  projetos  em  diferentes  épocas  da  educação  escolar.Foram  abordadas  as  idéias  de  Comenius,  Jean-Jacques
Rousseau,  John  Dewey,  Decroly,  Paulo  Freire  e  Fernando  Hernandéz.  Consciente  de  que  o  trabalho  com  projetos  ainda  é  uma  prática
instalada  dentro  do  ambiente  escolar  sem  critérios,  conceituação  e  prévia  preparação  e  capacitação  do  profissional,  esta  pesquisa  adota
a  metodologia  de  um  estudo  de  caso,  por  meio  de  observação  e  participação  na  implementação  de  um  projeto,  pretende  analisar  essa
prática  que,  de  certa  forma,  traz  mudanças  e  rupturas  no  processo  ensino  -  aprendizagem,  e  também  mostrar  as  dificuldades,  os
avanços  e  as  lições  que  se  podem  tirar  desse  tipo  de  organização  curricular.  Pelos  resultados  obtidos  numa  escola  de  Ensino  Médio  do
Estado  de  São  Paulo,  é  possível  verificar  que  a  organização  administrativa  e  pedagógica  da  escola  e  o  envolvimento  da  equipe  escolar
e  da  comunidade  permitem  que  o  ensino  -  aprendizagem  por  projetos  seja  um  elo  decisivo  no  cotidiano  da  escola  contribuindo  para  a
construção  de  sua  identidade.
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Título: O gênero notícia no livro didático de português

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20066140001016001P0

Palavra Chave: Livro Didático de Português; Gênero Notícia; PNLEM.

Resumo:  A  presente  pesquisa  tem  como  objeto  os  livros  de  português  aprovados  no  1º  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  de
Ensino  Médio  (PNLEM)  e  que  se  pautam  pela  exploração  da  leitura  e  produção  de  diferentes  gêneros  textuais.  A  análise  dos  livros  se
concentrou  na  investigação  das  diversas  abordagens  do  gênero  "notícia",  dada  a  crescente  relevância  dos  textos  de  informação
veiculados  pelos  meios  de  informação.  para  tanto,  era  essencial  entender  o  contexto  de  produção  tanto  do  livro  didático  quanto  da
notícia,  na  sociedade  contemporãnea.  A  partir  disso,  chegou-se  a  uma  definição  abrangente  e  acurada  do  que  os  profissionais  da
comunicação  (teóricos  ou  não)  entendem  pelo  gênero.  Em  seguida,  a  notícia  como  atividade  social  foi  confrontada  à  notícia  como
objeto  de  ensino.  As  reflexões  do  Círculo  de  Bakhtin  sobre  a  linguagem  e  os  gêneros  textuais  e  da  Escola  de  Genebra  sobre  o  processo
de  transposição  didática  serviram  de  importante  fundamentação.  De  modo  geral,  o  trabalho  proposto  pelos  livros  didáticos  não  leva  em
conta  o  resgate  das  condições  de  produção  e  circulação  da  notícia,  nem  tampouco  reflete  sobre  as  estratégias  empregadas  para  tornar  o
texto  (aparentemente)  objetivo  e  imparcial.  Tanto  o  resgate  quanto  o  reconhecimento  das  estratégias  é  essencial  para  a  formação  de  um
leitor  profeciente  no  gênero  em  questão.
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Título: Educação Geral e Profissional: ensino médio integrado e as possibilidades da formação unitária e 
politécnica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20064040001016001P0

Palavra Chave: Ensino Médio e Profissional; Ensino Médio Integrado.

Resumo:  Pretende-se  com  esse  estudo  analisar  criticamente  sobre  a  trajetória  do  Ensino  Médio  e  Educação  Profissional  no  Brasil  a
partir  das  reformas  educacionais.  O  aspecto  central  norteador  da  pesquisa  é  a  questão  da  integração  entre  Educação  Geral  e
Profissional,  sinalizando  mudanças  no  sentido  de  possibilitar  uma  formação  unitária  e  politécnica  para  o  Ensino  Médio  Integrado,
possível  a  partir  do  Decreto  5154/04.  A  discussão  abarca  reflexões  sobre  as  possibilidades  da  efetivação  do  Ensino  Médio  Integrado
nas  escolas  públicas  contemporaneamente.  Parte-se  do  pressuposto  de  que  a  escola,  atendendo  à  organização  da  divisão  do  mundo
produtivo,  geradora  da  dualidade  estrutural,  contempla  essas  demandas  e  perpetua  uma  formação  diferenciada,  para  classes  sociais
distintas,  caracterizando  a  dualidade  histórica  no  Ensino  Médio.  O  debate  em  torno  dessa  dualidade  voltou  à  tona  no  contexto  da  atual
reforma  educacional,  que  tem  gerado  a  promoção  e  a  manutenção  do  movimento  de  articulação/  desarticulação  entre  Ensino  Médio  e
Profissional.  Discute-se,  a  partir  da  legislação  atual,  com  o  Decreto  5.154/04,  as  possibilidades  de  o  Ensino  Médio  Integrado
estruturar-se  com  vistas  a  proporcionar  formação  geral  e  específica,  individual  e  coletiva  para  os  jovens,  tendo  como  princípio
educativo  o  trabalho  e  sua  relação  entre  ciência  e  cultura,  possibilidades  postas  para  o  atual  contexto  histórico  da  educação  brasileira.
Essa  análise  se  desenvolve  tendo  como  bases  teórica  e  metodológica  a  perspectiva  da  formação  unitária  e  politécnica  proposta  por
Antonio  Gramsci,  sustentada  a  partir  da  integração  do  mundo  da  cultura  com  o  mundo  do  trabalho  no  que  concerne  à  formação.
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Título: Indústria Cultural e Dança: superando cisões e reinventando humanidades na Educação Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200614541001010039P3

Palavra Chave:  Educação Física; Dança; Indústria Cultural.

Resumo:  A  presente  dissertação  buscou  aproximações  e  entendimentos  para  compreender  a  dança  como  conteúdo  da  Educação  Física
Escolar.  Verificou-se  na  prática  pedagógica  em  escola  de  ensino  médio  em  Córdoba/Argentina  a  preferência  dos  jovens  pelas  danças
da  moda.  Essas  danças  são  essencialmente  reproduzidas  e,  ao  mesmo  tempo  em  que  a  maioria  dos  jovens  apresenta  uma  grande
facilidade  de  decorar  as  coreografias  propostas  pela  Mídia,  conseguem  realizá-las  muito  bem,  demonstrando  verdadeiros  shows
artísticos,  percebe-se  a  falta  de  criatividade,  de  expressão,  de  comunicação,  de  segurança  com  o  seu  corpo  e  seus  movimentos,  quando
propostas  outras  formas  de  trabalho  com  a  dança.  Em  se  tratando  de  outros  conteúdos  da  dança  e  de  outras  perspectivas  e  modalidades
que  não  as  colocadas  pela  mídia,  é  corrente  a  não  aceitação  e  até  mesmo  a  negação  do  trabalho.  A  partir  disso,  o  objetivo  foi
compreender  quais  os  mecanismos  que  provocam  na  era  da  produção  industrial  da  cultura  o  declínio  do  indivíduo
(Adorno/Horkheimer  e  Canevacci)  e  os  processos  de  massificação  (LeBom,  Freud  e  Adorno/Horkheimer,),  analisou-se
especificamente  esses  processos  no  que  concerne  ao  consumo  do  bem  cultural:  dança  -  caracterizando  a  forma  e  o  conteúdo  que  esse
bem  adquire  -  e  em  que  medida  a  Educação  Física  escolar  contribui  para  reforçar  ou  transformar  essa  situação.  Constitui-se  como
principal  referencial  teórico  deste  trabalho,  a  Teoria  Crítica  da  Sociedade  da  Escola  de  Frankfurt,  especialmente  os  trabalhos  de  Max
Horkheimer  e  Theodor  W.  Adorno  para  a  compreensão  do  conceito  de  Indústria  Cultural.  Entre  os  aspectos  a  serem  questionados
encontram-se:  o  declínio  do  indivíduo  e  os  processos  de  massificação  resultantes  da  ideologia  dessa  indústria,  como  também,  a  forma  e
o  conteúdo  que  a  dança  adquire  em  função  de  ser  televisionada.  Por  último,  apresentam-se,  baseadas  na  proposta  do  projeto  de  uma
Neomodernidade  e  Reinvenção  das  Humanidades  (Rouanet),  sugestões  para  o  trabalho  da  dança  na  escola.  Vislumbra-se  a  necessidade
da  socialização  e  democratização  dos  modelos  de  danças  criados  ao  longo  da  história  e  em  diferentes  culturas  como  alternativa  aos
modelos  impostos  pela  mídia,  através  de  uma  didática  comunicativa  que  considere  os  alunos  como  sujeitos  do  conhecimento.
Chama-se  a  atenção  para  a  necessidade  do  estudo  teórico  dessas  modalidades  de  dança,  como  também  a  experimentação  dos  mesmos.
Reconhece-se  a  Dança  Improvisação  como  o  modelo  mais  apropriado  para  ser  trabalhado  na  escola  e  a  necessidade  de  desenvolver  nos
cursos  de  formação  de  professores  a  consciência  crítica  sobre  os  conteúdos  da  cultura  de  movimento  veiculados  pela  mídia,  assim
como  uma  abordagem  das  Humanidades  que  supere  o  estudo  técnico  das  mesmas.
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Título: Ambientes Virtuais Interativos para o Ensino de Fisica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061031033016013P0

Palavra Chave: Ambiente Interativo; Ensino de Física.

Resumo:  Nas  últimas  décadas  a  evolução  dos  computadores  tem  provocado  mudanças  significativas  na  postura  de  profissionais  de
diversas  áreas.  No  ensino  torna-se  crescente  o  uso  da  informática  como  auxílio  ao  aprendizado,  tanto  para  o  ensino  presencial  quanto
para  o  ensino  à  distância.  As  inovações  inseridas  pela  utilização  dos  computadores  servem  de  estímulos  aos  estudantes,  atuando  como
uma  ferramenta  para  auxiliar  a  construção  do  conhecimento.  Em  softwares  educacionais  a  aprendizagem  é  compreendida  como  um
processo  em  desenvolvimento,  não  existem  seqüências  pré-estabelecidas  ou  métodos  de  avaliação  baseados  em  respostas  estruturadas.
Nesse  ponto  de  vista  o  estudante  está  livre  para  desenvolver  suas  potencialidades.  Neste  trabalho,  juntamente  com  outros  trabalhos
aplicados  nessa  área,  foi  desenvolvido  o  Ambiente  Virtual  Interativo  para  o  Ensino  de  Física.  Nesse  ambiente  foram  disponibilizados
programas  de  multimídia  relativos  à  Dinâmica,  Eletromagnetismo,  Estática  e  Óptica.  Os  objetivos  do  trabalho  referem-  se  à  análise  e
verificação  das  vantagens  relativas  à  aprendizagem  dos  conteúdos  de  física  através  dos  modelos  desenvolvidos,  em  comparação  ao
Ensino  Tradicional.  A  pesquisa  foi  realizada  em  escolas  da  cidade  de  Campos  dos  Goytacazes  contando  com  a  participação  de  250
estudantes  do  Ensino  Médio.  Na  construção  do  Ambiente  Virtual  Interativo  foram  utilizados  os  softwares  3DStudioMax,  Director  e  o
Flash.  Dos  estudantes  entrevistados  99,2%  consideram  que  as  simulações  computacionais  contribuem  para  auxiliar  o  aprendizado  em
Física.
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Título: O corpo em discurso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061641006011004P3

Palavra Chave: Corpo; Escola; Sentido.

Resumo:  O  estudo  O  Corpo  em  Discurso  procura  analisar  e  compreender  as  representações  de  corpo  de  um  grupo  de  alunos  de  ensino
médio  de  uma  Escola  Agrotécnica  do  interior  de  Santa  Catarina,  Brasil.  Parte-se  do  princípio  de  que  estas  representações  são
produzidas  sócio-historicamente  nos  e  pelos  discursos  a  que  estes  alunos  estão  expostos  em  seu  meio  familiar,  social  e  escolar.  Os
dados  vêm  de  uma  expressão  escrita,  produto  de  um  comando-convite  feito  pelo  pesquisador  aos  sujeitos  participantes  do  estudo.  Esta
materialidade  lingüística  dá  origem  ao  corpus  de  análise.  O  estudo  inclui  uma  discussão  sobre  a  formação  do  sujeito,  o  papel  da
linguagem  nesta  formação  discursiva,  constituinte  do  sujeito.  É  deste  mirante  teórico,  da  Análise  do  Discurso,  como  delineada  em
Pêcheux  e  Orlandi,  que  o  analista  procura  apresentar  e  discutir  as  formulações  produzidas.  A  análise  mostra  como  as  condições  de
produção  do  discurso  deixam  as  suas  marcas  no  dizer  dos  alunos;  como  o  corpo  é  objeto  de  discriminação  e  exclusão  que  pode
desestabilizar  uma  ecologia  educacional;  motivo  de  naturalização  da  identidade  de  gênero,  da  feminilidade  e  masculinidade;
apresenta-se  também  o  corpo  como  tabu,  vigiado  e  classificado,  mas  também  como  máquina/biologizado;  em  outras  expressões  o
corpo  é  apresentado  como  vitrine  em  que  a  modelagem,  os  mitos  de  beleza  culturalmente  construídos  fazem  exigências  sobre  os
sujeitos;  e  finalmente,  mostra-se  como  o  silêncio  sobre  a  sexualidade  perpassa  os  dizeres  dos  alunos  sobre  o  seu  corpo.  O  estudo
aborda  ainda  algumas  implicações  pedagógicas  das  representações  dos  alunos  sobre  os  seus  corpos.
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Título: Afetividade e Cognição no Ensino Médio: a desconstrução do Racionalismo Pedagógico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061140005011005P0

Palavra Chave: Afetividade; Cognição; Ensino-Aprendizagem.

Resumo:  Esta  Dissertação  relata  uma  investigação  desenvolvida  na  Linha  de  Pesquisa  Ensino  e  Aprendizagem,  apresentada  ao
Programa  de  Mestrado  em  Educação,  da  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa.  Analisa  o  que  se  passa  na  sala  de  aula  da  2ª  série  do
Ensino  Médio,  investigando  o  papel  da  afetividade  nas  inter-relações  entre  o  aluno,  professor  e  o  conhecimento.  Destaca  fenômenos
identificados  que  interferem  no  aprendizado  do  aluno  no  contexto  da  sala  de  aula.  Através  dos  estudos  das  obras  de  Piaget,  defende  a
unidade  entre  afeto  e  cognição  em  situação  de  aprendizagem.  Questiona  as  situações  em  que  a  afetividade  é  determinante  na
construção  do  conhecimento  na  adolescência  e  que  situações  de  sala  de  aula  resultam  em  sucesso  ou  fracasso  do  aluno  no  processo  de
aprendizagem.  A  investigação  objetiva  levantar  informações  sobre  a  interferência  da  emoção  no  cotidiano  escolar,  destacar  situações
de  aprendizagens  escolares  em  contexto  emocionalmente  positivo  ou  negativo  e  diagnosticar  dificuldades  escolares  que  estão
associadas  aos  contextos  ou  forma  dos  professores  conduzirem  suas  aulas.  Levanta  como  hipótese  a  de  que,  na  educação  e  na
aprendizagem,  a  afetividade  está  associada  com  a  razão,  o  estado  emocional  afeta  a  cognição  e  o  professor  pode  dificultar  ou  facilitar  o
aprendizado.  Utiliza  uma  metodologia  com  enfoque  fenomenológico  com  abordagem  de  pesquisa  qualitativa.  Destaca  como
instrumentos  a  observação  direta,  entrevista,  questionário  e  autoscopia.  Aponta  as  informações  em  dois  blocos  temporais:  experiências
anteriores  e  atuais  em  contextos  escolares,  positivas  e  negativas.  Traça  como  categorias  de  análise:  pertencimento/descentração;
praxeologia/economia  de  conduta  e  valor.  Apresenta  como  resultado  novas  indagações  e  confirma  as  hipóteses  levantadas,  mostrando
que  há  relação  direta  entre  afetividade  e  cognição,  resultado  comprovado  pelas  categorias  utilizadas.
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Título: Um estudo de redações no Ensino Médio: perspectivas para o ensino de Língua Portuguesa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006133005010022P6

Palavra Chave: Produção escrita; redação; dissertação - argumentativa.

Resumo:  Este  estudo  insere-se  na  linha  de  pesquisa  de  Leitura,  Escrita  e  Ensino  de  Língua  Portuguesa  e  tem  como  tema  a  produção  de
textos  dissertativo-argumentativos  no  1.°  ano  do  Ensino  Médio.  Nosso  objetivo  é  verificar  problemas  relacionados  ao  uso  dos
princípios  de  textualidade:  coesão  e  coerência  e  ao  emprego  da  superestrutura,  à  luz  dos  pressupostos  teóricos  de  estudiosos  da
Lingüística  Textual,  numa  perspectiva  sociocognitivo-interacional.  Nossa  intenção  é  contribuir  com  reflexões  e  perspectivas  que
possam  nortear,  em  sala  de  aula,  o  ensino  de  produção  de  textos,  especificamente  os  dissertativo-argumentativos.  O  corpus  selecionado
é  constituído  por  76  redações  dissertativoargumentativas  produzidas  por  alunos  do  1°ano  do  Ensino  Médio  da  E.  E.  Antonio  Padilha,
localizada  em  Sorocaba,  durante  a  prova  do  SARESP  de  2004.  A  fim  de  direcionar  nossos  estudos,  elaboramos  duas  perguntas:  os
alunos  têm  problemas  relacionados  aos  princípios  de  textualidade  (coesão  e  coerência)  que  afetam  o  desenvolvimento  do  conteúdo  das
redações  dissertativo-argumentativas?  Eles  têm  problemas  relacionados  ao  emprego  da  superestrutura  do  texto
dissertativo-argumentativo  e  às  categorias  que  a  compõem?  Os  resultados  deste  estudo  mostraram  que  o  uso  adequado  dos  princípios
de  textualidade:  coesão  e  coerência,  das  metarregras  de  coerência  e  da  superestrutura  textual  auxilia  na  coerência  global  do  texto,
contribuindo,  assim,  para  a  eficácia  comunicativa  dos  alunos  por  meio  de  textos  escritos.
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Título: O Estudo da Perspectiva Cavaleira: uma Experiência no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006133005010005P4

Palavra Chave: Perspectiva Cavaleira; Geometria Espacial.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  por  objetivo  investigar  a  apropriação  das  regras  da  perspectiva  cavaleira,  por  alunos  do  Ensino  Médio,  a
partir  das  sombras  dos  objetos  e  de  um  ambiente  informático  e  se  tais  regras  favorecem  a  resolução  de  problemas  da  Geometria
Espacial.  A  pesquisa  foi  baseada  nas  investigações  de  Bernard  Parzysz  (1989,  1991,  2001)  sobre  representações  planas  de  figuras
espaciais,  nos  trabalhos  de  Paolo  Boero  (1996)  sobre  a  produção  de  conjecturas  dos  alunos  a  partir  da  experiência  com  sombras  solares
e  nos  trabalhos  de  Chaachoua  (1998)  sobre  as  modificações  produzidas  por  um  ambiente  informático  nas  relações  dos  sujeitos  sobre  os
objetos  matemáticos.  Utilizamos  como  metodologia  de  pesquisa,  uma  seqüência  de  atividades  baseadas  em  alguns  princípios  da
engenharia  didática  que  foi  aplicada  a  um  grupo  de  7  alunos  da  3ª  série  do  Ensino  Médio.  As  produções  dos  alunos  mostraram  que  um
jogo  dialético  entre  a  geometria  concreta  e  a  geometria  espaço-gráfica  contribui  para  a  apropriação  das  regras  da  perspectiva  cavaleira.
No  entanto,  a  análise  desta  seqüência  de  ensino  apontou  que  a  perspectiva  cavaleira  foi  utilizada  apenas  como  uma  técnica  de  desenho
e  não  como  uma  ferramenta  para  auxiliar  na  resolução  de  problemas  da  Geometria  Espacial.  Outras  seqüências  de  ensino  poderiam  ser
concebidas  para  estudar  a  complexidade  dessa  passagem.
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Título: Saberes e Práticas avaliativas no Ensino de História: o impacto dos processos seletivos (PAIES e 
VESTIBULAR/UFU) e do ENEM na avaliação da aprendizagem no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200629132006012003P1

Palavra Chave: Avaliação da Aprendizagem; Ensino de História; Currículo.

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objeto  de  estudo  saberes  e  práticas  avaliativas  no  ensino  e  aprendizagem  de  História  no  nível
médio.  O  objetivo  geral  da  pesquisa  é  compreender  e  analisar  saberes  e  práticas  de  avaliação  da  aprendizagem  de  professores  de
História,  atuantes  no  Ensino  Médio,  na  cidade  de  Uberlândia,  MG,  BR.  Os  objetivos  específicos  são:  1)Estabelecer  relações  entre  o
currículo,  a  avaliação  da  aprendizagem  e  o  ensino  de  História  no  nível  médio  no  contexto  político,  cultural  e  socioeconômico  em  que
vivemos;  2)Identificar  o  impacto  do  PAIES/UFU,  do  Vestibular/UFU  e  do  ENEM  na  prática  pedagógica  e  avaliativa  de  professores  de
História  do  Ensino  Médio;  e  3)  Analisar  as  concepções  de  avaliação  da  aprendizagem  dos  professores  de  História  bem  como  as
relações  entre  a  formação,  saberes  e  as  práticas  avaliativas.  A  história  oral  temática  foi  o  caminho  metodológico  escolhido  para  a
investigação,  combinando  a  utilização  de  fontes  orais  e  escritas.  Foram  utilizados  de  forma  complementar  às  entrevistas  orais:
documentos  oficiais  e  instrumentos  de  avaliação.  Com  relação  aos  instrumentos  de  avaliação  escolhemos  o  subprograma  2002-2005  do
PAIES  da  UFU.  Selecionamos  as  provas  de  História  nas  três  etapas  e  para  complementar  a  investigação  foram  analisadas  as  provas  de
História  do  exame  do  ENEM  e  do  Processo  Seletivo  da  UFU  realizados  no  ano  de  2004.  O  grupo  de  professores  narradores  foi
composto  por  cinco  professores  e  por  duas  professoras  graduados  em  História,  atuantes  em  escolas  públicas  e  privadas  de  nível  médio,
na  cidade  de  Uberlândia,  MG,  BR.  A  dissertação  está  organizada  em  três  capítulos.  O  primeiro  tem  como  objetivo  estabelecer  relações
entre  o  currículo,  a  avaliação  da  aprendizagem,  o  ensino  de  História  e  o  contexto  social,  econômico,  político  e  cultural.  Algumas
indagações  orientam  a  análise:  como  estes  elementos  constituem-se  no  processo  histórico,  político,  econômico  e  social?  Quais  são  suas
finalidades  e  relações  dentro  da  escola?  Qual  ou  quais  abordagens  mais  recorrentes  na  constituição  desses  elementos,  no  contexto  da
educação  escolar?  Apresentamos  algumas  concepções  de  avaliação  da  aprendizagem  mais  recorrentes  no  debate  educacional,
procurando  estabelecer  os  vínculos  destas  concepções  com  a  formação  docente  e  com  as  práticas  avaliativas  dos  professores  de
História.  No  segundo  capítulo,  analisamos  os  princípios  orientadores  e  a  configuração,  no  espaço  do  Ensino  Médio,  das  avaliações  do
ENEM,  do  Processo  Seletivo  da  UFU  e  do  PAIES,  evidenciando  as  finalidades  e  os  objetivos  que  fundamentam  legalmente  esses
processos  seletivos,  assim  como  sua  relação  com  o  contexto  político  e  sócio-econômico  brasileiro.  Analisamos  as  provas  de  História,
identificando  as  concepções  presentes  nelas.  Registramos  e  analisamos  as  narrativas  dos  professores  que  evidenciam  o  impacto
causado  por  estes  processos  avaliativos/seletivos  em  suas  práticas  pedagógicas  e  avaliativas.  O  terceiro  capítulo  focaliza  os  registros
das  vozes  dos  professores  de  História,  evidenciando,  nas  narrativas,  seus  saberes  e  práticas  avaliativas  vivenciadas  no  campo  de  sua
formação  e  da  prática  docente.  O  objetivo  é  demonstrar  o  desafio  que  é  a  avaliação  para  o  professor  como  saber  e  prática  escolar.  As
narrativas  revelam  as  dimensões  e  os  impactos  dos  processos  avaliativos  e  das  propostas  curriculares  na  prática  pedagógica  dos
docentes.  Ao  final,  focalizamos  possibilidades  de  re/construção  de  uma  prática  avaliativa,  pedagógica  e  teórico-crítica,  inventiva  e
construtiva,  traçada  no  fazer  diário  da  sala  de  aula,  nos  estudos,  no  contexto  cultural,  político  e  socioeconômico  do  Brasil.
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Título: Lazer: concepções e vivências de uma juventude

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20067142001013001P5

Palavra Chave: Lazer; Juventude; Educação.

Resumo:  A  pesquisa  se  propôs  a  conhecer  as  vivências  de  lazer  de  jovens,  estudantes  do  ensino  médio,  moradores  do  bairro  Farrapos,
em  Porto  Alegre.  O  estudo  focaliza  as  concepções  de  lazer  dos  jovens  por  entender  que  a  vivência  do  lazer  não  se  dá  apenas  sob  bases
objetivas  (tempo  e  atividade)  e  que,  portanto,  aspectos  de  ordem  subjetiva  (atitude,  gostos,  preferências)  necessitam  ser  considerados.
Ouvir  o  que  os  jovens  entendem  por  lazer  e  como  acreditam  vivê-lo  tornou-se  o  principal  empreendimento  desta  pesquisa.  Deste
modo,  entrevistas  foram  utilizadas  como  principal  técnica  para  coleta  de  dados.  Participaram  deste  estudo  12  jovens  na  faixa  etária
entre  16  e  20  anos.  Reunimos  6  meninas  e  6  meninos  com  rotinas  diferentes:  jovens  que  trabalham,  jovens  que  desenvolvem  atividades
extra-escolares  e  jovens  que  apenas  estudam.  Esta  investigação  situa-se  no  paradigma  qualitativo  com  enfoque  fenomenológico.
Buscou-se  desenvolver  uma  análise  compreensiva  do  lazer  destacando  os  significados  deste  fenômeno  para  os  jovens.  A  discussão
teórica  é  feita  a  partir  da  interlocução  com  autores  que  investigam  os  temas  lazer  e  juventude.  O  lazer  dos  jovens  do  bairro  Farrapos
reflete  a  situação  econômica  das  famílias  e  as  condições  materiais  do  lugar  onde  vivem.  O  que  apontam  como  lazer  ocorre
principalmente  dentro  do  seu  bairro,  nas  imediações  de  suas  casas,  não  envolve  gastos  e  se  constitui  através  das  atividades  que
realizam  cotidianamente.  O  modo  como  estes  jovens  vivem  o  lazer  apresenta  diferenças  sutis  que  indicam  particularismos  de  gênero.
Muitas  vezes  o  que  classificam  como  lazer  envolve  o  mesmo  tipo  de  atividade  e  ocorre,  inclusive,  no  mesmo  lugar.  As  companhias  e  a
utilização  de  certos  espaços  em  determinados  dias  ou  horários  diferenciam  os  lazeres  de  meninas  e  meninos.  No  que  diz  respeito  às
concepções  de  lazer,  os  jovens  referiram-se  a  ele  como  um  momento,  uma  hora  ou  um  tempo  indicando  assim  um  fator  temporal.
Também  o  definiram  como  algo  que  se  faz,  ou  seja,  uma  atividade.  O  lazer  é  relacionado  a  escolhas,  ausência  de  obrigações  e  diversão.
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Título: Acesso do jovem negro da cidade de São Paulo à universidade: possibilidades e entendimento

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062733001014001P0

Palavra Chave: Educação; negro; acesso à Universidade.

Resumo:  Este  trabalho  trata-se  de  uma  pesquisa  quantitativa,  tendo  como  objetivo  analisar  os  jovens  negros  na  região  norte  da  cidade
de  São  Paulo,  buscando  compreender  as  dificuldades  encontradas  por  estes  no  acesso  à  universidade.  A  maior  dificuldade  apontada
pelos  participantes  é  a  falta  de  recursos  financeiros,  fazendo  com  que  estes  jovens  tenham  que  se  dedicar  ao  trabalho,  levando-os  a  não
obterem  boas  notas,  pela  falta  de  tempo  ao  estudo,  apontada  por  eles  também  como  a  segunda  dificuldade  para  o  acesso  ao  ensino
superior.  A  pesquisa  revela  que  praticamente  a  metade  dos  jovens  negros  tem  interesse  na  continuidade  dos  estudos,  mesmo  não  tendo
incentivos  por  parte  de  familiares,  recursos  e  apoio  social.  O  estudo  aponta  a  necessidade  da  criação  de  Políticas  Afirmativas  que
atinjam  o  negro  e  o  branco  pobre  no  Ensino  Médio.
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Título: Juventude, Trabalho e Ensino Noturno: um estudo sobre os jovens da periferia de Goiânia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006152001016020P8

Palavra Chave: Juventude; trabalho.

Resumo:  A  pesquisa  foi  realizada  junto  aos  jovens  da  periferia  de  Goiânia  que  trabalham  e  estudam  em  escolas  da  rede  estadual  de
ensino,  em  nível  do  ensino  médio,  no  período  noturno..  Buscamos  caracterizar  as  condições  de  trabalho  desses  jovens  juntamente  com
as  condições  educacionais  em  que  estão  inseridos.  Os  resultados  da  pesquisa  demonstraram  que  o  trabalho  e  a  educação  escolar
realizados  por  esses  jovens  não  conduzem  à  construção  identitária  e  à  socialização,  mas  a  identidades  fraturadas  permeadas  por  um
contexto  de  precarização  e  exclusão.  Contudo,  os  jovens  ainda  percebem  o  trabalho  como  atividade  disciplinadora  e  a  escola  como  o
caminho  para  a  ascensão  social,  ou  seja,  como  um  meio  para  sair  das  condições  precárias  de  vida.  Para  o  estudo  das  representações,
percepções  e  práticas  cotidianas  dos  jovens  de  periferia  recorreu-se  ao  conceito  de  habitus  de  Bourdieu  e  à  teoria  das  representações
sociais  de  Moscovici,  permitindo  assim  mediar  a  realidade  exterior  e  as  construções  individuais  dos  agentes  pesquisados  e  permitindo
expressar  a  relação  entre  o  mundo  objetivo  e  a  dimensão  subjetiva  das  individualidades.
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Título: Os jovens e suas representações sociais de violência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062131018017010P0

Palavra Chave: Adolescentes; Representações sociais; Violência.

Resumo:  Para  conhecer  as  representações  sociais  de  violência  produzidas  por  adolescentes  na  faixa  etária  entre  14  e  19  anos,  esta
pesquisa,  de  natureza  qualitativa,  entrevistou  175  alunos  que  cursavam  os  três  anos  do  Ensino  Médio  na  Escola  Estadual  Theodorico
Fonseca,  localizada  na  cidade  de  Valença,  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Os  alunos  responderam  um  questionário  constituído  de  duas
partes:  a  primeira  teve  por  objetivo  estabelecer  um  perfil  do  respondente,  e  a  segunda  foi  constituída  por  perguntas  abertas  referentes
ao  tema  focalizado.  As  respostas  dadas  às  perguntas  foram  categorizadas  por  meio  da  análise  de  conteúdo  (BARDIN,  1987)  e
interpretadas  segundo  o  referencial  teórico  das  Representações  Sociais,  tomando  por  base  os  trabalhos  de  Moscovici  (1978;  1986;
2003),  Jodelet  (2001)  e  Sá  (1995).  Inicialmente,  oito  subcategorias  foram  estabelecidas:  jovem  bom,  jovem  violento,  o  que  leva  o
jovem  ser  violento,  atos  violentos  que  precisam  ser  mudados,  violência  na  escola,  violência  na  família,  violência  no  bairro  e  violência
no  mundo.  Estas  foram  agrupadas,  em  seguida,  em  três  grandes  categorias:  (1)  O  jovem,  definida  pelo  modo  como  o  jovem  se  vê  em
relação  à  violência;  (2)  O  jovem  e  o  mundo  imediato,  definida  pelo  modo  como  o  jovem  vê  a  violência  no  mundo  que  o  cerca;  e  (3)  O
jovem  e  o  mundo  mediato,  definida  pelo  modo  como  o  jovem  vê  a  violência  no  mundo.  Evidenciou-se  que  o  argumento  central  para
"violência"  expõe  a  sua  origem:  "há  violência  porque  falta....",  sendo  que  falta  de  respeito  mútuo  e  falta  de  diálogo  são  as  mais
freqüentes.  Concluiu-se  que  a  representação  social  de  "violência"  produzida  pelos  adolescentes  tem  por  núcleo  figurativo  o  par
dicotômico  harmonia/violência  e  que,  na  "falta  de...",  há  um  desequilíbrio  sendo  este  a  violência.
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Título: Escola e Democracia: um estudo sobre a representação de alunos e alunas do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20065633002010001P6

Palavra Chave: democracia; direitos; direitos humanos; valores.

Resumo:  Trata-se  de  trabalho  de  investigação  que  se  insere  na  área  de  estudos  da  psicologia  e  da  educação  moral.  Buscou  investigar
que  representações  têm,  sobre  democracia  e  escola  democrática,  sujeitos  que  concluem  o  Ensino  Médio.  Seu  desenvolvimento  teórico
sobre  democracia  repousa  na  conquista  de  direitos  e  nos  valores  que  os  inspiraram  na  consolidação  deste  modelo  político.  Adotando
uma  perspectiva  histórica,  são  apresentados  os  direitos  civis,  políticos  e  sociais  que  possibilitaram  o  alargamento  democrático.  A
discussão  sobre  valores  democráticos  alia-se  à  conquista  dos  direitos,  atribuindo  significado  aos  mesmos.  Os  Direitos  Humanos
ganham  destaque  na  análise,  na  medida  em  que  o  respeito  aos  mesmos  implica  na  realização  do  processo  democrático.  A  escola
democrática  é  discutida  a  partir  do  acesso  universal  e  das  suas  práticas  pedagógicas.  O  acesso  universal  à  escola  e  ao  conhecimento
produzido  socialmente  está  embasado  em  Comparato,  Azanha  e  Carvalho.  A  escola  democrática,  enquanto  prática  pedagógica,  discute
os  valores  e  práticas  desenvolvidas  no  interior  da  instituição  que  contribuem  para  o  processo  formativo  do  indivíduo/cidadão
autônomo.  Os  referenciais  utilizados  para  discutir  a  escola  democrática,  enquanto  prática  pedagógica,  estão  embasados  em  Dewey  e
Teixeira  e  em  autores  contemporâneos  como  Puig  e  Araújo.  Através  das  representações  sociais  (Moscovicci)  buscamos  a  visão  de
democracia  do  sujeito  que  a  vivencia  em  suas  experiências  cotidianas.  A  amostra  do  estudo  foi  composta  por  80  sujeitos,  40  do  sexo
feminino  e  40  do  sexo  masculino,  alunos  e  alunas  das  redes  pública  e  particular  da  cidade  de  São  Paulo.  O  instrumento  utilizado  para  a
coleta  de  dados  consistiu  em  um  questionário  sobre  sociedade,  escola  e  relações  interpessoais  democráticas,  que  incitava  o  sujeito  a
pensar  sobre  os  temas  colocando-se  como  foco  central,  ou  seja,  buscando  suas  próprias  concepções.  Os  resultados  encontrados  revelam
que  os  sujeitos  valorizam  prioritariamente  os  direitos  de  participação  e  expressão  como  práticas  imprescindíveis  à  realização  quer  seja
de  uma  sociedade,  de  uma  escola  ou  de  relações  cotidianas  democráticas.  As  variáveis  consideradas  neste  estudo  foram  gênero  e  rede
de  ensino.  Em  relação  à  primeira  não  encontramos  diferenças  significativas.  Em  relação  à  segunda  observamos  diferenças,  entre  os
grupos,  apenas  em  suas  representações  sobre  sociedade  democrática.  Os  valores  e  práticas  destacados  pelos  sujeitos  nos  fornecem
elementos  para  uma  reflexão  sobre  como  a  democracia  é  vivenciada  pelos  sujeitos,  enquanto  cidadãos,  enquanto  alunos  (escola)  e  nas
relações  interpessoais.
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Título: A Relação entre o Desempenho Escolar e os Salários no Brasil

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061833002010036P4

Palavra Chave: Salário Brasil, Educação Brasil, Rendimento Escolar

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  a  relação  entre  o  desempenho  escolar  e  os  salários  dos  jovens  brasileiros.  Examinamos  se
a  qualidade  do  ensino,  mensurada  pelas  notas  obtidas  por  uma  geração  nos  exames  de  proficiência  realizados  pelo  Instituto  Nacional
de  Estudos  e  Pesquisas  Anísio  Teixeira,  o  INEP,  em  seu  Estado  ao  término  do  ensino  médio,  afeta  os  salários  a  serem  recebidos  por
esta  geração  quando  ela  estiver  no  mercado  de  trabalho,  cinco  e  seis  anos  depois,  respectivamente  com  dados  do  Censo  Demográfico
de  2000  e  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios,  a  PNAD,  de  2001.  A  partir  de  um  modelo  de  pseudopainel,  corrigimos  os
problemas  de  viés  de  seleção  gerados  pelas  migrações  e  pelo  alto  nível  educacional  da  amostra  selecionada,  através  do  modelo  de  Roy
(1951)  aplicado  em  Dahl  (2001).  Os  determinantes  da  proficiência  escolar,  tais  como  "background"  familiar,  a  infra-estrutura  escolar  e
o  perfil  de  docentes  e  diretores  também  foram  analisados.  A  partir  da  estimação  do  modelo  em  dois  estágios,  os  resultados  do  primeiro
estágio  mostram  que  o  desempenho  dos  alunos  em  exames  de  proficiência  é  positivamente  relacionado  aos  investimentos  em  educação,
como  melhor  remuneração  a  professores  e  diretores,  critérios  mais  rigorosos  de  seleção  desses  profissionais,  assim  como  investimentos
em  infra-estrutura,  que  melhora  a  qualidade  da  escola.  Isso  aponta  para  a  existência  de  uma  relação  entre  os  recursos  destinados  à
educação  e  a  qualidade  da  mesma  no  Brasil.  Adicionalmente,  os  resultados  do  segundo  estágio  do  modelo  mostram  que  as  notas
obtidas  por  uma  geração  nos  testes  de  proficiência  são  significantes  para  explicar  os  salários  futuros  da  mesma.  Dessa  forma  o  estudo
confirma  a  importância  de  políticas  públicas  que  invistam  na  qualidade  da  escola  ao  invés  de  políticas  destinadas  apenas  a  aumentar  os
anos  de  estudo  da  população.
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Título: Moda/indumentária em culturas juvenis: símbolos de comunicação e formação de identidades corporais 
provisórias em jovens de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200613541001010039P3

Palavra Chave: Culturas juvenis; grupos; escola; jovens; comunicação.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  compreender  a  comunicação  nas  culturas  juvenis,  expressa  por  meio  dos  símbolos  da
moda/indumentária  e  adereços  no  ambiente  escolar,  levando  em  conta  as  questões  socioculturais  dos  alunos,  seus  diferentes  grupos  e
culturas,  que  podem  ser  comunicados  em  diferentes  espaços  na  escola,  também  por  meio  das  formas  simbólicas.  Evidenciar  a
existência  destes  grupos  nos  espaços  escolares  parece  ser  de  suma  necessidade,  para  que  assim  a  escola  possa  percebê-los  e,  quiçá,
procurar  formas  de  interação  e  reconhecimento.  É  relevante  que  a  escola,  como  espaço  pedagógico,  reconheça  as  diferentes  formas  de
comunicação  presentes  no  cotidiano  das  culturas  juvenis,  por  meio  da  moda/indumentária,  que  é  praticamente  desconhecida  no
ambiente  escolar,  a  não  ser  pela  presença  do  uniforme.  Neste  sentido,  procuramos  analisar  as  questões  relacionadas  à  juventude  na
perspectiva  de  um  universo  mais  amplo,  como  uma  categoria  sociológica  e  historicamente  construída.  A  pesquisa  pode  ser
caracterizada  como  um  estudo  de  observação  participante,  que  se  propôs  a  descrever  e  interpretar  aspectos  da  comunicação  simbólica,
expressos  na  moda/indumentária  e  adereços,  e  sua  implicação  na  constituição  de  grupos  sociais  dentro  de  um  recorte  específico  do
cotidiano  cultural  juvenil  (âmbito  escolar),  a  partir  de  aspectos  do  método  proposto  por  Thompson  (1995),  que  é  a  hermenêutica  de
profundidade.  A  busca  é  por  elaborar  um  conhecimento  provisório  sobre  o  objeto  pesquisado,  com  a  premissa  de  ampliar  e  aprofundar
o  pouco  que  se  sabe  sobre  o  cotidiano  juvenil.  Os  sujeitos  da  pesquisa  são  estudantes  do  Ensino  Médio  do  Centro  Federal  de  Educação
Tecnológica  de  Santa  Catarina,  Unidade  São  José.  Os  procedimentos,  instrumentos  e  técnicas  de  pesquisa  utilizados  para  a  elaboração
do  conhecimento,  sobre  a  moda/indumentária  nas  culturas  juvenis  foram:  a)  observação  participante;  b)  fotografia;  e  c)  constituição  de
grupos  focais.  As  observações  foram  todas  registradas  em  um  diário  de  campo.  Os  relatos  apurados  nos  encontros  com  os  grupos,
somados  com  os  registros  no  diário  de  campo,  a  partir  de  elementos  percebidos  no  cotidiano  escolar  dos  jovens,  aliado  ainda  ao  quadro
teórico  de  referência  e  ao  referencial  teórico-metodológico,  foram  analisados  a  partir  de  eixos  temáticos  apontados  como  pontos  de
possíveis  investigações  e  sugerem  algumas  considerações  acerca  da  temática.  O  que  a  pesquisa  aponta  é  a  necessidade  de  a  escola
perceber  o  jovem  como  sujeito  do  seu  cotidiano,  inclusive  o  escolar,  não  se  limitando  a  estipular  normas  e  reconhecê-lo  simplesmente
no  espaço/tempo  das  aulas.
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Título: Análise psicológica do campo conceitual de campo de forças em física em alunos de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061025001019018P7

Palavra Chave: Campo conceitual; campo de forças; ensino de física.

Resumo:  A  presente  pesquisa  buscou  explorar  a  organização  conceitual  acerca  do  campo  conceitual  de  campo  de  forças  em  alunos  de
física  do  ensino  médio,  em  escola  da  rede  privada  da  cidade  de  Recife.  Com  tal  objetivo  geral  foi  proposto  um  rol  de  atividades
destinadas  à  exploração  dos  diversos  campos  conceituais  que  estes  alunos  levam  consigo  para  sala  de  aula  antes  de  terem  qualquer
instrução  formal  sobre  campo  de  forças,  em  especial  campo  elétrico,  buscando-se  estabelecer  ligações  entre  tais  organizações
conceituais  com  resultados  satisfatórios  e  dificuldades  de  aprendizagem,  apresentadas  por  estes  alunos  ao  final  de  um  curso  formal  de
campo  de  forças  através  de  uma  avaliação.  Os  dados  obtidos  indicam  que  existe  uma  relação  identificável  entre  conceitos  físicos
estudados  por  alunos  no  primeiro  ano  do  ensino  médio  que  contribuem  para  o  aprendizado  do  conceito  de  campo  de  forças,  em
especial,  campo  elétrico.  Tais  resultados  fornecem  subsídios  para  a  continuidade  da  pesquisa  em  ensino  de  física  voltada  para  a
proposição  de  ambientes  didáticos  voltados  para  o  ensino  de  campo  de  forças  em  geral,  e  especialmente,  campo  elétrico.
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Título: Texto e Contexto da Relação Aluno, Escola e Saber

Site: 

Palavra Chave: relação com o saber escolar, estudantes de ensino médio.

Resumo:  O  estudo  focaliza  as  relações  entre  alunos  do  ensino  médio  de  escola  pública  e  o  saber  escolar.  Ele  se  inspirou
prioritariamente  na  obra  de  Bernard  Charlot  e  utilizou  dois  procedimentos  básicos  usados  por  ele  em  várias  pesquisas  sobre  o  tema:
balanços  do  saber,  efetuados  pelos  próprios  estudantes,  e  entrevistas  realizadas  com  eles,  em  grupo  e  individualmente.  As  constatações
confirmam  a  importância  da  origem  sócio-econômica  dos  alunos  em  suas  relações  com  o  saber,  como  afirma  Charlot,  entre  outros,  mas
sugere  também  um  outro  tipo  de  relações,  mais  ligadas  à  valorização  de  certas  discipllinas  em  detrimento  de  outras  por  parte  dos
alunos  investigados.  Como  outras  pesquisas  já  vêm  constatando,  o  estudo  confirma  que  a  influência  de  fatores  sócio-econômicos,  ainda
que  muito  importante,  entra  em  combinação  com  outros  fatores  na  definição  das  relações  entre  os  estudantes  e  o  saber  escolar.
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Título: Hábito Alimentar e Percepção Ambiental. um Estudo de Caso entre Estudantes do Ensino Médio em 
Escolas da Rede Privada em Natal-RN

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006723001011036P0

Palavra Chave: Alimentação em ambiente escolar; Impacto ambiental.

Resumo:  Este  estudo  tem  como  objetivo  verificar  qual  o  nível  de  percepção  dos  estudantes  do  ensino  médio  de  duas  escolas  da  rede
privada  em  Natal-RN,  sobre  a  existência  de  uma  relação  direta  entre  o  hábito  alimentar  e  seus  efeitos  sobre  o  ambiente.  A  pesquisa  foi
conduzida  com  433  estudantes,  que  tiveram  seus  hábitos  alimentares  no  ambiente  escolar  investigados  com  base  no  método
"recordatório  24  horas"  e  apresenta  os  resultados  da  coleta  de  dados  de  suas  opiniões  sobre  como  participam  na  geração  de  resíduos
sólidos  industrializados  e  seus  anseios  quanto  às  melhorias  do  padrão  de  oferta  de  alimentos  na  escola.  Os  estudantes  apresentam  alto
índice  de  nivelamento  etário  por  série,  estrutura  familiar  tradicional  (pai  e  mãe  juntos),  deslocando-se  no  trajeto
residência-escola-residência,  predominantemente,  de  carro  ou  de  ônibus,  fazem,  geralmente,  as  três  refeições  convencionais  em  casa,
costumam  consumir  alimentos  diariamente  na  escola,  adquirindo-os  na  própria  escola,  estes  consistem,  principalmente,  em
refrigerantes  e  salgados  fritos  ou  assados;  os  entrevistados  apresentam  relativo  conhecimento  sobre  os  coletores  seletivos,  porém,  com
grande  variação  na  freqüência  do  uso  correto  dos  mesmos.  Demonstram  significativa  anuência  quanto  à  existência  de  conexão  entre
seus  hábitos  alimentares  e  efeitos  degradantes  sobre  o  ambiente  e  consideram  que  os  complexos  alimentares  em  suas  escolas  poderiam
aumentar  a  oferta  de  alimentos  naturais  e/ou  saudáveis,  diminuindo  a  oferta,  ora  elevada,  de  alimentos  industrializados.  O  estudo  sobre
o  grau  de  conhecimento  e  de  preocupação  dos  estudantes  com  relação  à  interface  hábito  alimentar-impacto  ambiental  permitiu
delimitar  alguns  dos  principais  componentes  envolvidos  na  determinação  dos  hábitos  alimentares  dos  mesmos  em  ambiente  escolar,  o
que  poderá  ajudar  a  desenvolver  um  conjunto  de  propostas  que  objetive  o  estímulo  à  formação  de  um  padrão  de  consumo  responsável
entre  os  adolescentes  e  à  necessidade  de  reflexão  sobre  as  conseqüências  de  suas  escolhas.
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Palavra Chave: educação e comunicação, cultura, rádio, recepção.

Resumo:  Os  constantes  avanços  tecnológicos  e  a  forte  presença  dos  meios  de  comunicação  de  massa  nas  sociedades  ocidentais
transformam  cada  vez  mais  a  cultura  de  cada  uma  delas.  Cultura  esta  que  produz  sentidos,  ensina  formas  de  ser,  agir  e  se  comportar,
organizando  a  sociedade  para  que  ela  se  reconheça  pelo  consumo  e  siga  a  sua  lógica.  Neste  cenário,  a  escola  precisa  se  transformar,
passando  a  ter  um  papel  importante  não  apenas  como  espaço  onde  se  dá  a  educação,  mas  também  como  lugar  de  reflexão  e  mediação
sobre  as  transformações  da  sociedade,  principalmente  no  Brasil,  país  em  que  a  comunicação  é  o  pilar  mais  forte  da  cultura.  O  propósito
deste  trabalho  é  compreender  os  sentidos  produzidos  por  jovens  curitibanos,  especificamente  na  sua  relação  com  o  programa  de  rádio
Pânico,  procurando  entender  o  que  pensam  sobre  ele,  o  que  materializam,  o  que  aprendem  com  ele,  etc...  Para  isto,  foi  realizada  uma
pesquisa  com  uma  turma  de  alunos  do  último  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  na  cidade  de  Curitiba.  Os  alunos
responderam  dois  questionários  (com  perguntas  gerais  sobre  seus  hábitos  culturais  e  perguntas  específicas  sobre  o  rádio  e  o  programa
em  questão)  além  de  responderem  a  uma  entrevista.  O  embasamento  teórico  se  pauta  em  autores  que  estudam  a  relação  educação  e
comunicação,  a  recepção,  os  estudos  culturais  e  as  práticas  escolares.
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Palavra Chave: Hábito de estudo; Hábito de pesquisa; Educar pela pesquisa.

Resumo:  Este  trabalho  de  pesquisa  objetiva  investigar  o  desenvolvimento  dos  hábitos  de  estudo  e  pesquisa  de  alunos  do  Ensino
Médio.  Após  a  análise  dos  depoimentos  coletados  de  entrevistas  e  questionários,  aplicados  a  um  grupo  de  alunos  de  segunda  série  do
Ensino  Médio  de  uma  escola  federal  de  Porto  Alegre,  pretende-se  compreender  como  se  processa  o  desenvolvimento  dos  hábitos  de
estudo  e  pesquisa  de  alunos  do  referido  nível.  O  trabalho  inicia-se  com  um  breve  relato  histórico  sobre  a  origem  da  pesquisa,
envolvendo  o  comportamento  do  autor  em  relação  ao  estudo,  quando  ainda  aluno,  e  sua  preocupação,  como  professor,  com  a  falta  de
estudo  do  corpo  discente.  Essa  trajetória  possibilitou  justificar  as  razões  da  escolha  do  tema  e  do  problema,  bem  como  as  questões  de
pesquisa  que  orientam  o  trabalho.  Para  o  desenvolvimento  dessa  pesquisa,  estruturam-se  alguns  caminhos  teóricos  norteadores  que
envolveram  a  reflexão  sobre  o  educar  pela  pesquisa,  a  motivação  do  aluno  e  as  relações  interpessoais.  As  idéias  e  depoimentos  dos
alunos  foram  transcritos,  categorizados  e  analisados,  constituindo  quatro  grandes  categorias:  a  concepção  dos  alunos  sobre  hábitos  de
estudo  e  pesquisa;  as  condições  favorecedoras;  os  fatores  que  contribuem;  e  as  estratégias  e  procedimentos  adotados  pelos  alunos  para
o  desenvolvimento  dos  referidos  hábitos.  Com  isso,  pretende-se  compreender  como  se  dá  o  desenvolvimento  dos  hábitos  de  estudo  e
pesquisa  de  alunos  do  Ensino  Médio.
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Palavra Chave: Compromisso Convencional; Condutas Antisocial; Uso de Alcool.

Resumo:  A  presente  dissertação  objetiva  principalmente  verificar  em  que  medida  o  Ajustamento  escolar  e  os  Valores  humanos  são
preditores  adequados  das  Condutas  de  risco:  Agressão,  Condutas  Anti-sociais  e  uso  Potencial  de  álcool.  Para  tanto,  cantou-se  com  a
participação  de  366  estudantes  do  ensino  médio  de  ambos  os  sexos,  sendo  a  maioria  do  sexo  feminino  (55,5%).  As  idades  variaram  de
11  a  17  anos  (M  =  14;  DP  =  1,75)  e  foram  considerados  estudantes  tanto  escolas  públicas  (45,4%)  e  privadas  (54,6%),  distribuídos
entre  as  6ª  e  8ª  séries  do  ensino  fundamental  (28,1%  e  37,2%,  respectivamente)  e  2°  ano  do  ensino  médio  (34,7%),  todos  da  cidade  de
João  Pessoa.  Os  alunos  receberam  um  livreto  contendo  as  seguintes  medidas:  Escala  de  ajustamento  escolar  (Conduct  Problems
Prevention  Research  Group  -  CPPRG,  1997);  Escala  de  atitudes  frente  à  escola  (Cheng  &  Chan  2003);  Questionário  dos  valores
humanos  (Gouveia,  Fischer  &  Milfont,  2006,  no  prelo);  Questionário  de  agressão  (Buss  &  Perry,  1992);  Escala  de  Condutas
anti-sociais  (Seisdedos,  1988)  e  Potencial  uso  de  álcool  (Coelho  Júnior,  Gontiès  &  Gouveia  2003).  Os  participantes  foram  abordados
em  sala  de  aula  e  lhes  foi  informado  do  caráter  voluntário  e  confidencial  de  suas  respostas.  O  AMOS,  na  sua  versão  4  foi  utilizado  para
verificar  a  adequação  do  modelo  teórico  proposto.  Os  resultados  obtidos  indicaram  que  as  escala  de  Adaptação  escolar  e  de  Atitudes
frente  à  escola,  utilizadas  para  mensurar  o  ajustamento  escolar  se  mostraram  válidas  e  fidedignas  no  contexto  estudado.  Ressalta-se  que
os  participantes  podem  ser  caracterizados  como  pouco  agressivos;  verificando-se  um  índice  de  agressão  física  maior  para  os  alunos  do
sexo  masculino;  pessoas  que  admitem  um  baixo  nível  de  comportamentos  anti-sociais,  verificando-se  uma  maior  incidência  nos
estudantes  do  sexo  masculino  e  para  aqueles  que  fazem  parte  da  escola  pública;  pouco  envolvimento  abusivo  de  bebidas  alcoólicas,
sobretudo  para  as  mulheres;  alunos  adaptados  às  normas  e  ao  convívio  interpessoal  na  escola,  o  que  foi  evidenciado  em  maior  grau  nos
alunos  do  ensino  privado,  bem  como  com  atitudes  favoráveis  a  esta  instituição,  sendo  estas  atitudes  evidenciadas  primordialmente
pelas  alunas.  Estes  caracterizam-se  ainda  como  pessoas  que  dão  importância  aos  valores  de  experimentação  e  aos  normativos,
verificando-se  que  os  homens  valorizam  mais  os  primeiros.  Finalmente,  verificou-se  uma  correlação  positiva  entre  os  valores  de
Experimentação  e  as  Condutas  de  risco  e  negativa  destas  com  os  valores  Normativos.  Demonstra-se  ainda  que  a  Atitude  positiva  frente
à  escola  e  a  Adaptação  escolar  são  preditores  adequados  das  Condutas  de  risco  consideradas,  especialmente  para  as  agressivas  e
anti-sociais.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006931010016009P0

Palavra Chave:  alunos - ensino médio - eventos científicos.

Resumo:  No  presente  trabalho  avaliamos  um  programa  de  divulgação  científica  realizada  no  âmbito  da  Reunião  Anual  de  Iniciação
Científica  da  Fundação  Oswaldo  Cruz-RAIC.  O  programa  era  destinado  para  alunos  das  redes  pública  e  privada  de  ensino  do
município  do  Rio  de  Janeiro.  O  grupo  de  alunos  participante  era  composto  de  sub-grupos  com  diferentes  perfis,  definidos
essencialmente  no  tempo  de  participação  no  programa  de  Iniciação  Científica  para  alunos  do  Ensino  Médio  existente  na  Fiocruz
(PROVOC),  incluindo  ainda  alunos  que  não  participavam  do  mesmo.  Os  alunos  tinham  livre  acesso  às  atividades  gerais  da  RAIC
(palestras  e  sessões  de  painéis)  além  de  participarem  de  palestras  especificas,  apresentadas  por  pesquisadores  da  Fiocruz
exclusivamente  para  eles.  Na  avaliação  da  participação  dos  alunos  foram  utilizadas  abordagens  quantitativas  e  qualitativas  (grupos
focais).  Os  resultados  obtidos  indicam  que  a  participação  de  estudantes  nas  atividades  gerais  de  um  encontro  científico  é  viável,  na
medida  em  que  eles  compreendem  partes  substanciais  das  mesmas  e  mostram  interesse  pelos  resultados  apresentados.  As  palestras
específicas  mostraram  níveis  de  compreensão  e  interesse  superiores  às  palestras  gerais,  indicando  que  os  pesquisadores  estavam  sendo
bem  sucedidos  em  apresentar  seus  trabalhos  de  pesquisa  para  alunos  sem  formação  acadêmica  específica  nas  áreas  de  pesquisa  de  cada
um  deles.  A  aquisição  de  conhecimentos  pelos  alunos  setes  meses  após  o  evento  foi  avaliada,  e  os  resultados  indicaram  que  todas  as
atividades  mostravam  um  nível  elevado  de  sucesso,  considerando-se  as  peculiaridades  e  os  limites  de  tempo  e  organização  de  cada
uma.  O  subgrupo  de  alunos  que  não  participava  de  atividades  de  iniciação  científica  mostrou  um  índice  bastante  elevado  de  aquisição
de  conhecimentos  em  todos  os  tipos  de  atividades,  mostrando  que  programas  desse  tipo  são  viáveis  para  os  estudantes  sem  vivência
prévia  em  atividades  de  pesquisa.  O  conjunto  dos  resultados  obtidos  mostra  que  as  Jornadas  de  Iniciação  Científica  das  instituições  de
pesquisa  de  nossa  cidade,  e  talvez  do  país,  podem  atuar  como  importantes  vias  de  popularização  da  ciência  produzida  local  e
mundialmente.
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Palavra Chave: Educação Científica - Ensino Médio - Sociedades Científicas

Resumo:  Em  décadas  recentes,  a  produção  científica  brasileira  apresentou  um  crescimento  marcante,  caracterizado  pelo  aumento  no
número  de  doutores,  de  publicações  em  periódicos  internacionais  e  de  publicações  por  pesquisador.  O  número  de  matrículas  no  Ensino
Básico  também  cresceu  de  modo  significativo  nesse  período.  Esses  fatores,  entre  outros,  criam  cenário  no  qual  existe  demanda
potencial  por  atividades  de  divulgação  da  produção  científica  nacional.  Entretanto,  os  recursos  para  a  realização  da  divulgação  ou
educação  são  escassos.  Nesse  contexto,  as  iniciativas  de  programas  de  divulgação  científica  em  espaços  não  formais  de  ensino  podem
complementar  as  atividades  desenvolvidas  nas  escolas,  classificadas  como  instituições  formais  de  educação.  Muitas  propostas  de
educação  não  formal  buscam  aproximações  com  as  práticas  da  pesquisa  científica,  mas  a  interação  direta  com  pesquisadores  durante
suas  atividades  são  raras.  O  objetivo  do  presente  trabalho  foi  descrever  a  implementação  e  avaliar  programas  de  educação  científica
para  alunos  de  Ensino  Médio  (EM)  nos  encontros  anuais  de  duas  sociedades  científicas  da  área  biológica:  Sociedades  Brasileiras  de
Bioquímica  e  Biologia  Molecular,  Microscopia  e  Microanálise.  Esses  programas  ocorreram  nos  anos  de  2003  e  2004  e  envolveram  a
participação  de  estudantes  de  EM  nas  atividades  gerais  dos  encontros  (painéis,  conferências,  etc..)  bem  como  em  atividades  específicas
(cursos  e  palestras),  apresentadas  exclusivamente  para  eles.  A  avaliação  se  baseou  em  trabalhos  anteriores  de  nosso  grupo,  consistindo
em  entrevistas  e  questionários  preenchidos  pelos  alunos  durante  e  cinco  meses  após  os  eventos.  A  maior  parte  dos  alunos  era  oriunda
de  famílias  com  baixa  escolaridade  e  de  baixa  renda,  que  possivelmente  têm  pouco  acesso  a  bens  culturais  e  a  iniciativas  de  educação
científica  fora  da  escola.  A  análise  dos  dados  permitiu  demonstrar  que,  geralmente,  as  atividades  específicas  foram  classificadas  como
mais  compreensíveis  e  interessantes  do  que  as  atividades  gerais.  Entretanto  as  avaliações  para  as  atividades  gerais  foram  positivas.
Além  disso,  a  aquisição  da  informação  científica  cinco  meses  após  os  eventos  ocorreu  tanto  nas  atividades  específicas  quanto  nas
atividades  gerais.  Tais  resultados  são  notáveis,  se  considerarmos  que  as  atividades  gerais  eram  voltadas  para  estudantes  de  graduação  e
de  pós-graduação,  assim  como,  para  os  pesquisadores.  Esses  resultados  são  especialmente  importantes  no  caso  dos  painéis,  pois  o
período  de  visitação  a  cada  trabalho  durava  pouco  tempo.  Durante  os  congressos,  realizávamos  uma  seleção  prévia  e  sugeríamos
atividades  gerais  para  os  alunos  freqüentarem.  A  partir  da  análise  dos  dados,  verificamos  que  eles  seguiram  as  nossas  sugestões,  que
eles  também  desenvolveram  critérios  próprios  para  participar  das  atividades  gerais.  Os  resultados  apontam  para  a  validade  desse  tipo
de  programa,  dado  o  elevado  interesse  e  a  aquisição  de  conhecimentos.  Nossos  dados  destacam  a  importância  de  iniciativas  similares
em  parcerias  com  outras  sociedades  científicas,  principalmente,  se  considerarmos  os  baixos  custos  dos  programas.
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Resumo:  A  construção  dos  projetos  profissionais  e  acadêmicos  de  jovens  que  se  encontram  no  final  do  ensino  médio  coincide  com  um
momento  de  profundas  transformações  físicas  e  psíquicas,  compreendido  pela  adolescência.  Este  estudo  teve  por  objetivo  analisar  a
maneira  com  que  as  expectativas  de  inclusão  em  um  mercado  de  trabalho  marcado  por  incertezas  influenciam  nos  projetos  de  jovens
de  distintas  classes  sociais.  Também  procurou  contribuir  para  o  entendimento  da  adolescência  na  sociedade  atual.  Foram  entrevistados
dezesseis  adolescentes  que  cursavam  o  terceiro  ano  do  ensino  médio,  sendo  oito  em  uma  escola  pública  e  oito  em  uma  particular.  O
conteúdo  revelado  nas  entrevistas  foi  analisado  qualitativamente.  Constatou-se  que  tanto  os  adolescentes  da  escola  particular  quanto  os
da  escola  pública  tinham  planos  de  cursar  uma  faculdade,  sendo  que  os  da  escola  pública  vinculavam  este  plano  à  possibilidade  de
estarem  empregados.  Observou-se  também,  que  os  jovens  da  escola  particular  estavam  comprometidos  com  a  manutenção  de  um  status
econômico  conquistado  pela  família,  e  planejavam  a  entrada  no  mercado  de  trabalho  apoiando-se  nas  possibilidades  abertas  por  seus
pais.  Desta  maneira  concluiu-se  que  os  mecanismos  que  os  adolescentes  utilizam  para  tentar  conquistar  autonomia  financeira  variam
nas  diferentes  classes  sociais,  sendo  que  para  os  da  escola  pública  estudada,  estes  mecanismos  estão  relacionados  à  dedicação  aos
estudos  e  ao  esforço  pessoal,  e  para  os  da  escola  particular,  muitas  vezes  se  apóiam  nas  possibilidades  de  trabalho  abertas  em  negócios
familiares.
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Palavra Chave: Ensino superior. Juventude. Educação.

Resumo:  Busca  conhecer  as  perspectivas  dos  jovens  para  o  ensino  superior  da  região  do  Médio  Araguaia-MT.  A  região  conta  com  três
faculdades,  sendo  uma  pública  e  duas  privadas.  O  acesso  dos  jovens  a  esse  ensino  tornando  mais  necessário,  pois  o  atual  mercado  de
trabalho  exige  pessoas  com  maior  qualificação.  O  estudo  investigou  as  implicações  psicológicas  e  sociais  das  perspectivas  ou  falta
delas  na  constituição  do  ser  jovem  na  sociedade  barra-garcense.  Esse  trabalho  pretende  contribuir  para  discussão  de  questões  presentes
na  sociedade  com  relação  ao  processo  educacional  da  juventude.  Utilizou-se  de  uma  bibliografia  sobre  juventude  e  acesso  ao  ensino
superior  público,  adotou-se  as  abordagens  qualitativa  por  intermédio  de  entrevistas  semi-estruturadas  com  os  alunos  do  terceiro  ano  do
ensino  médio  de  uma  cooperativa  de  ensino-COOPEMA.  Dados  revelaram  que  as  vagas  oferecidas  pelas  três  instituições  da  região
atendem,  uma  média  de  7%  da  população  egressa  do  ensino  médio.  No  entanto,  as  vagas  não  estão  sendo  ocupadas  nas  instituições
particulares  em  sua  totalidade,  enquanto  na  pública  as  vagas  são  preenchidas  completamente.  Nas  entrevistas,  a  insatisfação  e  a
incerteza  de  nossos  jovens  em  relação  aos  cursos  oferecidos  e  a  insegurança  de  deslocar-se  para  outro  local  para  cursar  uma  faculdade
foram  aspectos  considerados  muito  relevantes.  Os  pesquisados  se  dizem  preocupados  com  o  seu  futuro  profissional,  ter  uma  família,
ter  dinheiro,  e  sucesso  na  vida  que  se  inicia.  Entretanto,  as  influências  familiares  são  poderosas  na  definição  quanto  ao  futuro
profissional,  pois  as  mesmas  dispõem  de  métodos  mais  sutis  para  influenciar  através  de  uma  certa  sugestão  social  carregada  de
mensagens  sublimares  que  caem  no  inconsciente  dos  filhos  e  contra  as  quais  não  há  como  se  defender.  Nesse  sentido,  constata-se  que
os  jovens  frente  aos  propósitos  da  sociedade  contemporânea  enfrenta  diversos  conflitos  de  ordem  psicológica,  social  e  econômica
quanto  a  escolha  de  um  curso  superior.
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Palavra Chave: transtornos da articulação temporomandibular, maloclusão.

Resumo:  O  presente  estudo  objetivou  determinar  a  prevalência  dos  Distúrbios  Temporomandibulares  (DTM)  e  fatores  associados  em
adolescentes  de  16  a  18  anos  de  idade,  cursando  o  terceiro  ano  do  ensino  médio  na  cidade  do  Recife  -  PE,  no  ano  de  2005.  As  variáveis
gênero,  tipo  de  oclusão,  tratamento  ortodôntico,  auto-estima  e  estado  emocional,  foram  avaliadas.  METODOLOGIA:  A  amostra
utilizada  nesse  estudo  transversal  foi  composta  por  410  adolescentes  matriculados  em  escolas  da  rede  pública  e  privada  da  cidade  do
Recife.  A  coleta  dos  dados  foi  realizada  através  de  dois  questionários  já  validados  em  outros  estudos  dirigidos  aos  adolescentes,  um
anamnésico  para  determinar  a  prevalência  de  Disfunção  Temporomandibular  e  outro  para  avaliar  a  auto-estima.  Para  classificar  o  tipo
de  oclusão  foi  realizado  o  exame  clínico.  Na  análise  dos  dados  foram  utilizados  os  testes  Qui-quadrado  de  independência,  Exato  de
Fisher  e  análise  de  regressão  logística.  O  nível  de  significância  utilizado  nos  testes  estatísticos  foi  de  5%,  com  intervalo  de  confiança
de  95,0%.  RESULTADOS:  A  prevalência  de  DTM  foi  encontrada  em  16,3%  dos  adolescentes  avaliados.  Não  foi  verificada  uma
diferença  estatisticamente  significante  entre  os  grupos  com  oclusão  normal  e  má  oclusão  em  relação  à  prevalência  de  DTM  (p  =
0,1148).  Associação  estatisticamente  significante  foi  encontrada  entre  tratamento  ortodôntico  prévio  e  DTM  (p=0,0033)
observando-se,  inclusive,  uma  Odds  Ratio  de  3,08.  Os  adolescentes  classificados  com  baixa  auto-estima  obtiveram  percentuais  mais
elevados  de  DTM  do  que  entre  os  classificados  com  alta  auto-estima  (  p  =  0,0140).  Os  pesquisados  que  se  consideravam  nervosos
apresentaram  percentual  mais  elevado  de  DTM  do  que  aqueles  que  não  se  consideravam  nervosos  (p=  0,0034).  Também  foi  encontrada
uma  maior  prevalência  de  DTM  em  indivíduos  do  gênero  feminino,  resultado  este  estatisticamente  significante  (p  =  0,0021).
CONCLUSÃO:  Após  a  análise  dos  resultados,  concluiu-se  que  a  prevalência  da  DTM  nos  adolescentes  de  16  a  18  anos,  do  terceiro
ano  do  ensino  médio  da  cidade  do  Recife,  está  associada  ao  gênero,  à  baixa  auto-estima,  ao  tratamento  ortodôntico  e  ao  estado
emocional.  De  acordo  com  o  teste  de  regressão  logística,  a  variável  estado  emocional  foi  a  que  demonstrou  maior  peso.
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Palavra Chave: Trabalhadores adolescentes, camadas populares, sociabilidade.

Resumo:  Este  projeto  de  pesquisa  teve  como  objetivo  examinar  as  formas  de  sociabilidade  que  adolescentes  do  sexo  masculino  vivem
na  família,  no  trabalho  e  na  escola  e  o  modo  como  convivem  com  a  violência  presente  nos  bairros  onde  residem.  Procurou-se  ainda
examinar  quais  os  projetos  de  vida  que  os  adolescentes  organizam  para  o  futuro,  considerando  a  precariedade  das  condições  materiais
em  que  vivem.  Os  sujeitos  da  pesquisa  foram  dez  adolescentes  do  sexo  masculino,  na  faixa  etária  entre  16  e  18  anos  incompletos,
freqüentando  o  ensino  médio  em  uma  escola  pública  estadual  no  período  noturno,  inseridos  no  mercado  de  trabalho,  de  modo  formal
ou  informal,  e  integrantes  de  famílias  de  camadas  populares  de  Ribeirão  Preto/SP.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  por  meio  de
entrevistas  individuais,  gravadas  e  transcritas  na  íntegra,  com  roteiro  temático  elaborado  a  partir  dos  diversos  aspectos  que  a  pesquisa
pretendia  examinar.  Outro  instrumento  utilizado  para  a  coleta  de  dados  foi  o  registro  em  diário  de  campo  de  observações  resultantes  do
contato  com  os  sujeitos  em  algumas  situações  na  escola  e  durante  as  entrevistas.  A  análise  dos  dados  foi  realizada  utilizando  os
referenciais  teóricos  da  antropologia.  Os  resultados  mostraram  que  os  relacionamentos  estabelecidos  pelos  sujeitos  com  os  diferentes
ambientes  socializatórios  tendiam  a  incutir  neles  valores  como  o  envolvimento  com  o  trabalho  e  a  honestidade.  Nas  relações  com  as
famílias,  especialmente  com  os  pais,  esses  valores  foram  transmitidos  tanto  por  meio  de  conselhos  e  orientações  mais  diretas  quanto
por  modelos  de  conduta  que  eram  oferecidos  como  exemplos  parentais  a  serem  seguidos  pelos  filhos.  O  ingresso  no  mercado  de
trabalho,  mesmo  que  não  tenha  sido  totalmente  uma  resolução  dos  pais,  foi  aprovado  e  encorajado  por  eles.  Por  outro  lado,  os  sujeitos
inclinavam-se  a  atribuir  esse  ingresso  mais  a  uma  busca  por  maior  maturidade  e  autonomia  em  relação  aos  genitores.  Mesmo  que  seja
uma  maturidade  relativa  e  parcial,  os  sujeitos  consideraram  que  deixaram  de  ser  "moleques"  desde  que  começaram  a  trabalhar.  A
identidade  de  trabalhador  que  suas  ocupações  lhes  conferiram  se  sobrepõe  às  demais,  como  a  de  estudante.  Assim,  justificaram  a
freqüência  à  escola  mais  ao  desejo  de  conseguirem  melhores  empregos  por  meio  da  escolarização  de  ensino  médio.  A  indisciplina
escolar,  considerada  comportamento  infantil,  e  a  prática  de  crimes  e  delitos  não  foram  avaliados  como  condutas  condizentes  com  a
identidade  que  procuravam  estabelecer.  Os  relacionamentos  com  os  pares,  dentro  e  fora  da  escola,  também  foram  organizados  a  partir
da  identidade  de  trabalhador,  uma  vez  que  os  sujeitos  procuravam  diferenciar-se  de  alunos  indisciplinados,  de  pessoas  que  faziam  uso
de  drogas,  ou  que  supunham  ter  envolvimento  com  a  criminalidade.  A  violência  que  os  sujeitos  descreveram  é  relacionada  à
criminalidade  urbana,  que  além  dos  riscos  concretos  que  pode  trazer,  também  é  passível  de  contaminar  a  identidade  dos  sujeitos,  que
compartilhavam,  nos  bairros  em  que  viviam,  os  mesmos  espaços  com  criminosos.  A  pobreza  pode  conferir  uma  identidade  negativa
aos  sujeitos,  tanto  pela  precariedade  material  que  ela  acarreta  para  suas  condições  de  vida,  quanto  pela  exposição  à  violência,
igualando  trabalhadores  pobres  e  bandidos.  Em  seus  projetos  para  o  futuro,  os  sujeitos  expressaram  o  desejo  de  conquistar  condições
de  vida  mais  tranqüilas,  menos  sujeitas  à  instabilidade  que  as  atuais,  marcadas  pela  pobreza.  Por  outro  lado,  essa  instabilidade  pode
também  ser  atribuída  à  adolescência,  fase  na  qual  os  sujeitos  viviam,  quando  os  projetos  de  futuro  ainda  não  eram  percebidos  de  modo
claro  e  o  presente  podia  ser  visto  como  algo  transitório.
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Palavra Chave: Hábitos de Lazer. Aptidão Física. Estado Nutricional.

Resumo:  Este  estudo  teve  como  proposta  identificar  os  hábitos  de  lazer  de  adolescentes  e  sua  possível  associação  com  o  nível  de
atividade  física,  aptidão  física  e  estado  nutricional.  A  população  do  estudo  compreendeu  537  adolescentes  do  ensino  médio  do
CEFETSC.  A  amostra  foi  composta  por  374  adolescentes  (69,6%)  da  população,  sendo  221  rapazes  e  153  moças  com  idade  entre  15  e
18  anos,  sendo  uma  média  de  (16.9±0,8)  para  o  sexo  feminino  e  (17.0±0,8)  para  o  sexo  masculino.  A  identificação  dos  hábitos  de  lazer
se  deu  por  meio  de  um  questionário  elaboradop  a  partir  do  Inventário  de  Hábitos  de  Lazer  (CLOES  et.  al.,  1997)  e  da  Escala  de
Hábitos  de  Lazer  (FORMIGA,  AYROZA  e  DIAS,  2005).  Para  verificar  o  nível  de  atividade  física  (NAF)  foi  utilizado  o  Questionário
Internacional  de  Atividade  Física  IPAQ  versão  curta  (MATSUDO  et.  al.  2001).  A  aptidão  física  relacionada  à  saúde  (AFRS)  e
relacionada  ao  desempenho  (AFRD)  foi  investigada  por  meio  do  protocolo  do  PROESP  (2005).  A  avaliação  do  crescimento  físico  e
estado  nutricional  foi  realizada  segundo  os  critérios  de  Waterlow  (1976),  por  meio  do  Software  PED,  o  qual  consiste  em  um  Sistema
de  Avaliação  do  Estado  Nutricional  em  Pediatria,  desenvolvido  pelo  Centro  de  Informática  em  Saúde  da  Escola  Paulista  de  Medicina.
Assim,  considerou-se  a  adequação  estatura/idade  e  peso/estatura,  tomando-se  como  referência,  as  curvas  de  crescimento  do  National
Center  for  Healthe  and  Statistics  (NCHS).  A  partir  do  questionário  que  permitiu  classificar  a  amostra  em  dois  grupos,  G1  (praticantes
de  atividades  físicas/  desportivas  nos  momentos  de  lazer)  e,  G2  (não  praticantes  de  atividade  física  /desportiva  nos  momentos  de  lazer),
observou-se  o  seguinte:  a)  os  adolescentes  G1  mostraram  uma  maior  frequência  em  lazer  denominados  sedentário  tais  como  jogar
video-game  e  navegar  na  internet;  b)  mais  de  80%  dos  adolescentes  foram  classificados  como  ativos  e  muito  ativos,  sendo  que  o  G1
apresentou  melhor  NAF;  c)  o  G1  apresentou  uma  melhor  AFRS  e,  o  NAF  do  G2  não  corresponde  a  sua  AFRS,  havendo,  inclusive,
diferenças  estatisticamente  significativas  entre  os  grupos;  d)  ambos  os  grupos  apresentaram  AFRD  abaixo  dos  níveis
recomendadospelo  protocolo  do  PROESP,  e  índices  de  sobrepeso  e  obesidade  similares,  não  havendo  portanto  diferenças  significativas
entre  os  grupos  para  essas  variáveis.  O  estudo  mostra  a  necessidade  de  se  considerar  a  influência  dos  contextos  e  das  relações
inter-pessoais  para  melhor  compreender  os  hábitos  de  lazer  dos  adolescentes,  na  intenção  de  que  se  evite  conclusões  baseadas  nas
relações  de  causa  e  efeito.  O  trabalho  também  mostrou  haver  uma  necessidade  de  realizar  mais  pesquisas  envolvendo  o  modelo  vigente
recomendado  para  prática  da  atividade  física.  No  entanto,  sem  deixar  de  considerar  que  mais  importante  do  que  o  volume  e  ou  a
intensidade  que  a  atividade  física  seja  realizada,  é  que  esta  consiga  satisfazer  em  primeiro  lugar  as  necessidades  de  pertença  e
autoestima  do  adolescente.
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Palavra Chave: Inequações, Desigualdades, Álgebra, Ensino Médio.

Resumo:  Essa  pesquisa  diagnóstica  foi  aplicada  a  alunos  do  3º  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  técnica  estadual  localizada  em  São
Bernardo  do  Campo.  Visamos  investigar  as  seguintes  questões:  (1)  De  quais  recursos  esses  estudantes  lançam  mão  na  resolução  de
inequações?  Quais  domínios  fazem  interagir?  (2)  Que  justificativas  fornecem  para  as  diversas  etapas  na  resolução  de  inequações?  (3)
Nessas  justificativas,  explicitam  ferramentas  tais  como  conceitos  e  propriedades  ou  explicitam  apenas  termos  relativos  a  técnicas  de
resolução  de  inequações?  (4)  Quais  tipos  de  erros  apresentam?  Quais  são  os  erros  mais  freqüentes?  Para  tanto  elaboramos  um
instrumento  de  diagnose  inspirado  no  trabalho  de  Gallo  e  Battú  (2000),  entrevistamos  o  professor  de  matemática  desses  alunos  nas
séries  anteriores,  consultamos  o  livro  didático  adotado  por  ele  e  o  plano  de  trabalho  docente  da  instituição.  Esse  instrumento,  com
inequações  polinomiais  do  1º,  2º  e  3º  graus  na  forma  fatorada  e  algumas  inequações  racionais,  a  serem  resolvidas  pelos  alunos,  foi
aplicado  através  da  técnica  de  pesquisa  denominada  "thinking  aloud".  Para  a  análise  dos  resultados,  utilizamos  como  referencial
teórico  a  interação  entre  domínios  de  Douady  (1986)  e  a  categorização  de  técnicas  devida  a  Assude  (2000).  Estabelecemos  também
relações  entre  os  tipos  de  erros  em  inequações  dados  por  Tsamir,  Almog  e  Tirosh  (1998)  e  os  encontrados  no  presente  diagnóstico.  Em
relação  aos  recursos  empregados,  verificamos  maior  tendência  do  emprego  do  domínio  algébrico,  sendo  que  observamos  algumas
interações  entre  domínios,  dependendo  da  inequação  proposta.  Houve  forte  tendência  do  emprego  de  técnicas  de  resolução  em  vez  de
conceitos  e  propriedades  matemáticas  nas  resoluções.  A  maior  parte  das  justificativas  se  referiu  a  técnica  algébrica,  mesmo  nos  casos
onde  seu  uso  era  inviável.  Verificamos  que  os  tipos  de  erros  também  dependem  do  tipo  de  inequação  proposta,  sendo  que  os  mais
freqüentes  foram:  "Conexões  sem  sentido  com  raízes  quadradas",  "Multiplicar  ou  dividir  por  fatores  que  não  são  necessariamente
positivos"  e  "Dedução  incorreta  de  sinais  de  fatores  a  partir  do  sinal  do  produto  ou  quociente".  É  provável  que  esse  quadro  seja
decorrente  do  processo  ensino-aprendizagem  das  inequações,  o  qual  julgamos  ter  privilegiado  técnicas  em  vez  de  conceitos  e
propriedades  matemáticas.  Palavras-chave:  inequações,  desigualdades,  Álgebra,  Ensino  Médio.
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Título: Consumo alimentar do desjejum de adolescentes em escolas particulares de Brasília, DF

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062253001010047P0

Palavra Chave: desjejum, adolescentes, consumo alimentar, nutrição.

Resumo:  Estudo  realizado  sobre  o  consumo  alimentar  em  relação  ao  desjejum  de  adolescentes,  que  estudam  no  período  matutino,  de
três  escolas  particulares  de  Ensino  Médio  do  Plano  Piloto  de  Brasília,  DF.  Preconizou-se  que  o  desjejum  deveria  suprir  25%  das
necessidades  diárias.  Foi  realizado  questionário  auto-aplicado  semiquantitativo  e  verificação  de  peso  e  estatura  para  cálculo  do  Índice
de  Massa  Corporal  (IMC)  percentilar,  com  214  adolescentes;  185  (86,4%)  dos  pesquisados  eram  eutróficos,  19  (8,9%)  tinham
sobrepeso  e  10  (4,7%),  apresentavam  baixo  peso,  na  faixa  etária  entre  15  e  19  anos,  de  ambos  os  sexos.  Efetuou-se  a  análise  descritiva
das  variáveis  e  os  testes  de  Qui-Quadrado  de  Pearson,  teste  da  Razão  de  Verossimilhança  (Likehood  Ratio  Chi-Square),  teste  de
Mantel  Haenszel  e  o  teste  de  tendência  de  Cochran-Armitage.  Estabeleceu-se  nível  de  confiança:  p  valor  <0,05.  Verificou-se  que  o
desjejum  foi  consumido  em  casa,  pela  maioria  dos  estudantes  pesquisados  (77,6%),  entre  6  e  7  horas,  com  freqüência  diária.  Relativo
às  calorias  consumidas  no  desjejum,  tanto  as  alunas  quanto  os  alunos  consomem  até  25%,  a  média  por  todos  os  estudantes  foi  de
16,5%.  Para  o  sexo  masculino  foi  de  16,7%  e  para  o  feminino  16,4%  das  calorias  necessárias.  O  pão  e  o  leite  com  achocolatados  foram
os  alimentos  mais  consumidos  e,  entre  os  menos  consumidos,  ovos,  presunto,  iogurte,  frutas  e  bolo.  Conclui-se  que  esses  resultados
apontam  a  necessidade  de  intervenções  nutricionais  na  categoria  estudada,  principalmente  com  relação  à  escolha  de  alimentos
saudáveis.
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Título: Expectativas: o que os jovens desejam para o futuro próximo?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006131021018007P6

Palavra Chave: expectativas - jovens - educação.

Resumo:  Este  estudo  teve  como  objetivo  identificar  e  analisar  as  expectativas  quanto  ao  futuro  dos  jovens  que  cursam  o  último  ano  do
ensino  médio.  Para  tanto  foi  realizada  uma  pesquisa  de  campo  envolvendo  os  alunos  do  último  ano  do  ensino  Médio  do
ISERJ(Instituto  Superior  de  Educação  do  Rio  de  Janeiro).  O  procedimento  metodológico  do  estudo  foi  permeado  por  uma  diversidade
de  abordagens:  aplicação  de  questionários,  entrevistas  e  observações  dos  mais  variados  momentos  escolares  dos  jovens.  Apoiados  nos
objetivos  do  estudo  e  nas  informações  e  dados  obtidos  foram  estabelecidos  eixos  norteadores  para  a  organização,  análise  e  reflexão  dos
resultados.  Entre  os  aspectos  encontrados  durante  a  pesquisa  é  focalizado  pelos  jovens,  a  difícil  tarefa  de  escolher  os  rumos  a  seguir
após  a  conclusão  do  ensino  médio,  ganhando  destaque  o  ingresso  no  curso  superior  através  do  concurso  vestibular,  e  as  dificuldades  a
serem  enfrentadas  para  a  inserção  no  mundo  do  trabalho.  Os  jovens  consideram  que  o  conhecimento  adquirido  na  escola  não  contribui
na  vida  cotidiana  e  a  valorização  do  diploma  é  associada  a  uma  exigência  social  e  não  efetivamente  a  um  saber  significativo  para  a  vida
futura,  constiuindose  uma  das  principais  contradições  encontrada  no  estudo.  Como  sugestão,  foi  destacado  que  a  escola  e  o  poder
público  tomem,  como  uma  de  suas  responsabilidades,  o  investimento  em  mecanismos  que  promovam  o  fortalecimento  do  capital  social
dos  jovens.  A  promoção  de  debates  sobre  o  ensino  superior  e  o  mundo  do  trabalho  no  interior  das  escolas  de  ensino  médio,  com
profissionais  de  áreas  distintas  viabilizando  o  diálogo  e  a  troca  entre  os  jovens,  também  aparece  como  sugestão  de  trabalho  a  ser
desenvolvido.  A  busca  pela  valorização  do  jovem,  o  respeito  a  sua  autonomia,  o  estímulo  à  participação  cidadã  juvenil  por  intermédio
de  discussões  sobre  diversos  temas  que  perpassam  a  juventude  e  a  contemporaneidade  nas  escolas  -  embasadas  na  experiência  e  na
linguagem  dos  jovens  -  foram  um  dos  caminhos  aqui  apontados  para  que  as  expectativas  de  futuro  dos  jovens  possam  ser  mais  seguras
e  menos  nebulosas.
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Título: Escala de estratégias metacognitivas de leitura para o ensino médio: evidências de validade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061533050015005P8

Palavra Chave: psicometria; metacognição; compreensão;técnica de cloze.

Resumo:  O  presente  estudo  teve  por  objetivo  buscar  evidências  de  validade  para  uma  escala  de  estratégias  metacognitivas  de  leitura.
Participaram  641  estudantes  do  Ensino  Médio  de  escolas  públicas  e  particulares,  com  idade  entre  14  e  17  anos  (M=15,67  e  DP=1,19).
Os  instrumentos  utilizados  foram  a  Escala  de  Estratégias  Metacognitivas  de  Leitura  -  Ensino  Médio  e  a  Prova  de  Compreensão  em
Leitura  elaborada  pela  técnica  de  Cloze.  A  média  escolar  do  participante  em  Língua  Portuguesa  foi  utilizada  como  medida  de
rendimento  acadêmico.  A  análise  dos  resultados  revelou  maior  uso  das  estratégias  de  solução  de  problemas  (M=15,38;  DP=4,78).  O
momento,  no  qual  os  estudantes  revelaram  usar  mais  estratégias,  foi  durante  a  leitura  (M  =26,81;  DP  =7,91).  Verificou-se  que  há
diferenças  quanto  ao  gênero,  idade,  tipo  de  escola,  série  e  o  turno  freqüentado.  Na  análise  dos  itens  da  escala  com  a  Prova  de
Compreensão  em  Leitura,  identificou-se  correlação  significativa  (p<0,05)  para  48,72%  dos  itens.  Quanto  ao  rendimento  acadêmico,  a
correlação  foi  positiva  e  significativa  para  18%  dos  itens.
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Título: As Temporalidades no Cotidiano de Jovens Porto-Alegrenses

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063642001013001P5

Palavra Chave: Mundo da vida, Juventudes, Gênero.

Resumo:  A  Dissertação  analisou  o  cotidiano  de  jovens  estudantes  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  de  Porto  Alegre.  O  conceito
de  mundo  da  vida  foi  utilizado  para  caracterizar  as  relações  intersubjetivas  vivenciadas  pelos  jovens  em  seu  cotidiano.  Na  perspectiva
de  Alfred  Schütz,  o  mundo  da  vida  é  o  mundo  intersubjetivo  em  que  vivemos  e  que  se  apresenta  à  nossa  experiência  e  interpretação.
As  juventudes  são  concebidas  em  uma  perspectiva  sociológica,  para  além  de  um  período  de  transição,  são  tomadas  em  sua  constituição
plural,  reconhecendo  a  especificidade  de  uma  etapa  da  vida.  O  gênero  é  compreendido  como  uma  relação,  que  materializa  as  relações
de  poder  entre  os  sexos  e  atualiza  os  particularismos  patriarcais  presentes  no  grupo  social.  O  objetivo  principal  da  pesquisa  foi
compreender  como  o  cotidiano  de  jovens  estudantes  do  Ensino  Médio  é  estruturado,  em  relação  aos  aspectos  de  gênero  e  ao  tempo  de
estudo  e  trabalho.  Em  relação  ao  conceito  de  mundo  da  vida,  a  intenção  foi  depreender  os  códigos  de  referência  presentes  no  cotidiano
dos  jovens,  a  partir  das  suas  temporalidades.  A  pesquisa  foi  realizada  através  do  mapeamento  dos  usos  do  tempo  de  cerca  de  400
jovens.  Cada  jovem  preencheu  dois  diários  de  usos  do  tempo,  um  no  dia  da  semana  e  outro  no  domingo.  A  tabulação  dos  dados,  no
SPSS,  computou  os  eventos  e  suas  durações.  Através  da  análise  preliminar  dos  dados,  foram  construídas  quatro  rotinas  típicas,  para  a
seleção  de  jovens  a  serem  entrevistados.  A  entrevista  ocorreu  com  quatorze  jovens,  conversando  sobre  a  sua  rotina  e  sobre  o
significado  da  educação  e  do  trabalho  em  sua  vida.  Os  dados  quantitativos  compuseram  as  categorias  "tempos  para  si",  "tempos  de
estudo",  "tempos  de  trabalho  -  formal  e  doméstico"  e  "tempos  de  lazer".  Em  cada  um,  priorizou-se  a  análise  por  sexo  e  faixa  etária,
com  o  objetivo  de  perceber  se  o  gênero  se  constitui  como  um  código  de  referências  para  o  cotidiano  dos  jovens.  Os  usos  do  tempo  de
estudo  e  trabalho,  principalmente  o  trabalho  doméstico,  indicam  maior  alocação  de  jovens  do  sexo  feminino  do  que  jovens  do  sexo
masculino.  Além  do  gênero,  o  princípio  de  reciprocidade,  que  indica  a  responsabilidade  de  cada  membro  do  grupo  doméstico  para  a
sua  manutenção,  foi  percebido  como  um  código  de  referências  para  o  cotidiano  destes  jovens.
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Título: O conceito de violência escolar na perspectiva dos discentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006853003012001P9

Palavra Chave: Violência Escolar, Discentes, Ensino Mádio.

Resumo:  Este  estudo,  de  natureza  exploratória,  teve  em  vista  investigar  o  conceito  de  violência  escolar  da  perspectiva  de  discentes  do
Ensino  Médio,  comparando-o  com  a  perspectiva  de  docentes,  também  do  Ensino  Médio,  segundo  a  pesquisa  anterior  desse  Programa.
A  partir  das  noções  sobre  violência,  foi  elaborado  e  aplicado  um  questionário  em  uma  escola  pública  e  uma  particular  do  Distrito
Federal,  em  turmas  de  1ª.  série  do  Ensino  Médio  regular  de  cada  estabelecimento,  os  mesmos  selecionados  para  a  pesquisa  sobre  os
professores.  A  escolha  da  primeira  série  se  deve  à  sua  heterogeneidade,  já  que  serve  como  gargalo  seletivo  do  fluxo  de  discentes
oriundos  do  Ensino  Fundamental,  incidindo  sobre  ela,  com  mais  intensidade,  o  afastamento  por  abandono  e  a  reprovação.  Os  dados
mostram  que  existe  uma  diferença  significativa  no  modo  como  os  discentes  e  docentes  percebem  a  violência,  o  que  pode  gerar
potenciais  conflitos.  Os  estudantes  de  ambas  as  Instituições  não  conseguem  aquilatar  o  possível  prejuízo  que  a  violência  simbólica
pode  causar  às  relações  sociais.  Dos  dados  obtidos  destaca-se  a  existência  de  dificuldades  na  compreensão  do  significado  do  conceito
de  "violência  escolar"  nas  escolas  pesquisadas,  o  que  leva  à  recomendação  de  que  a  partir  de  conhecimentos,  atitudes  e  práticas  de
alunos  e  professores,  cada  estabelecimento  desenvolva  canais  de  comunicação  comuns  com  vistas  a  melhorar  o  clima  interno  da  escola
e  a  aprendizagem.
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Título: Espaços reais e imaginados: um estudo de desenhos de alunos em escolas públicas de Goiânia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006152001016024P3

Palavra Chave: Desenhos - escolas públicas - espaços.

Resumo:  O  espaço  escolar  constrói  sentidos  e  significados  de  cotidianos,  vivências  e  convivências  que  fluem  através  de  práticas,
idéias,  conceitos  e  valores.  Objeto  deste  estudo,  o  espaço  escola  se  constitui  como  um  lugar  de  ricas  e  variadas  memórias.  Esta
pesquisa  busca  compreender  como  alunos  do  Ensino  Público  de  Goiânia  percebem,  representam  e  imaginam  suas  escolas.  Foram
selecionadas  duas  escolas  da  região  central  da  cidade  e  uma  turma  de  1°  ano  do  Ensino  Médio  de  cada  escola.  O  espaço  da  escola  é
cenário  de  vivências,  de  interações  sociais  e  trocas  culturais,  afetivas,  de  valores  e  interesses.  Solicitei  aos  alunos  que  fizessem  uma
representação  do  espaço  escolar  através  de  desenho,  e  uma  segunda  representação,  também  através  do  desenho,  de  espaços  escolares
imaginados.  Após  observação  e  comentários  sobre  fotografias  de  espaços  da  escola  os  alunos  fizeram  seus  desenhos  em  papel  A4
utilizando  materiais  familiares  ao  grupo  (lápis  preto  e  canetas  esferográficas  de  várias  cores).  Para  o  segundo  desenho,  sugeri  que
criassem  uma  distinção  entre  a  condição  física  atual  da  escola,  preenchida  pela  experiência  cotidiana,  e  um  espaço  imaginado,  passível
de  ser  construído,  através  do  desenho,  mesmo  sem  ter  sido  vivido.  Com  o  objetivo  de  colocar  em  discussão  as  representações  de
espaços  reais  e  imaginados  e,  como  recurso  para  provocar  idéias,  foram  feitas  duas  entrevistas  de  grupo  focal  em  cada  escola  com  a
participação  de  aproximadamente  oito  alunos  em  cada  grupo.  Os  grupos  foram  definidos  pelos  alunos,  responsáveis,  também,  pela
definição  do  dia  e  hora  dos  encontros.  Refletir  sobre  o  espaço  escolar,  partindo  do  real  e  buscando  o  imaginário  insere  esse  espaço
numa  condição  pós-moderna.  A  pós-modernidade  possibilita  imaginar  mundos  diferentes  daquele  que  vivemos  e  as  imagens  que
vemos  e  criamos  contribuem  para  esta  ação.  Os  desenhos  mostram  uma  diversidade  de  sentimentos  e  experiências  de  um  grupo
especifico,  situado  em  momento  e  espaço  determinados.  Os  alunos  atribuem  sentidos  aos  espaços  que  desenham  e  destacam  formas  de
convivência  e  de  aprendizagem.  Reconhecimento,  conscientização  e  colaboração  foram  os  temas  em  torno  dos  quais  os  alunos  reviram
suas  escolas.
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Título: Fatores associados à depressão e baixa auto-estima em adolescentes, estudantes do ensino médio de 
uma escola pública do município de São Paulo, SP

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20069333002010067P7

Palavra Chave: Adolescentes, Depressão, Auto-estima.

Resumo:  Introdução  -  A  depressão  e  a  baixa  auto-estima  na  adolescência  tem  sido  objeto  de  crescente  preocupação  entre  clínicos,
professores  e  hebiatras,  visto  que  seu  reconhecimento  vem  aumentando  ao  longo  dos  anos.  Objetivo  -  Investigar  os  fatores  associados  à
depressão  e  à  baixa  auto-estima  em  estudantes  do  ensino  médio,  com  idades  de  14  a  18  anos  de  uma  escola  pública  da  cidade  de  São
Paulo.  Métodos  -  Estudo  anterior  de  ensino  médio  em  uma  escola  pública,  não  discutiu  especificamente  a  depressão  e  a  auto-estima  na
adolescência.  O  banco  de  dados  criado  em  2001  por  Fischer  et  al  (2003  a)  com  base  em  questionários  sobre  condições  de  vida,  saúde  e
trabalho  foi  reexaminado  focalizando  os  fatores  associados  à  depressão  e  baixa  auto-estima  através  de  escalas  de  depressão  e  de
auto-estima  de  Spitzer  (1999),  e  aplicando-se  análises  de  regressão  logística  múltipla.  Resultados  -  Sintomas  depressivos  foram
observados  em  7,5%  dos  estudantes  deste  estudo.  As  taxas  encontradas  dentre  os  alunos  do  sexo  masculino  e  feminino  foram  de  4,3%
(15/345)  e  10,3%  (39/379),  respectivamente.  As  taxas  quanto  à  situação  ocupacional  foram  de  6,0%,  7,4%  e  9,6%  dentre  os  estudantes
não  trabalhadores,  trabalhadores  e  desempregados,  respectivamente.  A  regressão  logística  mostrou  que  os  fatores  associados  aos
distúrbios  depressivos  são:  baixo  escore  na  auto-avaliação  da  saúde  (odds  ratio  -  OR=  5,78),  ser  do  sexo  feminino  (OR=  2,45)  e
consumo  de  bebidas  alcoólicas  (OR=2,35).  Observou-se  alta  prevalência  de  baixa  auto-estima:  em  38,7%  dos  adolescentes,  com  taxas
de  34,8%  (120/345)  e  42,2%  (160/379)  dentre  os  alunos  do  sexo  masculino  e  feminino  respectivamente;  as  taxas  de  baixa  auto-estima
quanto  à  situação  ocupacional  foram  de  40,6%,  34,9%  e  43,4%  dentre  os  alunos  não  trabalhadores,  trabalhadores  e  desempregados,
respectivamente.  Os  fatores  associados  à  baixa  auto-estima  foram:  problemas  na  família  (OR=1,49);  problemas  na  escola  (OR=1,53);
tabagismo  (OR=1,72);  consumo  de  álcool  (OR=1,40);  dificuldade  de  concentração  na  escola  algumas  vezes  (OR=  1,91)  ou  sempre
(OR=  3,17);  não  praticar  atividade  física  (OR=  1,61);  problemas  financeiros,  alguns  (OR=  1,56)  ou  muitos  (OR=  1,47).  O  fato  do
estudante  ser  trabalhador  mostrou-se  um  fator  protetor.  Conclusões  -  As  taxas  de  prevalência  de  depressão  e  baixa  auto-estima
observadas  neste  estudo  coincidem  com  aquelas  da  literatura.  Este  estudo  transversal  examinou  dados  das  condições
sociodemográficas,  de  estilo  de  vida  e  trabalho.  Os  fatores  Orassociados  à  depressão  foram  o  baixo  escore  na  auto-avaliação  da  saúde,
ser  do  sexo  feminino  e  o  consumo  de  álcool.  Os  fatores  associados  à  baixa  auto-estima  foram  os  problemas  familiares,  problemas  na
escola,  tabagismo,  consumo  de  álcool,  dificuldade  de  concentração  no  estudo,  não  praticar  atividade  física  e  problemas  financeiros.
Uma  melhor  compreensão  destes  fatores  auxiliaria  na  implementação  de  intervenções  na  família  e  escola  destes  jovens.  Estes  achados
sugerem  que  é  importante  contar-se  com  profissionais  de  saúde  mental  em  escolas  de  ensino  médio,  para  efetuar  rastreios  capazes  de
reconhecer  precocemente  problemas  mentais  e  fornecer  aconselhamento  aos  estudantes,  seus  pais  e  professores.  Estudos  longitudinais
possibilitariam  determinar  as  associações  causa-efeito  da  depressão,  baixa  auto-estima  e  de  outros  transtornos  de  saúde  mental,  bem
como  propiciariam  oportunidades  para  efetuar  as  intervenções  necessárias  nesta  população.
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Resumo:  O  objetivo  da  Dissertação  é  analisar  como  determinadas  práticas  culturais  atreladas  à  música,  podem  atuar  na  constituição  de
identidades  juvenis  na  contemporaneidade.  Práticas  essas  que  foram  vivenciadas  por  alunos  do  Ensino  Médio  noturno,  do  Instituto  de
Educação,  escola  pública  de  Porto  Alegre  no  ano  de  2004,  através  de  um  projeto,  denominado  Projeto  das  Tribos.  Para  a  constituição
do  referencial  teórico  da  pesquisa  realizei  algumas  articulações  entre  os  campos  da  sociologia  das  juventudes,  e  dos  Estudos  Culturais,
dentre  outros,  dessa  maneira  compus  o  que  venho  entendendo  sobre  juventudes,  música  e  práticas  culturais  em  um  contexto  escolar
específico.  Utilizei  como  ferramentas  de  pesquisa,  a  observação  participante,  entrevistas  semi-estruturadas,  análise  de  documentos  e
registros  fotográficos.  Para  a  realização  do  estudo  passei  a  entender  os  saberes  e  as  práticas  culturais  como  as  diversas  ações,  processos
de  significação  e  ressignificação,  empreendidos  e/ou  vivenciados  pelos  jovens.  Nessa  direção,  evidenciou-se  que  os  saberes  e
experimentações  desses  alunos,  dentro  do  espaço  escolar,  são  mais  amplos  e  complexos  do  que  as  relações  estabelecidas  nos  processos
de  ensino-aprendizagem  restritos  às  salas  de  aula.  É  possível  considerar  que  o  espaço  escolar  é  um  produtivo  lugar  de  socialização,  de
convívio,  de  experiências  e  de  constantes  trocas  de  saberes  entre  distintas  juventudes.  Observou-se,  a  partir  do  material  empírico,  a
importância  que  a  música  assume  nos  processos  de  identificação  dos  jovens,  nas  diferentes  maneiras  pelas  quais  criam  e  recriam  seus
grupos  de  pertencimento/amizade  -  as  Tribos  e  nas  formas  através  da  quais  incorporam  características  específicas,  determinadas
preferências  musicais,  modos  de  vestir,  maneiras  de  agir  e  de  marcar  o  próprio  corpo.
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Palavra Chave: Tecnologia-Ensino Médio-Reflexividade-Etnografia-Entrevista.

Resumo:  Esse  trabalho  descreve,  analisa  e  expõe  a  falta  de  confiança  dos  jovens  na  escola,  a  falta  de  segurança  ontológica
(GIDDENS,  1990),  e  a  preocupação  com  as  desigualdades  sociais  relatadas  por  eles.  Explica  situações  sobre  a  dinâmica  social  onde  se
evidenciou  a  questão  da  desigualdade  e  violência  social  como  fatores  que  interferem  na  escola  e  na  vida  dos  jovens.  Descreve  ainda  de
maneira  mais  ampla  as  percepções  de  jovens  alunos  do  Ensino  Médio,  a  partir  de  suas  reflexões  sobre  o  contraste  tecnológico  entre  a
escola  e  a  sociedade.  Os  jovens  participantes  são  alunos  e  alunas  de  uma  escola  pública  da  baixada  fluminense  do  Rio  de  Janeiro.  Os
dados  foram  coletados  através  de  pesquisa  qualitativa  de  abordagem  etnográfica  e  os  instrumentos  utilizados  foram  a  entrevista
semi-estruturada  e  o  vídeo  etnográfico.  A  pesquisa  foi  realizada  no  período  entre  outubro  2005  a  abril  2006.  As  análises  foram
processadas  pelo  método  indutivo,  em  que  se  considerou  o  conteúdo  das  falas  dos  participantes  como  principal  fonte  de  significação  de
dados  e  apreensão  do  conhecimento  sobre  tecnologia  por  eles  expresso  como  padrão  primário.  Dez  categorias  foram  levantadas  para
explicar  o  entendimento  que  esses  jovens  expressaram  sobre  a  utilização  da  tecnologia  em  suas  vidas.  As  categorias  utilizadas  nesses
textos  perpassam  as  temáticas  sobre  a  violência,  as  desigualdades  sociais  e  conscientização.  Esses  temas  e  suas  análises  se  entrecortam
numa  tessitura  de  temas  não  diretamente  relacionados  a  tecnologia,  explorando  e  dando  voz  aos  participantes  quando  falavam  sobre  as
suas  vidas  na  escola  e  na  comunidade.  O  ponto  principal  da  conclusão  é  que  os  alunos  foram  reflexivos  em  suas  análises  da  realidade
tecnológica  em  que  vivem  explorando  de  maneira  singular  as  desigualdades  existentes  na  sociedade  e  os  contrastes  que  enfrentam  no
dia  a  dia  na  escola.  Foram  críticos  à  escola  e  conscientes  sobre  o  futuro  sem  tecnologia,  sonhadores  sobre  uma  realidade  virtual,  uma
escola  tecnológica  com  computadores,  curso  de  informática  e  professores  e  diretores  que  lhes  dêem  atenção.
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Palavra Chave: consumo de álcool; julgamento sócio-moral; adolescentes.

Resumo:  O  uso  de  substâncias  psicoativas,  legais  e  ilegais,  é  uma  questão  presente  e  muito  discutida  na  sociedade  contemporânea,
especialmente  quando  os  usuários  são  adolescentes.  Particularmente  as  drogas  legais,  álcool  e  tabaco,  são  as  mais  usadas  e  o  consumo
entre  os  adolescentes  pode  ter  conseqüências  sociais,  legais  e  relacionadas  à  saúde.  Levantamentos  sobre  o  uso  do  álcool  mostram  que
essa  conduta  começa  no  início  da  adolescência,  no  convívio  familiar  ou  nos  grupos  de  colegas.  Essa  situação  indica  que  a  conduta  de
beber  é  construída  socialmente,  desta  forma,  esta  pesquisa  tem  por  objetivo  identificar  o  padrão  de  uso  de  bebidas  alcoólicas  e
investigar  o  contexto  de  uso  entre  alunos  do  ensino  médio  de  uma  cidade  de  pequeno  porte  do  interior  do  estado  de  São  Paulo  e  ainda
como  esses  estudantes  julgam  sócio-moralmente  o  uso  de  drogas  legais,  ilegais,  assim  como  condutas  morais,  sociais,  pessoais  e  de
prudência.  Para  avaliar  os  julgamentos  e  classificações  dessas  condutas,  utiliza-se  da  teoria  de  domínios  sociais  de  E.  Turiel.  A
pesquisa  constou  de  duas  etapas.  Na  primeira,  realizou-se  o  levantamento  inicial  (screening),  no  qual  investigou-se  o  padrão  de
consumo  de  álcool,  com  o  Alcohol  Use  Disorders  Identification  Test  -  AUDIT,  o  nível  socioeconômico,  religião  e  uso  de  álcool
problemático  na  família.  Na  segunda  etapa,  a  entrevista,  investigou-se  a  quantidade  e  a  freqüência  de  uso  de  álcool,  o  julgamento
sócio-moral,  a  fim  de  avaliar-se  em  que  domínios  sociais  os  adolescentes  colocam  certas  condutas,  e  quinze  questões  foram  elaboradas
objetivando-se  conhecer  o  contexto  de  uso  de  álcool.  O  AUDIT  identificou  22,3%  de  alunos  como  positivos  (pontuaram  oito  ou  mais
no  teste).  Os  resultados  mostram  que  ser  do  sexo  masculino,  freqüentar  as  aulas  no  período  noturno,  não  pertencer  a  uma  religião  e  ter
familiar  que  faz  uso  problemático  de  álcool  são  fatores  de  risco  para  o  uso  excessivo  de  bebida.  Tanto  os  adolescentes  que  fazem  uso
excessivo,  como  aqueles  que  não  bebem,  ou  fazem  uso  moderado,  colocam  o  uso  de  drogas  (legais  e  ilegais)  no  domínio  pessoal.  Esses
resultados  mostram  que,  embora  os  jovens  julguem  como  errado  o  uso  de  drogas  legais  e  ilegais,  eles  consideram  que  estão
prejudicando  somente  a  eles.  Os  resultados  referentes  ao  contexto  de  uso  de  álcool  mostraram  que  os  adolescentes  iniciam  o  uso  em
casas  de  familiares,  sob  o  olhar  deles  e  posteriormente  passam  a  beber  em  festas  com  amigos.  A  média  de  idade  da  experimentação  é
de  13,56  e  a  cerveja  foi  a  bebida  preferida.  A  maioria  bebe  "por  costume"  ou  "por  diversão".  Conclui-se  que  o  tanto  o  hábito  de  beber
quanto  os  julgamento  dos  adolescentes  com  relação  ao  uso  de  drogas  apresenta  características  distintas  dos  adultos.  E  são  essas
peculiaridades  que  possibilitam  realizar  trabalhos  de  prevenção  e/ou  intervenção  de  maior  eficácia.
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Resumo:  A  temática  deste  trabalho  trata  da  qualidade  na  educação.  Temática  que  nos  últimos  anos  passou  a  ser  objeto  de  preocupação
e  discussão  nacional.  Seu  objetivo  geral  é  discutir  as  representações  sociais  dà  "escola  de  qualidade",  buscando  captar  o  sentido  que  o
termo  qualidade  tem  para  os  alunos  das  escolas  públicas  e  particulares.  Em  específico,  visa  identificar  fatores  que  contribuem  para  a
qualidade  na  escola  e  levantar  indicadores  de  qualidade.  Para  dar  conta  da  qualidade  como  objeto  de  estudo,  recorreu-se  à  teoria  das
representações  sociais  de  Serge  Moscovici  e  à  teoria  da  leitura  da  fotografia  como  signo.  Para  captar  as  diferentes  leituras  sociais  da
qualidade  da  educação,  recorreu-se  a  uma  metodologia  apoiada  em  recursos  iconográficos,  através  de  estímulos  visuais  de  14  fotos  de
espaços  escolares  da  cidade  de  Teresina-PI.  Foram  entrevistados  60  sujeitos.  Com  vistas  a  atingir  os  objetivos  da  pesquisa,  foram
criadas  situações-problema,  envolvendo  as  fotos  dos  espaços  escolares  nas  5  etapas  da  pesquisa,  visando  apro:fi.mdar  o  conhecimento
sobre  os  conteúdos  de  ordem  mais  subjetiva  que  orientam  a  apreensão  do  objeto  em  questão.  Os  procedimentos  analíticos  utilizados
foram:  análise  multivariada  (análise  dos  componentes  principais),  análise  de  freqüências  e  análise  de  conteúdo.  Constatou-se  que  a
qualidade  na  educação  mais  valorizada  está  associada  a  escolas  particulares.  Os  espaços  escolares  das  escolas  públicas  foram
desvalorizados  pela  maioria  dos  sujeitos  da  pesquisa.  Segundo  os  sujeitos,  a  escola  de  qualidade  deve  apresentar  uma  boa  gestão  e
organização  do  espaço  escolar,  boa  estrutura  fisica,  novas  tecnologias,  conforto,  biblioteca,  segurança,  bom  ensino,  bons  alunos  e  bons
professores.  Foram  esses  os  indicadores  de  qualidade  na  educação  compartilhados  por  alunos  das  escolas  públicas  e  particulares.
Outros  indicadores  foram  ressaltados:  a  aparência  do  prédio  escolar,  a  presença  de  laboratório,  sala  de  estudos.  A  escola  de  qualidade
valorizada  pelos  alunos  está  atrelada  à  identificação  de  elementos  simbólicos  representativos  do  sentido  que  a  escola  guarda  e  que,
provavelmente,  tais  elementos  determinem  um  padrão  de  qualidade  que  as  escolas  públicas  e  particulares  deveriam  possuir.  Conclui-se
que  o  foco  de  interesse  dos  sujeitos  encontra-se  nos  nove  indicadores  de  qualidade.  Dentre  esses  indicadores,  ocupam  a  centralidade  de
uma  escola  de  qualidade  o  professor,  a  gestão  escolar  e  novas  tecnologias.
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Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  investigar  posturas  e  procedimentos  do  professor  que  contribuem  para  a  construção  de  um
clima  favorável  ao  processo  educativo.  No  desenvolvimento  da  pesquisa,  trabalhei  com  25  alunos  formandos  do  ensino  médio  de  uma
Escola  Estadual.  Inicialmente  por  meio  de  um  diálogo  aberto,  os  participantes  foram  informados  dos  objetivos  do  trabalho.  Em  um
segundo  momento  lhes  foi  solicitado  que  relatassem  de  forma  minuciosa  através  de  relatos  textuais  quais  as  características  dos  seus
professores  que  favoreciam  a  construção  de  um  relacionamento  interpessoal  positivo,  transformando  a  sala  de  aula  em  um  ambiente
onde  eles  sentissem  prazer  em  permanecer.  O  trabalho  se  preocupou  em  analisar  mais  especificamente  as  relações  interpessoais
positivas  desenvolvidas  pelo  professor,  evidenciando  a  importância  e  a  necessidade  de  que  a  escola  se  constitua  em  um  local
privilegiado,  na  promoção  das  habilidades  relacionais  dos  envolvidos  com  o  processo  educacional.  A  pesquisa  conclui  que  o
surgimento  das  competências  dos  professores  ocorre  com  naturalidade  a  partir  de  um  relacionamento  interpessoal  positivo,  pelo  fato  de
que  ao  valorizar  os  saberes  do  outro  como  parte  integrante  do  processo  de  construção  do  conhecimento,  o  professor  equilibra  os
aspectos  formais  e  políticos  de  sua  prática  pedagógica,  e  dessa  forma  possibilita  a  criação  de  espaços  de  diálogos  que  ultrapassam  os
limites  da  racionalidade  das  disciplinas,  construindo  conhecimentos  com  a  possibilidade  de  intervenção  social.
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Título: Um Estudo da Aplicação das Teorias da Expectativa e da Ancoragem na Motivação para o 
Desempenho de Estudantes do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062523001011021P2

Palavra Chave: Motivação; médio e profissionalizante; Teoria da Expectativa.

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  discussão  em  torno  do  desempenho  escolar  de  estudantes  e  dois  fatores  supostamente  seus
determinantes:  a  motivação  para  o  estudo  e  a  âncora  deste  desempenho,  entendendo-se  por  âncora  um  viés,  que  neste  caso  é  a  nota
mínima  para  passar.  Trata-se  de  uma  pesquisa  empírica,  um  "survey"  que  consistiu  na  análise  de  dados  de  424  questionários
respondidos  por  alunos  do  2º.  Grau,  curso  médio  e  técnico  profissionalizante  da  Escola  Agrícola  de  Jundiaí  -  UFRN,  sobre  "Motivação
para  estudar".  Para  a  análise  da  motivação  utilizou-se  a  Teoria  da  Expectativa  de  Vroom  (1964)  e  para  a  âncora,  o  conceito  formulado
por  Tversky  e  Kahneman  (1974).  Os  principais  resultados  sugerem  que,  embora  exista  força  motivacional  para  obter  o  desempenho,  a
nota  média  mínima  para  passar  acaba  por  gerar  uma  âncora  de  desempenho  baixo,  tornando-se  a  meta  dos  alunos.  Não  se  obteve
relação  entre  motivação  e  meta  de  desempenho,  o  que  sugere  que  a  força  do  sistema  escolar  supera  a  motivação  dos  alunos  em
determinada  matéria.  Estes  resultados  estariam  apontando  para  uma  direção  importante  relacionada  ao  limite  imposto  aos  professores,
de  motivarem  seus  alunos  para  maior  desempenho,  diante  de  um  sistema  escolar  que  dirige  para  a  média  estabelecida.
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Título: Habitus de gênero e experiência escolar: jovens gays no Ensino Médio em São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200610633002010001P6

Palavra Chave: educação, gênero, habitus, masculinidades homossexuais.

Resumo:  Este  trabalho  investiga  a  produção  de  masculinidade  de  jovens  estudantes  homossexuais  durante  o  Ensino  Médio.  Inicia  com
uma  reflexão  que  visa  a  articular  os  conceitos  de  gênero  de  Joan  Scott,  de  sexualidade  de  Jeffrey  Weeks,  de  habitus  de  Pierre
Bourdieu,  de  experiência  social  e  escolar  de  François  Dubet  e  de  preconceitos  de  Agnes  Heller.  Na  análise,  realizada  com  base  em
entrevistas  com  alunos  secundários  de  escolas  públicas  e  privadas  da  cidade  de  São  Paulo,  ressaltaram-se  diversos  elementos  das
trajetórias  escolares  dos  sujeitos  pesquisados.  Constatam-se  diversas  contradições  que  revelam  a  instituição  de  ensino,  de  um  lado,
como  um  lugar  ainda  permeado  pela  homofobia,  marcado  pela  violência  física  e  verbal,  pelas  pressões  que  reiteram  o  padrão
heterossexual  e  pela  constante  referência  à  homossexualidade  como  não-lugar;  de  outro,  como  espaço  onde  também  se  observam  o
revide  às  agressões,  situações  de  acolhimento  e  aceitação  pelos  colegas  bem  como  o  empoderamento  resultante  da  transgressão  das
normas  de  gênero,  possibilitados  pelos  movimentos  feminista  e  GLBT  (gays,  lésbicas,  bissexuais  e  transgênero).
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Código: 1587

Título: Corpo e juventude: a nomeação do outro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20068842001013001P5

Palavra Chave: Corpo, juventude, alteridade, subjetivação.

Resumo:  A  pesquisa  trata  de  uma  temática  específica:  as  formas  e  contornos  que  o  corpo  adquire  na  subjetivação  de  si  e  do  outro,
como  lugar  de  identificação  na  contemporaneidade.  O  objetivo  geral  da  pesquisa  consiste  em  procurar  compreender  a  relevância  que  o
corpo  assume  atualmente  nos  modos  de  nomeação  do  outro  jovem,  e  de  que  modo  isso  estaria  afetando  os  sujeitos.  Para  tanto,
realizamos  uma  análise  de  imagens  sobre  corpos  jovens  e  um  estudo  sobre  depoimentos  de  estudantes  a  respeito  do  tema,  a  fim  de
problematizar  discursos  e  práticas  diversas  que  se  produzem  e  circulam  relacionadas  a  esse  debate.  Em  termos  metodológicos,
trabalhamos  com  dois  grupos  focais,  de  12  alunos  do  Ensino  Médio,  na  faixa  de  idade  entre  15  e  18  anos,  que  discorreram  sobre  28
fotografias  de  corpos  jovens  e  sobre  seqüências  de  dois  filmes.  Utilizando  conceitos  como  alteridade,  corpo,  juventude,  diferença  e
subjetividade,  de  autores  como  Jurandir  Freire  Costa,  Francisco  Ortega,  Michel  Foucault  e  Denise  SantAnna,  entre  outros,  pudemos
concluir,  mesmo  provisoriamente,  que  a  imagem  do  corpo  parece  estar  regulando,  em  grande  medida,  as  relações  entre  os  jovens,  de
forma  a  qualificar,  caracterizar  e  ordenar  o  outro,  assim  como  definir  seu  respectivo  pertencimento  nas  esferas  sociais.  Os  depoimentos
coletados  indicam  que  as  relações  nessa  sociedade  e  cultura  parecem  estar  construídas  em  torno  de  um  apelo  fortemente  idealizado
sobre  a  imagem,  em  relação  à  qual  os  indivíduos  se  vêem  entre  a  resistência  e  a  submissão.
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Título: Sentidos e significados da escola para o adolescente em semiliberdade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20064433005010002P5

Palavra Chave: Não tem.

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  é  investigar  e  analisar  os  sentidos  e  significados  da  escola  para  adolescentes  em  semiliberdade.  As
indagações  que  nortearam  o  trabalho  foram:  qual  o  significado  e  o  sentido  da  escola  regular  para  os  adolescentes  em  semiliberdade  que
são  obrigados  a  freqüentá-la?  O  que  essa  situação  representa  em  suas  vidas?  Para  respondê-las,  realizei  entrevistas  com  adolescentes
em  semiliberdade,  que  se  encontram  inseridos  em  escola  de  ensino  médio  regular  do  sistema  estadual  de  São  Paulo  As  posições
tradicionalmente  defendidas  postulam  que  esses  sujeitos  privados  de  liberdade  deveriam  freqüentar  uma  escola  especial.  No  entanto,
outra  posição  é  defendida  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  apontando  a  escola  como  um  direito  de  todos  e  esse  adolescente
em  conflito  com  a  lei  como  prioridade  absoluta,  tendo  direito  ao  acesso  a  um  processo  pedagógico  que  respeite  sua  individualidade.  É
fundamental  contextualizar  historicamente  as  instituições  escolares  e  esses  adolescentes,  atribuindo  a  aspectos  culturais  e  sociais  a
fonte  das  diferenças  entre  os  sujeitos.  A  metodologia  utilizada  nesta  pesquisa  insere-se  no  paradigma  da  pesquisa  qualitativa.
Constituiu-se  de  entrevistas  semi-estruturadas  com  adolescentes  e  buscou-se  identificar,  nas  entrelinhas  de  suas  falas,  o  momento
vivido  por  estes  adolescentes,  na  escola,  e  os  sentidos  e  significados  que  atribuem  a  ela,  à  sua  vida  nela.  A  partir  da  análise  dos  dados,
verificou-se  que  os  adolescentes  se  apropriam  de  significados  sociais  da  escola  semelhantes  aos  presentes  na  sociedade  e  que
configuram  sentidos  singulares.  A  escola  foi  significada  como  um  espaço  de  aprendizagem  e  sociabilidade,  ou  seja,  a  escola  em  suas
vidas  é  de  um  lugar  para  a  inserção  social.  A  partir  dos  pressupostos  de  Lev  Semionovich  Vigotski  (1896-1934),  na  perspectiva
histórico-cultural  do  desenvolvimento  humano  e  suas  implicações  metodológicas  de  pesquisa,  as  respostas  foram  buscadas  no  âmbito
das  significações:  o  que  é  o  desenvolvimento  desses  adolescentes,  qual  a  sua  inserção  no  mundo  simbólico  e  da  cultura  e  como  cada
um  se  apropria  da  escola,  no  contexto  vivido.

Data Pesquisa: 15/12/2008

Autor: Mariangela Arone

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 16/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do aluno

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 1.588 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1589

Título: A Ação Coletiva dos Estudantes Secundaristas: passe livre na cidade do Rio de Janeiro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061031003010001P0

Palavra Chave: Movimento Estudantil Secundarista, Participação Política .

Resumo:  A  pesquisa  desenvolvida  para  a  dissertação  de  mestrado  investigou  ação  coletiva  estudantil  que  culminou  na  aprovação  na
Câmara  Municipal  de  Vereadores  do  Rio  de  Janeiro,  do  Artigo  151  da  Lei  Orgânica  que  instituiu  o  Passe  Livre  nos  transportes
coletivos  no  Município  do  Rio  de  Janeiro  para  estudantes  de  escolas  públicas  do  ensino  médio.  Verificou-se  que  as  lideranças
estudantis  que  estavam  na  direção  da  Associação  Municipal  de  Estudantes  Secundarista  tiveram  importante  papel  na  aprovação  do
projeto  de  lei  e  na  posterior  legitimação  e  manutenção  do  mesmo.  O  estudo  demonstrou  que  os  jovens  foram  sujeitos  e  atores  da  ação,
desencadeada  em  virtude  dos  espaços  de  socialização  política  que  foram  construídos  no  percurso  de  suas  trajetórias  e  também  pela
capacidade  dos  mesmos  em  envolver  os  estudantes  nas  lutas  cotidianas  da  escola.  Diferente  do  que  sugere  a  bibliografia  sobre  a
participação  política  dos  jovens  no  final  da  década  de  80,  onde  estes  foram  inscritos  sob  a  ótica  da  apatia  e  da  alienação,  verificou-se  a
existência  de  grupos  juvenis  mobilizados  na  época.  A  pesquisa  focalizou  os  estudantes  que  atuavam  no  movimento  estudantil
secundarista,  mas  especificamente  no  interior  da  AMES,  e  em  especial  as  forças  políticas  da  Convergência  Socialista  e  da  Organização
pela  Juventude  e  Liberdade,  que  geraram  as  condições  para  que  os  jovens  estudantes  de  escolas  públicas  e  privadas  participassem  da
luta  pelo  direito  à  cidade,  intervindo  na  ampliação  das  instituições  democráticas  e  pressionando  o  Estado  para  a  garantia  e  a  ampliação
do  direito  ao  transporte  público  para  estudantes.  O  movimento  do  Passe  Livre  que  marcou  a  história  das  recentes  lutas  sociais  da
cidade  do  Rio  de  Janeiro  aponta  a  importância  dos  jovens  e  de  suas  expressões  coletivas  no  processo  da  construção  de  políticas
públicas,  pois  relata  a  participação  destes  atores  nas  etapas  de  elaboração  do  projeto  de  lei,  definição,  implantação  e  acompanhamento.
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Código: 1590

Título: Auto-Estima no Processo Ensino-Aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063524001015001P4

Palavra Chave: Auto-Estima, Conceito Acadêmico; aspirações; expectativas.

Resumo:  O  presente  estudo  objetivou  um  maior  entendimento  da  auto-estima  e  a  necessidade  de  se  analisar  suas  implicações  no
processo  ensino-aprendizagem  numa  população  de  alunos  adolescentes,  relacionadas  ao  conceito  acadêmico  pessoal  e  social  (pais,
professores  e  amigos),  ao  número  de  reprovações,  às  aspirações,  às  expectativas  e,  às  atitudes,  face  ao  estudo  e  a  futura  profissão.  Tudo
isso  orientou  o  problema  deste  estudo.  Para  tanto,  elegeu-se  uma  amostra  de  40  (quarenta)  alunos  das  primeiras  séries  do  ensino  médio
de  uma  escola  pública,  de  ambos  os  sexos,  com  idade  variando  entre  14  e  20  anos.  Quanto  à  metodologia  utilizada  optou-se  por  uma
abordagem  qualitativa,  tendo  como  instrumento  de  coleta  de  dados  a  aplicação  de  questionários.  Os  resultados  revelaram  que,  apesar
das  reprovações  os  alunos  apresentaram  a  auto-estima  variando  entre  média  e  alta.  Portanto,  eles  se  estimam  e  têm  um  conceito
acadêmico  pessoal  e  social  de  um  bom  estudante.  Suas  aspirações,  expectativas  e  atitudes,  face  aos  estudos  revelaram  que  seus
objetivos  estão  direcionados  a  cursar  a  universidade  e  acham  que  exercerão  a  profissão  que  desejam  no  futuro.
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Título: Comportamentos relacionados à saúde e indicadores de religiosidade am adolescentes escolares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200613741001010039P3

Palavra Chave: Estilo de vida, Saúde, Adolescentes, Religião.

Resumo:  O  comportamento  das  pessoas  é  influenciado  por  uma  complexa  interação  de  variáveis,  entre  as  quais  estão  as  de  cunho
social,  cultural  e  ambiental.  Considerando  a  religião  como  parte  importante  do  contexto  sociocultural,  pode-se  admitir  que  ela  é  um
possível  aspecto  de  influência  sobre  o  modo  como  as  pessoas  vivem.  Com  este  entendimento,  este  trabalho  teve  como  objetivo  testar  a
associação  entre  determinados  comportamentos  relacionados  à  saúde  com  os  indicadores  de  religiosidade  de  estudantes  do  ensino
médio  do  Instituto  Estadual  da  Educação  -  IEE  -  de  Florianópolis,  SC.  Fizeram  parte  da  amostra  deste  estudo  exploratório  de
associação  com  corte  transversal,  516  sujeitos,  com  idade  entre  14  e  19  anos,  sendo  224  rapazes  e  292  moças.  Para  levantamento  das
informações  utilizou-se  questionário  testado  previamente.  Na  análise  dos  dados  utilizou-se  a  Razão  de  Prevalência,  o  teste  do
Qui-quadrado  e  do  Quiquadrado  para  tendência,  com  p<0,05.  Os  resultados  mostraram  que  as  moças  apresentaram  maiores  indicadores
de  religiosidade  do  que  os  rapazes.  Quanto  à  prevalência  dos  comportamentos  negativos  relacionados  à  saúde,  verificou-se  que  as
moças  se  mostraram  menos  ativas  do  que  os  rapazes,  tanto  com  relação  ao  nível  de  atividade  física  geral,  quanto  à  prática  de  atividade
física  no  lazer,  além  de  apresentarem  maior  prevalência  de  percepção  negativa  de  estresse.  Por  outro  lado,  os  rapazes  apresentaram
maior  proporção  de  sujeitos  que  referiu  consumo  abusivo  de  álcool.  De  maneira  geral,  todos  os  indicadores  de  religiosidade  avaliados
se  mostraram  associados  negativamente  ao  consumo  abusivo  de  álcool  (CAA),  fumo  e  ao  consumo  de  outras  drogas  (COD).
Entretanto,  quando  estratificada  a  amostra  por  gênero  observou-se  que  esta  relação  foi  mantida  entre  as  moças,  mas  não  entre  os
rapazes.  Quando  a  estratificação  foi  realizada  segundo  nível  econômico,  observaram-se  várias  associações  significativas  entre  os
indicadores  de  religiosidade  e  o  uso  de  drogas,  tanto  para  aqueles  com  nível  econômico  superior  (NES),  quanto  para  os  adolescentes
com  nível  econômico  inferior  (NEI).  Para  as  variáveis  relacionadas  à  alimentação  e  à  pratica  de  atividade  física,  a  participação  em
grupo  de  jovens  se  mostrou  associada  significativamente  à  menores  proporções  de  comportamento  negativo.  A  freqüência  de
participação  em  eventos  religiosos  esteve  associada  à  menor  prevalência  de  inativos  no  lazer  para  os  rapazes.  Os  maiores  indicadores
de  religiosidade  também  foram  associados  à  melhor  percepção  do  nível  de  estresse  e  a  maior  satisfação  nos  relacionamentos.  Na
análise  de  simultaneidade,  observou-se  que  aqueles  adolescentes  mais  religiosos  apresentavam  padrão  de  comportamento  mais  positivo
que  seus  pares  menos  religiosos.  Estes  resultados  demonstram  que,  para  o  grupo  investigado,  a  religiosidade  se  mostrou  associada  com
comportamentos  mais  positivos  relacionados  à  saúde,  principalmente  no  que  se  refere  ao  consumo  de  drogas  lícitas  e  ilícitas,  e  sendo
especialmente  forte  a  relação  entre  as  moças.  Isto  se  deve  possivelmente  ao  fato  de  que  as  pessoas  religiosas  têm  acesso  a  uma  maior
rede  de  apoio  social,  o  que  acaba  por  facilitar  a  adoção  de  comportamentos  considerados  mais  saudáveis.
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Título: A participação nas competições intercolegiais de Handebol e o desenvolvimento no esporte

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061931026010002P0

Palavra Chave: Percepções/Competição de Handebol/Esporte Escolar.

Resumo:  Este  estudo  analisa  as  percepções  de  participantes  de  competições  intercolegiais  de  Handebol  na  perspectiva  de  seu
desenvolvimento  no  esporte.  A  Revisão  de  Literatura  apontou  que  estas  competições  são  em  maioria  organizadas  pela  iniciativa
privada  e  não  seguem  princípios  educacionais  claros  para  este  nível  de  escolaridade.  Utilizou-se  pesquisa  de  campo  com  26
participantes  de  ambos  os  sexos,  de  quatro  escolas  de  ensino  médio  de  bairros  distintos  do  Rio  de  Janeiro,  durante  o  ano  de  2006.
Coletaram-se  depoimentos,  mediante  entrevista  semi-estruturada  e  analisaram-se  os  dados  através  da  técnica  de  análise  de  conteúdo
(BARDIN,  1994).  Viu-se  que  as  competições  atuam  para  o  desenvolvimento  esportivo  dos  praticantes,  na  medida  em  que  possibilitam
comparações  de  habilidades  técnicas,  desencadeiam  ações  coletivas  consideradas  benéficas  ao  progresso  da  equipe  e  mantém  um
espírito  esportivo,  além  de  elevar  valores  como  exercício  da  tolerância  e  compreensão  mútua.  Em  última  análise,  verificou-se  que  a
participação  nas  competições  foi  considerada  uma  autêntica  conquista  esportiva,  agindo,  assim,  como  um  mecanismo  retro-alimentador
para  novos  treinamentos  voltados  às  futuras  competições  neste  nível.
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Título: Adolescentes: corpos inscritos pelo gênero e pela cultura de consumo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200613342004012002P0

Palavra Chave: adolescentes, consumo, corpos, identidade, cultura.

Resumo:  Esta  dissertação  foi  produzida  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  Ambiental,  na  Linha  de  Pesquisa  Educação
Ambiental,  Ensino  e  Formação  de  Educadores(as),  com  o  objetivo  de  investigar  como  a  cultura  consumista  vem  sendo  inscrita  nos
corpos  dos/as  adolescentes,  constituindo  modos  de  ser  e  identidades.  Para  tanto,  analisei  narrativas  de  adolescentes,  alunos/as  do
Ensino  Médio,  de  uma  Escola  Estadual  do  Município  de  Rio  rande/RS.  Essas  narrativas  foram  produzidas  a  partir  da  metodologia  de
Grupo  Focal,  constituído  a  partir  do  curso  Papo  de  Adolescente.  Nesse  estudo,  estabeleci  conexões  com  os  Estudos  Culturais,  nas  suas
vertentes  pós-estruturalistas,  dialogando  com  autores  como  Bauman  Baudrillard,  Canclini,  Fischer,  Foucault,  Hall,  Louro,  Neckel,
Goellner,  SantAnna,  Santos,  Silva  Souza,  Veiga-Neto,  entre  outros.  Entendo  que  a  sociedade  capitalista  reforça  uma  cultura  de
consumo  que  vem  produzindo  "necessidades"  individuais  e  coletivas  cada  vez  maiores,  (re)produzindo  e  valorizando  discursos  como  o
da  saúde,  do  sexo,  da  beleza,  da  juventude,  entre  outros.  Esses  estudos  vêm  interpelando  de  modo  especial,  os/as  adolescentes,
inscrevendo-se  em  seus  corpos  e  constituindo  suas  necessidades.  Ao  perceber  os  movimentos  de  análise,  optei  por  percorrer,
inicialmente,  todos  os  encontros  do  referido  curso,  a  fim  de  analisar  a  multiplicidade  de  discursos  e  estratégias  presentes  nas  narrativas,
que  vêm  produzindo  os  corpos  desses/as  adolescentes,  ensinando-lhes  modos  de  ser  e  estar  no  mundo.  Em  seguida,  analisei  as
narrativas  referentes  a  dois  eixos  temáticos  que  emergiram:  gênero  e  consumo:  o  curso  Papo  de  Adolescente  possibilitou  o
estabelecimento  de  uma  comunidade  de  interlocutores  -  adolescentes  e  pesquisadora  -  que  através  das  suas  narrativas  tiveram  a
possibilidade  de  problematizar,  discutir,  construir  e  reconstruir  alguns  significados  a  respeito  dos  corpos  e  da  sociedade  de  consumo
nos  corpos  dos/as  adolescentes  participantes  da  pesquisa,  tais  como  as  inscrições  de  gênero,  de  beleza,  de  "normalidade",  de  "padrões"
de  consumo  e  de  sexualidade.  Também  foi  possível  perceber  efeitos  dos  discursos  que  circulam  nas  diversas  instância  e  pedagogias
culturais,  como  a  família,  a  escola  e,  sobretudo,  a  mídia,  e  que  vêm  engendrando  formas  "legítimas"  de  pensar  e  viver  a  adolescência,
instituindo  "padrões"  de  consumo  "característicos"  deste  grupo  social.  As  análises  feitas  dão  indícios  da  centralidade  que  o  consumo
vem  ocupando  nas  relações  sociais  e  na  produção  de  significados  nas  diversas  instâncias  da  vida  contemporânea.  Lugar  de  distinção
simbólica,  de  afirmação  de  pertencimento  a  grupos  sociais  e  de  construção  de  identidades,  o  consumo  vem  fabricando  adolescentes
generificados  e  inscrevendo  em  seus  corpos  as  marcas  de  sua  cultura.
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Título: Ensino Médio e Preparação da Juventude para o Mercado de Trabalho: Contradições (Aspirações e 
Expectativas Profissionais de Alunos Concluintes do Ensino Médio da Rede Pública Estadual)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20065433005010001P9

Palavra Chave: Preparação para o Trabalho, Vínculo Extra, Educação e Desenvolvimento.

Resumo:  A  presente  pesquisa  trata  das  relações  que  os  alunos  concluintes  de  ensino  médio  desenvolvem  com  a  escolarização,  tendo
em  vista  a  preparação  para  o  mundo  do  trabalho.  Procurou-se  verificar  como  esses  alunos  "rentabilizam"  em  seu  favor  suas  aquisições
para  transformá-las  em  vantagens  facilitadoras  na  inserção  ao  mundo  do  trabalho,  tentando  superar  as  desvantagens  que  carregam
consigo,  em  função  do  contexto  sócio-econômico  atual,  e  como  avaliam  as  possibilidades  de  inserção  nesse  mercado,  considerando  o
caráter  não  profissionalizante  do  ensino  médio.  O  resultado  da  investigação  aponta  para  um  duplo  movimento,  de  rejeição  e
valorização  em  relação  aos  conteúdos  escolares,  isto  é,  ora  valorizam  determinados  conhecimentos  adquiridos  na  escola  para  a
satisfação  de  necessidades  imediatas,  ora  rejeitam-nos  por  não  considerá-los  importantes  para  os  seus  projetos  profissionais.  Dessa
forma,  assumem  a  responsabilidade  por  sua  formação,  procurando  cursos  extra-escolares,  na  crença  de  que  esse  caminho  os  levará  de
alguma  forma  a  satisfazer  suas  expectativas.  Embora  o  discurso  oficial  postule  um  ensino  que  garanta  a  preparação  para  a  inserção  no
mercado  de  trabalho,  o  jovem  não  se  sente  preparado  pela  escola  para  esse  mercado,  porque,  diante  da  precarização  do  emprego,  ele
percebe  que  essa  preparação  não  será  suficiente  para  garantir  seu  ingresso  nesse  mercado  e  que  outros  fatores  concorrerão  para  esse
fim.  Essas  contradições,  entretanto,  não  invalidam  o  papel  da  escola.  As  relações  que  se  constroem  no  interior  da  escola  são  indicativos
da  necessidade  de  se  repensar  a  sua  função,  especificamente  do  ensino  médio,  a  partir  de  suas  próprias  contradições  e  dos  atores  que  as
vivem.
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Título: O consumo de álcool por estudantes do ensino médio da cidade de Maringá-PR: relações com os 
aspectos sociodemográficos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063040004015021P0

Palavra Chave: alcoolismo, consumo de álcool, adolescente.

Resumo:  O  alcoolismo  é  um  dos  problemas  que  mais  tem  despertado  interesse  e  preocupação  nas  últimas  décadas.  Para  a  saúde
pública,  o  consumo  de  álcool  e  as  implicações  que  dele  advém  atingem  a  vida  pessoal,  familiar,  escolar,  ocupacional  e  social  do
usuário.O  objetivo  deste  estudo  foi  identificar  o  consumo  de  álcool  entre  estudantes  adolescentes  do  ensino  médio  de  escolas  públicas
e  particulares  relacionando-o  com  os  aspectos  sociodemográficos:  idade,  sexo,  cor/raça,  série  escolar  e  atividades  de  lazer.  O  estudo
teve  como  enfoque  uma  abordagem  quantitativa,  de  tipo  descritiva  exploratória  com  técnica  de  amostragem  do  tipo  aleatória.  Foram
utilizados  dois  questionários  de  autopreenchimento,  sendo  o  primeiro  questionário  norteado  para  os  aspectos  sociodemográficos.  O
segundo  foi  baseado  no  questionário  do  CEBRID-1993  (Centro  Brasileiro  de  Informações  sobre  Drogas  Psicotrópicas).  O  tamanho  da
amostra  considerou  número  de  escolas  públicas  e  privadas,  segundo  turnos  e  número  de  séries  do  ensino  médio.  Das  22  escolas
publicas  participaram  15  escolas  e  das  11  escolas  particulares,  4  escolas  participaram  da  pesquisa.  A  população  estudada  foi
constituída  de  2467  estudantes  de  escolas  públicas  e  privadas  de  ensino  médio.  As  variáveis  foram  cruzadas  com  o  ato  de  beber  e  não
beber  e  foi  aplicado  teste  qui  quadrado  para  identificar  a  relação  entre  elas.  Os  resultados  revelaram  que  88,24%  dos  estudantes  já
havia  ingerido  bebida  alcoólica  alguma  vez  e  isto  aconteceu  entre  os  11  e  16  anos  de  idade  na  presença  dos  pais.  Não  houve  relação
entre  sexo  e  a  ingestão  de  bebida  alcoólica  mostrando  que  as  meninas  estão  bebendo  na  mesma  quantidade  que  os  meninos.Os  dados
mostraram  que  não  há  relação  entre  o  consumo  de  bebida  alcoólica  e  o  tipo  de  instituição  de  ensino  que  os  alunos  freqüentam.Não  de
verificou  relação  entre  a  ingestão  de  bebida  e  as  atividades  de  lazer.A  única  relação  que  houve  foi  quanto  à  série  do  aluno  e  o  consumo
de  bebida,quanto  mais  elevada  a  série  maior  o  consumo,  mostrando  que  a  maioridade  é  um  fator  que  facilita  ou  estimula  o
consumo.Conclui-se  que  ha  um  alto  consumo  de  bebida  alcoólica  entre  os  estudantes  do  ensino  médio  de  maneira  disseminada  entre  os
sexos  e  a  necessidade  de  se  investir  em  educação  para  a  saúde  ,envolvendo  os  profissionais  da  educação  e  a  família.
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Título: Hábitos de Lazer e Autoconceito em Adolescentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061842005019006P2

Palavra Chave: lazer, ábitos de lazer, autoconceito, adolescentes.

Resumo:  O  contexto  do  lazer  tem  sido  entendido  atualmente  como  facilitador  das  tarefas  desenvolvimentais  que  caracterizam  a
adolescência,  em  parte  pela  associação  com  o  autoconceito.  Partindo  desta  premissa,  esta  dissertação  objetivou  pesquisar  o  lazer
juvenil.  Para  tanto,  realizou-se  uma  revisão  de  literatura,  que  descreve,  desde  uma  perspectiva  histórica,  concepções  teóricas  acerca  do
lazer,  ócio  e  tempo  livre.  Além  disso,  discute-se  a  importância  do  lazer  no  desenvolvimento  adolescente,  considerando  elementos
conceituais  e  incluindo  uma  análise  das  recentes  investigações  empíricas  nacionais  e  internacionais.  A  fim  de  investigar  as  correlações
existentes  entre  os  hábitos  de  lazer  e  o  autoconceito  em  adolescentes,  realizou-se  uma  pesquisa  empírica  com  a  participação  de  506
adolescentes  adolescentes  do  ensino  médio  de  10  escolas  da  rede  pública  e  privada  de  Porto  Alegre/RS  (Brasil).  Para  avaliar  as
variáveis  do  estudo,  utilizou-se  um  questionário  de  dados  sócio-demográficos  e  duas  escalas,  a  Escala  de  Hábitos  de  Lazer  e  o  Self
Perception  Profile  for  Adolescents.  Os  instrumentos  foram  aplicados  em  salas  de  aula  mediante  a  autorização  do  termo  de
Consentimento  Livre  e  Esclarecido.  Foram  realizadas  análises  descritivas,  inferenciais  e  correlacionais.  Dentre  os  resultados,
destaca-se  a  preponderância  dos  hábitos  hedonistas  e  o  equilíbrio  entre  as  dimensões  do  autoconceito  dos  jovens.  Identificou-se  que  os
hábitos  instrutivos  correspondem  a  melhores  níveis  de  autoconceito,  seguido  dos  hedonistas.  Conclui-se  que  as  relações  existentes
entre  os  hábitos  de  lazer  e  o  autoconceito  indicam  que  as  práticas  de  lazer  qualificam  o  autoconceito  dos  adolescentes  e  este,  por  sua
vez,  atua  na  eleição,  no  grau  de  envolvimento  e  na  manutenção  dos  hábitos  de  lazer.
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Título: Aproximações explicativas a partir da análise de sentidos e significados constituídos em 
espaços/momentos/situações de escolha na escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006733005010002P5

Palavra Chave: escola; escolha profissional; sentidos e significados.

Resumo:  Empreendemos  este  trabalho  com  o  fito  de  produzir  aproximações  explicativas  a  respeito  do  processo  de  constituição  dos
sentidos  e  significados  sobre  espaços,  momentos  e  situações  entendidos  como  constitutivos  da  atividade  escolha,  na  escola,  mais
especificamente,  a  respeito  daqueles  que  se  constituem  como  possíveis  determinantes  da  escolha  profissional.  Para  tanto,
empreendemo-lo,  por  meio  da  mediação  dos  pressupostos  teórico-metodológicos  do  materialismo  histórico  dialético,  via  psicologia
sócio-histórica.  Ao  adotarmos,  como  referencial  teórico-metodológico,  a  psicologia  sócio-histórica,  nos  comprometemos  com  um
determinado  modo  de  investigar,  registrar  e  por  fim  de  analisar  as  informações  produzidas  nesse  percurso.  Modo  este  que  nos  levou,
necessariamente,  a  trabalhar  com  categorias  peculiares,  tais  como:  Trabalho,  mediação,  alienação,  necessidade,  motivo,  sentidos  e
significados.  Assim,  ancorados  nos  pressupostos  produzidos  por  Vigotski,  pudemos  concretizar  a  pesquisa  como  via  explicativa  e  não
descritiva,  podendo  então,  encaminhar  nossos  estudos  para  além  da  aparência  do  fenômeno  estudado,  considerando  sua  essência,  isto
é,  seus  traços  essenciais  (aspectos  individuais,  particulares  e  universais).  Nessas  condições,  o  presente  estudo  se  deu  em  escola  de
ensino  público,  no  desenvolvimento  de  um  programa  de  orientação  profissional  com  duas  turmas  de  3º  ano  de  Ensino  Médio.  Na
concretização  do  programa  pudemos  selecionar  uma  aluna,  para  então,  iniciar  um  percurso  de  interlocução,  através  de  entrevistas
semi-dirigidas.  Assim,  pudemos  focalizar  a  escolha  como  atividade  (movimento  da  subjetividade  objetivada  em  ação),  em  determinado
contexto  sócio-histórico  e  analisá-la  como  fenômeno  imbricado  com  a  realidade  social.  No  processo  de  análise,  mais  precisamente,  nos
momentos  conclusivos  deste  percurso,  significou-se  nos  a  preponderância  da  constituição  de  sentidos  e  significados  sobre  a  escolha  em
geral,  em  detrimento  dos  relacionados  especificamente,  com  a  escolha  profissional.  Inferimos  que,  uma  das  possibilidades  explicativas,
sobre  tal  preponderância  pode  ser  a  não  sistematização  pedagógica  de  conteúdos  relacionados  com  temas  que  contemplem  o  mundo  do
trabalho,  das  ocupações  e  das  profissões,  para  além  da  espontaneidade  casuística.
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Título: As Representações Sociais de Namoro e Casamento em AdolescentesCENTES.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200614052002012001P0

Palavra Chave: adolescência, namoro, ficar, casamento.

Resumo:  Este  trabalho  procura  identificar  as  representações  sociais  das  relações  amorosas  em  adolescentes.  A  partir  da  constituição  de
processos  identitários  contextualizados  no  mundo  contemporâneo,  cuja  influência  delineia-se  sob  o  prisma  do  consumismo,  da
tecnologia  e  da  força  midiática,  os  adolescentes  constroem  suas  representações  do  namoro,  da  variante  deste  -  o  ficar  -  e  do  casamento.
A  pesquisa  empírica  procedeu-se  através  de  entrevistas  semi-diretivas  individuais  em  um  grupo  de  26  adolescentes,  situados  na  faixa
etária  entre  quinze  e  dezessete  anos,  de  ambos  os  sexos,  que  cursam  o  ensino  médio  em  escola  da  rede  particular  de  ensino.  A  análise
dos  dados  foi  obtida  através  da  leitura  dos  mesmos  pelo  programa  de  análise  de  dados  textuais  ALCESTE  (Analyse  Lexicale  par
Context  d  um  Ensemble  de  Segments  de  Texte),  incluindo  dois  níveis  de  análise:  identificação  do  campo  comum  das  representações
sociais  e  da  posição  dos  participantes  face  ao  campo  comum  das  representações  sociais.  Os  resultados  evidenciaram  significativas
diferenças  nas  percepções  do  objeto  representado  entre  os  participantes  dos  sexos  masculino  e  feminino  e  ainda  no  que  concernem  às
representações  elaboradas  pelos  adolescentes  mais  jovens  e  mais  velhos.  Para  as  meninas  o  ficar  aparece  como  uma  prática  evasiva  e
sem  sentido,  mas  concordam  que  é  um  importante  caminho  para  iniciar  o  namoro,  que  pode  ocorrer  com  ou  sem  relações  sexuais,  o
que  não  é  admitido  no  ficar.  Os  meninos  buscam  o  ficar  em  detrimento  ao  namoro,  almejam  uma  relação  passageira,  fortuita,  pois,  no
discurso  deles,  não  se  interessam  por  compromissos  sérios,  ficando  o  namoro,  adiado  para  o  futuro.  Tanto  o  ficar  como  o  namoro,  para
os  meninos,  devem  ocorrer  preferencialmente  com  relações  sexuais.  Quanto  ao  casamento,  meninos  e  meninas  tecem  suas
representações  de  maneira  muito  semelhante,  como  uma  prática  que  desejam  para  o  futuro,  após  terem  atingido  os  objetivos
acadêmicos  e  profissionais.
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Título: As escolas públicas de nivel médio como organizações sociais e os efeitos da publicização

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200310331002013015P1

Palavra Chave: organizações escolares, modelos de gestão,ambiente de tarefa

Resumo:  Este  trabalho  foi  realizado  em  escolas  públicas  nos  estados  de  São  Paulo  e  Rondônia,  nas  cidades  de  Campo  Limpo  Paulista
e  Cacoal,  respectivamente,  por  meio  da  identificação  dos  problemas  pertinentes  ao  processo  administrativo  e  a  definição  de  estratégias
especificas  que  norteiam  as  atividades  da  gestão  escolar.  As  análises  contemplaram  vários  aspectos  das  rotinas  diuturnas  das
organizações  escolares  partindo  de  técnicas  de  envolvimento  e  comprometimento  profissional  direcionada  aos  docentes  e  diretores,
objetivando  oferecer  subsídios  pra  a  elevação  da  auto-estima,  bem  como  das  relações  interpessoais  no  trabalho.  Em  outro  momento
analisou-se  a  hiper-dependência  das  organizações  escolares  aos  mecanismos  tradicionais  aplicados  pelo  atual  sistema  de  ensino,
buscando-se  a  ruptura  e  a  criação  de  novos  paradigmas  organizacionais.  A  pesquisa  identificou  as  diferenças  sócioeconômicas  de  cada
organização  escolar,  bem  como  a  personalidade  individual  e  as  perspectivas  de  cada  uma  no  meio-ambiente  onde  estão  inseridas.  O
estudo  avaliou  a  aplicação  de  um  novo  modelo  de  gestão  escolar  em  detrimento  dos  atuais,  e  mensurou  sua  efetividade  baseado  na
individualidade  e  potencialidades  de  cada  organização  escolar.  A  fim  de  se  consolidar  a  pesquisa,  houve  a  aplicação  de  modelo
intervencionista  onde,  de  maneira  esclarecedora,  se  procurou  mudar,  dentro  de  limites  previamente  estabelecidos  pela  pesquisa,
modelos  arcaicos  e  extremamente  empíricos  nos  processos  de  gesso,  bem  como  a  definição  da  figura  do  diretor  no  contexto,  separando
as  atividades  pedagógicas  das  administrativas.  Também  se  promoveu  alterações  no  clima  organizacional  das  organizações  escolares
pesquisadas  por  meio  de  técnicos  de  desenvolvimento  organizacional,  como  Brainstorming,  Análise  Transacional  e  Benchmarking.
Utilizando-se  de  outro  método  de  pesquisa,  estudou-se  o  caso  especifico  de  uma  organização  escolar  piloto  e  mensurou-se  as
possibilidades  e  oportunidades  que  tal  organização  encontraria  em  seus  ambientes  geral  e  de  tarefa  que  promovessem  um  crescimento
da  organização  independente  do  sistema  atual.  Estudou-se  um  novo  modelo  de  gestão  baseado  nos  princípios  expostos  pelo  Ministério
da  Administração  e  Reforma  do  Estado  conhecido  como  Organizações  Sociais  e  o  afastamento  do  Estado  das  atividades  onde  este  não
apresenta  eficiência,  processo  chamado  de  Publicização.  Os  resultados  observados  foram  importantes  no  contexto  administrativo,  haja
vista  a  variação  de  personalidade  de  cada  organização  escolar,  concluindo-se  que  um  modelo  genérico  torna-se  ineficiente  na  medida
em  que  são  aplicados  em  ambientes  organizacionais  distintos.  Concluiu-se  que  a  autonomia  de  cada  organização  escolar  apresenta-se
como  elemento  analisador  de  recursos  do  ambiente  geral  que  fomentam  o  desenvolvimento  e  o  crescimento  em  detrimento  das
determinações  impostas  nelas  Secretarias  Estaduais  que  na  maioria  das  vezes,  desconhece  por  completo  as  carências  e  necessidades  de
cada  uma  delas.  Substituindo-se  o  atual  modelo  de  gestão  pelo  modelo  de  Organizações  Sociais,  concluiu-se  que  a  própria  sociedade
tem  mecanismos  e  técnicas  específicas  para  a  resolução  de  cada  problema  organizacional  específico,  criando  situações  de  intensa
interação  com  os  ambientes  geral  e  de  tarefa  tornando-se,  então,  extremamente  eficiente  em  todos  os  aspectos,  tanto  pedagógicos
quanto  administrativos.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: Competência básica: mensurando a importância dos componentes educacionais para sua construção

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200313342001013069P9

Palavra Chave: QFD; Educação Profissional; Esino Profissionalizante

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  mensurar  o  grau  de  importância  dos  componentes  do  processo  educacional  na  construção  das
competências  básicas  prioritárias  para  uma  instituição  de  ensino  específico.  Em  virtude  do  objetivo  geral  da  pesquisa,  identificaram-se,
também,  as  competências  básicas  requeridas  dos  técnicos  de  nível  médio  pelo  mercado  de  trabalho  paranaense.  No  referencial  teórico
analisou-se  a  evolução  histórica  brasileira  e  o  contexto  atual  para  se  compreender  a  necessidade  de  uma  educação  eficaz,  as
competências  básicas  requeridas  dos  profissionais  de  hoje,  a  educação  brasileira  e,  em  especial,  a  educação  profissional  –  seu  histórico
nacional  e  sua  situação  atual.  Por  fim,  abordou-se  nessa  revisão,  elementos  do  processo  educacional  que  promovem  o  desenvolvimento
de  competências  nos  ambientes  escolares.  O  método  que  caracteriza  o  desenvolvimento  da  presente  pesquisa  está  fundamentado  nos
princípios  do  QFD  –  Quality  Function  Deployment.  Os  dados  e  informações  para  consolidar  a  pesquisa  foram  obtidos  de  forma  bem
diversificada,  sendo,  basicamente,  através  de  pesquisas  qualitativas  e  quantitativas,  com  dois  públicos  distintos:  profissionais  da  área
educacional  e  profissionais  do  mercado  em  geral.  Esta  pesquisa  utilizou  o  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional  de  Curitiba  como
um  estudo  de  caso  em  particular,  entretanto  seus  métodos  e  grande  parte  dos  resultados  obtidos  podem  ser  reutilizados  para  outras
instituições  públicas  e  privadas  de  ensino,  principalmente  localizadas  no  Estado  do  Paraná.  A  análise  de  dados  foi  efetuada  sobre  os
componentes  do  processo  educacional,  que,  para  esta  pesquisa,  foram  classificados  em  dois  grandes  grupos:  processo
ensino-aprendizagem  e  recursos,  que  por  sua  vez,  foram  subdivididos  em  recurso  docente,  discente,  material  e  de  gestão.  Com  a
utilização  do  QFD,  foram  estabelecidos  graus  de  importância  para  os  componentes  de  cada  recurso,  bem  como  para  os  componentes  do
processo  ensino-aprendizagem,  o  que  possibilitou  identificar  os  mais  importantes  para  a  construção  das  competências  básicas  na
instituição  de  ensino  em  questão.
Obs.  Ensino  Profissionalizante
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Título: O Trabalho Docente na Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores: Gestão Erundina/Paulo Freire no 
Município de São Paulo, 1989/1992

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199817933003017001P2

Palavra Chave: EDUCAÇÃO DE ADULTOS; FORMAÇÃO DE PROFESSORES, TRABALHO DOCEN

Resumo:  NO  FINAL  DOS  ANOS  70  E  INÍCIO  DOS  ANOS  80  OCORREU  NO  BRASIL  UM  MOVIMENTO  CRÍTICO
CONDENANDO  A  TRANSPOSIÇÃO  DO  MODELO  DE  ADMINISTRAÇÃO  EMPRESARIAL-TENDÊNCIA  CONSERVADORA
PARA  ESTRUTURAR  OS  SETORES  DA  EDUCAÇÃO.  NO  FINAL  DA  DÉCADA  DE  90,  MAIS  DE  VINTE  ANOS  APÓS  O
REFERIDO  MOVIMENTO,  ESTA  PESQUISA  PROCUROU  IDENTIFICAR  A  TENDÊNCIA  PARADIGMÁTICA  DE
ADMINISTRAÇÃO  EXISTENTE  NA  POSTURA  ADMINISTRATIVA  DO  DIRETOR  DA  ESCOLA  PÚBLICA  ESTADUAL
FUNDAMENTAL  E  MÉDIA  NO  MUNICÍPIO  DE  PIRASSUNUNGA/SP.  COM  O  PARADIGMA  FUNCIONALISTA
(METÁFORAS  MECANICISTA  E  ORGANICISTA)  E  O  PARADIGMA  INTERPRETATIVO  DE  TENDÊNCIA
CONSERVADORA  E  OS  PARADIGMAS  HUMANISTA  RADICAL  E  ESTRUTURALISTA  RADICAL  DE  TENDÊNCIA
PROGRESSISTA  CONSTRÍMOS  DUAS  CATEGORIAS  DE  ANÁLISE  AS  QUAIS,  COM  O  APORTE  METODOLÓGICO  DA
FENOMENOLOGIA  E  DA  ANÁLISE  HERMENÊUTICA,  NOS  POSSIBILITARAM  CONSTATAR  QUE  HÁ  PRÁTICAS
ADMINISTRATIVAS  DE  TODOS  OS  PARADIGMAS  E  QUE  A  POSTURA  ADMINISTRATIVA  DOMINANTE  DOS  SUJEITOS
DA  PESQUISA  É  A  DE  TENDÊNCIA  CONSERVADORA,  DECORRENTE  DO  PARADIGMA  FUNCIONALISTA  E
METÁFORA  MECANICISTA.
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Título: Evolução do trabalho e da tecnologia e seus impactos sobre a educação e a qualificação do trabalhador: 
uma Abordagem Teórica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=19994332020015001P4

Palavra Chave: Educação e Trabalho; Tecnologia; Qualificação Profissional

Resumo:  As  duas  últimas  décadas  do  presente  século  estão  presenciando  uma  verdadeira  revolução  no  conceito  de  trabalho  no  mundo
inteiro.  Várias  tendências  despontam  no  palco  das  discussões,  algumas  utópicas  e  outras  bastante  catastróficas,  mas  em  todas  elas  há
uma  constatação:  mudou  o  conceito  de  trabalho  e  a  forma  pela  qual  ele  é  hoje  organizado.  Todos  estão  envolvidos  de  algum  modo
nessa  mudança:  jovens,  adultos,  homens  e  mulheres.  Pressionados,  buscam  de  alguma  forma  adequarem-se  às  crescentes  demandas  dos
empregadores,  que,  ao  exigirem  mais  qualificação,  mais  escolarização,  mais  flexibilidade,  enfim,  uma  lista  inteira  de  "novas"
competências  e  domínios,  imprimem  uma  nova  relação  do  homem  com  o  trabalho.  No  centro  dessas  mudanças  está  a  tecnologia,  às
vezes  no  papel  de  mediadora,  de  conciliadora  das  forças  que  atuam  sobre  a  nova  realidade  do  mundo  do  trabalho  ou,  ao  contrário,
perversa,  promove  rupturas  e  cisões  levando,  conseqüentemente,  com  ela  empregos  e  muitos  postos  de  trabalho.  Compondo  a  tríade
Trabalho/Tecnologia,  a  Qualificação  vem  ensejando  várias  teses  e  desafiando  o  campo  de  estudo  da  sociologia  do  trabalho  e  da
educação.  A  dificuldade  conceitual  na  abordagem  das  categorias  trabalho  e  tecnologia  estende-se  também  à  categoria  qualificação,  que
conceitualmente  se  situa  em  um  plano  secundário  ao  conceito  de  desqualificação,  esta,  sim,  a  grande  preocupação  dos  teóricos  da
Sociologia  e  da  Educação  até  o  presente.  Diante  do  quadro  composto  pelas  três  categorias  -  Trabalho,  Tecnologia  e  Qualificação  -  e  no
estudo  de  suas  constantes  mutações,  encontramos  nos  aportes  teóricos  da  Educação  uma  espécie  de  "elo"  capaz  de  dar  significado  e
união  a  tantos  desencontros  e  desacordos  contidos  nessa  tríade.  Construir  um  quadro  de  análise  que  permita  situar  a  Educação  como  a
"grande  via"  para  a  compreensão  e  o  acesso  às  mudanças  que  se  processam  no  mundo  do  trabalho,  da  tecnologia  e  da  qualificação
representa  o  grande  desafio  em  que  se  transformou  esta  dissertação.  Não  é  nosso  propósito  responder  ao  leitor  todas  as  questões  que
possa  ter  sobre  o  tema,  mas  desafiá-lo  a  colocar-se  neste  espaço  de  pesquisa  e  construção  do  real  conceito  de  Qualificação,  será
frutífero  e  prazeroso.
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Título: O Ensino Médio de Jovens e Adultos: o Material Didático de Matemática e o Atendimento às 
necessidades Básicas de Aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200118732001010001P7

Palavra Chave: Currículo de Matemática, Educação de Jovens e Adultos

Resumo:  Este  trabalho  focaliza  o  curriculo  de  matemática  expresso  nos  materiais  didáticos  produzidos  por  escolas  que  oferecem  o
ensino  Médio  para  jovens  e  adultos.  A  escolha  de  determinados  conteúdos  e  sua  abordagem  nos  materiais  revelam  concepções  de
matemática,  de  ensino  de  matemática  e  de  educação  de  jovens  e  adultos  de  seus  elaboradores  e  apresentam  algumas  possibilidades  de
atendimento  às  necessidades  básicas  de  aprendizagem  dos  alunos.  As  estratégias  para  atribuir  significado  ao  conhecimento
matemático,  as  habilidades  que  podem  ser  desenvolvidas  por  meio  das  atividades  propostas  e  os  valores  que  perpassam  todas  essas
escolhas  mostram  que,  se  por  um  lado  o  curriculo  construído  para  esse  segmento  ainda  contribui  para  reforçar  a  exclusão,  po  outro
algumas  inovações  já  são  visíveis.
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Título: Ensino noturno: influência das condições sociais no fracasso escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200119124001015001P4

Palavra Chave: Fracasso escolar; Ensino noturno; Aluno-trabalhador

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  tema  central  o  ensino  noturno  na  escola  pública  de  Educação  Básica  e  as  condições  sociais  e
econômicas  que  influenciam  no  processo  de  evasão  escolar,  repetência  e,  conseqüentemente,  no  fracasso  dos  jovens  e  adultos
trabalhadores.  Tem  como  objeto  de  estudo  a  análise  das  representações  sociais  de  professores  e  alunos  sobre  a  escola  e  o  ensino
noturno  e  as  condições  sociais  que  influenciam  o  fracasso  escolar.  Busca  levantar  reflexões  em  torno  do  atual  quadro  de  precariedades
do  ensino  público  brasileiro  prestado  às  camadas  populares.  Procura  discutir  e  refletir  com  professores  e  alunos  a  possibilidade  de  se
construir  uma  escola  que  atenda  às  expectativas  e  necessidades  da  camada  oprimida  da  nossa  sociedade.  Retrata  a  conjuntura  atual  da
educação  pública,  caracterizada  pela  desestruturação  e  desorganização,  oferecendo  aos  segmentos  minoritários  da  sociedade  um  ensino
de  péssima  qualidade,  afetando  dentre  estes  os  alunos-trabalhadores  do  ensino  noturno  e  suas  respectivas  condições  sociais.  A  pesquisa
toma  como  referência  diversas  obras  de  autores  relacionadas  com  o  tema  e  ao  objeto  de  conhecimento.  Busca  oferecer  subsídios  para  a
compreensão  das  condições  sociais  e  suas  influências  no  fracasso  da  escola,  especialmente  a  de  ensino  noturno.
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Título: Estudo da educação básica de jovens e adultos para o ensino médio na rede pública estadual na cidade 
de Ponta Grossa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20014940005011005P0

Palavra Chave: Formação professores; Educação jovens/adultos; Pol. públicas

Resumo:  O  presente  estudo  consiste  em  analisar  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  para  o  Ensino  Médio  na  Rede  Pública  Estadual  de
Ponta  Grossa,  visando  à  compreensão  das  políticas  públicas,  que  permearam  os  governos  paranaenses  no  contexto  neoliberal.  Alguns
pontos  constituíram  as  preocupações  centrais  desta  investigação:  (1)  as  origens  da  educação  de  adultos  como  modalidade  de  educação
permanente  ou  continuada;  (2)  a  educação  de  jovens  e  adultos  no  contexto  das  políticas  públicas  e  sociais;  (3)  a  formação  dos
professores  para  a  educação  de  jovens  e  adultos;  (4)  as  propostas  e  projetos  determinados  pelo  Departamento  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos  -  DEJA  para  os  cursos  supletivos  no  Estado  do  Paraná;  (5)  os  determinantes  que  levaram  à  mudança  de  nomenclatura  do
Centro  de  Estudos  Supletivos.  Nessa  perspectiva,  procedemos  uma  construção  histórica  e  teórica  sobre  a  educação  de  adultos  e  mais
especificamente  em  relação  aos  cursos  supletivos,  tendo  em  vista  à  formação  dos  professores  e  os  aspectos  da  cidadania  que  envolvem
discentes  e  docentes.  A  análise  fundamentou-se  nas  determinações  legais  que  circunscrevem  o  ensino  supletivo  de  acordo  com  a  Lei  n.
5692/71;  nas  ações  do  Conselho  Estadual  de  Educação  -  CEE;  na  Lei  n.  9394/96,  que  alterou  o  titulo  de  Ensino  Supletivo  para
Educação  de  Jovens  e  Adultos.  A  pesquisa  de  campo  foi  realizada  no  Colégio  Estadual  Senador  Correia  -  Ensino  Regular  e  no  Centro
de  Estudos  Supletivos  -  CES,  hoje  Centro  Estadual  de  Educação  Básica  para  Jovens  e  Adultos,  nos  anos  de  1999  e  2000.  A
investigação  privilegiou  os  procedimentos  qualitativos,  remetendo-nos  à  metodologia  de  análise  de  conteúdo  sobre  as  opiniões  que  a
equipe  técnico-pedagógica,  os  professores  e  os  alunos  têm  a  respeito  da  modalidade  da  educação  básica  para  jovens  e  adultos  para  o
ensino  médio.  Os  resultados  obtidos  revelaram  que  em  EJA  a  influência  do  modelo  neoliberal  amplia  a  diminuição  da  presença  do
Estado,  ocorrendo  o  processo  de  descentralização  para  as  administrações  municipais;  as  políticas  definidas  para  a  EJA  não  mobilizam
tarefas  complexas  e  desafiadoras  como  estabelecer  alterações  curriculares;  as  limitações  para  inovar  devem-se  à  falta  de  espaço  físico  e
infra-estrutura  das  escolas,  as  quais  não  contam  com  um  sistema  dinâmico  de  informatização;  a  procura  crescente  pelos  cursos  por
jovens  e  adultos,  para  fins  de  certificação  ou  ingresso  no  mercado  de  trabalho  como  também  pela  necessidade  de  escolarização  imposta
pelas  novas  exigências  tecnológicas;  as  transformações  ocorridas  para  a  educação  de  jovens  e  adultos  devem-se  às  ações  do  governo  e
ás  mudanças  na  estrutura  econômica  da  sociedade.
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Título: Ensino de Matemática: uma proposta metodológica para jovens e adultos do período noturno

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200220124001015001P4

Palavra Chave: Matemática ( Ensino de )- Metodologia; Educação de adultos

Resumo:  O  ensino  de  Matemática  é  cada  vez  mais  imprescindível.  Porém,  o  seu  aspecto  social  costuma  sendo  negligenciado  pela
Literatura  especializada.  Além  do  fato  de  se  permanecer,  ou  parte  dos  estudantes,  a  visão  da  mesma  como  "bicho  papão",
principalmente  para  uma  clientela  de  jovens  e  adultos,  defasados  nos  seus  estudos.  O  presente  trabalho  busca  redimensionar  a
importância  da  matemática  para  essa  clientela,  através  de  uma  proposta  metodológica  com  base  na  etnomatemática,  tendo  como  base
os  princípios  pedagógicos  de  Paulo  Freire,  na  qual  tenta  valorizar  o  aluno  na  sua  auto  estima,  no  gosto  pela  matemática,  ensino  com
significado,  visando  a  realidade  do  trabalho,  o  cotidiano,  a  cultura,  a  alegria  e  as  questões  sócio-  políticas,  na  ótica  do  período  noturno
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Título: A inserção dos jovens no mercado de trabalho (enfoque sobre os valores e princípios morais que regem 
essa inserção pesquisando os valores dos alunos do enino médio do Colégio Pedro II - unidade de São 
Cristóvão III - RJ)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200249331004016006P5

Palavra Chave: Jovens; Mercado de trabalho; Valores

Resumo:  O  presente  trabalho  busca  problematizar  o  conceito  de  juventude,  analisando  alguns  dados  estatísticos  relativos  aos  valores
dos  jovens  no  contexto  atual  e  relacionando-os  ao  binômio  Educação-Trabalho,  através  de  pesquisa  realizada  com  os  alunos  do  Ensino
Médio  do  Colégio  Pedro  II  -  Unidade  Escolar  São  Cristóvão  III/RJ.  Esta  pesquisa  ocupa-se,  basicamente,  de  investigar  os  valores  dos
jovens  em  relação  ao  mundo  adulto  do  trabalho,  visando  à  análise  e  compreensão  dos  valores  e  das  práticas  realizadas  no  contexto
social  deste  tempo.  O  trabalho  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  um  dos  grandes  desafios,  hoje,  é  o  de  garantir  a  possibilidade  de
trabalho  através  da  educação.  O  trabalho  chama,  ainda,  atenção  para  a  necessidade  de  re-signifcar  a  interação  juventude  e  escola,
apontando  para  os  desafios  postos,  hoje,  para  a  construção  de  linhas  de  ação  nessa  área.  Para  compreender  a  problemática  abordada  e
situar  criticamente  os  dados  obtidos  na  pesquisa,  recorreu-se  a  autores  que  abordam  a  relação  Educação-trabalho  e  o  papel  da  escola  na
formação  do  futuro  trabalhador  -  o  jovem.  O  trabalho  foi  desenvolvido  em  quatro  grandes  movimentos  básicos,  definindo  assim  sua
estrutura.  O  primeiro  movimento  está  voltado  para  a  constatação  da  juventude  como  categoria  social  e  contou  com  a  contribuição  dos
seguintes  autores:  Becker,  Abramo,  Levisky,  Novaes,  Spósito,  Grinspun  e  Bologna.  O  segundo  movimento  está  voltado  para  a  relação
Educação-trabalho  e  contou  com  a  contribuição  de  Cunha,  Arroyo,  Grinspun,  Sucupira,  Saviani  e  Salgado.  O  terceiro  movimento  está
voltado  para  a  questão  dos  valores,  os  valores  ético-morais  e  analisa  as  teorias  que  fundamentam  a  questão  dos  valores  dos  jovens,  com
destaque  para  a  de  Kohlberg  (1958).  Este  movimento  foi  sustentado  pelas  contribuições  de  Martins,  Cotrim,  La  Taille,  Adorno  e
Grinspun.  O  quarto  e  último  movimento  está  voltado  para  a  contextualização  do  espaço,  no  que  se  refere  ao  mundo  do  trabalho  e
contou  com  a  contribuição  de  Frigotto,  Gentili,  Dejours,  Enguita,  Machado,  Ferritti  e  Kuenser.  O  trabalho  faz  uma  abordagem  crítica,
quando  investe  na  tentativa  de  discutir  algumas  possibilidades,  visando  a  criar  condições  para  orientar  mais  e  melhor  o  jovem  em  busca
de  sua  autonomia  moral,  da  sua  cidadania  responsável,  da  transformação  social  visando  objetivar  princípios  e  ideais  para  atingir  a
justiça  e  a  igualdade  social.
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Título: Educação de jovens e adultos no Piauí: 1970/2000

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20026921001014001P6

Palavra Chave: Educação

Resumo:  Neste  estudo  buscamos  compreender  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  no  Piauí,  focalizando  sua  evolução,  durante  as  décadas
de  1970-2000,  reconstruindo  sua  história  não  apenas  dentro  da  especificidade  local  mas,  em  um  contexto  mais  abrangente,  a  Educação
Brasileira.  A  relevância  acadêmica  deste  trabalho  está  na  busca,  resgate  e  registro  da  educação  piauiense,  particularmente  à  destinada
aos  jovens  e  adultos.  A  análise  revelou  que  a  educação  escolarizada  de  jovens  e  adultos,  ao  longo  de  sua  história  não  tem  recebido  a
devida  atenção,  constatando-se  certa  desobrigação  por  parte  do  poder  público  para  com  essa  modalidade  de  ensino,  mesmo  sabendo  ser
a  educação  um  "direito  de  todos"  prevista  na  Lei  maior  do  país.  É  possível  perceber  alguma  mudança  a  partir  de  1971,  com  o  advento
da  Lei  5692,  quando  surgiu  a  possibilidade  de  cursos  voltados  especificamente  para  atender  aos  jovens  e  adultos,  traduzidos  na  idéia
de  supletividade.  Mostrou,  ainda,  que  a  Lei  9394/96,  sancionada  após  oito  anos  da  promulgação  da  Constituição  de  1988,  deu  mais
reforço  à  inclusão  desses  alunos  nas  escolas,  como  direito,  apresentando  novas  perspectivas  na  área.  É  um  estudo  cujo  embasamento
teórico-metodológico  considerou  aspectos  culturais  e  historiográficos  da  educação  brasileira  e  piauiense.  São  apresentados  diversas
modalidades  de  programas,  cursos  e  projetos  de  EJA,  com  uma  análise  do  perfil  dos  professores  e  alunos  desta  modalidade  de  ensino,
incluindo  ainda  um  enfoque  a  um  projeto  executado  recentemente  no  Estado:  Construindo  Eu  Aprendo.  O  estudo  evidencia  a  carência
de  produção  científica  neste  campo  específico,  no  âmbito  do  Estado  do  Piauí,  o  que  dificultou  a  localização  de  informações  durante  a
produção  do  trabalho,  apontando,  portanto,  para  a  necessidade  de  incentivo  a  pesquisa  nesta  temática.  Toda  a  análise  desta  trajetória
histórica,  foi  realizada  refletindo  as  desigualdades  socioeconômicas  e  culturais,  sem  desvincular-se  do  contexto  nacional.
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Título: Os Saberes Profissionais dos Professores de Edsucação de Jovens e Adultos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200229833005010003P1

Palavra Chave: Saberes Profissionais

Resumo:  Este  trabalho  objetivou  identificar  quais  saberes  pedagógicos  que  os  professores  de  educação  de  jovens  e  adultos  mobilizam
para  construir  as  suas  práticas.  A  pesquisa  constituiu-se  em  um  estudo  de  caso  sobre  o  curso  noturno  "supletivo",  nível  médio,  de  uma
escola  pública  estadual  situada  na  cidade  de  São  Paulo.  Para  a  coleta  de  dados  foram  utilizados:  entrevistas  semi-estruturadas  com
professores,  diretora  e  coordenadora  pedagógica;  questionários  respondidos  por  alunos  e  professores  e  registros  dos  dados  de
observação  em  sala  de  aula.  A  linha  teórica  do  trabalho  foi  dada  pelos  estudos  de  Tardif  (2000),  Perrenoud  (1999)  e  Nóvoa  (1995).  A
análise  qualitativa  dos  depoimentos  e  registros  de  observação  revelou,  entre  outros  aspectos,  que  os  professores  da  educação  de  jovens
e  adultos  não  recebem  orientação  específica  para  trabalhar  com  esse  alunado,  nem  em  sua  formação  prévia,  nem  na  formação  em
serviço;  eles  mobilizam  diferentes  saberes  na  sua  prática  pedagógica  e  seus  alunos,  de  uma  maneira  ou  de  outra,  parecem  aprender  e
crêem  que  a  escola  lhes  trará  melhores  condições  de  vida.
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Título: A educação profissional do ponto de vista os trabalhadores: um estuo sobre o Centro de Aprendizagem 
e Desenvolvimento Técnico Social (CADTS)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200214831001017020P9

Palavra Chave: sociologia do trabalho, CADTS

Resumo:  Esta  dissertação  se  propor~e  a  discutir  a  trajetoria  de  uma  instituição  de  educação  profissional  de  jovens  e  adultos
trabalhadores  ,  o  CADTS  -  Centro  de  Desenvolvimento  Técnico  e  Social  -  situado  na  Baixada  Fluminense,  em  São  João  de  Meriti,
região  de  alta  densidade  demográfica  e  graves  problemas  sociais.  Criado  em  1984,  por  iniciativa  dos  trabalhadores,  a  escola  se  propõe
a  ser  uma  alternativa  do  ensino  profissional  tradiconal,  adotando  uma  metodologia  que  associe  treinamento  técnico  e  formação  política.
Procuramos  apresentar  a  trajetória  da  escola,  salientando  as  soluçãoes  encontradas  para  responder  às  exigências  de  um  contexto
econômico  desfavorável  sem  perder  seu  caráter  inovador  e  alternativo  ao  modelo  tradicional  de  ensino  profissional.
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Título: As Políticas Públicas de Educação de Jovens e Adultos no Estado de Mato Grosso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200243542001013001P5

Palavra Chave: educação de jovens e adultos; políticas públicas; sistema

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  as  políticas  públicas  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  implementadas  no  Estado  de
Mato  Grosso  no  período  1991/2001,  no  contexto  da  Década  de  Educação  para  Todos,  sua  internalidade,  relações  e  diálogos  produzidos
com  o  mundo  da  vida  dos  jovens  e  adultos  em  três  escolas  pesquisadas.  Embora  o  Estado  tenha  desenvolvido  projetos  temporários  de
qualificação  de  professores  leigos,  ensino  médio,  e  um  projeto  de  alfabetização  de  jovens  e  adultos,  as  políticas  de  Educação  de  Jovens
e  Adultos  neste  período  caracterizaram-se  basicamente  por  uma  educação  supletiva,  ofertada  pelas  chamadas  Escolas  de  Suplência.
Tendo  isto  como  ponto  de  partida,  analisa  o  projeto  de  educação  de  jovens  e  adultos  implementado  no  Estado,  a  partir  da  experiência
desenvolvida  na  execução  deste  mesmo  projeto  na  cidade  de  Nova  Xavantina  -  MT,  e  dentre  os  projetos  de  qualificação  de  professores
leigos,  analisa  o  projeto  GerAção.  Contudo,  intensifica  a  investigação  no  interior  das  Escolas  de  Suplência,  entendido  como  esfera  do
mundo  da  vida,  buscando  compreender  os  processos  produzidos  nas  escolas  e  o  sentido  atribuído  pelos  jovens  e  adultos  às  próprias
experiências  desenvolvidas  nestas  escolas.  Para  isto,  usou-se  entrevistas  com  professores,  diretores  e  aplicação  de  um  questionário
aberto  para  um  universo  de  alunos  das  três  escolas  pesquisadas.  As  referências  teóricas  fundamentam-se  no  pensamento  de  Paulo
Freire,  em  parte  da  Teoria  da  Ação  Comunicativa  de  Jürgen  Habermas,  Anthony  Giddens,  Gaudêncio  Frigotto,  e  outros.  As  análises
feitas  dão  conta  de  que  embora  o  Estado  de  Mato  Grosso  tenha  desenvolvido  uma  política  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  com  base
no  modelo  supletivo,  e  muito  aquém  da  proposta  da  Década  de  Educação  para  Todos,  as  Escolas  desenvolveram  experiências  de
rompimento  e  superação  ao  modelo  implantado,  tendo  como  base  o  diálogo  e  as  negociações.  Proponho  contudo,  a  partir  de  fóruns  de
diálogos  e  trocas  de  experiências,  envolvendo  os  diversos  atores  da  sociedade  civil  e  Estado,  construir  e  intensificar  um  movimento  em
defesa  de  políticas  públicas  para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  mais  sérias  e  coerentes,  segundo  as  exigências  do  nosso  tempo.
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Título: A Construção da Competência Discursiva na EJA: o Papel da Leitura de Textos verbais em Língua 
PortuguesaCONSTRUÇÃO DA COMPETÊNCIA DISCURSIVA NA EJA: O PAPEL DA LEITURA DE 
TEXTOS VERBAIS EM LÍNGUA PORTUGUESA

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200325524001015001P4

Palavra Chave: EJA; língua/discurso/texto; competência discursiva

Resumo:  Trata-se  de  um  estudo  sobre  o  fenômeno  leitura  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  onde  objetivou-se  conhecer  qual  o
papel  da  leitura  de  textos  verbais  em  língua  portuguesa  na  construção  da  competência  discursiva  dos  jovens  e  adultos,  acreditando  que
seus  resultados  podem  fornecer  elementos  para  a  (re)fundamentação  da  prática  da  leitura  de  textos  verbais  junto  aos  jovens  e  adultos
sem  perder  de  vista  os  propósitos  de  uma  educação  verdadeiramente  popular.  Encampando-se  contribuições  teóricas  das  diversas  áreas
de  conhecimento,  procurou-se  analisar  a  concepção  de  EJA  e  o  seu  papel  no  atual  contexto  histórico,  as  concepções  de  linguagem,
língua,  discurso  (ou  texto)  por  considerá-las  teias  significativas  na  relação  de  ensino  e  aprendizagem  da  leitura  de  textos  verbais  em
língua  portuguesa,  junto  aos  jovens  e  adultos.  Repudiando-se  qualquer  tipo  de  preconceito,  abordou-se  tanto  a  unidade  da  língua
portuguesa  na  diversidade  como  movimento  à  inter/multiculturalidade  quanto  a  diversidade  de  gêneros  textuais  existentes,  como
essenciais  para  um  trabalho  com  leitura  na  EJA,  de  fato,  produtivo.  De  acordo  os  resultados  desse  estudo,  a  leitura  deve  ser  vista  como
construção  de  sentidos,  como  prática  social  que  ultrapassa  os  muros  da  escola,  como  elemento  formador  indispensável  da  competência
discursiva  dos  jovens  e  adultos,  como  atividade-âncora  a  ser  desenvolvida  por  todas  as  disciplinas  do  currículo  de  EJA.  Nega-se,  pois,
a  leitura  como  atividade  secundária,  mecânica,  desprovida  de  sentidos.  Enquanto  processo  prazeroso,  significador  e  libertário,
fornecedor  de  pistas  de  o  que  se  tem  a  dizer  criticamente  e  de  estratégias  de  como  dizer,  a  leitura  desempenha  um  papel  fundamental  na
construção  da  competência  discursiva.  Competência  esta  indispensável  no  alargamento  das  possibilidades  de  participação  social  de
homens  e  mulheres,  jovens  e  adultos(as),  principalmente,  das  classes  populares  que  desejam  (querem  +  necessitam)  viver  com
dignidade.
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Título: Literatura e Educação: como o aluno adulto descobre a literatura?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200348942005019009P1

Palavra Chave: Cognição; Leitura Lúdica; Adulta

Resumo:  Esse  trabalho  tratou  das  dificuldades  cognitivas  e  afetivas  da  leitura,  a  formação  do  leitor  e  os  diversos  níveis  de
compreensão  do  adulto  diante  do  corpo  textual.  Nos  fixaremos  na  área  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA  -,  enfocando  a  leitura
de  textos  literários,  e  o  prazer  que  a  leitura  gera,  observando  as  descobertas  que  seus  discentes  apresentam  diante  da  leitura.  Na  área  da
cognição  adulta  se  trabalhará  com  as  teorias  do  desenvolvimento  humano  e  inteligência,  especificamente,  a  inteligência  lingüística
(Gardner,  2000),  com  o  desenvolvimento  da  personalidade  e  auto-estima  (Mosquera,  1983)  e  para  a  compreensão  da  afetividade  para  a
formação  do  hábito  de  leitura  (  Cramer  e  Castle,  2001).  Ainda  como  temática  desta  proposta  se  analisou  evasão  e  o  retorno  de  jovens  e
adultos  aos  bancos  escolares,  apontando  com  pesquisas  práticas  para  a  inclusão  e  a  exclusão  social  que  a  falta  de  leitura,  e
principalmente,  de  textos  literários  causa.
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Título: A Política Nacional de Formação da CUT: Análise Crítica dos Princípios e Estratégias da Escola 
Nordeste

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200330322001018001P9

Palavra Chave: Trabalho, Consciência de Classe, Sindicalismo, Socialismo

Resumo:  O  presente  trabalho  buscou  aprofundar  os  estudos  avaliativos  sobre  a  Política  Nacional  de  Formação  da  CUT,  através  da
atuação  das  suas  escolas  de  formação,  delimitada  à  experiência  da  Escola  Nordeste,  responsável  diretamente  pela  formação  cutista  no
Ceará,  quando  nos  detivemos  especificamente  ao  programa  que  constituiu-se  no  período  de  2000-2001  a  espinha  dorsal  da  formação
desta  Central  na  nossa  região,  qual  seja:  o  Programa  Nordeste/Flor  de  Mandacaru,  integrante  do  Projeto  Nacional  de  Qualificação
Profissional  2000  CUT-Brasil,  desenvolvido  a  partir  de  recursos  oriundos  do  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador  –  FAT.  O  Flor  de
Mandacaru  foi  implementado  no  estado  do  Ceará  em  maio  de  2000  em  dois  segmentos:  agricultores  familiares,  com  uma  turma
funcionando  em  Crato  (30  educandos),  formada  basicamente  por  trabalhadores  filiados  ao  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  daquele
município;  duas  turmas  de  trabalhadores  autônomos  ou  do  setor  informal,  uma  funcionando  no  Assentamento  Maceió  em  Itapipoca  (37
educandos)  e  outra  na  Associação  de  Moradores  do  Conjunto  Palmeiras  –  ASMOCOMP  em  Fortaleza  (30  educandos),  constituindo-se
este  último  o  locus  imediato  da  nossa  investigação.  As  atividades  educativas  vinculadas  a  tal  programa  materializam-se  na  forma  de
aulas  presenciais  e  não  presenciais,  oficinas  pedagógicas,  laboratórios,  e  articulam-se  –  conforme  nos  informa  essa  Central  –  sob  a
orientação  do  seguinte  tripé:  formação  básica,  formação  política  e  formação  profissional,  incluindo  nessa  primeira  a  elevação  de
escolaridade  dos  trabalhadores.  O  trabalho  caracteriza-se  como  um  estudo  de  caso.  Para  bem  realizá-lo,  partimos  da  revisão
bibliográfica  relativa  à  trajetória  da  Central  Única  dos  Trabalhadores,  principalmente  no  que  se  refere  à  formação  que  vem  efetivando
através  das  suas  escolas  orgânicas,  com  vistas  a  uma  adequada  problematização  do  objeto  de  estudo;  lançamos  mão  das
sistematizações  realizadas  pelos  educadores  do  Flor  de  Mandacaru  em  publicação  da  Escola  Nordeste;  nossas  próprias  observações
sobre  essa  experiência  formativa,  uma  vez  que  também  integrávamos  o  quadro  docente  da  referida  Escola;  bem  como  examinamos,  em
linhas  gerais,  o  material  didático  oferecido  pela  Escola,  elegendo  uma  amostra  de  quatro  livros:  Língua  portuguesa,  Arte  Cultura,  um
livro  de  leituras  e  seu  respectivo  caderno  de  atividades;  como  também,  em  caráter  de  averiguação  comparativa,  examinamos,
igualmente  em  seus  traços  gerais,  dois  livros  didáticos  utilizados  ordinariamente  nas  experiências  de  educação  de  jovens  e  adultos  da
rede  de  ensino  estadual.  E,  por  último,  para  a  coleta  de  dados,  fizemos  uso  de  entrevistas  com  o  então  educador  responsável  pelo
Programa  junto  à  ASMOCONP,  o  então  coordenador  pedagógico  da  Escola  Nordeste  e  o,  a  época,  Secretário  de  Formação  da
CUT/Ce.  A  partir  das  análises  realizadas,  pudemos  constatar  que  a  Escola  Nordeste,  não  obstante  os  conflitos  de  concepções  internas
na  Central,  traduz  com  notória  fidelidade  as  orientações  básicas  da  CUT/Nacional,  que  por  força  do  seu  núcleo  hegemônico,  vem
abandonando  sua  política  de  confronto  com  a  ordem  vigente  e  atuando  nos  limites  do  pacto  social,  encampando  lutas  e  levantando
bandeiras  que  longe  de  potencializar  a  consciência  e  identidade  de  classe  dos  trabalhadores,  acabam  por  municiar  ainda  mais  o
processo  de  alienação  e  reificação  do  trabalho.  Vale  destacar,  outrossim,  que  ao  analisarmos  o  Programa  Flor  de  Mandacaru,
constatamos  que,  não  obstante  os  esforços  empreendidos,  mormente,  pela  ação  específica  de  um  grupo  de  educadores,  que,  em
contraposição  à  orientação  pedagógica  da  CUT/Escola  Nordeste,  fizeram  a  balança  educativa  pesar  mais  decididamente  para  o  lado  da
formação  política,  em  detrimento  da  formação  básica  e  profissional,  a  CUT,  ao  tomar  nas  mãos  a  tarefa  escolar  de  formação  de  jovens
e  adultos,  não  foi  capaz  de  realizar  qualquer  mudança  significativa  do  ponto  de  vista  de  uma  proposta  de  educação  “alternativa”  para
os  trabalhadores.  Ao  contrário,  inseriu-se,  de  maneira  afinada  com  o  projeto  de  educação  oficial,  partícipe  da  mesma  lógica  mesquinha
de educação supletiva fragmentada e aligeirada reproduzindo ao final as mesmas defasagens de aprendizagem reconhecidamente
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Título: Pedagogia de Projeto e Cultura de Ensinar-Aprender Língua Inglesa: algumas reflexões

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200318942002010001P5

Palavra Chave: Formação de Professores, Língua inglesa - Educação de Jovens e Adultos. Pedagogia de 
projeto.Língua inglesa - Cultura de ensinar-aprender

Resumo:  O  imaginário  cultural  que  respalda  a  crença  de  que  os  alunos  não  têm  iniciativas  de  aprendizagem  é  construído  e  repassado
inconscientemente  por  hábitos  e  atitudes  sociais.  Este  trabalho  tem  por  objetivo  investigar  o  potencial  da  Pedagogia  de  Projeto  como
modificadora  da  cultura  de  ensinar  e  aprender  de  alunos  de  língua  inglesa  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  em  relação  aos  aspectos
metacognitivos  da  aprendizagem,  aos  papéis  desempenhados  por  professor  e  aluno  e  ao  aprimoramento  na  leitura  e  produção  escrita
em  língua  estrangeira.  A  metodologia  da  Investigação-Ação  Educacional  foi  desenvolvida  por  uma  espiral  de  ciclos  de  planejamento,
ação,  observação  e  reflexão.  A  pesquisa  sugere  que  o  Ensino  por  Projeto  não  provocou  uma  mudança  significativa  na  cultura  de
ensinar-aprender  línguas  dos  sujeitos  envolvidos,  mesmo  tendo  se  mostrado  capaz  de  contemplar  diferentes  interesses,  necessidades,
estilos  e  ritmos  de  aprendizagem.  Na  prática,  a  mudança  na  visão  dos  papéis  desempenhados  por  professor  e  aluno  e  a  possibilidade  de
uma  outra  abordagem  de  ensinar  e  aprender  línguas  foram  reconhecidas,  mas  não  atestaram  mudanças  consideráveis  na  ótica  e  no
comportamento  dos  educandos.
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Título: As políticas de educação no estado do Paraná no período de 1995 a 2002: um estudo do PROEM

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200327640001016001P0

Palavra Chave: Políticas Educacionais; Expansão no Ensino Médio

Resumo:  O  trabalho  realiza  uma  análise  e  reflexão  sobre  as  políticas  educacionais  desenvolvidas  no  período  1995-2002  no  Estado  do
Paraná,  referentes  ao  Programa  Expansão  e  Melhoria  do  Ensino  Médio  no  Paraná  -  PROEM,  especialmente,  quanto  à  expansão  do
ensino  médio.  Tais  reflexões  partem  da  análise  do  contexto  histórico  em  que  se  dão  as  crises  do  capitalismo,  e  as  transformações
econômicas  delas  decorrentes.  A  partir  da  apresentação  das  políticas  adotadas  no  Estado  brasileiro,  principalmente  as  políticas
educacionais  no  contexto  da  crise  dos  anos  70/80,  cuja  saída  para  o  capital  é  um  processo  de  reestruturação  produtiva  e  globalização,
principalmente  a  financeira,  procurou-se  identificar  as  exigências  postas  pelo  momento  histórico  que  ora  se  apresentava,  pelas  políticas
adotadas  pelo  Estado  do  Paraná  para  o  Ensino  Médio  através  do  PROEM.  Procurou-se  entender  se  estas  políticas  estavam
comprometidas  com  uma  educação  de  qualidade  que  leve  os  sujeitos  à  sua  emancipação,  tendo  como  princípio  educativo  o  trabalho,
como  mediador  das  relações  do  homem  com  a  natureza  e  as  relações  dos  homens  entre  si.  O  trabalho  ainda  procurou  perceber  as
relações  que  se  processaram  entre  os  organismos  internacionais,  Banco  Mundial,  e  os  governos  federal  e  estadual  na  orientação  e
elaboração  dessas  políticas.  A  pesquisa  nos  mostrou  que  houve  um  deslocamento  de  matrículas  do  Ensino  Médio  regular  para  a
Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  especialmente  no  período  noturno  que  é  composto  por  alunos,  na  maioria,  trabalhadores.  A
modalidade  EJA  teve  uma  expansão  no  número  de  matrículas  muito  superior  ao  ocorrido  no  Ensino  Médio,  contrariando  a  pretendida
expansão  do  Ensino  Médio  proposta  pelo  PROEM.  Após  proceder  uma  aproximação  crítica  da  opção  de  qualidade  adotado  no  período,
com  a  proposta  de  uma  educação  baseada  nos  critérios  do  mercado,  apresentou-se  algumas  proposições  que  acreditamos,  devem
orientar  as  reflexões  sobre  educação,  visando  a  formação  de  homens  e  mulheres  conscientes  e  críticos  ,  autores  e  artífices  do  seu
mundo  e  de  sua  história.
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Título: Uma Experiência de Educação Científica entre Jovens e Adultos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20038533004056079P0

Palavra Chave: Ensino de Ciências, jovens e adultos

Resumo:  O  presente  trabalho  utilizou-se  do  referêncial  teórico  de  Paulo  Freire  e  desenvolveu  e  analisou  a  aprendizagem  de  jovens  e
adultos  na  área  de  ciências.  O  tema  corpo  e  suas  representações  surgiu  no  interior  dos  diálogos  realizados  entre  professores  e  alunos.
Os  resultados  obtidos  através  da  metodologia  dialógica  realizada  mostrou  que  ocorreu  efetiva  interação  entre  o  grupo  com  efetiva
aprendizagem  do  tema  gerador.
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Título: O Pensar e o Fazer dos Educadores de Jovens e Adultos frente às Políticas Educacionais em Itacoatiara 
e Urucurituba -  (1999 - 2002)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20039712001015001P0

Palavra Chave: Educação; Política Pública; Educação de Jovens e Adultos

Resumo:  Esta  pesquisa  analisou  as  políticas  operacionalizadas  pela  SEDUC  para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA,  no  período
de  1999  a  2002,  tendo  como  eixo  central,  o  pensar  e  o  fazer  dos  educadores  envolvidos  com  a  modalidade  de  ensino  em  questão.  O
universo  em  estudo  desta  pesquisa  são  as  instâncias  do  macrossistema,  representada  pelos  gerentes,  e  do  microssistema  representada
pelos  diretores,  supervisores  e  professores  das  escolas  de  Itacoatiara  e  Urucurituba  no  Médio  Amazonas.  Os  estudos  introdutórios
destacam  os  objetivos,  o  problema,  a  justificativa,  as  questões  norteadoras,  os  conceitos  básicos  do  processo  de  análise  e  da
metodologia  da  pesquisa.  A  análise  bibliográfica  e  documental  considera  a  abordagem  histórica  das  ações  em  EJA  e  dos  seus  aspectos
legais  no  contexto  educacional  brasileiro.  O  pensar  e  o  fazer  dos  educadores  frente  às  políticas  educacionais  em  ação  nas  escolas  são
analisados  considerando  as  questões  norteadoras  deste  estudo,  buscando  aproximar  nossa  análises  pelo  princípio  dialético  da
contradição.  E  por  fim,  apresentamos  as  considerações  finais,  onde  refletimos  sobre  os  resultados  da  pesquisa.
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Título: Educação de Jovens e adultos através da Pedagogia de Alternância no extremo sul Catarinense

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200312242002010009P6

Palavra Chave: Casa Familiar, Pedagogia de Alternância, Educação Rural.

Resumo:  O  OBJETIVO  DESTE  ESTUDO  ERA  APROFUNDAR  OS  CONHECIMENTOS  SOBRE  A  CASA  FAMILIAR  RURAL  E
AS  EXPERIÊNCIAS  DE  ALTERNÂNCIA  DENTRO  DO  QUE  VEM  SENDO  DESENVOLVIDO.  A  CFRESC,  ESTÁ
LOCALIZADA  NO  MUNICÍPIO  DE  SOMBRIO  NO  SUL  DO  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA,  BRASIL.  ESTE  ESTUDO
USOU  METODOLOGIA  QUALITATIVA  E  QUANTITATIVA  PARA  COLETAR  E  ANALISAR  OS  DADOS.  O  MÉTODO  DE
PESQUISA  É  UM  ESTUDO  DE  CASO.  A  UNIDADE  DE  ANÁLISE  É  REPRESENTADA  PELA  CFRESC.  VÁRIAS  E
PROFUNDAS  ENTREVISTAS  (ENTREVISTAS  SEMI-ESTRUTURADAS)  FORAM  REALIZADAS  COM  OS  MONITORES  DA
EXPERIÊNCIA.  ALÉM  DISSO,  UMA  PESQUISA  DE  OPINIÃO  FOI  REALIZADA  COM  OS  JOVENS  QUE  FREQUENTAM  A
CFRESC.  O  PRESENTE  ESTUDO  USOU  BASICAMENTE  TRÊS  FONTES  DE  INFORMAÇÕES:  BIBLIOGRÁFICA  E  DADOS
DE  DOCUMENTOS,  ENREVISTAS  E  DADOS  DA  PESQUISA.  O  ESTUDO  INCLUIU  UMA  REVISÃO  TEÓRICA  DE
PEDAGOGIA  DE  ALTERNÂNCIA  E  ANTECEDENTES  HISTÓRICOS  EM  DIFERENTES  PAÍSES.  TAMBÉM,  MOSTRA
ALGUNS  PROBLEMAS  QUE  CFRESC  ESTÁ  ENFRENTANDO  ATUALMENTE  E  ALTERNATIVAS  PARA  SUPERAR  TAIS
PROBLEMAS.
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Título: O ensino da língua escrita na educação de jovens e adultos: um estudo nas classes de ensino médio do 
Colégio Estadual Cecília Meireles, Curitiba (PR)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200327040001016001P0

Palavra Chave: Domínio da norma culta; Língua escrita; Lingua.gem

Resumo:  O  presente  estudo  analisa  as  práticas  de  ensino  da  língua  em  um  curso  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  visando
identificar  se,  e  em  que  medida,  os  professores  superam  o  ensino  centrado  na  norma.  Para  fundamentar  nossa  análise  no  âmbito  da
linguagem,  procedemos  a  um  estudo  da  teoria  de  Mikhail  Bakhtin,  filósofo  que,  tendo  uma  visão  de  homem  permeada  pelas  relações
sociais,  constrói  sua  teoria  a  partir  da  crítica  à  lingüística  tradicional.  Empreendemos  também  um  diálogo  com  a  sociolingüística
contemporânea.  A  sociolingüística,  como  disciplina  da  lingüística,  pesquisa  a  língua  no  contexto  social  amplo.  Nossa  hipótese  de
pesquisa  tenciona  esta  questão  de  língua  que  comporta  falas  diferenciadas,  fundadas  na  divisão  de  classes,  e  qual  sua  relação  como  o
ensino  sistematizado  da  língua.  Assim,  a  pesquisa  buscou  identificar,  em  um  curso  noturno,  a  concepção  de  língua  e  as  práticas
pedagógicas  adotadas  pelo  professor,  buscando  apreender  se  as  contribuições  de  Bakhtin  e  da  sociolingüística  chegam,  de  algum
modo,  à  realidade  escolar.
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Título: O Processo de Construção e (Re)construção do Texto Escrito: a Reescrita como Trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=199914533004110040P5

Palavra Chave: Educação de Adultos; Leitura e Produção de Textos.

Resumo:  Este  trabalho  visa  propiciar  aos  professores  do  Ensino  Fundamental  ou  aos  de  Língua  Portuguesa  do  Ensino  Médio,  ou  ainda
a  outros  docentes  de  diferentes  segmentos  da  educação,  uma  reflexão  sobre  as  atividades  de  leitura/escrita  do  ensino  do  português
língua  materna  e  um  conjunto  de  procedimentos,  pautados  na  pedagogia  de  projetos,  que  possibilitem  a  efetiva  utilização  da  prática  de
recepção/produção  e  revisão  de  textos  com  seus  alunos,  para  que  estes  possam  construir  competências  discursivas  e  ampliar  o  domínio
da  norma  padrão,  no  intuito  de  constituírem-se  como  verdadeiros  leitores/produtores  de  textos.  Na  primeira  parte,  apresento  um
histórico  sobre  a  situação  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  suas  perspectivas  atuais,  bem  como  a  opção  teórico-metodológica  para  o
trabalho  prático  com  a  língua  materna,  respectivamente,  a  pesquisa-ação  e  a  pedagogia  de  projetos.  A  segunda  parte,  núcleo  do
trabalho,  é  o  relato  -  fundamentado  teoricamente  -  da  pesquisa-ação  realizada  por  mim,  enquanto  professora-pesquisadora,  com
educandos  adultos  da  Escola  SETA  (Sociedade  Educadora  do  Trabalhador  Adulto)  em  Marília,  durante  os  anos  de  1.997  e  1.998,  que
tomou  como  foco  a  análise  do  trabalho  com  a  correção  e  a  auto-correção  de  textos,  através  da  reescrita,  e  o  seu  reflexo  no  processo  de
produção  textual.
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Título: Multiculturalismo, comunicação e educação, possiblidades da comunicação intercultural em espaços 
educativos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200027933002010096P7

Palavra Chave: multicultaralismo, comunicação e educação

Resumo:  Este  trabalho  propõe  a  convergência  do  multiculturalismo  com  o  campo  de  inter-relação  entre  comunicação  e  educação,
especialmente  com  a  gestão  da  comunicação  educativa,  área  orientada  ao  planejamento,  execução  e  realização  de  processos  e
procedimentos  que  se  articulam  no  âmbito  da  interface  entre  comunicação,  cultura  e  educação.  Uma  primeira  parte  do  trabalho  é
dedicada  ao  resgate  histórico  da  noção  de  cultura,  em  uma  perspectiva  socioantropológica,  e  a  uma  retomada  da  trajetória  do  debate
multicultural  nos  contextos  europeus,  norte-americano  e  brasileiro,  via,  especialmente,  a  temática  das  migrações  e  das  identidades
culturais.  Tais  reflexões  culminam  com  a  análise  das  especificidades  do  multiculturalismo  e  da  comunicação  intercultural  no  campo
educativo.  Em  uma  segunda  parte  do  trabalho,  é  desenvolvida  uma  pesquisa  empírica  de  cunho  quantitativo  e  qualitativo,  em  seis
distintos  espaços  educativos  no  nível  secundário  do  ensino  público  e  particular,  na  formação  de  professores,  no  ensino  supletivo,  na
educação  de  jovens  e  adultos  e  em  um  projeto  educativo  de  um  movimento  social.  Nesses  espaços,  são  analisadas  as  dinâmicas
relacionais  entre  Sujeitos  educativos  -  professores  e  alunos  -,  a  partir  da  perspectiva  das  identidades  culturais,  em  que  se
inter-relacionam  categorias  como  a  classe,  o  gênero,  a  etnia,  a  idade,  a  família,  o  nacional,  o  regional.  Na  exigência  de  ampliar  a
relação  comunicação/educação  para  além  de  uma  educação  para  os  meios,  o  multiculturalismo  se  reafirma  como  contexto  e  ao  mesmo
tempo  dimensão  apropriada  para  novos  estudos  empíricos  do  domínio  da  inter-relação  comunicação/educação.  As  conclusões  do
trabalho  apontam  para  um  conjunto  de  perspectivas  em  que  as  reflexões  sobre  o  multiculturalismo  sugerem  o  aprofundamento  no
ämbito  dos  projetos  de  intervenção  e  de  pesquisa  no  campo  da  comunicação/educação:  a  temáticadas  migrações;  o  relacional  no  campo
das  identidades  culturais;  a  releväncia  da  perspectiva  geracional;  a  institucionalização  dos  projetos  de  comunicação-educação;  a
comunicação  intercultural;  a  formação  de  educomunicadores  na  perspectiva  do  multiculturalismo;  a  esfera  midiática  como  campo  de
luta  simbólica.
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Título: As políticas públicas de educação básica de jovens e adultos no Brasil do período 1985/1999

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200018433005010001P9

Palavra Chave: Política Educacional; Educação de Jovens e Adultos

Resumo:  A  pesquisa  recupera  a  história  das  políticas  públicas  de  educação  básica  de  jovens  a  adultos  do  período  de  redemocratização
da  sociedade  e  das  instituições  políticas  brasileiras  (1985-1999),  abordando  os  processos  de  elaboração  e  o  conteúdo  dos  planos
educacionais,  leis,  diretrizes  e  programas  de  iniciativa  federal.  Analisa  a  evolução  do  financiamento  público  e  dos  índices  de  cobertura
escolar  na  educação  básica  de  jovens  e  adultos,  traçando  o  perfil  do  atendimento  educacional  destinado  a  esse  grupo  etário.  Caracteriza
também  o  Plano  Nacional  de  Formação  do  Trabalhador  (PLANFOR),  o  Programa  Alfabetização  Solidária  (PAS)  e  o  Programa
Nacional  de  Educação  na  Reforma  Agrária  (PRONERA),  posteriores  a  1995.  Apesar  de  o  setor  público  ter  consagrado  menos  de  1%
dos  gastos  educacionais  ao  ensino  supletivo  ao  longo  de  todo  o  período,  as  matrículas  duplicaram  no  nível  fundamental  e
quadruplicaram  no  ensino  médio,  resultado  que  deveu-se  principalmente  ao  esforço  dos  estados,  ainda  que  se  observe  uma  tendência  à
municipalização.  Ao  final  dos  anos  90,  o  atendimento  escolar  encontrava-se  estagnado  em  um  patamar  de  2,2  milhões  de  matrículas,  o
que  representava  um  índice  de  cobertura  inferior  a  5%  da  demanda  potencial.  Além  de  deficitária,  a  oferta  escolar  era  inequitativa.  A
reforma  educativa  implementada  pelo  MEC  a  partir  de  1995  reforçou  a  posição  marginal  ocupada  pela  educação  básica  de  jovens  e
adultos  nas  políticas  educacionais,  o  que  desencadeou  a  resistência  ativa  da  sociedade  civil  organizada,  o  deslocamento  da  fronteira
entre  o  público  e  o  privado,  a  multiplicação  de  provedores  não  governamentais  e  a  desarticulação  das  iniciativas  do  governo  federal.
Uma  parcela  social  por  educação  de  jovens  e  adultos  foi  escolhida  pelo  PLANFOR,  o  PAS  e  o  PRONERA,  que  são  exemplos  da
tendência  à  disseminação  de  parcerias  entre  órgãos  públicos,  universidades  e  organizações  da  sociedade  civil.  Com  base  nesses  dados,
estabeleceu-se  uma  periodização  que  distingue  um  primeiro  momento  de  legitimação  pública  e  consolidação  jurídica  do  direito  da
população  jovem  e  adulta  ao  ensino  fundamental  público  e  gratuito  (1985-1989),  ao  qual  seguiu-se  um  período  em  que  esse  direito
vem  sendo  destituído  nos  planos  simbólico  e  das  políticas  públicas  efetivas  (1990-1999).  As  políticas  públicas  de  educação  básica  de
jovens  e  adultos  do  período  1985-1999  constituíram,  assim,  parte  do  processo  inconcluso  de  construção  da  democracia  e  da  cidadania
no  Brasil,  cujo  horizonte  futuro  está  pendente  de  que  as  organizações  autônomas  da  sociedade  civil  sejam  capazes  de,  na  interação  com
as  instituições  estatais,  ampliar  os  espaços  públicos  de  reconhecimento  dos  direitos  e  de  deliberação  das  políticas  sociais.

Data Pesquisa: 11/2/2009

Autor: Maria Clara Di Pierro

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 11/2/2009 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2000

Condições de Trabalho Docente
Infra-estrutura

Eixos Secundário:

Pagina 1.623 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1624

Título: Educação de Adultos no Brasil: Políticas de (Des)Legitimação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20011809733003017001P2

Palavra Chave: Políticas públicas; Educação de Adultos; Educação e Estado

Resumo:  A  tese  busca  discutir  e  analisar  as  poíticas  educacionais,  propostas  pelo  Poder  Público,  para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos
no  Brasil.  O  estudo  apresenta  um  breve  histórico  da  educação  de  jovens  e  adultos,  com  vistas  à  contextualização  do  problema  e  como
elemento  de  sustentação  da  tese  de  que  a  educação  de  jovens  e  adultos  ao  longo  dos  anos  1970-2000  tem  sido  tratada  como  projetos
emergenciais  e,  por  vezes,  eleitoreiros,  constituindo-se  desse  modo  em  um  processo  de  alienação  e  (des)legitimação  tanto  das  políticas
públicas  quanto  da  área  de  Educação  de  jovens  e  adultos.  A  pesquisa  envolveu  o  estudo  e  a  análise  de  projetos  educacionais  desde  o
MOBRAL  até  o  Plano  Nacional  de  Educação  e  o  trabalho  de  campo  em  dois  municípios  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  cujas
experiências  tornaram-se  institucionais,  a  partir  das  demandas  expressas  pelas  comunidades.  Estas  experiências,  juntamente  com  os
achados  da  pesquisa,  apontam  caminhos  para  a  ruptura  com  o  processo  de  (des)legitimação  ao  qual  se  submeteu  uma  área  vital  ao
desenvolvimento  do  país.
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Título: Educação de Jovens e Adultos: um estudo histórico da legislação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20016333004030079P2

Palavra Chave: Educação de Jovens e Adultos; Legislação Educacional

Resumo:  A  partir  do  discurso  da  legislação  educacional  no  período  de  1970  a  1996,  na  vigência  das  Leis  Federais  5692/71  e  9394/96,
discutimos  e  analisamos  as  novas  e  velhas  dimensões  políticas  de  inclusão  e/ou  exclusão  da  grande  população  de  educandos  jovens  e
adultos.  Verificamos  os  mecanismos  ideológicos,  que  permeiam  a  legislação  quanto  ao  direito  à  educação  como  direito  público
subjetivo,  como  dever  do  Estado  e  como  responsabilidade  da  família  em  conjunto  com  a  sociedade,  na  formulação  das  políticas
públicas  educacionais.  Verificamos  também  a  maneira  como  tais  leis  são  discutidas  e  configuradas  no  interior  da  sociedade  civil.
Numa  leitura  linear  das  políticas  educacionais  da  ditadura  militar  até  a  abertura  do  processo  de  redemocratização,  tivemos  como
escopo  analisar  as  transformações  sociais  que  ocorreram,  no  sentido  de  educar  o  indivíduo  para  a  cidadania.  A  reflexão  sobre  questões
sociais  e  políticas  conduziu-nos  à  análise  de  projetos  pedagógicos  cujos  objetivos  de  participação  do  educando  e  da  comunidade
propõem  que  a  escola  seja  o  espaço  democrático  de  formação  do  cidadão.  Através  de  depoimentos  de  autoridades  das  políticas
públicas  e  educacionais  da  atualidade  e  do  passado,  procuramos  cruzar  informações  que  nos  permitissem  visualizar  o  desenvolvimento
do  processo  educacional  brasileiro.  Enfocamos  a  relação  entre  o  Estado  e  a  sociedade  nas  políticas  educacionais  em  seus  objetivos  de
criar  condições  para  implantação  e  desenvolvimento  de  um  sistema  representativo  para  uma  verdadeira  democracia.
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Título: Juventude em tempo de incertezas: enfrentando desafios na educação e no trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20022022933003017001P2

Palavra Chave: Juventude, educação e trabalho, política educacional

Resumo:  Esta  pesquisa  procurou  apreender,  de  forma  relacional,  os  aspectos  preponderantes  das  práticas  e  representações  dos  jovens
trabalhadores-  estudantes,  que  frequentam  o  Ensino  Médio  noturno  regular,  em  duas  escolas  públicas  estaduais,  quanto  à  educação
escolar  e  trabalho,  em  sua  transição  para  a  vida  adulta,  na  atualidade.  Encontrou-se  uma  realidade  complexa  em  que  o  traço  marcante  é
a  heterogeneidade  nas  trajetórias  escolares  e  no  mundo  do  trabalho,  nas  representações  da  educação  e  dos  sentidos  do  trabalho,  nos
projetos  de  futuro,  nas  práticas  de  sociabilidade,  a  despeito  das  origens  sociais  semelhantes.  Procuramos  analisar  os  fatores
condicionantes  de  suas  trajetórias  escolares  e  ocupacionais;  e  ainda  os  reflexos  da  imprevisibilidade  do  mercado  e  das  condições  do
ensino  sobre  seus  projetos  de  futuro.  Esta  pesquisa  foi  feita  numa  abordagem  qualitativa,  tendo  sido  utilizado  questionário  e  entrevista,
semi-estruturada  e  informal,  além  de  documentos  oficiais  e  bibliografia  pertinentes.
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Título: Um estudo do Projeto Escola do Campo - Casas Familiar Rural (1990-2002) do Estado do Paraná: a 
Pedagogia da Alternância como Referencial de Permanência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200384833002010001P6

Palavra Chave: educação, ensino rural, pequeno agricultor, capital social

Resumo:  O  recente  processo  brasileiro  de  transição  democrática  teve  como  marca  inicial,  e  como  fator  fundamental  de  seu  dinamismo,
a  restauração  das  instituições  próprias  do  estado  democrático:  a  livre  organização  de  partidos  políticos,  autonomia  sindical,  liberdade
de  imprensa,  eleições  diretas,  dentre  outras.  Tais  conquistas,  mesmo  que  em  alguns  casos  não  completas  e  ainda  gerando  importantes
desdobramentos  sob  a  reorganização  das  instituições  democráticas,  contribuíram  imensamente  para  o  fortalecimento  político  da
sociedade  civil.  A  organização  de  movimentos  sociais  direcionados  a  promover  uma  maior  intervenção  dos  cidadãos  nos  processos  de
gestão  da  coisa  pública,  mais  especificamente  no  que  diz  respeito  à  utilização  dos  aparelhos  e  serviços  sociais,  representa  a  fase
posterior,  na  qual  o  país  se  insere  agora.  Este  trabalho  se  propõe  a  discutir,  neste  sentido,  as  potencialidades  do  capital  social  no  Brasil
quanto  aos  requisitos  de  cidadania  para  sua  consecução  e  os  seus  impactos  na  área  educacional,  especificamente  através  da  análise  da
política  pública  do  Paraná  de  formação  de  pequeno  agricultor,  chamada  Projeto  Escola  do  Campo.  A  pesquisa  busca  estimular  a
reflexão  sobre  esta  política  educacional  relacionada  ao  conceito  de  capital  social,  além  de  apontar  alguns  possíveis  instrumentos  de
mudança  dentro  da  realidade  do  ensino  para  jovens  e  adultos  e  na  formulação  de  redes.
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Título: Os Alunos do Ensino Supletivo: Em Cena os Sentimentos Vividos em Sala de Aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200439233005010002P5

Palavra Chave: Ensino Supletivo, Sentimentos, Sala de Aula

Resumo:  Este  estudo  investiga  as  situações  marcantes  vividas  em  sala  de  aula  pelos  alunos  jovens  e  adultos  do  ensino  Supletivo.  A
partir  de  seus  relatos,  a  intenção  é  averiguar  como  os  sentimentos  decorrentes  dessas  situações  interferem  no  processo  de
ensino-aprendizagem.  Aponta  indicativos  de  como  dar  continuidade  ao  trabalho  aqui  apresentado  de  modo  a  aprimorar  o  atendimento
desses  alunos  com  escolarização  e  comprometimento  cognitivo-afetivo.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  num  colégio  particular  e
confessional  cujo  trabalho  com  educação  de  jovens  e  adultos  completou  trinta  anos  neste  ano.  A  coleta  de  dados  teve  como  principais
instrumentos  redações  dos  alunos  relatando  as  situações  mais  marcantes  dentro  de  sala  de  aula  e  observações  impressionistas
registradas  pelos  professores  do  segmento  investigado.  Para  um  melhor  entendimento  da  questão,  o  trabalho  traz  um  pequeno  histórico
sobre  a  educação  de  jovens  e  adultos  no  Brasil.  A  análise  dos  dados,  feita  à  luz  da  teoria  walloniana,  deu  subsídios  para  elucidar  as
questões  pertinentes  à  integração  cognitivo-afetiva  buscando  percebê-la  na  prática  de  sala  de  aula.  Além  de  Henri  Wallon,  António
Damásio  e  Emilio  Mira  y  López  foram  consultados  para  referendar  a  compreensão  dos  dados.  Os  resultados  da  análise  apontam  que  as
situações  marcantes  em  sala  de  aula,  na  voz  dos  alunos,  referem-se  à  relação  com  o  professor,  com  o  grupo-classe  e  com  o
conhecimento,  e  delas  decorrem  emoções  e  sentimentos  de  bem-estar  e  mal-estar,  entre  os  quais  alegria,  orgulho,  vergonha,  tristeza  e
solidariedade.
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Título: A educação de jovens e adultos e os jovens do último turno: produzindo outsiders

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200431231003010001P0

Palavra Chave: educação de jovens e adultos; juventude; políticas públicas

Resumo:  Discute  o  universo  que  compõe  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA,  privilegiando  o  sentido  da  escolarização  vivenciada
pelos  jovens  alunos  das  escolas  públicas  noturnas.  Reconhece  a  maioria  dos  alunos  e  alunas  jovens  beneficiários  da  EJA  como
outsiders,  no  sentido  de  Norbert  Elias,  considerando  que  essa  ação  educativa  é  parte  de  um  processo,  desigual  e  excludente,  que  não
existe  por  forças  naturais,  mas  por  mecanismos  construídos  ao  longo  do  tempo  e  por  meio  de  práticas  sociais  que  se  desenvolvem
dentro  e  fora  da  escola,  tendo  em  vista  ser  essa  modalidade  educativa  direcionada  basicamente  para  os  segmentos  mais  pobres  da
população,  que  carregam  uma  trajetória  educacional  marcada  pela  desigualdade  de  oportunidades  educativas  e  sociais.  O  trabalho
resgata  o  lugar  ocupado  pela  EJA  na  construção  das  políticas  públicas  brasileiras,  destacando  elementos  para  repensar  a  ação  do
Estado  no  âmbito  da  EJA.  O  estudo  está  baseado  em  pesquisa  realizada  junto  a  escolas  e  alunos  vinculados  aos  cursos  presenciais  de
EJA  com  avaliação  no  processo  -  ensino  fundamental,  de  5ª  a  8º  séries,  e  ensino  médio  -,  no  âmbito  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.
Apresenta  características  sócio-demográficas  e  percepções  dos  jovens  alunos  sobre  as  suas  vivências  escolares  e  perspectivas  futuras.
Este  percurso  analítico  revelou  a  inadequação  do  atendimento  de  EJA  face  à  diversidade  das  demandas  dos  que  o  procuram  e  a  relação
entre  as  desvantagens  escolares  neste  nível  e  a  origem  social,  restringindo  as  escolhas  dos  alunos  de  menor  renda  ao  que  é  possível  e
não  ao  que  é  necessário.
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Título: A Luta do Jovem Trabalhador e Estudante nas Escolas Estaduais de Porto Alegre/RS - Um Estudo de 
Caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200465042001013001P5

Palavra Chave: condições de trabalho, condições de estudo, significados

Resumo:  Este  trabalho  de  tese  estuda  as  condições  escolares  e,  ao  mesmo  tempo,  de  trabalho  que  vivem  os  jovens  do  ensino
fundamental  e  médio  das  escolas  públicas  estaduais  da  cidade  de  Porto  Alegre  ?  RS.  Estudamos  também  os  significados  que  o  trabalho
tem  para  esses  jovens,  para  seus  pais  e  para  seus  professores.  Esses  estudantes  recebem  um  salário  pelo  trabalho  que  realizam  no  meio
porto-alegrense,  no  qual  desenvolvem  diversas  atividades  alheias  ao  estudo.  Nosso  interesse  era  conhecer  essa  realidade  de  maneira
mais  profunda,  seguindo  a  linha  de  investigação  que  havíamos  iniciado  em  nossa  dissertação  de  mestrado.  Não  somente  conhecer,  mas
também,  à  luz  dos  resultados,  elaborar  uma  proposta  para  tratar  de  melhorar  a  situação  desses  jovens,  trabalhadores  e  estudantes.
Nossa  investigação  é  de  natureza  qualitativa.  É  um  estudo  de  caso  desenvolvido  e  apoiado  na  dialética  materialista.  Nossa  população  e
amostra  se  constituíram  de  alunos  e  alunas  do  ensino  fundamental  e  médio,  de  professores  (as)  e  de  mães  desses  (as)  alunos  (as).  A
coleta  de  informações  se  deu,  fundamentalmente,  através  de  entrevistas  semi-estruturadas.  Analisamos  também  documentos  das
escolas,  as  leis  de  trabalho,  bem  como  as  leis  ?protetivas?  do  trabalho  dos  jovens.  Realizamos  a  revisão  de  literatura  com  o  objetivo  de
conhecer  os  antecedentes  do  estudo  desenvolvido,  os  estudos  que  existem  sobre  jovens,  as  leis,  as  políticas  públicas  estaduais,  as
políticas  públicas  nacionais  e  as  políticas  mundiais  para  educação  de  jovens  e  adultos.  Os  resultados  que  encontramos  em  nossa  tese
não  desmentem  os  resultados  encontrados  em  nossa  dissertação  de  mestrado,  quando  demonstramos  que  as  condições  de  trabalho
condicionam  o  mundo  da  educação,  levando  os  jovens  que  trabalham  a  enfrentar  maiores  dificuldades  nos  estudos.  Buscamos
investigar,  no  entanto,  além  das  condições  de  trabalho  e  de  estudo,  os  sentidos  dados  pelos  jovens  ao  trabalho  e  ao  estudo,  e  os
sentidos  dados  aos  mesmos  pelas  mães  desses  jovens  e  por  seus  professores.  Partindo  de  seus  relatos,  sobre  os  diversos  aspectos  e
elementos  que  constituem  as  suas  condições  de  trabalho,  constatamos  que:  os  jovens  trabalham  por  necessidade;  em  muitos  casos  esse
trabalho  apresenta  condições  desfavoráveis;  os  jovens  ficam  demasiadamente  cansados  devido  à  quantidade  de  horas  trabalhadas;  o
trabalho  atrapalha  os  estudos  e  o  estudo  atrapalha  o  trabalho.  Sobre  as  condições  escolares,  constatamos  que:  os  jovens  permanecem
pouco  tempo  na  escola  para  que  o  estudo  possa  contribuir  para  uma  real  possibilidade  futura  que  os  ajude  a  negar  sua  condição  de
pobreza;  as  condições  materiais  da  escola  e  de  formação  dos  professores  não  correspondem  aos  desejos  dos  alunos  e  tampouco  dos
professores;  as  escolas  não  têm  uma  política  geral  que  atenda  as  necessidades  dos  jovens  que  trabalham  e  estudam.  Quanto  aos
sentidos  dados  ao  trabalho,  constatamos  que  os  mesmos  se  formam  na  consciência  dos  jovens  como  algo  positivo,  pois  podem  comprar
roupas,  calçados,  materiais  escolares,  ajudar  a  família,  ir  a  festas,  ao  cinema,  a  um  show,  fazer  amigos.  Ressaltam  a  importância  de
aprender  a  se  relacionar  com  as  demais  pessoas  e  dizem  aprender  ?coisas?  no  trabalho.  Sentem-se  mais  responsáveis  e  respeitados.  O
sentido  dado  ao  estudo  coloca-o  como  fundamental  enquanto  possibilidade  de  aprender  para  ter  uma  profissão,  possibilidade  de  fazer
amigos  e  zoeira  (fazer  festa),  como  menos  sério  que  o  trabalho  e  como  possibilidade  futura.  Diante  das  condições  e  sentidos
encontrados  em  nossa  pesquisa,  através  do  relato  dos  alunos,  professores  e  mães,  pensamos  que  as  condições  de  realidade  de  suas
vidas,  tanto  no  trabalho  como  na  família  e  na  escola,  estão  em  contradição  com  o  sentido  de  possibilidade  futura  almejada  por  esses
jovens.  Em  nossas  conclusões  e  sugestões,  nossas  propostas  se  dirigem  a  mudar  as  condições  de  estudo  que  dificultam  a  vida  dos  (as)
jovens  que  também  trabalham.  O  momento  político  e  econômico  em  que  vivemos,  de  clima  neoliberal  onde  impera  o  mercado  e  reina  a
mercadoria,  torna  difícil  propor  mudanças  no  trabalho  do  (da)  jovem  que  também  estuda.  Por  isso,  consideramos  importante  a  escola
construir uma política geral para os jovens que trabalham e estudam Uma escola que os ajude a permanecer na escola Uma escola que
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Título: Leitura, Argumentação e Ensino de Física: Análise da Utilização de um Texto Paradidático em Sala de 
Aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200515433004056079P0

Palavra Chave: Leitura e ensino de Física; textos alternativos

Resumo:  Esta  pesquisa  analisou  o  uso  de  um  texto  paradidático,  intitulado  “Nosso  Universo”,  em  aulas  de  Física  em  uma  sala  de  3ª
série  de  educação  para  jovens  e  adultos,  com  o  objetivo  de  avaliar  as  relações  dialógicas  entre  professor  e  alunos  mediadas  pela
utilização  do  referido  texto.  Assim,  utilizamos  como  objeto  de  análise  da  presente  pesquisa  o  discurso  do  professor  enquanto  mediador
da  interação  alunos-texto,  o  discurso  do  aluno  enquanto  participante  de  um  espaço  dialógico  de  ensino-aprendizagem  e  a  interação
entre  o  professor,  os  alunos  e  o  texto.  Para  tal,  foram  elaboradas  duas  categorias  de  análise  visando  a  classificação  das  argumentações
discentes  e  da  intervenção  docente  provenientes  desse  contexto  específico  de  sala  de  aula.  A  partir  dessa  classificação  foi  analisada  a
dinâmica  estabelecida  no  decorrer  da  atividade  enfocando-se  a  relação  triádica  professor/texto/aluno.  Os  resultados  desta  pesquisa
demonstraram  que  a  relação  triádica  viabilizou  que  fossem  trabalhados  muitos  conteúdos  de  forma  contextualizada,  bem  como  a
interação  entre  diversos  conceitos  científicos,  o  que  propiciou  a  aprendizagem  significativa  crítica  por  parte  dos  alunos.  A  atividade
mediou  ainda  a  articulação  entre  os  aspectos  científicos,  tecnológicos,  ambientais  e  sociais,  oferecendo  condições  para  que  o  aluno
possa  atuar  de  forma  crítica  e  reflexiva  em  seu  meio  social.

Data Pesquisa: 11/2/2009

Autor: Alice Assis

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 11/2/2009 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2005 Eixos Secundário:

Pagina 1.631 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1632

Título: A identidade institucional da Escola Técnica Pública Paulista como espaço organizacional e cultural: 
unificação e diferenciação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200562233001014001P0

Palavra Chave: Educação para o trabalho; ensino técnico

Resumo:  Esta  pesquisa  versa  sobre  a  educação  profissional  de  nível  técnico  no  Estado  de  São  Paulo,  de  comprovada  liderança
econômica,  tecnológica  e  educacional  no  Brasil.  Tais  atributos  vinculam  a  escola  técnica  paulista  às  condições  privilegiadas  do  meio
circundante  e  ao  setor  produtivo,  decorrente  da  própria  especificidade  de  ensino.  Adotamos  como  objeto  de  estudo  a  Escola  Técnica
Estadual  Paulino  Botelho  (ETE),  localizada  no  pólo  regional  científico-tecnológico  da  cidade  de  São  Carlos,  e  atualmente  integrada  à
rede  pública  estadual  administrada  pelo  Centro  Estadual  de  Educação  Tecnológica  Paula  Souza  (CEETEPS).  O  objetivo  específico  da
pesquisa  é  responder  à  questão  sobre  as  contradições  e  limites  teórico-práticos  presentes  no  espaço  organizacional  e  cultural  da
unidade  de  ensino,  e  os  efeitos  visíveis  sobre  a  prática  escolar  que  qualifica  a  identidade  institucional,  entendida  como  a  função  social
instituída  para  habilitar  jovens  e  adultos  nas  várias  áreas  e  cursos  técnicos.  Através  de  dados  qualitativos  e  quantitativos,  obtidos  de
fontes  primárias  como  depoimentos,  questionários  aplicados  e  consultas  aos  livros  administrativos,  conclui-se  que  a  escola  técnica
individualizada  tem  a  sua  identidade  institucional  comprometida  pelo  confronto  entre  o  que  se  propõe  nos  documentos  reguladores  da
educação  profissional,  com  princípios  e  objetivos  gerais  e  específicos  idealizados,  e  a  realidade  que  se  revela  na  deficiência  das
condições  materiais  e  pedagógicas  em  que  decorre  a  prática  educativa  cotidiana,  comprovada  através  do  estudo  interno  da  instituição
escolar.
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Título: Educação de jovens e adultos: o debate na década de 1990
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Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objeto  de  estudo  o  debate  sobre  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  na  década  de  1990,  e  objetiva  a
análise  de  duas  questões:  1.  A  concepção  de  educação  defendida  nesse  debate;  e  2.  A  crítica  negativa  às  políticas  educacionais
implementadas  pelo  governo  brasileiro,  no  contexto  da  reforma  educacional  da  década  de  1990.  Os  dados  da  pesquisa  foram  coletados
a  partir  dos  seguintes  documentos:  a  Declaração  Mundial  sobre  Educação  para  Todos  (1990);  a  Declaração  de  Hamburgo  sobre  a
Educação  de  Adultos(1997);  o  Relatório  Jacques  Delors  (1998);  o  relatório-síntese  do  ENEJA/Rio  (1999);  o  Plano  Decenal  de
Educação  para  Todos  (1993);  os  Parâmetros  Curriculares-Introdução;  o  Parecer  CEB,  11/2000,  sobre  as  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  para  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos;  a  LDBN  9394/96;  publicações  de  artigos  e  revistas  na  área  de  EJA.  A  análise  dos
conteúdos  desse  material  evidenciou  uma  contradição  no  interior  do  debate.  Ou  seja,  ao  mesmo  tempo  em  que,  por  um  lado,  se
constata  uma  crítica  negativa  às  políticas  públicas,  para  a  EJA,  implementadas  pelo  governo  na  década  de  1990,  por  outro,  verifica-se
uma  crítica  positiva  à  concepção  de  educação,  divulgada  pelas  agências  internacionais  e  regionais,  representantes  do  capital,  na
Conferência  Mundial  sobre  Educação  para  Todos  e  na  Conferência  de  Hamburgo  sobre  a  Educação  de  Adultos.  Portanto,  tomando
como  ponto  de  partida  a  realidade  empírica  desse  debate,  mediada  pelos  pressupostos  teórico-metodológicos  da  epistemologia
marxiana,  a  pesquisa  se  propõe  a  analisar  a  essência  do  fenômeno  estudado,  tomando-o  como  parte  constituída  e  constituinte  da
totalidade  histórica  das  relações  sociais  no  capitalismo  contemporâneo.  Nesse  sentido,  o  primeiro  capítulo  apresenta  uma  análise  das
condições  materiais  –  políticas,  econômicas  e  sociais  –,  determinantes  do  sistema  capitalista  contemporâneo,  buscando  contextualizar
historicamente  nosso  objeto.  O  segundo  capítulo  apresenta  a  análise  dos  fundamentos  e  princípios  norteadores  da  concepção  de
educação  contemporânea.  O  terceiro,  apresenta  a  análise  da  crítica  recorrente,  nesse  debate,  às  políticas  públicas  educacionais,
implementadas  pelo  governo,  na  década  de  1990  e  também  da  concepção  de  educação  defendida  no  âmbito  dos  fóruns  representativos
da  EJA.  Com  base  nos  pressupostos  teórico-metodológicos,  que  orientaram  a  análise  do  objeto,  pode-se  observar  que  a  crítica
formulada,  no  âmbito  desse  debate,  questiona  o  fenômeno  da  reforma  apenas  em  sua  aparência,  na  medida  em  que  essa  crítica  se
restringe  aos  aspectos  imediatos  e  pragmáticos  do  fenômeno,  como  por  exemplo,  a  questão  do  financiamento  da  educação.  Desse
modo,  na  medida  em  que  os  fundamentos  e  princípios  teórico-ideológicos,  divulgados  nas  conferências  internacionais  sobre  educação,
capitaneadas  e  patrocinadas  pelos  agentes  do  capital,  são  apropriados  pelos  interlocutores  desse  debate  de  forma  a-crítica,  a  essência  do
fenômeno  da  reforma  educacional  permanece  intocada.  A  partir  dos  resultados  dessa  pesquisa,  o  trabalho  conclui  que  a  apropriação
indevida  dessa  concepção  hegemônica  de  educação,  divulgada  nessas  conferências,  contribui  para  dar  legitimidade  e  funcionalidade  ao
projeto  neoliberal  do  governo,  o  qual  tem  por  objetivo  atender  às  necessidades  técnicas  e  ideológicas  do  capital,  em  sua  nova  fase  de
acumulação  e  reprodução  ampliada.
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Título: O Professor Reflexivo em Processo de Mudança na Sala de Aula de Língua Estrangeira: Caminhos 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200536233005010023P2

Palavra Chave: Professor reflexivo, Língua estrangeira, Emancipação

Resumo:  Este  estudo  objetiva  investigar  as  práticas  discursivas  de  uma  educadora  reflexiva  em  processo  de  mudança  na  sala  de  aula,
bem  como  verificar  se  essas  práticas  discursivas  contribuem  ou  não  para  o  processo  de  auto-emancipação  e  transformação  social,  tendo
em  vista  sua  participação  em  um  projeto  inovador  que  visa  à  formação  contínua  do  educador  para  a  reconstrução  da  sua  prática
docente.  Objetiva,  ainda,  compreender  quais  as  implicações  da  prática  docente  reflexiva  para  o  processo  de  formação  do  educador.
Assim,  meu  interesse  é  conhecer  quem  é  essa  professora,  quais  suas  crenças,  valores  e  identidade.  Este  estudo  se  fundamenta  na  teoria
crítica,  com  ênfase  na  filosofia  bhaskariana  (1986;  1998;  2002)  sobre  auto-emancipação  e  transformação  social.  Fundamenta-se,  ainda,
nas  teorias  acerca  da  formação  do  educador  reflexivo.  Do  ponto  de  vista  da  análise  da  linguagem,  busco  apoio  teórico  na  Gramática
Sistêmico  Funcional  (Halliday,  1994)  e  Análise  Crítica  do  Discurso  (Fairclough,  1989,  1992,  2003).  Para  análise  dos  dados,  foram
utilizadas  anotações  de  campo,  gravação  de  entrevistas  com  a  professora  e  de  interações  de  sala  de  aula.  A  pesquisa  conduzida  dentro
do  arcabouço  teórico  da  gramática  sistêmico-funcional  se  concentrou  nas  funções  ideacional  e  interpessoal,  bem  como  nos  auxiliares
verbais,  modais,  imperativos  e  distribuição  de  turnos.  A  análise  ideacional  mostrou  os  tipos  de  processos  envolvidos  no  universo
textual.  A  análise  interpessoal  evidenciou  as  formas  pronominais  para  referir-se  aos  participantes  da  interação.  O  arcabouço  teórico  da
análise  crítica  do  discurso  foi  utilizado  para  fazer  uma  explanação  dos  resultados  apresentados  na  perspectiva  da  gramática
sistêmico-funcional,  na  tentativa  de  fazer  uma  interpretação  holística  do  mundo  experiencial  da  professora,  incluindo  valores,  crenças  e
identidade.  Os  resultados  apontam  que  a  professora  é  comprometida  com  a  escola  onde  leciona;  tem  mais  afinidade  com  os  alunos  do
Noturno  (Educação  de  Jovens  e  Adultos)  que  os  do  Diurno  (Adolescentes);  valoriza  a  cultura  afro-descendente;  possui  conhecimento
teórico  acerca  da  formação  do  educador  reflexivo,  procura  (re)  construir  sua  prática  docente  com  base  na  reflexão.
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Resumo:  Esta  pesquisa  consiste  na  elaboração  e  aplicação  de  um  curso  de  Física  das  Radiações,  com  ênfase  em  suas  aplicações,  para
alunos  jovens  e  adultos.  Como  gostariamos  de  que  o  curso  elaborado  fosse  de  fato  significativo  para  os  alunos,  fizemos  um
levantamento  da  cultura  primeira  dos  alunos  sobre  radiação.  Acreditamos  que  partir  dos  conhecimentos  que  os  alunos  já  tinham  sobre
radiações,  torne  nosso  curso  mais  eficiente  e  atraente.  Com  este  levantamento  em  mãos  pudemos  escolher  textos  que  trabalham  o
conceito  de  radiação  e  que  ajudam  a  sanar  as  dificuldades  e  pré-conceitos  encontrados  nos  alunos  a  respeito  de  radiação.  Usamos
revistas  de  divulgação  científica  como  textos  bases  do  curso  elaborado,  pois  acreditamos  que  a  familiaridade  dos  alunos  com  este  tipo
de  leitura  contribua  para  a  formação  de  pessoas  curiosas,  que  se  vejam  incompletas  quanto  ao  conhecimento  e  que  busquem  este  nos
mais  diversos  veículos  de  comunicação.  Após  aplicado  o  curso,  fizemos  um  pós-teste  onde  trabalhávamos  questões  parecidas  com  as
do  levantamento  inicial.  Os  resultados  obtidos  no  pós-teste  nos  serviram  como  um  medidor  da  eficiência  do  curso  elaborado.
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Título: A relação entre o aprendizado e o mundo do trabalho na concepção dos estudantes de Ensino Médio do 
Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos do município de Pinhais -

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200517540006018002P8

Palavra Chave: ensino profissional;educação, tecnologia e trabalho

Resumo:  
  O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  verificar  a  concepção  que  os  alunos  de  Ensino  Médio  do  Centro  Estadual  de  Educação  Básica
para  Jovens  e  Adultos  do  município  de  Pinhais  possuem  sobre  o  aprendizado  no  referido  Programa  e  sua  relação  com  a  inserção,
manutenção  e  mobilidade  dentro  do  atual  mundo  do  trabalho.  Em  termos  metodológicos  esta  pesquisa  caracterizou-se  como
qualitativa,  de  natureza  interpretativa,  de  perspectiva  histórica,  sendo  desenvolvida  nas  seguintes  etapas:  levantamento  teórico  da
produção  acadêmica  desenvolvida  no  Brasil  sobre  a  Educação  de  Adultos  pela  qual  se  pôde  verificar  a  necessidade  da  aproximação
entre  pesquisas  sobre  a  EJA  e  as  que  se  referem  ao  Ensino  Médio  e  profissional.  Pela  revisão  bibliográfica  referente  ao  histórico  da
temática  que  possibilitou  contextualizar  a  educação  de  jovens  e  adultos  no  panorama  da  educação  brasileira.  E  através  da  análise  das
políticas  públicas  específicas  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  relacionando-as  com  as  políticas  atuais  do  Ensino  Médio,  elaborando
uma  visão  aprofundada  da  legislação  sobre  essas  modalidades  de  ensino,  como  também  do  ideário  no  qual  se  baseiam  esses
documentos,  podendo  assim  ser  feita  uma  reflexão  sobre  as  mediações  e  possíveis  contradições  entre  a  escolarização  formal  e  a
categoria  trabalho.  Por  fim,  foi  utilizado  para  a  pesquisa  de  campo  um  questionário  com  questões  fechadas  e  questões  abertas  além  de
entrevista  semi-estruturada  aplicados  aos  sujeitos  da  pesquisa,  possibilitando,  através  dos  dados  obtidos,  levantar  algumas  reflexões
sobre  as  condições  concretas  do  Ensino  Médio  no  CEEBJA-Pinhais  e  as  contradições  da  relação  entre  ensino  de  adultos  e  educação
média.  Os  resultados,  bem  como  as  considerações  sobre  as  análises  obtidas  através  da  pesquisa  de  campo,  servem  para  que  se
aprofundem  as  reflexões  sobre  a  especificidade  dessa  modalidade  de  ensino  (EJA),  como  também  sobre  o  grupo  heterogêneo  e  singular
que  compõe  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos.  
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Resumo:  
  Praticar  a  docência  com  pessoas  jovens  e  adultas  trabalhadoras  é  uma  atividade  que  requer  uma  formação  inicial  e  continuada
específica  dos  profissionais  que  se  dispõem  a  realizar  tal  tarefa,  haja  vista  esta  clientela  possuir  características  próprias  diferentemente
dos  alunos  que  freqüentam  o  ensino  regular,  pois  se  observa  que  essa  clientela  traz  consigo  a  marca  da  exclusão  social.  A  temática  “O
Fazer  Pedagógico  na  Formação  do  Jovem  e  do  Adulto  Trabalhador  –  EJA”  objetivou  desenvolver  estudos  subsidiados  pelos  teóricos
para  melhor  compreensão  de  como  se  efetiva  a  prática  do  professor  que  ministra  aulas  na  EJA  em  Itacoatiara-AM,  zona  urbana  e  rural.
Na  pesquisa  de  campo  os  sujeitos  se  constituíram  de  alunos,  professores,  supervisores  e  um  técnico  da  SEDUC.  A  pesquisa  é
essencialmente  qualitativa,  tendo  o  enfoque  para  o  método  Crítico-Social.  Os  instrumentos  utilizados  na  coleta  de  dados  foram:
questionários,  entrevistas,  grupo  focal  e  história  de  vida.  Os  estudos  introdutórios  destacam  os  objetivos,  o  problema,  a  justificativa,  as
questões  norteadoras,  os  conceitos  básicos  de  processo  de  análise  e  a  metodologia  da  pesquisa.  O  trabalho  científico  visa  trazer  à  tona
o  discurso  das  competências,  tão  presentes  nas  diretrizes  curriculares  atuais  e  exigidas  ao  educador  deste  século.  Nele  questiona-se  a
ação  do  Estado  em  relação  à  modalidade  EJA,  sob  a  ótica  do  supervisor  escolar,  do  professor  e  do  aluno,  sempre  enfatizando  a  prática
docente,  a  formação  inicial  e  a  continuada.  A  proposta  apresentada  tem  como  base  a  Andragogia  -  arte  e  ciência  de  educar  pessoas
adultas.  Os  resultados  da  pesquisa  demonstraram  que  o  Estado  não  inclui  esta  modalidade  de  ensino  em  seu  orçamento,  o  que  traz
grande  insatisfação  aos  professores  que  atuam  na  EJA.  As  dificuldades  apresentadas  pelos  educadores  deixam  claro  que  eles  não  só
necessitam  de  uma  formação  em  serviço  oferecida  pelo  Estado,  mas  também  do  apoio  do  supervisor  escolar  e  da  SEDUC.  Outro  dado
relevante  é  o  “querer  fazer”  presente  nos  professores  e  o  desejo  de  serem  valorizados  no  seu  fazer  pedagógico.  Conclui-se,  portanto,
que  a  credibilidade  dos  cursos  da  EJA  em  Itacoatiara  vem  sendo  modificada  a  partir  da  prática  docente  de  professores  comprometidos
com  a  educação.  
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Resumo:  A  minha  pesquisa  tem  como  objeto  a  política  curricular  para  a  educação  de  jovens  e  adultos  no  Brasil,  que  através  a  análise
documental  busquei  identificar  as  orientações  políticas,  pedagógicas  e  curriculares  que  estão  presentes  nas  atuais  diretrizes  e  propostas
curriculares  oficiais  para  o  1º  e  2º  segmentos  para  este  segmento.  Constatei  uma  visão  compensatória  de  educação  que  marcou  e  marca
a  EJA  no  Brasil,  marcada  pela  descontinuidade  no  atendimento;  orientações  internacionais  que  têm  marcado  o  embate  na  configuração
curricular.  Verifiquei  que  a  atual  política  curricular  para  a  EJA  no  Brasil  mostra  que  a  função  da  escola  no  seio  de  nossa  sociedade  não
tem  contemplado  os  interesses  da  maioria  da  população,  pois  ainda  se  verifica  nas  reformas  neoconservadoras  que  ocorrem  no  campo
educativo  e  mutilador  do  que  é  ser  cidadão  e  que  o  contexto  da  elaboração  dos  documentos  demonstrando  que  o  Brasil  não  tem
conseguido  aprender  com  os  dados  históricos  que  tem  mostrado  a  perpetuação  de  um  quadro  de  fracasso  escolar  no  contexto  brasileiro
como  mostram  os  dados  fornecidos  por  diferentes  órgão:  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  –  IBGE,  Instituto  Nacional  de
Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  –  INEP,  Instituto  de  Opinião  Pública  e  Estatística  –  IBOPE,  Programa  Internacional  de  Avaliação  de
Alunos  –  PISA  e  outros.  Na  análise  do  conhecimento  oficial  prescrito  pelo  governo  Brasileiro,  com  base  nas  Diretrizes  e  Propostas
Curriculares  Nacionais  para  EJA,  evidencio  uma  matriz  curricular  adota  pelo  Estado  marcada  pelo  “modelo  cientificista”  do  currículo,
onde  prima-se  pelo  jogo  de  objetivos  e  organização  linear  do  conhecimento,  preocupado  com  o  mundo  do  trabalho  e  do  mundo
globalizado;  a  concepção  de  EJA  ainda  é  vista  num  sentido  de  “recuperar  o  tempo  perdido”  na  “idade  própria”  para  a  educação,
apelando  para  a  infantilização  do  adulto;  são  documentos  marcadamente  produtos  do  neoliberalismo  exercido  pelo  governo  de
Fernando  Henrique  Cardoso.  Neste  sentido,  a  organização  curricular  é  marcadamente  técnica,  a  política  curricular  é  fruto
prioritariamente  de  decisão  governamental  e  as  orientações  pedagógicas  são  distantes  das  práticas  efetivas  dos  professores  e  alunos
envolvidos  no  trabalho  com  a  EJA.  Palavras-chave:  educação  de  jovens  e  adultos;  conhecimento  oficial;  política  curricular
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Resumo:  
  Embora  a  escola  seja  entendida  por  muitas  pessoas  como  uma  instituição  responsável  pela  formação  do  ser  humano,  seu  conceito  está
mudando  a  cada  dia,  pois  já  se  percebe  que  a  escola  é  uma  construção  social  imbuída  de  um  caráter  histórico  que  apresenta  mudanças
em  seus  modelos  de  organização,  provenientes  de  fatores  que  interagem  numa  dinâmica  própria,  visando  contribuir  para  o  processo  de
hominização.  Essa  pesquisa  apresenta  resultados  de  um  estudo  exploratório  desenvolvido  com  seis  alunos  da  Educação  de  Jovens  e
Adultos  (EJA)  de  duas  escolas  públicas  de  Goiânia  que  ministram  também  o  ensino  formal,  com  o  objetivo  de  compreender  a
aprendizagem  como  um  processo  de  sentido  para  o  sujeito  que  aprende.  A  análise  apontou  que,  embora  a  escola  seja  reconhecida  como
a  segunda  instituição  mais  importante  na  vida  do  ser  humano,  precisa  estar  voltada  para  a  realidade  na  qual  o  sentido  e  o  valor  do  que  é
aprendido  seja  individual,  único  e,  portanto,  diferente  para  cada  pessoa.  Assim,  é  preciso  que  os  envolvidos  no  processo  de  ensinar  e
aprender  se  (re)conheçam  como  co-responsáveis  pelo  processo,  configurando  subjetivamente  sentimentos  positivos  que  venham  a
contribuir  para  que  a  aprendizagem  escolar  realmente  ocorra.  Adotou-se  a  perspectiva  histórico-cultural  para  abordagem  do  problema,
partindo  do  pressuposto  de  que  o  aluno  se  forma  na  relação  com  sujeitos  concretos  que  constituem  a  escola,  construindo  conhecimento
que  se  torne  fonte  de  sentido  para  sua  vida.  
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Resumo:  
  O  objetivo  deste  trabalho  foi  investigar  de  que  maneira  os  gêneros  que  envolvem  a  argumentação  podem  contribuir  para  o
desenvolvimento  do  processo  de  ensino-aprendizagem  dos  alunos  da  educação  de  jovens  e  adultos.  Para  isso,  fez-se  uma  pesquisa
qualitativa  de  abordagem  sócio-histórica,  balizada  nos  estudos  e  trabalhos  de  Mikhail  Bakhtin  e  Lev  S.  Vygotsky  e  seus
desdobramentos  por  meio  das  atuais  pesquisas  na  área  da  educação  e  da  didática  de  língua,  representada,  sobretudo,  pelos  trabalhos
dos  pesquisadores  do  Grupo  de  Genebra.  Tal  pesquisa  teve  como  locus  investigativo  duas  escolas  da  cidade  de  Juiz  de  Fora,  uma
pertencente  à  rede  pública  e  outra,  à  rede  particular  de  ensino.  As  professoras  de  Língua  Portuguesa  do  ensino  médio  se  constituíram
como  sujeitos  dessa  pesquisa,  cujo  instrumento  metodológico  foi  a  observação  mediada,  em  que,  além  de  se  observar  as  aulas  da
referida  disciplina,  realizavam-se  com  as  professoras  pequenas  entrevistas  em  que  se  levantava  a  possibilidade  de  questionamento  das
atividades  trabalhadas.  A  partir  do  enfoque  teórico  adotado  e  da  interlocução  com  outros  autores,  construíram-se  três  categorias  de
análise,  buscando  encontrar  os  elementos  necessários  à  compreensão  das  questões  norteadoras  da  pesquisa:  a)o  papel  do  professor  na
mediação  dos  gêneros  argumentativos;  b)  a  discussão  do  texto  como  objeto  de  uso/objeto  de  ensino;  c)  como  se  tem  trabalhado  a
linguagem  oral  em  uma  escola  predominantemente  escrita.  Como  principais  achados,  verificou-se  que,  embora  o  discurso  documental
e  docente  preconizem  o  trabalho  na  Língua  Portuguesa  a  partir  da  perspectiva  dos  gêneros  textuais,  percebe-se  que  as  atividades
propostas  e  praticadas  nas  aulas  ainda  não  conseguiam  atingir  plenamente  os  usos  sociais,  as  finalidades  e  especificidades  dos  gêneros,
constituindo-se  tal  trabalho  como  atividade  ainda  incipiente  e  precária,  marcado  pela  intuição  e  ocasionalidade,  sem  a  intencionalidade
característica  do  processo  pedagógico.  Além  disso,  pôde-se  depreender  que  o  texto  é  tomado  como  objeto  de  uso  na  sala  de  aula,  mas
não  como  verdadeiro  objeto  de  ensino,  assim  como  a  emergência  de  se  adotar  a  postura  de  que  o  oral  se  ensina  e  que  é  preciso  que  se
construa  um  objeto  de  ensino-aprendizagem  que  confira  ao  oral  legitimidade  em  relação  aos  saberes  de  referência,  às  expectativas
sociais  e  às  potencialidades  dos  alunos.  No  que  tange  aos  gêneros  que  envolvem  a  argumentação,  compreendê-los,  não  somente  como
quaisquer  outros  gêneros  ensináveis  na  escola,  mas  como  um  dos  instrumentos  que  possibilite  a  ampliação  da  cidadania  dos  sujeitos  da
educação  de  jovens  e  adultos  em  cuja  tarefa  o  professor  assume  papel  fundamental.  
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Palavra Chave: educação de jovens e adultos, narrativas, prática pedagógica

Resumo:  
  Esta  pesquisa  aborda  duas  questões  específicas:  as  narrativas  biográficas  de  educandos  da  educação  de  jovens  e  adultos  e  a
compreensão  da  proposta  pedagógica  em  que  estiveram  inseridos,  no  Núcleo  Estadual  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  de  Cultura
Popular  Paulo  Freire  de  Santa  Rosa  –  NEEJACP  Paulo  Freire.  Para  sua  constituição  foram  realizadas  entrevistas  de  história  oral,  com
cinco  educandos  do  NEEJACP,  que  ao  “dizer  sua  palavra”,  realizaram  um  exercício  de  reflexão  de  suas  trajetórias  e  de  valorização  de
suas  experiências.  Ao  mesmo  tempo  foi  realizado  o  aprofundamento  e  reflexão  dos  pressupostos  teóricos  do  NEEJACP  Paulo  Freire,
espaço  educativo  que  buscou  imprimir  um  novo  “que-fazer”  a  esta  modalidade,  propondo  uma  prática  de  educação  voltada  para  a  vida,
considerando  as  especificidades  dos  educandos  jovens  e  adultos  e  superando  algumas  concepções  históricas  em  EJA,  como  a  simples
reposição  da  escolaridade  e  o  perfil  de  ensino  de  segunda  categoria.  O  trabalho  está  dividido  em  duas  partes:  a  primeira  aborda  a
trajetória  da  EJA  no  Brasil,  com  destaque  a  alguns  momentos  históricos  que  imprimiram  novos  rumos  para  tal  modalidade  e  tiveram
influências  na  proposição  de  novas  práticas.  Ao  trazer  a  trajetória  da  EJA,  aproxima-se  do  NEEJACP  Paulo  Freire  de  Santa  Rosa,  e  sua
proposta  desenvolvida  entre  os  anos  de  1999  e  2002.  Para  situá-la  foi  necessário  buscar  seus  fundamentos  enquanto  fruto  de  uma
política  pública  implementada  no  Estado  do  RS,  no  período  já  citado.  Para  tanto  foi  realizada  análise  dos  principais  documentos
produzidos  no  período  como:  os  Princípios  e  Diretrizes  para  a  Educação  Pública  Estadual,  a  política  pública  de  EJA  do  RS,  o  Projeto
Político  Pedagógico  e  o  Regimento  do  NEEJACP  Paulo  Freire.  A  segunda  parte  traz  as  narrativas  dos  educandos  na  íntegra,  especifica
o  processo  de  desenvolvimento  das  entrevistas,  de  textualização  e  os  principais  conceitos  trabalhados  como  o  de  memória  e  narrativas
biográficas,  a  partir  dos  autores  Bosi,  Bom  Meihy,  Alberti,  Portelli,  Thompson  e  Freitas.  Logo  após  é  realizada  a  leitura  da  “leitura  de
mundo”  dos  educandos,  com  destaque  a  alguns  fragmentos  das  narrativas  que  demonstram  as  razões  do  abandono  da  escola,  o
significado  do  retorno  à  escolarização  e  a  reflexão  de  como  a  proposta  do  NEEJACP  rompe  com  as  práticas  e  concepções  negadas  a
priori,  como  ela  considerou  os  educandos  e  foi  por  eles  considerada.  Toda  a  proposta  de  EJA  no  RS,  e  especificamente  dos
NEEJACPs,  foi  elaborada  a  partir  de  referenciais  da  Educação  Popular  e  da  pedagogia  freireana,  e  esse  também  foi  o  referencial  de
análise  utilizado  na  pesquisa  no  que  se  refere  a  proposta  pedagógica  e  também  às  narrativas  dos  educandos.   
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Resumo:  
  proposta  do  Ensino  Médio  para  Adultos  (EMA),  implantada  no  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Pelotas  (CEFET/Pelotas),
instigou  a  realização  dessa  pesquisa  no  sentido  de  apreender,  através  do  depoimento  de  professores  entrevistados,  aspectos  das  práticas
pedagógicas  desenvolvidas  no  EMA  que  oportunizam  a  formação  dos  adultos  trabalhadores  na  direção  de  uma  melhor  compreensão  do
mundo  à  sua  volta.  A  pesquisa  procura  dar  visibilidade  ao  contexto  social  e  educacional  onde  emergem  as  políticas  públicas  para  a
Educação  de  Jovens  e  Adultos  no  Brasil,  bem  como  tenta  mostrar  a  necessidade  de  um  nov  paradigma  para  se  pensar  a  educação
brasileira.  Inseriu-se,  também,  a  relação  educação-trabalho  na  discussão  da  EJA  pois  ela  configura-se,  na  formação  humana,  como  um
processo  contraditório  marcado  por  valores  capitalistas.  Aproximou-se  a  lente  de  análise  para  os  depoimentos  dos  professores  para
discutir  os  achados  empíricos  investigativos  e  o  referencial  teórico  adotado.  Por  trata-se  de  um  estudo  que  envolve  a  EJA,  encontramos
suporte  teórico  nos  estudos  de  Freite  (1991,  1995,  1996),  Kuenzer  (2002),  Loureiro  (2004),  Morin  (2001a,  2001b),  Ramos  (2002)  e
Santos  (1998).  A  análise  dos  dados  permitiu-nos  explicitar  algumas  categorias  que  estiveram  presentes  na  prática  pedagógica  e  que  se
constituem,  em  alguma  medida,  como  pressupostos  possíveis  para  alicerçar  uma  proposta  de  educação  de  adultos  que  esteja
comprometida  com  a  formação  integral  do  homem.  
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Resumo:  
  Esta  pesquisa  ,  ligada  à  Linha  de  Pesquisa  Educação,  Trabalho  e  Movimentos  Sociais,  investigou  o  programa  de  Educação  de  Jovens  e
Adultos,  nível  médio  do  Colégio  Estadual  Emília  Ferreira  de  Carvalho,  em  Jataí-Go.  As  opiniões  tanto  dos  estudantes  quanto  dos
professores  e  funcionários,  demonstram  que  na  prática,  os  resultados  desse  tipo  de  “escolarização”  destinada  aos  que  não  tiveram
acesso  à  escola  ou  não  concluíram  os  estudos  na  idade  adequada,  é  ineficaz.  Essa  ineficácia  ocorre  pela  improvisação  gerada  pela  falta
de  estrutura  e  de  recursos  financeiros.  Desvendamos  que  a  lógica  desse  tipo  de  política  gera  ações  pontuais  e  se  destinam  a  objetivos  e
clientela  específicos.  A  rede  de  ensino  regular  não  tem  conseguido  garantir  acesso  e  permanência  da  classe  trabalhadora  e  utiliza  as
políticas  compensatórias  para  que  ela  ingresse  no  mercado  de  trabalho,  mas  não  a  prepara  para  tal.  Políticas  e  programas  dessa
natureza  não  tocam  na  estrutura  do  sistema  e,  portanto,  não  garantem  a  inserção  do  egresso  da  EJA  no  mercado  de  trabalho.  Nos
últimos  50  anos,  a  industria  e  o  comércio  utilizou  recursos  tecnológicos  que  elimina  continuamente  postos  de  trabalho.  Na  EJA,  o
estudante  não  tem  acesso  a  essas  inovações,  e  seus  egressos  ampliam  o  contingente  de  reserva  que  garante  os  baixos  salários  e  a
instabilidade  de  quem  estiver  empregado,  a  “política  de  compensação”  não  tem  evitado  que  sejam  alijadas  do  direito  de  ter  educação
de  qualidade,  de  conseguirem  trabalho  digno  e  de  serem  autônomos.  Na  verdade,  a  EJA,  por  suas  características  de  aligeiramento  dos
estudos  e  superficialidade,  acaba  por  se  constituir  em  um  sistema  paralelo  dentro  do  oficial  e  se  enquadra  na  lógica  que  se  propagou  na
última  década  no  Brasil,  consolidação  de  uma  economia  dependente.  Um  sistema  de  ensino  paralelo  para  os  trabalhadores  confirma,
apesar  das  reformas  na  educação,  a  continuidade  da  concepção  burguesa  de  escola  e,  continua  a  não  possibilitar  acesso  e  sucesso  dos
pobres  ao  saber  socialmente  produzido.  A  Classe  Trabalhadora  tem  cada  vez  mais  encontrado  restrições  para  conseguir  vagas  de
emprego/ocupação.  Não  corrigir  as  distorções  do  sistema  econômico  e  escolar,  favorece  a  exclusão,  de  diversas  formas  de;  crianças,
jovens  e  adultos  gerando  uma  contínua  clientela  a  ser  “assistida,  compensada  e  inserida”.  Sendo  assim,  os  estudantes  que  cursam  a  EJA
permanecem  em  desvantagem  inclusive  em  relação  a  quem  cursou  escola  diurna  e  em  tempo  regular.  Sua  inserção  social  e  no  trabalho
continua  limitada,  tornando-os  ‘cidadãos  de  segunda  classe’,  ou  seja,  a  verdadeira  cidadania  continua  sendo-lhes  negada  forçando-os  a
carregar  o  estigma  de  menos  capaz.  
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Palavra Chave: Aprendizagem da docência. Formação continuada.

Resumo:  Esta  pesquisa  investiga  Aprendizagem  da  Docência  dos  Professores  que  atuam  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  na  rede
Estadual  de  Ensino,  em  duas  escolas,  na  cidade  de  Cuiabá-MT.  Como  professora  da  rede  estadual  e  com  a  experiência  desenvolvida  na
Secretaria  de  Estado  de  Educação,  na  Superintendência  de  Ensino  e  Currículo,  equipe  de  Educação  de  jovens  e  adultos  -
(SEDUC/SEC/EJA),  assessorando  as  escolas  que  trabalham  com  a  modalidade  EJA,  chamaram-me  a  atenção  as  dificuldades  das
escolas  por  não  dispor  de  um  quadro  de  professores  com  formação  específica  para  atuar  nessa  modalidade  de  ensino.  Nesse  contexto,
surge  o  problema  de  pesquisa:  Como  os  professores  constroem  e  (re)constroem  sua  Aprendizagem  da  Docência  para  atuar  na
Educação  de  Jovens  e  Adultos?  Olhando  para  os  percursos  de  construção  e  (re)construção  desses  professores,  procura-se  perceber
como  vem  se  dando  as  aprendizagens  da  docência  e  como  estas  se  inter-relacionam  nos  percursos  de  vida  pessoal,  nas  experiências
práticas  e  nos  contextos  pedagógicos  e  formativos.  Considera-se  nesta  pesquisa,  a  aprendizagem  que  se  dá  na  formação  inicial,  na
formação  continuada  e  nos  percursos  pessoais  e  profissionais.  A  pesquisa  foi  realizada  com  a  participação  de  quatro  professores  que
atuam  na  modalidade  EJA,  que  foram  selecionados  pela  receptividade  ao  trabalho  com  as  narrativas  orais,  sendo  este  o  instrumento
utilizado  para  coleta  de  dados.  Foram  denominadas  de  narrativas  orais  as  conversas  informais  e  as  entrevistas  abertas  e
semi-estruturadas,  por  meio  das  quais  os  dados  foram  obtidos  e  analisados.  Metodologicamente,  desenvolveu-se  uma  pesquisa
qualitativa  embasada  na  concepção  de  Bogdan  e  Biklen(1994)  e  Saraiva  (2001).  Conta  com  o  referencial  teórico  de  Paulo  Freire  (1983,
1994,  2001,  2005),  Soares  (1996,  1998,  2001,  2002,  2003)  e  Moura  (1999,2001)  para  a  abordagem  da  EJA  e  Monteiro  (2003),
Mizukami  (2000,  2002,  2003),  Lima  (1996),  Garcia  (1994),  Nóvoa  (1991,  1992,  1995),  Pérez  Gómez  (1992),  entre  outros,  fazem  a
aproximação  sistemática  da  realidade  pesquisada.  Os  dados  mostraram  que  o  percurso  dos  professores  da  EJA  tem  sido  marcado  por
dificuldades  didático-metodológicas  e  ausência  de  formação  específica  para  atuar  nessa  modalidade  de  ensino.  Revelaram  também,  que
há  pouca  proposta  de  formação  continuada  para  os  professores  que  atuam  nessa  modalidade  e  que  a  mesma  tem  se  dado  por  meio  de
ações  pontuais,  sem  uma  articulação  entre  si  e  sem  períodos  definidos.  As  análises  revelaram  ainda,  evidências  de  que  as  experiências
de  vida  social/pessoal/profissional  determinaram  o  que  esses  professores  fazem  ou  deixam  de  fazer  em  sala  de  aula  e  no  modo  como
eles  concebem  o  ensino,  o  aluno  e  o  processo  de  ensino-aprendizagem.
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Título: Políticas públicas e prática escolar de educação de jovens e adultos: uma análise de textos e contextos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006740002012015P7

Palavra Chave: Políticas públicas; Educação de Jovens e Adultos

Resumo:  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  a  relação  estabelecida  entre  a  perspectiva  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos
(EJA),  presente  nos  documentos  oficiais  e  a  perspectiva  que  emana  da  vivência  escolar,  a  partir  da  visão  de  educandos  e  educadores.
Para  atender  a  esse  objetivo,  foi  realizado  inicialmente  um  levantamento  de  literatura  acerca  do  tema,  seguido  de  um  resgate  do
desenvolvimento  da  EJA  no  contexto  mundial  e  nacional.  Buscou-se  também  analisar  a  influência  dos  organismos  internacionais  sobre
essa  modalidade  de  ensino  no  Brasil  e  desvelar  as  contradições  existentes  na  EJA,  assim  como  seus  limites  e  possibilidades  no
contexto  atual.  Para  tanto,  foi  realizada  uma  pesquisa  de  campo,  sob  a  forma  de  um  estudo  de  caso,  em  uma  escola  pública  estadual  da
região  de  Londrina-PR  que,  por  sua  vez,  oferta  a  EJA  na  modalidade  semipresencial.  No  intuito  de  conhecer  em  que  medida  a
perspectiva  política  dessa  modalidade  de  ensino  se  materializa  na  prática  educativa,  foram  realizadas  análises  de  documentos  oficiais
que  a  normatizam  no  Brasil  e  no  Paraná,  bem  como  entrevistas  e  observações  do  cotidiano  escolar.  Os  dados  coletados  foram
analisados  qualitativamente  e  os  resultados  obtidos  permitiram  identificar  tanto  proximidades,  quanto  distanciamentos  da  EJA
produzida  no  contexto  escolar  em  relação  às  políticas  públicas  que  a  norteiam.  Nesta  relação  foram  localizados  movimentos  de  ruptura
com  as  velhas  condições  de  existência  da  EJA,  direcionando-a  para  a  produção  de  novos  contextos  e  vivências.  Também  foram
reveladas  contradições  que  a  aproximam,  da  sua  condição  não-formal,  cujo  sentido  foi  historicamente  delineado.  O  estudo  permitiu
localizar  elementos  em  condição  de  transitoriedade,  tanto  na  esfera  das  políticas  públicas,  quanto  na  materialização  da  EJA  no  contexto
escolar,  denotando,  deste  modo,  um  movimento  de  busca  por  superação  das  suas  limitações  na  atualidade.
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Palavra Chave: Educ. e Trabalho; Educ. do Trabalhador; EJA

Resumo:  Este  estudo  teve  como  objeto  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA,  entendida  na  perspectiva  da  totalidade  social,  tendo
como  referencial  a  concepção  materialista,  a  dialética  como  método  e  o  "trabalho",  a  "hegemonia",  a  "contradição".  a  "práxis"  e  a
"emancipação"  como  categorias  teóricas  de  análise.  Partindo  do  estudo  da  educação  em  geral,  fez-se  uma  retrospectiva  da  educação  de
adultos  no  Brasil,  e  mais  especificamente,  dos  documentos  oficiais  a  ela  relacionados  e  decorrentes  das  reformas  que  tiveram  início
com  a  Constituição  Federal  de  1988  e  que  culminaram  com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  de  1996.  Além  destes
documentos,  também  foram  analisados  o  Plano  Nacional  da  Educação,  de  1997  e  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  de  EJA  e  suas
correspondentes  para  o  Estado  do  Paraná.  Os  estudos  empíricos  foram  realizados  junto  ao  Centro  Estadual  de  Educação  Básica  de
Jovens  e  Adultos  de  Guarapuava  -  PR,  através  de  análise  do  Projeto  Político  Pedagógico  e  do  Regimento  Escolar,  ambos  de  2005,
além  de  aplicação  de  questionário  estruturado  a  alunos  do  Ensino  Médio  dessa  modalidade.  Os  principais  objetivos  da  pesquisa  foram:
examinar  a  concepção  de  EJA  expressa  nos  documentos  oficiais  retromencionados  e  na  documentação  da  unidade  escolar  investigada;
pesquisar  os  alunos  do  Ensino  Médio  da  EJA  para  conhecer  seu  perfil  socioeconômico,  seu  histórico  escolar  e  a  sua  percepção  sobre  as
relações  entre  a  educação  e  o  trabalho;  analisar  criticamente  os  dados  empíricos  e  a  produção  teórica,  para  verificar  os  reflexos  dessa
modalidade  de  ensino  sobre  a  inserção  profissional  ou  manutenção  das  condições  de  trabalho  dos  alunos.  Dentre  as  constatações  que  o
trabalho  proporcionou,  estão:  a  comprovação  estatística  do  fenômeno  da  migração  de  alunos  ainda  jovens  do  Ensino  Regular  para  a
EJA;  a  ainda  incipiente  exploração  do  eixo  articulador  "trabalho"  nos  documentos  oficiais  da  EJA  no  Paraná;  a  percepção  de  senso
comum  presente  na  fala  dos  alunos  quando  estabelecem  falsas  relações  entre  educação  e  trabalho,  trabalho  e  tecnologia,  educação  e
desemprego,  entre  outras;  a  certificação  como  uma  forte  indutora  do  interesse  dos  alunos  pela  EJA;  a  contradição  que  perpassa  a
educação  proporcionada  por  essa  modalidade  de  ensino;  como  conseqüência  das  relações  geradas  pelo  sistema  capitalista.  Em  síntese,
a  contribuição  da  pesquisa  está  na  compreensão  dos  papéis  desempenhados  pela  EJA,  que  se  mostra  a  um  tempo  contraditória,  pelo
desafio  de  emancipação  da  classe  trabalhadora  através  de  condições  concretas  e  históricas  ainda  não  dadas,  e  a  outro  transitória,  pela
perspectiva  de  construção  do  dever  histórico  em  que  a  escola  seja  uma  só  para  todos.  A  positividade  imediata  da  EJA,  contudo,  está  no
resgate  de  um  direito  historicamente  negado  aos  trabalhadores  no  Brasil,  podendo-se  constituir  em  um  campo  privilegiado  da  presença
e  manifestação  das  classes  populares  
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Palavra Chave: imagens; leitura; jovens; adultos

Resumo:  
  Investiga  o  processo  de  formação  de  leitores  visuais  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  objetivando  perceber  as  atribuições  de
sentido  que  os  alunos  da  EJA  dão  às  imagens  publicitárias  e  como  o  material  educativo  arte  br  cria  competências  para  a  formação  de
leitores  de  imagens.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  em  duas  escolas:  uma  na  Rede  Municipal  de  Vitória,  com  alunos  de  5a  série,  e  outra
da  Rede  Estadual  de  Ensino,  com  alunos  do  1o  ano  do  ensino  médio.  Ao  todo  foram  envolvidos  33  alunos.  A  escolha  de  turmas  de
níveis  diferenciados  justificou-se  para  que  houvesse  um  universo  maior  de  investigação,  a  partir  de  uma  prática  educativa  de
intervenção,  utilizando  o  material  educativo,  arte  br,  em  que  os  processos  de  leitura  desses  sujeitos  são  analisados  a  partir  de  textos
verbais  e  não  verbais,  produzidos  por  eles,  coletados  de  setembro  a  dezembro  de  2004.  Como  referencial  teórico  de  intervenção  e  de
análise  dos  dados,  utiliza  a  semiótica  greimasiana.  Para  análise  dos  dados,  conclui  que  os  alunos  fazem  uma  leitura  mais  subjetiva  e
analógica  do  que  histórica  das  imagens.  
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Resumo:  O  cenário  contemporâneo  de  desemprego  massivo  e  de  intensificação  da  precarização  do  trabalho  tem  levado  para  o  interior
dos  cursos  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  o  imaginário  de  que  a  escolarização  média  é  fundamental  para  a  qualificação  profissional
e  a  conquista  de  (melhores)  empregos.  O  objetivo  deste  trabalho  é  problematizar  o  currículo  da  disciplina  de  Química  frente  ao
interesse  destes  jovens  e  adultos  em  se  qualificarem  para  o  mundo  do  trabalho.  Para  isso  utilizamos  a  teoria  do  currículo  de  Michael
Apple  e  as  contribuições  da  Teoria  Social  Marxiana  de  Gramsci  como  instrumentos  teórico-metodológicos  a  fim  de  investigarmos  os
aspectos  hegemônicos  nos  quais  o  currículo  está  imerso.  Tomando  o  currículo  como  espaço  de  disputa  pela  hegemonia  social,
concluímos  que  é  promissor  explorar  a  abordagem  histórica  do  conhecimento  químico  como  elemento  mediador  de  práticas  educativas
contra-hegemônicas.  
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Palavra Chave: Formação Continuada, Educação de Jovens e Adultos

Resumo:  O  trabalho  estuda  a  concepção  de  formação  continuada  a  partir  da  literatura  pedagógica  sobre  a  questão  em  interlocução  com
a  oferta  de  formação  aos  professores  de  EJA  na  Rede  Pública  Estadual  do  Sertão  do  Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE,  no  período
compreendido  entre  os  anos  de  2001  e  2005,  no  intuito  de  contribuir  com  o  debate  atual  sobre  essa  modalidade  de  formação.  Para
tanto,  fez-se  necessário  ter  clareza  do  que  se  entende  por  formação  continuada  em  EJA.  Um  levantamento  junto  à  Gerência  Regional
de  Educação  do  Sertão  do  Moxotó-Ipanema/Arcoverde-PE,  responsável  pela  oferta  de  formação  continuada  em  EJA  na  região,  foi
necessário,  bem  como  a  escuta  de  dez  professores  participantes  desses  processos.  Para  atender  ao  caráter  descritivo  e  exploratório,
escolheu-se  a  abordagem  qualitativa,  que  permitiu  ao  pesquisador  um  aprofundamento  no  mundo  dos  significados  das  ações  e  relações
humanas,  nem  perceptíveis  nem  captáveis  em  equações,  médias  e  estatísticas,  próprias  do  método  quantitativo.  A  escuta  dos
professores  por  meio  de  entrevistas  foi  decisiva  para  a  realização  dos  objetivos  pretendidos:  análise  da  concepção  dos  professores  de
EJA  do  Sertão  do  Moxotó-Ipanema  /  Arcoverde-PE  acerca  da  formação  continuada  a  eles  oferecida  por  sua  Gerência  Regional  de
Educação.  A  pesquisa  aponta  para  a  necessidade  de  uma  formação  continuada  que  enfatize  não  somente  os  conteúdos  teóricos,  mas
também,  e  principalmente,  o  fazer  pedagógico  desses  professores;  uma  formação  continuada  que  não  dissocie  a  teoria  da  prática  e  que
considere  o  professor  como  um  profissional  em  processo  de  formação  constante.  
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Resumo:  Esta  pesquisa  envolveu  duas  turmas  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA)  do  Ensino  Médio  noturno,  em  uma  escola  da
rede  pública  estadual.  As  atividades  em  sala  de  aula  foram  desenvolvidas  como  uma  unidade  de  estudo  temático,  na  parte  de  ecologia,
na  disciplina  de  Biologia.  O  objetivo  principal  foi  avaliar  os  conhecimentos  e  idéias  prévias  dos  alunos  a  respeito  de  temas  como
preservação  de  espécies  ameaçadas  de  extinção  e  condutas  éticas  relativas  aos  animais,  acompanhando  possíveis  modificações  em  suas
idéias  e  condutas  no  decorrer  da  pesquisa.  Como  instrumentos  de  coleta  de  dados  a  respeito  das  opiniões  dos  educandos,  foram
aplicados  questionários  temáticos,  com  situações  reais,  nas  quais  os  alunos  posicionaram-se  sobre  os  temas.  Os  questionários  foram
aplicados  na  fase  inicial  e  final  do  projeto.  Ao  longo  do  desenvolvimento  das  atividades,  os  alunos  leram  e  discutiram  textos
selecionados  e  debateram  em  aula,  desenvolvendo  posteriormente  redações  sobre  os  temas  escolhidos,  que  foram  também  analisadas.
Para  análise  dos  dados  coletados,  foi  utilizada  uma  abordagem  qualitativa,  por  meio  de  análise  textual  discursiva,  conforme  proposto
por  Moraes  (2003).  Por  meio  da  análise  dos  dados,  pode-se  notar  que  certas  atitudes  são  inaceitáveis,  do  ponto  de  vista  ético,  para  os
alunos,  como  em  casos  graves  de  maus  tratos  a  animais.  Os  temas  mais  polêmicos,  como  os  abates  em  frigoríficos,  tiveram  maior
divisão  de  opiniões  entre  os  alunos.  As  temáticas  relacionadas  às  condutas  éticas  com  animais,  como  a  vivissecção  em  universidades  e
centros  de  pesquisa  e  os  abates  em  frigoríficos,  são  aceitáveis  para  muitos  dos  educandos,  desde  que  sejam  atendidas  as  normas  éticas
básicas  para  estas  práticas.  Notou-se  que,  embora  a  maioria  dos  alunos  expresse  preocupação  relacionada  ao  bem-estar  dos  animais,
poucos  têm  atitudes  práticas  a  respeito,  e,  quando  o  fazem,  geralmente  são  referentes  a  animais  de  sua  relação  restrita.  Os  resultados
mostraram  que,  com  a  discussão  desses  temas,  que  fazem  parte  de  uma  problemática  vivenciada  pela  comunidade,  é  possível  promover
uma  maior  reflexão  acerca  dessas  questões.  Como  resultado,  constatou-se  desenvolvimento  da  capacidade  de  expressão  dos  alunos  a
respeito  desses  temas,  com  evolução  na  sua  argumentação  escrita,  embora  na  prática  não  tenham  sido  constatadas  mudanças  em  suas
ações.  
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Palavra Chave: Educação de jovens e adultos, poder-saber, tecnologias disci

Resumo:  
  A  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  durante  a  década  de  1990,  assumiu  uma  significativa  centralidade  na  esfera  educacional  garantindo
ações  principalmente  de  organismos  internacionais  e  da  sociedade  civil,  preocupados  com  o  analfabetismo  local  e  mundial.  O  contexto
político-econômico  no  qual  essas  discussões  emergiram  estava  pautada  nas  propostas  neoliberais  caracterizadas,  sobretudo  por
defender  a  mínima  intervenção  do  Estado  na  sociedade  contribuindo  para  a  expansão  do  Terceiro  Setor,  de  forma  a  compartilhar  com  o
Estado  as  responsabilidades  pela  educação,  dentre  outros  bens  sociais,  em  forma  de  parcerias.  O  presente  trabalho  teve  com  objetivo
analisar  os  diferentes  discursos  elaborados  durante  a  década  de  1990  que,  mediante  a  relação  poder-saber,  produziram  regimes  de
verdade  para  a  educação,  em  particular  para  a  educação  de  jovens  e  adultos.  Busca-se  ainda  analisar  por  meio  da  análise  documental
como  esses  discursos  se  materializaram  em  forma  de  documentos  e  práticas,  contribuindo  para  a  produção  da  identidade  dos  alunos,
tornando-os  dóceis  e  produtivos.  Na  esfera  micro,  analisou-se  a  correspondência  entre  a  produção  de  dispositivos  pedagógicos  no
interior  de  uma  unidade  escolar  da  rede  pública  de  ensino  do  Estado  de  Goiás  que  oferece  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  as
proposições  emanadas  das  esferas  governamental,  empresarial  e  dos  organismos  multilaterais.  A  abordagem  teórico-metodológica  tem
como  referências  as  contribuições  de  FOUCAULT  ?  A  Ordem  do  Discurso  e  Vigiar  e  Punir  ?  especificamente  no  que  se  refere  às
relações  de  poder-saber,  aos  discursos,  e  às  tecnologias  disciplinares.  Nesse  sentido,  a  pesquisa  destaca  que  tanto  a  EJA  quanto  seus
alunos  são  artefatos  resultantes  das  práticas  e  dos  discursos  produzidos  pela  sociedade  neoliberal  a  qual,  por  sua  vez,  utiliza-se  de
táticas  disciplinares  sutis  que  investem  na  autodisciplina  e  na  liberdade  individual  como  forma  de  tornar  os  indivíduos  mais
governáveis  e  produtivos.  
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Palavra Chave: educação de jovens e adultos; CESAS.

Resumo:  
  Estudo  de  caso  que  aborda  a  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA,  modalidade  de  ensino  que  se  destina  aos  que  não  freqüentaram  a
escola  ou  não  terminaram  sua  escolarização,  seja  de  nível  fundamental  ou  médio,  na  idade  apropriada.  Os  objetivos  foram  identificar  a
situação  sócio-econômica  dos  alunos,  as  razões  para  a  escolha  dessa  modalidade  de  educação,  suas  expectativas  atuais  e  futuras  e
também  levantar,  por  meio  do  corpo  docente,  sugestões  para  a  melhoria  do  curso.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  no  Centro  de  Educação
de  Jovens  e  Adultos  da  Asa  Sul  -  CESAS,  em  Brasília,  DF  e  os  dados  foram  coletados  por  meio  de  questionários.  Os  resultados
revelaram  que  os  alunos,  em  geral,  possuem  ocupação  com  modesto  nível  de  renda  e  vêm  de  um  processo  de  desajustes  em  relação  às
questões  de  escolaridade.  Revelaram,  também,  que  consideram  o  curso  um  recurso  promissor  para  a  ascensão  social  e  econômica  e
para  ingresso  no  curso  superior.  A  maioria  das  sugestões  dos  professores  concentrou-se  numa  diversificação  de  materiais  didáticos  e
aperfeiçoamento  do  corpo  docente.  Uma  análise  global  dos  dados  permitiu  concluir  pela  leniência  e  necessidade  da  EJA.  Leniência,  na
medida  em  que  permite  que  os  alunos  permaneçam  matriculados  longo  tempo,  sem  maiores  exigências  de  desempenho,  ainda  onerando
o  sistema  escolar.  Necessidade,  por  ser  uma  forma  de  suprir  o  que  os  alunos  não  tiveram  na  época  apropriada.  
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Palavra Chave: Reformas da Educação; Cultura, Prática e Cotidiano Escolar

Resumo:  Esta  pesquisa  pretendeu  compreender  como  as  reformas  educacionais  para  o  Ensino  Médio,  expressas  nos  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  e  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  se  concretizam  nas  escolas  públicas  estaduais
paulistas.  O  problema  investigado  pode  ser  apresentado  da  seguinte  forma:  As  escolas  paulistas  de  ensino  médio  concretizam  as
propostas  contidas  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (PCNEM)  como  conceitos  como  a  centralidade  do
conhecimento,  a  pedagogia  das  competências  e  do  aprender  a  aprender  e  a  educação  de  qualidade?  Se  o  fazem,  como  tais  questões  se
apresentam  na  cotidianidade  do  trabalho  educativo  desenvolvido  na  instituição  escolar?  Verificou-se  se  as  orientações  /recomendações
presentes  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCN)  e  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  para  o  Ensino  Médio  foram
responsáveis  por  modificações  na  organização  e  concretização  do  trabalho  educativo;  se  tais  recomendações  implicaram  em
modificações  nos  planos  de  ensino,  nos  procedimentos  de  avaliação,  nos  diários  de  classe  e  na  organização  das  aulas;  como  tais
recomendações  se  expressaram  nos  encontros  de  HTPC  entre  professores  e  coordenadores  pedagógicos  e;  como  tais  recomendações  se
materializaram  no  projeto  político  pedagógico  de  uma  unidade  escolar.
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Título: A legislação educacional: estabelecendo as diferenças entre a lei da reforma do ensino de 1º e 2º graus 
n.º 5.692/71 e a lei de diretrizes e bases da educação nacional n.º 9.349/96

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073233007012001P8

Palavra Chave: Lei nº. 5.692/71, LDB nº. 9.394/96, Legislação educacional

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  investigar  as  semelhanças  e  diferenças  entre  a  Lei  n°  5.692/71  e  a  LDB  n°  9.394/96  atualmente
em  vigor,  com  a  intenção  de  analisar  o  que  essa  primeira  lei  introduziu  e  ainda  mantém  na  composição  da  segunda.  Realizamos  essa
pesquisa  por  intermédio  dos  procedimentos  metodológicos  de  levantamento  e  análise  de  documentos  e  consulta  bibliográfica  sobre  o
tema  em  estudo.  A  elaboração  da  pesquisa  e  a  composição  deste  texto  procuram  atender  aos  requisitos  do  método  comparativo
realizado  por  Aguilar  (2000.  Com  Lei  n°  5.692/71  a  intenção  governamental  explícita  era  atualizar  a  educação  e  “tirar  o  país  do  atraso”
e  na  LDB  n°  9.394/96  a  intenção  dos  educadores  era  estabelecer  novas  diretrizes  para  a  educação  nacional.  Em  1970  o  Poder
Executivo  editam  o  Decreto  n°  66.600/70  nomeando  um  Grumo  de  Trabalho  para  elaborar  um  anteprojeto  de  Lei  reformando  o  ensino
primário  e  médio.  Em  1988,  a  iniciativa  de  propor  uma  nova  LDB  partiu  do  Poder  Legislativo.  A  Lei  nº.  5.692/71  surgiu  durante  a
ditadura  militar,  enquanto  que  o  movimento  para  a  elaboração  de  uma  nova  LDB  surgiu  durante  a  época  de  redemocratização  do  país.
No  período  de  elaboração  da  Lei  nº.  5.692/71,  a  sociedade  encontrava-se  desmobilizada  devido  ao  regime  político  vigente.  No  período
de  elaboração  da  nova  LDB  a  sociedade  já  se  encontrava  mobilizada  devido  ao  retorno  da  democracia.  O  processo  de  tramitação  da  Lei
nº.  5.692/71  foi  muito  breve,  havendo  pouca  negociação  no  Congresso  Nacional,  enquanto  que  o  processo  de  tramitação  da  nova  LDB
foi  longo,  havendo  muitas  negociações,  tanto  na  Câmara  quanto  no  Senado.  Finalizado  o  processo  de  tramitação  da  Lei  nº.  5.692/71
podemos  concluir  que  ela  atendeu  aos  objetivos  do  governo  militar,  enquanto  que,  ao  final  do  processo  de  tramitação  da  nova  LDB,
podemos  observar  que  houve  uma  política  de  conciliação,  prevalecendo  ao  final  as  propostas  do  Poder  Executivo.  Isso  porque  a
maioria  dos  artigos  inseridos  na  LDB  nº.  9.394/96  provieram  do  projeto  apresentado  pelo  Senado  Federal,  e  não  daquele,  oriundo  da
Câmara  dos  Deputados.
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Título: Leitura, dramatização e a sala de aula: um estudo empírico
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Palavra Chave: ciência empirica da literatura;competência literária;

Resumo:  Esta  dissertação  baseia-se  nos  pressupostos  teóricos  da  Ciência  Empírica  da  Literatura,  que  tem  o  leitor  como  um  agente  no
sistema  literário.  Dada  a  crise  na  leitura  em  que  o  Brasil  se  encontra,  segundo  os  testes  realizados  pelo  PISA  (2000)  e  pelo  INEP
(2004),  e  dada  a  falta  de  contato  dos  leitores  com  o  gênero  dramático,  este  trabalho  investiga  os  hábitos  de  leitura  de  alunos  do  Ensino
Médio  e  de  um  curso  de  Letras,  além  de  buscar  conhecer  a  relação  leitor/texto  dramático.  Entendendo  que  o  gênero  dramático  é
importante  para  o  ensino  de  literatura,  uma  vez  que  se  aproxima  da  fala  cotidiana,  investiga-se  o  grau  de  preferência  e  de  freqüência
dos  participantes  em  relação  ao  gênero  dramático.  Para  este  estudo  81  alunos  do  Ensino  Médio  e  70  alunos  de  Letras  responderam  ao
questionário  que  permitiu  verificar  os  hábitos  de  leitura  destes  participantes.  Além  disso,  estes  mesmos  alunos  do  Ensino  Médio
participaram  de  um  experimento  sobre  a  leitura  silenciosa  e  dramatizada.  Os  resultados  mostram  que  o  texto  dramático,  no  contexto
investigado,  é  o  menos  lido  tanto  no  Ensino  Médio  quanto  no  curso  de  Letras  e  que  a  leitura  dramatizada  contribui  para  que  os  alunos
considerem  a  história  mais  prazerosa,  mais  prática  e  menos  cansativa.  Foi  feito  também  um  terceiro  estudo  com  52  alunos  do  Ensino
Médio  e  50  do  curso  de  Letras.  Aqui,  parte  dos  alunos  leu  o  texto  dramático  e  parte  leu  a  versão  narrativa.  Os  resultados  mostram  que
ambos  os  grupos  receberam  as  duas  versões  de  modo  semelhante.  A  dissertação,  portanto,  sugere  que  a  leitura  dramatizada  seja
utilizada  como  uma  estratégia  eficaz  para  o  ensino  do  gênero  dramático  nas  escolas.
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Título: Leituras escolares de um texto literário: a relação éthos/páthos no discurso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007533002010103P3

Palavra Chave: Semiótica, leitura, éthos, páthos, texto interpretativo

Resumo:  Dentre  os  postulados  metodológicos  da  teoria  semiótica,  os  pontos  de  discussão  que  se  apresentam  como  fundamentais  nesta
pesquisa  são  aqueles  ligados  às  questões  de  leitura  e  interpretação  de  textos.  A  fim  de  estudar  tais  concepções  baseadas  no  construto
teórico-metodológico  da  semiótica,  temos  como  ponto  de  partida  um  corpus  constituído  de  duas  totalidades  textuais.  A  primeira,
composta  de  quatro  contos  literários  do  escritor  norte-americano  O.  Henry  e  a  segunda,  formada  por  vinte  e  cinco  textos  interpretativos
de  alunos  de  uma  classe  da  3ª.  série  do  ensino  médio.  Tais  produções  escolares  foram  elaboradas  a  partir  do  conto  O  presente  dos
magos,  considerado  uma  unidade  que  participa  da  totalidade  literária  em  questão.  Ao  colocar  em  cotejo  essas  duas  totalidades,
averiguamos,  no  movimento  de  leitura  e  interpretação,  como  a  interioridade  -  as  estruturas  dos  textos  interpretativos  -  foi  concebida  em
função  de  uma  outra  interioridade  -  as  estruturas  do  conto  literário,  já  que  a  produção  interpretativa  é  sustentada  no  texto  que  lhe  deu
origem.  Do  discurso  literário,  portanto,  depreendemos  dos  contos  de  O.  Henry  as  recorrências  de  um  modo  de  dizer,  a  partir  do  que  é
dito.  Essa  análise  nos  permitiu  verificar  a  imagem  de  um  enunciatário  cooperativo,  com  a  competência  para  saber  ler  implícitos,  um
enunciatário  (páthos)  cético  que  incorpora  o  éthos  cético  do  enunciador  dos  contos.  Da  totalidade  escolar,  por  sua  vez,  reconstruímos,
por  meio  de  um  exame  da  recorrência  do  fazer  interpretativo  dos  alunos,  uma  imagem  (éthos)  de  leitor  e  intérprete  escolar  erigida  dos
próprios  textos  dos  sujeitos  leitores.  Revela-se,  pelo  movimento  analítico  empreendido  nas  duas  totalidades  textuais,  em  última
instância,  um  éthos  escolar  responsivo,  que  dialoga  com  a  imagem  do  leitor  (páthos)  inscrito  no  texto  literário.  Nessa  esteira,
encaminhamo-nos  em  busca  das  relações  que  o  éthos  do  leitor  escolar  entretêm  com  o  páthos  inscrito  no  texto-base  para  leitura.
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Título: A Percepção Discente da Violêcia Escolar: um estudo Comparado (tipo ,de Escola, Ambiente Social e 
Estilo de Vida)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071653001010001P0

Palavra Chave: violência nas escolas

Resumo:  A  violência  torna-se,  cada  vez  mais,  um  fenômeno  preocupante  para  a  sociedade  brasileira.  A  partir  do  momento  que  este
fenômeno  se  manifesta  nas  escolas,  é  necessário  um  estudo  em  particular,  pois,  de  um  ambiente  criado  para  a  construção  da  cidadania,
da  autonomia  e  do  conhecimento,  torna-se  um  espaço  não  socializador,  que  amedronta  a  comunidade  em  geral  e  cria  um  ambiente  de
medo  e  angústia  coletiva.  O  presente  trabalho  objetiva  captar  a  percepção  da  violência  entre  jovens  estudantes,  com  ênfase  em  três
variáveis-chaves  (tipo  de  escola,  ambiente  sócio-econômico  da  escola  e  estilo  de  vida  do  jovem).  Busca-se  responder  algumas  questões
e  identificar  determinados  aspectos,  dentre  eles  os  tipos  e  intensidade  da  violência  percebida  pelos  alunos  pesquisados,  as  causas
atribuídas  pelos  alunos  à  violência  escolar  e  os  principais  determinantes  da  violência  percebida  pelos  alunos,  considerando  variáveis
como  escolaridade  dos  pais.  O  instrumento  de  coleta  de  dados  utilizado  foi  o  questionário.  Este  instrumento  foi  aplicado  em  quatro
escolas  do  Distrito  Federal,  sendo  duas  públicas  e  duas  particulares  (categorias  do  tipo  de  escola).  A  variável-chave  ambiente  social,
em  conjunto  com  o  tipo  de  escola,  determinou  a  escolha  das  instituições  em  que  seriam  aplicados  os  questionários  junto  aos  alunos  do
ensino  médio.  Tanto  no  Plano  Piloto  de  Brasília,  quanto  na  Região  Administrativa  de  Ceilândia,  foram  escolhidas  uma  instituição
pública  e  outra  particular  de  ensino.  A  análise  dos  dados  foi  feita  de  forma  multivariada,  tendo,  como  variáveis  principais  de  estudo,  se
o  aluno  foi  vítima/algoz,  além  da  escala  de  violência  percebida.  Com  respeito  à  vitimação/envolvimento,  o  sexo  foi  a  variável
secundária  de  maior  importância.  Quanto  à  escala  de  violência  percebida,  a  variável  mais  importante  foi  o  tipo  de  escola.  Dos
resultados  obtidos  no  estudo,  observa-se,  de  uma  forma  geral,  uma  incidência  um  pouco  mais  acentuada  de  percepção  de  violência  nas
escolas  públicas.  Já  o  envolvimento  em  situações  de  violência  é  maior  na  escola  privada  do  que  na  pública.  Sobre  os  tipos  e
intensidade  de  violência  percebida,  o  desrespeito  aos  outros,  os  xingamentos  e  as  pichações  destacaram-se  como  os  principais  tipos  de
agressão  na  escola.  Observa-se,  com  isso,  uma  forte  presença  do  bullying  nas  escolas  estudadas.  A  falta  de  orientação  familiar  foi
apontada  pelos  alunos  das  duas  redes  de  ensino  como  sendo  a  principal  causa  da  violência  nas  escolas.  Observa-se  graus  de
sensibilidade  diferenciados,  quanto  ao  fenômeno  da  violência  entre  os  alunos  das  duas  redes  de  ensino.  Pode-se  afirmar,  no  presente
estudo,  que  existe  diferença  na  p  pública  e  privada  quanto  ao  fenômeno  da  violência  no  interi  ercepção  dos  alunos  da  rede  or  das
escolas.
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Título: A Reforma do Estado e a Cultura da Gestão Empresarial na  Escola  Pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007953001010001P0

Palavra Chave: Banco Interamericano de Desenvolvimento; gestão escolar

Resumo:  O  presente  trabalho  analisa  o  processo  de  gestão  das  escolas  profissionais  públicas  sob  a  lógica  do  Programa  de  Expansão  da
Educação  Profissional  -  PROEP  para  o  desenvolvimento  de  uma  política  de  educação  profissional  e  tecnológica  no  Distrito  Federal.
De  forma  específica,  o  estudo  voltou-se  para  analisar  no  Centro  de  Educação  Profissional  da  Ceilândia  -  CEP,  a  implementação  de
atividades  empresariais  e  privatizantes  na  gestão  da  educação  pública.  Buscamos  refletir  a  gestão  escolar  no  CEP  com  prioridade  para
o  conflito  e  a  convivência  entre  a  cultura  do  público  e  a  cultura  do  privado  e  para  a  autonomia  administrativa  e  financeira,  a  partir  da
sua  adesão  ao  PROEP.  Este  programa  sintetizou  os  princípios  e  orientações  do  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  –  BID  e  as
diretrizes  da  reforma  da  educação  profissional.  Estas  premissas  buscaram  desenvolver  na  política  de  educação  profissional  as
estratégias  de  reorganização  da  economia  capitalista  mundial,  de  reestruturação  produtiva  e  da  reforma  do  Estado.  Os  documentos  do
BID  como  o  contrato  de  empréstimo  e  os  documentos  de  orientação  do  programa,  são  objetos  de  análise  principalmente  no  que  se
refere  à  prioridade  conferida  ao  nível  básico  da  educação  profissional,  à  separação  entre  ensino  médio  e  educação  profissional  e  o
incentivo  à  privatização.  No  bojo  desta  análise  levantamos  a  reflexão  sobre  a  pertinência  política  econômica  e  social  dos
financiamentos  internacionais  na  educação  brasileira.  O  estudo  identifica  e  analisa  as  percepções  dos  estudantes  dos  cursos  básicos  e
dos  gestores  escolares  sobre  o  caráter  público  da  escola,  no  contexto  das  políticas  de  autonomia  financeira  e  administrativa,  a  partir  das
visões  expressas  pelos  sujeitos  sobre  a  comercialização  de  produtos  e  serviços  e  a  cobranças  de  taxas  de  matrículas  no  espaço  escolar
público
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Título: Pensamento Crítico, Enfoque Educacional CTS e o Ensino de Química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071141001010050P7

Palavra Chave: Pensamento Crítico, Ensino de Química

Resumo:  Neste  estudo  aponto  o  Ensino  de  Química  com  enfoque  CTS  como  uma  das  possibilidades  de  desenvolver  junto  aos  alunos  o
pensamento  crítico  em  relação  à  Ciência  e  à  Tecnologia.  É  possível  perceber  uma  relação  muito  grande  entre  o  enfoque  educacional
Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade  e  a  perspectiva  de  Pensamento  Crítico  (PC)  desenhada  para  esta  pesquisa.  Ela  está  alicerçada  nos
pensamentos  de  Carraher  (1983),  Lipman  (1995)  e  Freire  (1986;  2000).  A  partir  destes  autores,  o  PC  passa  a  ser  entendido  como  a
capacidade  de  analisar  profundamente,  questionar,  discutir  problemas  e  buscar  soluções  racionais  adequadas,  levando  em  consideração
as  diferentes  opiniões  sobre  um  mesmo  assunto.  Aliado  ao  Ensino  de  Química  num  enfoque  CTS  o  desenvolvimento  do  Pensamento
Crítico  ganha  aplicação  prática  na  sala  de  aula.  Neste  sentido,  realizei  um  trabalho  empírico  com  duas  turmas  de  estudantes  do  ensino
médio,  com  atividades  voltadas  ao  desenvolvimento  do  PC.  Realizei  sondagens  iniciais  e  finais  sobre  o  nível  de  pensamento  crítico  dos
participantes  e  pude  evidenciar  que  após  a  aplicação  de  seqüências  didáticas,  estruturadas  sob  a  perspectiva  CTS-PC,  a  capacidade  de
pensamento  deles  melhorou.  As  atividades  realizadas  em  ambas  as  turmas  durante  as  seqüências  didáticas  se  basearam  em  casos
simulados,  uma  atividade  típica  do  enfoque  CTS,  e  atividades  dirigidas  à  educação  do  pensamento.  Com  resultados  principais
apresento  as  metodologias  utilizadas  e  os  seus  desdobramentos.  Concluo  apontando  os  principais  avanços  que  os  estudantes  tiveram
em  sua  maneira  de  pensar  a  Ciência  e  a  Tecnologia  e  o  desenvolvimento  que  as  atividades  trouxeram  para  o  pensamento  crítico.  
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Palavra Chave: O ensino 2º grau, imprensa, lei 5692, ditadura.

Resumo:  Esta  dissertação  de  mestrado  apresenta  os  resultados  de  uma  pesquisa  documental  que  teve  como  objetivos  organizar  e
analisar  as  matérias  e  os  editoriais  sobre  o  ensino  de  2o.  grau  publicados  no  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo  (OESP)  entre  os  anos  de  1972
a  1977,  momento  da  implementação  da  reforma  do  ensino  médio  (Lei  5.692/71),  a  fim  de  verificar  como  esse  jornal,  que
tradicionalmente  teve  na  educação  um  de  seus  temas  principais,  acompanhou  a  reforma  e  se  posicionou  diante  de  seus  princípios  e
medidas  de  implantação.  Tendo  sido  publicados  durante  os  anos  da  ditadura  militar,  as  matérias  e  editoriais  oscilam  entre  o  teor
“contido”  e  o  “crítico”,  acompanhando  o  movimento  geral  da  grande  imprensa  com  relação  ao  governo  ditatorial.  Com  o  processo  de
distensão  política,  os  editoriais  e  matérias,  que  antes  apontavam  as  dificuldades  de  implementação  das  medidas  da  lei  nos  estados,
passaram  a  criticar  diretamente  o  governo  e  a  denunciar  o  malogro  da  reforma.  Nesse  momento,  OESP  traz  a  suas  páginas  a  voz  de
setores  da  sociedade  que  abordaram  a  falta  de  recursos  materiais  e  físicos  para  a  profissionalização  do  ensino  médio,  além  de
manifestar  a  sua  própria  proposta  para  o  ensino  de  2o.  grau:  a  formação  geral,  humanista,  em  contraposição  à  formação
profissionalizante  proposta  pelo  governo  
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Título: Estratégias de utilização de registros de representação de semiótica na resolução de problemas 
matemáticas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072999133003017001P2

Palavra Chave: Resolução de problemas; Registros ; Representação Semiótica

Resumo:  Fundamentada  em  referenciais  da  Teoria  dos  Registros  de  Representação  Semiótica  de  Raymond  Duval,  a  pesquisa  analisa  o
uso  que  estudantes  do  nível  médio  de  ensino  da  rede  pública  fazem  de  registros  de  representação  semiótica  para  resolver  problemas
matemáticos.  De  acordo  com  esse  autor,  o  acesso  aos  objetos  matemáticos  se  dá  por  meio  desses  registros  de  representação,  pois  esses
objetos  não  são  perceptíveis  fisicamente  e  é  esse  acesso  que  determina  o  que  uma  atividade  de  conhecimento  tem  de  específico.  Os
alunos  resolveram  4  problemas  que  procuraram  explorar  as  linguagens  figural,  natural,  aritmética  e  algébrica.  Os  resultados  da  análise
mostraram,  de  modo  geral,  que  os  alunos  têm  preferência  pelo  registro  aritmético  e  que  não  recorrem  a  diferentes  registros  para
resolver  os  problemas.  Sujeitos  que  realizaram  várias  conversões  tiveram  melhor  desempenho  nas  questões.
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Título: Contribuição do enfoque CTS para os conteúdos escolares de química

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20077340001016001P0

Palavra Chave: Conteúdos Escolares de Química; Enfoque CTS;Contextualização

Resumo:  Esse  trabalho  tem  como  objetivo  entender  em  que  medida  o  enfoque  CTS  pode  contribuir  para  a  apropriação  dos  conteúdos
escolares  de  química,  a  partir  das  categorias  interdisciplinaridade  e  contextualização.Procura-se  analisar  como  se  estrutura  o  enfoque
CTS  e  o  ensino  de  química  no  Brasil,  a  partir  do  histórico  de  cada  um,  para  elucidar  como  esse  movimento  pode  contribuir  para
reestruturação  dos  conteúdos  escolares  de  química  para  o  ensino  médio  voltado  tanto  para  a  formação  do  cidadão  como  preparação
para  o  trabalho  numa  sociedade  impactada  pela  tecnologia  e  pela  nova  organização  social  do  trabalho.  A  pesquisa  documental
referente  ao  Parecer  nº  15/98,  à  Resolução  nº  3/98  e  aos  PCNEMs  visa  desvelar  tais  categorias  no  sentido  de  promover  nos  educandos
atitudes  crítico-reflexivas  nos  termos  da  relação  dos  conteúdos  escolares  de  química  com  o  contexto  científico,  tecnológico  e  social.
Concluiu-se  que  o  movimento  CTS  pode  ser  uma  alternativa  que  possibilita  a  superação  da  maneira  como  os  conteúdos  escolares  de
química  são  ensinados,  mediante  a  ampliação  das  categorias  acima
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Palavra Chave: Educação. Jogos Eletrônicos. Tecnologia Educacional

Resumo:  Com  a  ampliação  do  uso  dos  recursos  computacionais  na  Educação,  muitas  são  as  oportunidades  que  se  abrem  para  uma
aprendizagem  de  forma  motivadora  e  moderna.  A  educação,  acompanhando  as  mudanças  que  ocorrem  na  própria  sociedade,  exige
professores  que  não  ignorem  o  uso  de  novas  tecnologias  no  processo  ensino-aprendizagem.  Dentre  essas  tecnologias  destacamos  o
jogo  eletrônico,  uma  nova  ferramenta  à  disposição  do  professor  que  pode  contribuir  para  uma  melhor  aprendizagem,  considerando  que
os  jovens  estão  ficando  mais  tempo  à  frente  de  um  computador  ou  consoles  de  videogames.  Além  da  interação  dos  ambientes  ricos  em
recursos  de  multimídia  com  os  conteúdos  curriculares,  os  jogos  eletrônicos  propiciam  maior  interação  entre  os  recursos  tecnológicos  e
os  conteúdos  trabalhados  em  sala  de  aula.  Em  nossa  pesquisa  estudamos  especificamente  a  utilização  do  jogo  eletrônico  CALL  OF
DUTY,  avaliando  a  influência  do  mesmo  na  aprendizagem  dos  alunos  referente  ao  período  da  Segunda  Guerra  Mundial.  O  trabalho  de
pesquisa  foi  realizado  numa  escola  da  rede  pública  estadual  localizada  na  região  central  da  cidade  de  Presidente  Prudente.  Vinte
adolescentes  da  Terceira  Série  do  Ensino  Médio  foram  os  sujeitos  da  pesquisa.  Utilizamos  como  técnica  de  pesquisa  a  aplicação  de  um
questionário  exploratório  dos  sujeitos  e  conjunto  de  questões  abertas  para  investigar  o  nível  de  conhecimento  do  conteúdo  explorado
antes  e  após  a  aplicação  do  software.  Os  alunos  jogaram  em  duplas  sem  intervenção  do  observador  sendo  que  o  ritmo  e  o  nível  de
aprendizagem  partiram  dos  mesmos.  Concluímos  que  foi  possível  com  o  jogo  praticar  uma  aprendizagem  cooperativa  entre  os  sujeitos,
visto  que  a  cada  ação,  etapa,  os  mesmos  trocavam  informações  para  avançar  as  etapas  seguintes.  Utilizando  o  jogo  eletrônico,  um
grande  campo  a  ser  explorado  atualmente,  o  aprendiz  tem  maior  autonomia  para  explorar  e  construir  seu  conhecimento,  sendo  mais
significativa  a  sua  aprendizagem.
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Título: O Docente Frente às Novas Tecnologias de Informação e Comunicação: analisando um campo de 
tensão

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071233020019004P6

Palavra Chave: educação à distância, formação continuada, novas tecnologias

Resumo:  O  objeto  desta  pesquisa  é  a  postura  do  Professor  Coordenador  frente  às  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação.
Trata-se  de  investigação  quantitativa  e  qualitativa  que  tem  por  objetivo  distinguir  as  principais  facilidades  e  dificuldades  dos
professores  coordenadores  em  relação  à  implantação  do  Programa  Ensino  Médio  em  Rede  -  EMR,  questões  didáticas  e  de
infra-estrutura.O  trabalho  analisou  que  tipo  de  participação  os  professores  têm  na  definição  do  projeto  pedagógico  de  inclusão  do
computador  no  espaço  escolar  com  destaque  para  as  diretrizes  e  os  programas  da  política  paulista  no  que  diz  respeito  à  formação
continuada  à  distância,  com  foco  no  EMR  –  Ensino  Médio  em  Rede;  descreveu  a  concepção  pedagógica  presente  no  programa  e  sua
implementação.  No  desenvolvimento  da  pesquisa  Paulo  Freire  fornece  subsídios  para  a  compreensão  do  ser  humano  e,  portanto  do
professor;  Nóvoa  e  Abdalla  fornecem  os  elementos  para  a  discussão  sobre  a  formação  de  professores,  reflexiva,  continuada  e  em
serviço.  Ferretti  e  Kenski  o  suporte  teórico  em  educação  e  novas  tecnologias.  Para  obtenção  dos  dados,  adotou-se  também  uma  postura
do  tipo  etnográfica  aplicada  à  educação,  tal  como  a  proposta  por  GATTI  (2002)  e  ANDRÉ  (2005).  A  pesquisa  sinalizou  elementos  que
re-contextualizaram  a  prática  pedagógica  do  Professor  Coordenador  e  suas  implicações  mediante  a  inserção  das  Tecnologias  de
Informação  e  Comunicação  –  TICs  no  exercício  de  sua  profissão.
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Título: Crenças de uma Professora e seus Alunos acerca do Processo de E#nsino e Aprendizagem de Inglês em 
Escola Pública: Contribuições para a Formação Continuada

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007333004153069P5

Palavra Chave: crenças; formação continuada; reflexão; escola pública;

Resumo:  A  presente  pesquisa,  de  natureza  etnográfica,  teve  por  objetivo  mapear  as  crenças  inferidas  das  ações  e  do  discurso  de  uma
professora  de  língua  inglesa  e  de  seus  alunos  no  contexto  de  ensino  médio  de  uma  escola  pública,  e  analisar  como  a  interação  dessas
crenças  influencia  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Buscou-se,  também,  propiciar  à  professora  momentos  de  reflexão  sobre  suas
crenças  e  as  de  seus  alunos,  bem  como  contribuir  para  sua  formação  continuada  por  meio  de  leituras  e  discussões  de  textos.  Em
seguida,  foram  analisadas  as  possíveis  contribuições  dessas  reflexões  para  seu  discurso  e  sua  prática  pedagógica.  Foi  adotada  uma
abordagem  contextual  para  o  estudo  das  crenças  (BARCELOS,  2001)  e,  para  tal,  o  contexto  histórico,  político,  ideológico,  cultural  e
social  foi  retratado.  Os  instrumentos  e  procedimentos  de  coleta  de  dados  utilizados  no  desenvolvimento  desta  pesquisa  foram:
questionários  com  perguntas  abertas,  autobiografia  dos  alunos,  entrevistas  semi-estruturadas  gravadas  em  áudio,  observação  de  aulas,
sessão  de  visionamento,  sessão  de  história  de  vida,  diário  da  pesquisadora,  gravação  das  aulas  em  áudio  e  vídeo,  gravações  das
conversas  com  a  professora  sobre  suas  crenças  e  as  de  seus  alunos.  Os  dados  revelaram  alguns  encontros  entre  as  crenças  inferidas  do
discurso  dos  alunos  e  da  professora.  Contudo,  os  maiores  desencontros  aconteceram  entre  as  crenças  e  expectativas  dos  alunos  e  as
ações  pedagógicas  da  professora.  Os  efeitos  do  trabalho  de  formação  continuada  foram  positivos,  sinalizando  mudanças  não  somente
em  nível  de  discurso,  mas  também  nas  ações  pedagógicas  da  professora.
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Título: A leitura de metáforas como evento social: a construção de sentidos em crônica de Arnaldo Jabor

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073533005010022P6

Palavra Chave: Metáfora, Evento de Leitura, Conceito Metafórico, Crônica

Resumo:  Este  trabalho  é  uma  pesquisa  empírica  sobre  a  leitura  de  metáforas  contidas  em  uma  crônica  jornalística,  objetivando
verificar  quais  tipos  de  relações  se  estabelecem  entre  a  metáfora  e  as  manifestações  dos  leitores  no  processo  de  interpretação.  Esta
investigação  insere-se  na  área  de  Língua  Portuguesa.  Apresenta  a  leitura  de  uma  crônica  de  Arnaldo  Jabor,  realizada  por  professores,
durante  um  evento  de  leitura,  tendo  por  pressupostos  a  indeterminação  dos  sentidos  e  a  leitura  como  um  processo  de  co-construção
social  no  enfoque  interacionista.  Destaca-se  assim,  na  coleta  de  dados,  o  uso  do  protocolo  verbal  em  grupo.  O  estudo  centrou-se  nos
tipos  de  relações  que  se  estabelecem  entre  as  metáforas  contidas  na  crônica  e  as  vozes  dos  leitores  tentando  fazer  sentido.  Os  leitores
que  participaram  da  pesquisa  são  professores  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  do  Estado  de  São  Paulo.  O  material  empírico  foi
coletado  e  analisado  em  uma  perspectiva  etnográfica.  Os  resultados  mostraram  que  a  leitura  de  metáforas  construiu-se  no  processo  de
interação  com  base  em  relações  estabelecidas  nos  conhecimentos  adquiridos  anteriormente  pelos  leitores,  por  meio  da  experiência  com
outras  fontes  de  conhecimento  previamente  estruturado  pela  linguagem.  Portanto,  esta  pesquisa  apresentou,  por  meio  da  co-construção
negociada  dos  sentidos  do  texto,  a  leitura  como  um  processo  ativo  em  que  a  competência  comunicativa  é  utilizada,  pelos  participantes
da  pesquisa,  na  interpretação  do  texto
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Título: O Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI): o que dizem os professores sobre o curso de 
formação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073628005015001P0

Palavra Chave: formação de professores, PEI, Governo Estadual, educação

Resumo:  A  presente  dissertação  desenvolve  pesquisas  na  área  de  formação  de  professores,  tendo  como  alvo  a  Modificabilidade
Cognitiva  Estrutural  através  do  programa  PEI,  o  qual  foi  implantado  no  ano  de  1999  em  algumas  escolas  do  ensino  médio  do  Estado
da  Bahia  e  inserido  na  grade  curricular  da  1ª  e  2ª  séries  do  curso  de  Formação  Geral.  Nos  primeiros  anos  de  implantação,  o  PEI  detinha
uma  carga  horária  de  4  horas/aula  semanais  e  dois  professores  aplicadores  por  sala,  entretanto,  o  que  se  encontra  atualmente  é  apenas
um  profissional  em  cada  sala  e  a  carga  horária  de  3  horas/aula.  Não  são  trabalhados  conteúdos  específicos  das  disciplinas,  mas
instrumentos  (14  no  total,  divididos  entre  o  nível  I  e  II)  que  abordam  aspectos  do  desenvolvimento  cognitivo,  e  o  professor  deve
proporcionar  a  mediação  adequada,  objetivando  a  transcendência  para  os  conteúdos  das  disciplinas.  Os  instrumentos  são  fornecidos
pela  Fundação  Luís  Eduardo  Magalhães  e  ao  aderir  à  proposta  implantada  pelo  Governo  Estadual,  os  professores  são  convocados  a
participar  de  um  curso  de  aperfeiçoamento  em  duas  etapas.  Ao  longo  de  mais  de  dois  anos  de  experiência  como  aplicadora  do  referido
programa  pude  perceber  a  necessidade  de  algumas  reflexões  no  que  diz  respeito  ao  programa  tanto  naquilo  que  concerne
especificamente  à  formação  docente  quanto  aos  resultados  de  sua  ação,  ou  seja,  o  processo  de  aprendizagem.  Na  pesquisa  são
visualizadas  possibilidades  na  busca  de  elementos  que  permitam  compreender  o  processo  de  formação/aperfeiçoamento,  a  partir  dos
pressupostos  teórico-metodológicos  oriundos  da  Modificabilidade  Cognitiva  Estrutural,  implantado  pelo  Governo  do  Estado  da  Bahia,
fornecendo  ao  professor  a  interre1ação  referente  as  três  vertentes  principais  do  ensino:  conteúdo,  novas  abordagens  pedagógicas  e
inovações  tecnológicas  na  educação.
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Título: Garotas indisciplinadas numa escola de ensino médio: um estudo sob o enfoque de gênero

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074633002010001P6

Palavra Chave: Escola, Gênero, Indisciplina, Ensino Médio

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  por  objetivo  compreender  os  significados  da  indisciplina  escolar  e  das  punições  dela  decorrentes  sob  a
perspectiva  de  alunas  consideradas  indisciplinadas  pelo(a)s  profissionais,  em  uma  escola  pública  de  Ensino  Médio  do  município  de
São  Paulo.  O  estudo  utilizou  metodologia  qualitativa  e  os  seguintes  instrumentos  de  pesquisa:  análise  dos  documentos  da  escola,
observações  nos  diferentes  espaços  escolares,  entrevistas  semiestruturadas  com  diversos  profissionais  da  escola  e  com  jovens.  Partiu-se
do  pressuposto  de  que  as  muitas  e  distintas  formas  de  disciplinamento  eram  uma  das  maneiras  pelas  quais  a  escola  participava  da
construção  das  relações  de  gênero,  ao  mesmo  tempo  em  que  as  relações  de  gênero  eram  constitutivas  das  concepções  de  disciplina  e
indisciplina  ali  dominantes.  Como  resultado,  podemos  apontar  que  havia  uma  multiplicidade  de  compreensões  sobre  a  indisciplina
escolar  e  sobre  as  regras  que  tinham  validade  efetiva:  foi  possível  notar  a  presença  de  percepções  diferenciadas  entre  educadores(as)  e
jovens  no  que  tange  à  definição  de  quem  seria  indisciplinado  ou  não;  as  moças  consideradas  pelos  profissionais  como  indisciplinadas
nem  sempre  se  viam  dessa  forma.  Além  disso,  ao  mesmo  tempo  em  que  os  sujeitos  naturalizavam  os  comportamentos  atribuídos  a
rapazes  e  moças,  estudantes  e  profissionais  da  escola  também  abordavam  e  avaliavam  esses  comportamentos  de  formas  mais  flexíveis
e  múltiplas,  além  de  perceberem  mudanças,  procurando  entendê-las.  De  forma  específica,  as  jovens  alunas  apresentavam  sentimentos
ambíguos,  marcados  tanto  pela  percepção  da  escola  como  uma  “prisão”,  como  pela  impressão  de  se  sentirem  mais  livres  na  escola  do
que  em  casa.  No  último  capítulo,  as  análises  centraram-se  nas  percepções  de  injustiça  das  alunas  consideradas  indisciplinadas:  havia
tratamentos  e  punições  diferenciados  para  elas  e  para  os  rapazes  e  também  em  relação  a  outras  moças,  em  diferentes  ambientes  da
escola,  inclusive  nas  aulas  de  Educação  Física.  Esses  tratamentos  diferenciados  ocorriam  tanto  pelo  desconhecimento  e  confusão  nas
normas,  como  devido  à  visibilidade  que  adquiriam  as  moças  tidas  como  indisciplinadas  –  já  que  não  se  adequavam  a  um  modelo
predominante  de  feminilidade  aceito  pelo(a)s  profissionais  e  criavam  diferentes  formas  de  ser  femininas  na  instituição  escolar
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Título: Um estudo de caso sobre a utilização da informática em Sala de Aula pelos professores da Rede 
Pública Estadual de Mogi das Cruzes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20079433130019001P6

Palavra Chave: Educação, Informática, Tecnologia

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  as  possíveis  dificuldades  no  uso  da  informática,  no  cotidiano  escolar,  pelos
professores  da  rede  pública  estadual  de  Mogi  das  Cruzes.  Para  atingir  tal  objetivo,  a  pesquisa  conta  com  o  aprofundamento  de  aportes
teóricos,  fazendo  uma  revisão  bibliográfica  dos  seguintes  autores:  Freire  (1979),  Kenski  (2003),  Morin  (2003),  Pfromm  Netto  (2001),
Sancho  (2001),  Tajra  (2001),  que  discutem  o  uso  da  informática  em  sala  de  aula.  Tal  pesquisa  descreve  o  percurso  histórico  da
implantação  deste  processo  e  as  políticas  públicas  de  capacitação  em  informática,  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  iniciado  com  a
criação  de  Núcleos  Regionais  de  Tecnologia  Educacional  (NRTE)  nas  Diretorias  de  Ensino  (DE),  que  são  responsáveis  pelos  projetos
de  capacitação  dos  professores;  e  a  implantação  da  Sala  Ambiente  de  Informática  (SAI)  nas  Unidades  Escolares  (UE),  buscando
analisar  os  entraves  enfrentados  pelos  professores  e  gestores  (questionários  e  entrevistas),  principalmente  no  que  se  refere  à  angústia
do  desconhecimento  do  uso  da  informática.  Utilizou-se  como  metodologia  de  pesquisa,  uma  abordagem  do  estudo  de  caso,  com  os
dados  quantitativo-qualitativos.  Os  sujeitos  da  pesquisa  são  professores  de  ciclo  I  e  de  diferentes  áreas  do  ciclo  II  do  Ensino
Fundamental  e  do  Ensino  Médio,  que  ministram  aulas  em  escolas  que  possuem  SAI  com  5,  10  ou  mais  computadores  e  conexão  com  a
Internet  (banda  larga).  Constatou-se,  através  da  análise  dos  dados  obtidos,  que  o  professor,  apesar  da  capacitação  em  informática
proporcionada  pela  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  ainda  não  possui  um  preparo  adequado  para  utilizar  essas  novas  tecnologias,  em
sala  de  aula.
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Título: Fórum de Discussão como Ferramenta de Auxílio à Resolução de Problemas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007242019010005P7

Palavra Chave: Fórum de discussão na internet, Resolução de Problemas

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  proposta  de  uso  de  fórum  de  discussão  virtual  na  rede,  com  um  grupo  de  educandos  da  3º  série
do  Ensino  Médio,  na  disciplina  de  Matemática,  de  uma  escola  pública  estadual.  Ao  longo  da  pesquisa  foi  realizado  um  estudo  de  caso
que  teve  como  propósito  investigar  de  que  forma  um  fórum  virtual  poderia  ser  uma  ferramenta  de  aprendizagem,  abordando  situações
que  envolviam  a  resolução  de  problemas  relacionados  às  aulas  de  matemática.  Dentro  desta  concepção,  a  investigação,  através  da
análise  de  dados,  nos  evidencia  processos  de  interação  e  autonomia  entre  os  sujeitos  da  pesquisa  e  o  pesquisador,  refletidos  em  seu
processo  de  aprendizagem.
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Título: O Projeto Político Pedagógico e o desenvolvimento da Comunidade Local

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071442020018001P2

Palavra Chave: Projeto político pedagógico , gestão democrática da escola pública, desenvolvimento local, 
desenvolvimento regional

Resumo:  A  partir  da  aprovação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  Lei  nº  9394/  96,  as  escolas  possuem  a
incumbência  de  elaborar  em  conjunto  com  a  comunidade  escolar  a  sua  proposta  pedagógica.  Dentro  dessa  perspectiva  o  presente
trabalho  teve  como  objetivos  analisar  como  ocorreu  a  construção  Projeto  político  pedagógico  de  uma  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio
do  município  de  Arroio  do  Tigre,  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  Para  este  fim  foi  realizada  na  escola  uma  análise  documental  onde
foi  verificados  os  principais  instrumentos  de  coleta  de  dados,  e  procedimentos  que  foram  utilizados  na  elaboração  de  tal  projeto.  Foram
também  realizadas,  para  complementar  os  dados  coletados,  duas  entrevistas  com  professoras  que  ainda  atuam  na  escola  e  que
participaram  na  época  da  elaboração  do  Projeto  político  pedagógico.  O  trabalho  também  objetivou  analisar  como  a  comunidade  local
percebe  as  ações  da  escola  (que  estejam  expressas  no  Projeto  político  -  pedagógico)  e  para  este  fim  foi  elaborado  e  aplicado  (a  partir  de
um  cálculo  amostral)  um  questionário,  em  todos  os  bairros  do  município  e  distritos  do  interior.  A  partir  da  análise  dos  dados  foi
possível  verificar  que  os  projetos  escolhidos  para  serem  analisados  possuem  respaldo  na  comunidade  local,  principalmente  quando  se
trata  do  projeto  “Desenvolvendo  o  educando  através  da  arte”,  que  é  amplamente  reconhecido  na  comunidade  local.  Constatou-se  que  a
escola  pode  contribuir  com  a  comunidade  local  a  partir  de  suas  ações  e  que  uma  localidade  pode  se  desenvolver  a  partir  das  ações  da
escola.  Os  processos  educativos  e  o  desenvolvimento  regional  se  relacionam  intimamente  quando  se  compreende  que  a  comunidade
local  e  escolar  não  podem  ser  apenas  espectadoras  das  ações  da  escola.  Mas  deve  também  participar  das  escolhas,  auxiliar  na
formulação  de  diretrizes  para  e  escola,  demonstrando  assim  que  o  espaço  público  necessita  ser  ocupado  pelos  indivíduos  que  são
usuários  efetivos  ou  potenciais  dos  mesmos.
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Título: A retextualização como ação transformadora
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Palavra Chave: Ensino da Língua Portuguesa, retextualização, textualidade

Resumo:  Este  trabalho  propõe-se  ao  estudo  da  Retextualização  como  um  processo  auxiliar  para  o  desenvolvimento  da  redação,
partindo-se  da  oralidade  como  premissa  para  a  posterior  expressão  escrita.  Aborda-se  se  os  níveis  de  compreensão  e  de  coerência  em
relação  ao  texto  base  (oral)  estão  representados  nos  fatos  lingüísticos  escritos  e  se  as  alterações  no  ato  de  escrever  comprometeram  ou
não  o  entendimento  do  assunto,  o  que  constitui  objetivo  maior  desta  pesquisa.  Para  tanto,  utiliza  como  corpus  selecionado  o  caso
“Mensalão”  e  as  redações  produzidas  por  alunos  do  nível  médio  de  uma  escola  da  periferia  de  São  Paulo,  ao  longo  do  segundo
semestre  de  2005.  A  fundamentação  teórica  baseia-se,  especialmente,  nas  proposições  de  Costa  Val  (1999/2002);  Trevisan  (1992)  e
Preti  (1994);  nos  posicionamentos  sobre  produções  lingüísticas,  como  Charolles  (1978);  Halliday  e  Hasan  (1978);  Broncarkt  (1999)  e
no  modelo  básico  de  análise  desenvolvido  por  Marcuschi  (2000).  O  exame  da  Retextualização  se  dá  pelo  tipo  dissertativo,  a  partir  da
leitura  mediada  do  texto  “Primeira  Renúncia”  —  publicado  em  “Folha  de  São  Paulo”  e  “Fábrica  de  Fraudes”  —  veiculado  na  revista
“Veja”,  retornando  ao  texto  de  base  concomitantemente  à  orientação  de  pesquisa  individual  sobre  a  temática  sugerida  pelo  professor.
Os  elementos  observados  nas  redações  foram:  (1)  ocorrências  de  operações  reducionistas;  (2)  níveis  informacionais  atualizados  no
texto,  considerando-se  as  abordagens  realizadas;  (3)  acréscimos  e  inferências  que  possibilitam  a  construção  de  um  novo  texto;  (4)
regras  gramaticais  e  elementos  de  coesão  e  coerência  utilizados  na  Retextualização,  segundo  a  gramática  normativa;  (5)  momentos  do
texto  em  que  se  deu  maior  ênfase  à  Retextualização;  (6)  possibilidades  de  estarem  os  traços  lingüísticos  da  realidade  social  inseridos
nas  redações  e,  por  fim,  (7)  atitude  reflexiva  do  aluno  sobre  sua  própria  produção  ao  final  do  processo.  Como  resultado,  verifica-se  que
a  Retextualização  facilita  a  construção  do  texto  e  a  revelação  do  aluno  e,  neste  revelar,  o  professor  de  Língua  Portuguesa  torna-se
responsável  para  a  melhoria  da  qualidade  do  texto  do  aluno  e  pela  transformação  das  mentalidades  em  prol  do  exercício  da  cidadania.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072731018017010P0

Palavra Chave: Artigos multimídia. Argumentação. Prática docente

Resumo:  O  desenvolvimento  profissional  de  professores  encontra  dificuldades  que  vêm  causando  impacto  negativo  para  as  mudanças
que  se  mostram  necessárias  à  escola.  Num  período  de  rápidos  avanços  tecnológicos,  ambientes  virtuais  têm  sido  aperfeiçoados  para
instrumentalizar  o  professor.  O  objetivo  deste  estudo  foi  investigar  processos  argumentativos  versando  sobre  a  prática  educacional
num  site  produzido  para  o  desenvolvimento  profissional  autônomo  do  professor.  O  site  Artigos  Multimídia  agrega  recursos  como:
vídeo,  som  e  imagem  estática  -  gráficos,  tabelas,  fotos,  desenhos  -  e  fórum,  permitindo  ao  professor  dialogar  com  seus  pares.  Os
recursos  são  continuamente  re-criados  pelos  professores  através  de  acessos  pela  web,  interconectando-se  uns  com  os  outros,
construindo  em  um  único  texto  ou  página  hipertextual,  diversas  possibilidades  de  interação.  Nessa  interação,  observou-se  o  jogo
argumentativo  que  se  instala,  quais  são  os  acordos  sobre  os  quais  fundamentam  a  prática  docente,  até  que  ponto  o  argumento  utilizado
por  um  professor  é  suficiente  para  interferir  diretamente  nas  crenças  de  outro.  Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  foram  articulados
os  conceitos  de  desenvolvimento  profissional,  autonomia  e  argumentação.  Em  uma  etapa  inicial,  30  professores  pertencentes  à  rede
particular  de  ensino  médio  responderam  a  um  questionário  sobre  sua  prática  educacional,  desejo  e  disponibilidade  de  participar  da
pesquisa.  Desses,  22  professores  voluntários  dispuseram-se  a  acessar  o  site,  durante  dois  meses,  além  de  outros  participantes  eventuais,
já  que  o  site  esteve  disponível  para  qualquer  um  na  web.  O  material  considerado  para  a  análise  foram  os  comentários  publicados
diretamente  no  site,  motivados  por  situações  oferecidas  por  um  menu.  Os  resultados  mostraram  que  os  temas  escolhidos  pelos
participantes  são  privilegiadamente  aqueles  que  versam  diretamente  sobre  o  dia  a  dia  da  prática  docente.  Mostram  que  está  sempre
presente  no  discurso  dos  participantes  uma  oposição  entre  dois  tipos  de  prática  docente:  uma  pedagogia  denominada  tradicional,
ultrapassada,  a  que  efetivamente  tem  lugar  na  escola,  e  uma  outra  ainda  não  existente,  libertadora,  que  se  dedicam  a  definir  e
caracterizar,  não  importando  o  tema  da  discussão.  Apontam  a  necessidade  de  caminhos  para  a  transformação  de  uma  na  outra  e  os
obstáculos  que  se  interpõem  nesse  caminho.  Identificam  a  necessidade  das  mudanças  por  uma  evidente  transformação  das  relações
sociais,  que  inviabilizam  a  prática  docente  atual.  O  site  mostrou-se  amigável  ao  desenvolvimento  da  argumentação  dos  participantes,
embora  não  tenham  sido  verificadas  efetivas  mudanças  de  ponto  de  vista  dos  participantes.
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Palavra Chave: PEIES, Ensino Médio, Práticas Docentes

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  um  estudo  sobre  a  relação  Ensino  Médio  versus  PEIES  –  Programa  de  Ingresso  ao  Ensino  Superior
da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  –  UFSM,  a  partir  da  fala  de  professores  do  município  de  Santa  Maria/RS.  Por  meio  desse
estudo,  procurou-se  promover  uma  reflexão  sobre  os  exames  de  admissão  para  ingresso  no  Ensino  Superior  e  a  relação  que
estabeleceram,  e  ainda  estabelecem,  na  prática  docente  nas  escolas  de  ensino  médio  no  Brasil,  de  forma  especial  o  exame  PEIES,  e  em
Santa  Maria/RS.  Esta  reflexão  foi  feita  através  do  entendimento  do  programa  PEIES,  a  legislação  que  o  regulamenta,  bem  como  de  seu
ideário  e  objetivo.  Buscou-se,  através  de  uma  revisão  bibliográfica,  entender  a  sociedade  do  século  XXI  e  a  origem  da  escola,  e
conhecer  a  história  do  ensino  médio  no  Brasil  através  de  sua  legislação  e  do  levantamento  de  dados  do  MEC.  Para  compreender  esta
relação,  foram  feitas  entrevistas  com  professores  das  escolas  de  ensino  médio  do  município  e  com  professores  da  universidade.  A
metodologia  utilizada,  em  conjunto  com  a  revisão  bibliográfica  e  legislações  referentes  aos  programas  de  avaliação  seriada  e  do  ensino
médio,  foi  a  História  Oral,  na  modalidade  de  História  Oral  Temática.  Foram  entrevistados  sete  professores:  cinco  das  escolas  públicas
e  privadas  e  dois  doutores  em  educação  da  UFSM.  O  trabalho  está  dividido  em  cinco  capítulos:  descrição  da  metodologia  utilizada  e
dos  colaboradores  da  pesquisa;  análise  do  contexto  social  e  da  origem  da  escola  atual;  o  PEIES;  o  ensino  médio;  e,  por  último,  a
apresentação  e  análise  das  entrevistas  realizadas.  Palavras-chave:  PEIES,  Ensino  Médio,  Prática  Docente
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Palavra Chave: ensino, fisica, ensino

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  investigar  a  relação  que  estudantes  de  ensino  médio  possuem  com  o  aprendizado  da  Física,
e  analisar  a  importância  do  professor  como  facilitador  do  processo  de  aprendizagem.  A  partir  das  respostas  a  questionários
estabelecemos  inicialmente  algumas  categorias  representativas  da  relação  dos  alunos  com  a  aprendizagem  de  Física,  bem  como  de  suas
ações  diante  das  frustrações  surgidas  durante  a  realização  das  tarefas  sobre  esse  conteúdo.  Em  seguida  procuramos  aprofundar  nosso
entendimento  com  um  estudo  longitudinal  que  analisou  os  dados  referentes  a  uma  aluna  ao  longo  de  mais  de  dois  anos.  Para  interpretar
o  processo  de  evolução  da  aluna  fizemos  uso  das  idéias  do  psicanalista  inglês  D.  W.  Winnicott.  Constatamos  que  sua  teoria  do
amadurecimento  podia  dar  conta  das  fases  de  superação,  por  parte  da  aluna,  das  dificuldades  advindas  do  estudo  da  Física.
Identificamos  que,  com  o  auxílio  do  professor,  responsável  por  disponibilizar  aos  alunos  um  ambiente  pr!  opício  ao  aprendizado,  a
aluna  pôde  fazer  uso  de  determinados  objetos  -  livros,  anotações,  a  crença  na  própria  capacidade  e  a  confiança  no  professor  -  que
funcionaram  como  objetos  transicionais  da  teoria  de  Winnicott  e  sustentaram  a  superação  das  ansiedades  e  frustrações  que
perturbavam  sua  aprendizagem  em  Física.  Finalizando,  procuramos  desenvolver  uma  analogia  entre  o  desempenho  de  uma  mãe
suficientemente  boa  (na  teoria  de  Winnicott)  e  um  professor  suficientemente  bom  -  aquele  capaz  de  prover  seu  aluno  de  um  ambiente
que  assegure  a  estabilidade  e  os  incentivos  necessários  para  que  o  contato  deste  com  a  Cultura  se  dê  de  forma  criativa  e  não  intrusiva.
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Título: Modelagem Matemática, Ensino e Pesquisa: Uma Experiência no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072342005019026P3

Palavra Chave: Educação Matemática. Modelagem Matemática. Pesquisa

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  os  resultados  de  uma  pesquisa  realizada  junto  aos  alunos  de  duas  turmas  de  primeira  série  do  ensino
médio  de  um  colégio  de  Porto  Alegre,  RS.  A  temática  explorada  é  a  Modelagem  Matemática  enquanto  estratégia  alternativa  para  o
ensino  e  aprendizagem  da  Matemática.  Procurou-se  investigar  como  as  aprendizagens  dos  alunos  de  ensino  médio  podem  ser
construídas  por  meio  de  atividades  que  seguem  o  princípio  da  Modelagem,  investigando  vantagens  e  desvantagens  deste  tipo  de
proposta.  Tendo  em  vista  que  o  problema  de  pesquisa  foi  examinado  no  contexto  em  que  se  insere,  o  estudo  segue  os  princípios  da
pesquisa  qualitativa  compreensiva.  Para  a  análise,  foram  utilizados  questionários,  trabalhos  produzidos  pelos  próprios  alunos  e
depoimentos  que  ocorreram  no  seminário  integrador
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Título: Fo0rmação Docente Inicial: a Percepção de Professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071533054010002P4

Palavra Chave: Formação de professores, Professores; Satisfação no trabalho

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  como  o  professor  percebe  sua  formação  inicial,  primeira  etapa  para  o
desenvolvimento  da  profissão  docente.  É  um  estudo  descritivo-interpretativo  das  representações  por  eles  manifestadas  em  relação  à
formação  inicial.  A  fundamentação  teórica  que  embasa  a  parte  empírica  da  pesquisa  referiu-se  a  representações  sociais  e  percepção  de
professores,  aspectos  históricos  da  formação  docente  no  Brasil,  dificuldades,  paradigmas  da  formação  inicial,  saberes  docentes  a  serem
formados  e  formação  para  a  competência.  A  investigação  envolveu  trinta  e  cinco  professores  de  educação  básica  que  atuam  no  ensino
fundamental  (cicloII)  e  médio  em  duas  escolas  estaduais  do  município  de  Santo  Anastácio,  estado  de  São  Paulo.  Em  duas  reuniões  de
HTPC  (horário  de  trabalho  pedagógico  coletivo)  em  cada  unidade  escolar  foi  realizada  a  aplicação  de  um  questionário.  A  análise  dos
dados  coletados  demonstrou  que  a  percepção  dos  professores  indica  formação  inicial  precária  pela  ênfase  dada  à  teoria  e  negligência
da  prática.  Os  cursos  de  licenciaturas,  responsáveis  pela  formação  docente  estão  estruturados  nos  moldes  da  racionalidade  técnica.
Concebidos  como  técnicos,  os  professores  ao  final  de  seus  cursos  de  licenciatura,  vêem-se  desprovidos  de  conhecimentos,  habilidades
e  atitudes  que  levem  às  ações  que  dão  conta  da  complexidade  do  ato  pedagógico  e  dos  desafios  impostos  pela  sociedade
contemporânea  à  escola  e  que  é  marcada  por  uma  globalização  perversa  e  desumana  imposta  pelo  sistema  capitalista  neoliberal.  O
estudo  evidencia  a  necessidade  de  uma  formação  inicial  que  articule,  dialeticamente,  teoria  e  prática  e  que  promova  atividades  que  leve
à  formação  do  professor  investigador  da  sua  própria  prática  pedagógica,  que  permita  a  ele  o  desenvolvimento  de  uma  consciência
crítica  sobre  o  mundo  e  o  resgate  do  processo  de  humanização  do  homem,  numa  perspectiva  de  formação  continuada,  nestes  tempos  de
homogeneização  e  pasteurização  dos  discursos.

Data Pesquisa: 21/1/2009

Autor: Luciene Pereira Barreto

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 21/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do Professor

Data Publicação: 2007

Condições de Trabalho Docente
Eixos Secundário:

Pagina 1.677 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1678

Título: Os gêneros discursivos no livro didático do ensino médio
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Palavra Chave: Gêneros discursivos, livro didático, aluno

Resumo:  No  presente  estudo,  analisamos  os  gêneros  discursivos  no  livro  didático  do  Ensino  Médio  e  a  perspectiva  de  uma  abordagem
adequada  das  modalidades  oral  e  escrita  da  língua  portuguesa.  O  aluno  do  Ensino  Médio  tem  de  saber  fazer  uso  eficaz  da  linguagem
em  qualquer  instância  de  sua  vida,  o  que  compreende  a  habilidade  de  leitura,  interpretação,  produção  e  adequação  dos  diferentes
gêneros  do  discurso  com  os  quais  ele  se  defronta  nas  mais  variadas  situações  sociais.  Para  que  o  aluno  tenha  acesso  aos  diferentes
gêneros  discursivos,  um  dos  facilitadores  é,  sem  dúvida,  o  livro  didático.  O  livro  didático  tem  desempenhado  papel  importante  no
dia-a-dia  educacional.  Merece  muitas  críticas  sobre  sua  qualidade  e  sua  utilização  em  sala  de  aula,  mas  constitui-se,  muitas  vezes,  na
principal  ferramenta  de  trabalho  do  professor  e  no  suporte  pelo  qual  o  aluno  entra  em  contato  com  os  diversos  textos  nas  modalidades
oral  e  escrita  da  língua.  Os  livros  didáticos  apresentam  uma  grande  variedade  de  gêneros  discursivos,  mas  e  a  exploração  desses
gêneros?  Os  exercícios  propostos  para  o  estudo  dos  textos  estão  levando  o  aluno  a  perceber  aqueles  que  estão  relacionados  às  situações
de  comunicação  oral  e  imediata  e  aqueles  que  estão  relacionados  às  situações  mais  complexas?  Partindo  da  análise  das  propostas  de
três  livros  didáticos  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio,  observamos  e  discutimos  como  os  gêneros  discursivos  são  abordados  no
primeiro  ano  do  Ensino  Médio,  a  partir  da  perspectiva  teórica  de  Bakhtin,  Bronckart,  Brandão,  Marcuschi  e  outros.
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Código: 1679

Título: Leitura e suas práticas em um curso de Ensino Médio para a formação de professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072140002012015P7

Palavra Chave: Leitura; Práticas de leitura; Formação de professores

Resumo:  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  analisar  possíveis  relações  entre  as  concepções  de  leitura  veiculadas  em  documentos
oficiais  e  as  apresentadas  por  22  professoras  e  61  alunas  de  uma  escola  de  Ensino  Médio  para  formação  de  professores.  Para  o
levantamento  dos  dados  foram  utilizados  dois  questionários  com  questões  abertas  e  fechadas  e  uma  escala  a  partir  dos  quais  foram
identificadas  as  funções  que  atribuem  à  leitura,  suas  práticas  leitoras,  bem  como  as  opiniões  acerca  das  prescrições  de  leitura  de  estudo
para  o  curso.  Análises  quantiqualitativas  demonstraram  que,  embora  todas  as  participantes  admitam  a  importância  da  leitura  para  a  vida
escolar,  pessoal  e  profissional  e  por  isso  sejam  favoráveis  à  obrigatoriedade  desta  prática  no  âmbito  escolar,  poucas  são  as  evidências
de  que  a  mesma  esteja  sendo  realizada  com  a  proficiência  esperada.  A  auto-avaliação  das  participantes  como  leitoras  de  textos  em
geral  e  de  estudo  aponta  para  dificuldades  na  produção  de  leitura  de  textos  de  estudo.  Os  critérios  de  seleção  do  material  de  leitura,  as
condições  estipuladas  pelo  professor  ao  prescrever  as  leituras,  o  modo  como  os  assuntos  dos  textos  são  expostos  em  sala  de  aula  e  as
formas  de  avaliação  adotadas,  na  opinião  das  alunas,  interfere  no  grau  de  interesse  e  de  dificuldade  que  enfrentam  ao  ler  os  textos
indicados.  Por  sua  vez,  as  professoras  apontam  o  desinteresse,  o  não-saber  interpretar  e  a  não-utilização  de  estratégias  de  leitura
adequadas  às  diferentes  modalidades  textuais  como  as  principais  razões  para  as  dificuldades  em  leitura  que  registram  em  suas  alunas.
As  funções  mais  valorizadas  para  a  leitura  foram  as  de  aprendizagem,  utilidade  e  lazer.  Os  suportes  e  gêneros  de  leitura  preferenciais
parecem  estar  relacionados  às  práticas  leitoras  de  seus  familiares  e  às  condições  de  acervo  que  dispunham  nesse  contexto.  Embora  a
leitura  escolarizada  esteja  priorizada  na  pauta  das  agendas  socioeconômicas  nacionais  e  internacionais,  e  os  discursos  oficiais,
especialmente  os  de  educação,  estejam  nelas  fundamentados,  a  maioria  deles  e  dos  autores  que  os  fundamentam  é  desconhecida  por
muitas  das  professoras  participantes,  que  tomam  como  referência  para  a  análise  de  suas  práticas  apenas  a  própria  experiência  imediata.
As  possíveis  razões  para  as  dificuldades  que  encontram  com  leitura  em  ambiente  escolar,  na  opinião  da  maioria  das  participantes,
relacionam-se  às  experiências  escolares,  desde  o  período  inicial  da  escolarização  e  à  carência  de  políticas  públicas  efetivas.  Essa
postura  foi  analisada  e  discutida,  quanto  à  necessidade  das  participantes,  professoras  e  alunas,  em  assumirem  com  clareza  seus  papéis
de  co-responsáveis  pela  formação  de  outros  leitores,  especialmente  por  estarem  inscritas  em  um  curso  de  formação  de  professores  para
as  séries  iniciais  do  Ensino  Fundamental.
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Resumo:  A  sociedade  contemporânea  apresenta-se  fortemente  alicerçada  no  uso  e  no  desenvolvimento  das  tecnologias  que,  em  uma
de  suas  vertentes,  apresentam-se  na  forma  de  rápidas  e  potentes  mídias  de  informação  e  comunicação.  Essa  realidade,  como  não
poderia  deixar  de  ser,  influencia  também  o  campo  da  Educação:  livros,  jornais,  televisão,  vídeo,  computador,  equipamentos
pedagógicos  diversos  e  sistemas  educacionais,  entre  outros,  apresentam-se  como  mídias  de  potencial  educativo,  tanto  dentro  quanto
fora  da  escola.  Entretanto,  segundo  pesquisa  com  alunos  de  ensino  médio  da  própria  rede  pública  paulista,  a  prática  de  sala  de  aula
mediada  pelos  professores  da  rede  estadual  ainda  parece  estar  muito  pouco  apoiada  nos  diversos  recursos  midiáticos  e  tecnológicos
disponíveis.  Em  particular,  grandes  programas  dentro  do  campo  de  Ensino  de  Física,  que  incluíram  uso  de  materiais  de  apoio  didático
e  formação  docente,  podem  ter  ajudado  a  descobrir  novos  caminhos  para  o  ensino,  mas  certamente  não  foram  capazes  de  transformar
significativamente  a  prática  docente.  A  proposta  deste  trabalho  é  partir  de  uma  abordagem  histórica  para  tentar  vislumbrar  por  que  isso
ocorre,  apoiando-se  na  opinião  de  especialistas  que  desempenharam  importante  papel  na  implementação  de  programas  nessa  área  e
buscando  analisar  causas  para  além  das  mais  óbvias,  tais  como  as  deficiências  na  formação  acadêmica  do  professor  da  escola  média.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071442003016014P2

Palavra Chave: prática pedagógica, relações professor-aluno, procedimentos

Resumo:  Com  a  presente  dissertação,  apresento  dados  sobre  as  práticas  pedagógicas  de  professores  que  atuam  no  Ensino  Médio  e  têm
bom  relacionamento  com  os  alunos  e/ou  são  considerados  “bons”  por  estudantes  matriculados  na  3a  Série  de  duas  escolas  públicas  de
Rio  Grande/RS:  Instituto  de  Educação  Juvenal  Miller  e  Colégio  Técnico  Industrial  Professor  Mário  Alquati.  Dos  professores  indicados
pelos  alunos,  selecionei  três  de  cada  escola  para  realizar  uma  pesquisa  do  “tipo  etnográfico”,  no  segundo  semestre  de  2006,  incluindo
observação  de  suas  aulas  e  entrevista  com  os  docentes.  Para  fazer  a  análise  dos  dados  obtidos  na  investigação  apoiei-me  em  autores
como  Cunha  (1998,  2005),  Freire  (2003a,  2003b,  2005),  Moram  (2000),  Penteado  (2002),  Porto  (2000,  2003,  2005,  2006)  e  Tardif
(2002).  Os  principais  achados  da  pesquisa  indicam  que  os  “bons”  professores  destas  escolas  têm  uma  prática  pedagógica  híbrida,  ou
seja,  em  geral  suas  aulas  acontecem  segundo  o  paradigma  dominante  e  o  relacionamento  com  os  alunos  segundo  o  paradigma
emergente-comunicacional.  Os  alunos  indicaram  os  professores  porque  conversavam  com  eles,  ouviam  e  os  tratavam  com  afeto  e
carinho,  além  de  serem  descontraídos  e  bem  humorados.  Foram  indicados,  também,  porque  explicavam  bem  a  matéria  e  tinham
domínio  do  conteúdo.  Nas  observações  das  aulas  e  através  das  entrevistas  pude  perceber  que  o  comportamento  dos  professores  era
condizente  com  as  justificativas  apresentadas  pelos  alunos.  Resultados  semelhantes  a  esses,  encontrei  nas  pesquisas  realizadas  por
Alves  (2002),  Giesta  (1998)  e  Cunha  (1988)  que  apontam  para  indícios  de  que,  nas  últimas  duas  décadas,  pouco  mudou  nas  práticas
pedagógicas  dos  professores  considerados  “bons”  conforme  conceitos  e  valores  repassados  pela  sociedade  e  baseados  em  construções
históricas  de  como  trabalham  os  professores.  Embora  se  relacionem  com  os  alunos  segundo  o  paradigma  emergente-comunicacional,
eles  continuam  sendo  a  principal  figura  do  processo  pedagógico,  portanto  continuam  trabalhando  segundo  o  paradigma  dominante.
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Palavra Chave: Química Orgânica. Livros didáticos, Nomenclatura

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objetivo  investigar  o  ensino  de  Química  Orgânica,  tanto  em  livros  didáticos  como  em  escolas  de
ensino  Médio  de  Cuiabá  nos  seguintes  aspectos:  o  que  se  ensina,  por  que  se  ensina,  como  se  ensina  e  quem  ensina.  Para  tanto,  foram
selecionadas  dez  escolas,  assim  discriminadas:  seis  públicas  e  quatro  particulares.  Das  públicas,  cinco  são  estaduais  e  uma  federal;  das
particulares,  duas  são  confessionais  e  duas  laicas.  Fez-se  um  levantamento  nas  escolas  quanto  ao  número  de  alunos  e  de  professores  de
Química,  bem  como  a  análise  do  planejamento  de  curso  e  dos  livros  e  apostilas  usadas  para  o  ensino  de  Química  Orgânica.  De  cada
escola  foi  escolhido  um(a)  professor(a)  de  Química  Orgânica  para  uma  entrevista  semi-estruturada.  Paralelamente,  fez-se  a  análise  dos
livros  didáticos  de  Química  Orgânica  existentes  no  mercado  editorial,  verificando  a  abordagem  dos  conceitos  fundamentais  e  a
atualização  das  regras  de  nomenclatura  e  isomeria.  Por  se  tratar  de  Ensino  Médio,  considerou-se  a  descrição  da  estrutura  conferida  pela
nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (Lei  9.394/96),  regulamentada  em  1998  pelas  Diretrizes  do  Conselho  Nacional
de  Educação  e  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  divulgados  em  1999  e  complementados  em  2002  pelos  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  –  PCN+  e  das  Orientações  Curriculares  para  o  Ensino  Médio.  Além  disso,  realizou  um  estudo  sobre  a  evolução
dos  livros  didáticos  de  Química  em  função  das  diversas  reformas  do  sistema  educacional  brasileiro.  Os  resultados  desta  pesquisa
mostram  que  há  muitas  limitações  no  ensino  de  Química  Orgânica,  sendo  que  os  PCNEM  ainda  encontram-se  em  fase  de  implantação
e  os  livros  e  apostilas  usados  nas  escolas  trazem  a  abordagem  clássica  dos  conteúdos,  com  erros  conceituais  e  desatualizações  quanto  à
nomenclatura  dos  compostos  orgânicos.  Ademais,  a  presente  investigação  demonstra  a  importância  de  uma  sistematização  das  regras
de  nomenclatura  e  de  uma  maior  ênfase  à  tríade  estrutura–nomenclatura–propriedade  dos  compostos  orgânicos,  visando  a
contextualização  e  a  interdisciplinaridade  conforme  as  orientações  curriculares  para  o  Ensino  Médio.
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Palavra Chave: Filosofia, Ensino Médio, Professor, Formação do homem

Resumo:  Numa  realidade  em  que  a  disciplina  Filosofia  retorna  ao  cenário  nacional  como  disciplina  obrigatória  no  quadro  curricular,
uma  pesquisa  com  ênfase  na  análise  da  percepção  do  professor  a  respeito  do  desenvolvimento  da  disciplina,  torna-se  oportuna.  O
Estado  de  São  Paulo,  por  meio  de  resolução  SE  Nº  06  /2005,  introduziu  a  disciplina  na  sua  nova  matriz  curricular,  o  que  abriu  um
imenso  campo  para  discussões  a  respeito  do  que  se  deve  ensinar  e  como  ensinar  a  disciplina.  Assim,  esta  pesquisa  surge  como  uma
tentativa  de  reflexão  acerca  do  sentido  da  Filosofia  na  rede  pública  de  ensino  médio,  sob  a  óptica  do  professor,  bem  como  possíveis
contribuições  na  formação  do  jovem.  Trata-se  de  uma  pesquisa  exploratória,  de  natureza  qualitativa.  Este  estudo  tem  como  referenciais
teóricos  pensadores  que  vêm  ao  longo  do  tempo  refletindo,  também,  sobre  o  ensino  de  Filosofia  e  a  sua  importância  no  curso  médio,
tais  como  Antônio  Joaquim  Severino,  Walter  Omar  Kohan  e  Silvio  Gallo  que,  mesmo  em  meio  às  divergências  referenciais  e
posicionais  a  respeito  da  pesquisa,  metodologia,  constituição  e  políticas  para  a  referida  disciplina,  revelam,  em  suas  produções,
preocupação  e  interesse  no  pleno  desenvolvimento  e  efetiva  presença  da  Filosofia  no  estudo  secundário  do  País.
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Título: “Raças humanas” e raças biológicas em livros didáticos de Biologia de ensino médio
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Palavra Chave: livro didático, raças humanas, currículo de Biologia

Resumo:  Historicamente,  na  Biologia  e  nas  ciências  sociais,  as  concepções  de  “raças  humanas”  e  raças  biológicas  são  polissêmicas,
ambíguas  e  sem  consenso.  Na  atualidade,  causam  controvérsia  e  podem  ser  utilizadas  com  fortes  vieses  ideológicos.  A  pesquisa
avaliou  tais  concepções  em  livros  didáticos  recentes  de  Biologia,  seis  recomendados  pelo  PNLEM  e  um  de  autor  tradicional  no
mercado  editorial.  O  corpus  analisado  mostrou-se  muito  heterogêneo  no  modo  de  desenvolvimento  acerca  das  concepções  de  raças
humanas:  enquanto  alguns  livros  apresentam  textos  não  verbais  (fotos,  etc)  que  parecem  evidenciar  grupos  raciais  humanos,  outros
livros  explicitamente  negam  a  existência  de  raças,  mas  utilizam  o  conceito  cultural  de  grupos  étnicos  de  forma  intencional  ou  eufêmica.
Da  análise,  emergiram  categorias  que  permitiram  dividir  o  corpus  em  dois  grupos,  um  mais  afim  com  as  recomendações  dos  PCN+
acerca  de  raças  humanas,  e  outro  grupo  que  se  afasta  delas.
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Palavra Chave: ensino religioso;espaço público;modernidade;religião

Resumo:  Esta  dissertação  propõe  uma  discussão  sobre  a  relação  entre  religião  e  modernidade  a  partir  dos  debates  gerados  pela
implantação  do  ensino  religioso  em  colégios  públicos  de  ensino  médio  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Foi  realizado,  durante  um  ano,  o
acompanhamento  de  aula  de  ensino  religioso  junto  a  dois  professores  de  um  colégio  estadual  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  O
acompanhamento  do  processo  de  implantação  da  lei  e  o  trabalho  etnográfico  dentro  da  escola  proporcionam  construir  uma  nova
relação  entre  religião  e  espaço  público,  na  qual  é  possível  compreender  e  aceita  a  presença  e  atuação  da  religião  na  esfera  pública  de
um  Estado  laico  sem  que  isso  cause  a  impressão  de  que  a  religião  está  fora  do  seu  lugar.

Data Pesquisa: 21/1/2009

Autor: Luiz Guilherme Mattos Braga

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 21/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.685 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1686
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Palavra Chave: juventude, ensino médio, representações sociais, identidade

Resumo:  O  ensino  médio  passa  por  uma  fase  de  expansão  no  Brasil,  com  aumento  do  número  de  matrículas.  Os  modos  atuais  de
organização  social  e  do  trabalho  exigem  esforços  de  hiper-formação  e  impõem  novos  desafios  à  construção  de  cidadania  e  de
democracia.  A  educação  formal  e  o  ensino  médio  em  específico  devem  ser  pensados  não  só  em  termos  quantitativos,  mas  também
qualitativos.  Torna-se  relevante  estudar  as  relações  estabelecidas  entre  os  jovens  e  as  escolas,  investigar  os  efeitos  da  escolarização,  as
ações  dos  jovens  e  suas  possibilidades  de  participação.  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  investigar  as  experiências  de  ingresso
de  jovens  de  classes  populares  no  ensino  secundário,  apreendendo  possíveis  transformações  na  construção  da  identidade  e  nas
representações  de  escola  e  de  ensino  médio.  Participaram  desta  pesquisa  120  estudantes,  61  meninas  e  59  meninos,  ingressantes  em
uma  escola  pública  de  ensino  médio  localizada  em  Viana,  ES,  com  idades  entre  14  e  16  anos.  A  coleta  dos  dados  se  deu  em  dois
momentos  diferentes  do  ano  de  2006:  fevereiro  (início  do  ano  letivo)  e  setembro.  O  método  utilizado  incluiu  a  aplicação  de
questionários  discursivos,  com  questões  abertas  e  exercícios  de  evocação,  além  de  entrevistas  baseadas  em  roteiro  semi-estruturado.  Os
dados  foram  tratados  por  meio  de  análise  de  conteúdo  temática  e  do  software  EVOC.  Compararam-se  os  resultados  obtidos  em  cada
etapa  da  coleta  segundo  o  momento  da  escolarização  (início  e  meio  do  ano)  e  segundo  gênero.  No  início  do  ano,  a  escola  foi  associada
integralmente  a  valores  positivos:  amadurecimento  e  futuro  promissor.  Verificou-se,  junto  aos  estudantes,  um  auto-apelo  para  estudar
mais  e  tornar-se  mais  responsável  e  preocupado  com  o  futuro,  embora  não  esperassem,  em  geral,  encontrar  um  ambiente  propício  ao
protagonismo  juvenil.  No  meio  do  ano,  os  valores  positivos  permaneceram  hegemônicos.  A  educação  e  a  escolarização  continuaram  a
ser  percebidas  principalmente  como  o  caminho  para  um  futuro  melhor.  Entretanto,  surgiram  valores  negativos,  como  a  percepção  de
precariedade  no  uso  dos  espaços  físicos.  Com  pequena  representatividade,  apareceram  as  idéias  de  que  as  matérias  são  inúteis,  de  que
os  professores  são  ruins  e  de  que  o  futuro  pessoal  e  profissional  é  incerto.  Os  colegas  foram  mais  claramente  divididos  em  subgrupos
por  afinidade.  O  bom  professor  foi  caracterizado  como  empático  e  capaz  de  contextualizar  o  conhecimento.  O  ensino  médio  continuou
a  ser  visto  como  uma  nova  etapa  de  preparação,  mais  exigente  e  que  envolve  mais  responsabilidade.  O  discurso  de  que  o  ensino  médio
é  importante  para  o  futuro,  para  fazer  faculdade  e  para  o  trabalho,  se  fortaleceu.  Ao  mesmo  tempo,  a  escola  continuou  a  ser  encarada
como  naturalmente  ligada  à  heteronomia.  As  possibilidades  de  participação  ativa  nas  formas  de  organização  escolar,  em  sua
programação  de  atividades  e  em  sua  normatização,  pareceram  diminuir.  A  representação  de  bom  aluno  continuou  fortemente  associada
aos  valores  escolares  tradicionais  de  obediência  e  esforço.  Ao  comparar  os  dois  momentos  estudados,  verificou-se  a  existência  de  dois
caminhos  hegemônicos  para  a  escolarização:  adequação  (continuar  a  apostar  na  escola,  ser  bom  aluno,  esforçado  e  obediente)  e
negação  (desprezar  as  regras  e  processos  escolares).  A  discussão  dos  dados  aponta  para  a  importância  das  estratégias  de  promoção  da
autonomia  no  cotidiano  escolar  do  ensino  médio  e  do  fornecimento  de  bases  materiais  para  outras  construções  identitárias.  O  primeiro
ano  de  escolarização  secundária  apareceu  como  momento  estratégico  para  propor  inovações  na  experiência  escolar.
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Palavra Chave: prevalência, obesidade, resistência à insulina, adolescentes

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  foi  determinar  a  prevalência  da  obesidade  central  e  sua  associação  com  a  pressão  arterial,  tabagismo,
ingestão  de  alcool  e  atividade  física.  O  estudo  populacional  compreendeu  1825  alunos  de  29  escolas  públicas  do  Recife  e  da  Região
Metropolitana.  Em  relação  ao  índice  de  massa  corpórea  (IMC),  89,6%  tinham  peso  normal,  6,7%  sobrepeso  e  3,7%  obesidade  e  em
relação  à  pressão  arterial,  77,2%  eram  normotensos,  5.9%  pré-hipertensos  e  16,9%  hipertensos.  A  media  do  IMC  foi  de  21,14  ±  3,55
kg/m2  e  da  pressão  arterial  sistólica  e  diastólica  de  115,65  ±  14,12  mmHg  e  74,23  ±  10,01  mmHg,  respectivamente.  A  media  da
circunferência  abdominal  foi  de  67,96  ±  7.70  cm  no  sexo  feminino  e  de  73,04  ±  7,33  cm  no  sexo  masculino.  A  prevalência  geral  da
obesidade  central  foi  18,7%  quando  utilizado  o  ponto  de  corte  da  circunferência  abdominal  no  90°  percentil,  sendo  que  19,4%  no  sexo
feminino  e  17,85  no  sexo  masculino,  e  quando  utilizado  o  ponto  de  corte  no  75°  percentil,  a  prevalência  geral  foi  32,9%,  33,1%  no
sexo  feminino  32,6%  no  sexo  masculino.  Nos  subgrupos  de  alunos  com  circunferência  abdominal  nos  percentis  ?  90  e  ?  75,  havia  mais
hipertensos  em  ambos  os  sexos,  quando  comparados  com  os  subgrupos  dos  percentis  ?  10  e  ?  25  respectivamente.  Houve  uma
associação  entre  a  circunferência  abdominal  e  a  ingestão  de  alcool  no  sexo  masculino,  quando  os  percentis  75  e  90  da  circunferêcia
abdominal  foram  utilizados  como  ponto  de  corte  e  com  o  tabagismo  nos  adolescentes  do  sexo  masculino,  quando  utilizado  o  percentil
90°  da  circunferência  abdominal.  Não  houve  associação  entre  a  circunferência  abdominal  e  a  prática  de  atividade  física.  Encontrou-se
uma  alta  prevalência  de  obesidade  central  em  adolescentes  de  escolas  da  rede  pública  e  uma  associação  entre  a  circunferência
abdominal  e  a  pressão  arterial,  mesmo  quando  utilizado  um  ponto  de  corte  mais  baixo  da  circunferência  abdominal.
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Título: O sentido do pertencimento nas relações pedagógicas: um olhar voltado à experiência de professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071333052018003P8

Palavra Chave: Pertencimento; subjetividade; intersubjetividade

Resumo:  A  pesquisa  teve  como  objetivo  explorar  o  conceito  de  pertencimento  e  aprender  seu  sentido  na  experiência  de  professores.  O
pertencimento  foi  concebido,  como  um  sentimento  e  um  valor  humano.  O  diálogo  interdisciplinar  com  autores  da  Educação:  Fazenda,
Furlanetto  e  Militão  da  Silva;  da  Antropologia  Filosófica,  Buber  e  da  Psicanálise,  Winnicott  apreendeu  seus  elementos:  a
subjetividade,  a  intersubjetividade  e  a  relação;  as  modalidades,  o  pertencimento  ao  mundo  dos  vivos,  à  espécie  humana,  à  sociedade  e  a
si  próprio  foram  explorados,  sobretudo,  com  Mourão,  Morin,  Hall  e  Josso.  Os  sujeitos  da  pesquisa  foram  três  professores  com  mais  de
25  anos  de  experiência,  dois  da  rede  pública  e  um  da  rede  particular  de  ensino,  escolhidos  por  estabelecerem  boas  relações  com  seus
alunos  na  ação  docente.  Os  dados  coletados  foram  depoimentos  descritos  sobre  suas  experiências  de  pertencimento,  com  base  em
estudos  de  Lefèvre  e  Lefèvre  que,  analisados  pelos  princípios  da  Pesquisa  Simbólica  descrita  por  Furlanetto,  possibilitaram  reconstelar
o  pertencimento  no  contexto  das  relações  pedagógicas.  Constatou-se  que  os  professores,  também,  são  aprendizes  de  seus  alunos,
mergulhados  na  complexidade  da  vida  e  que,  para  mediarem  sua  aprendizagem,  recorreram  à  formação  acadêmica  e  às  próprias
experiências  existenciais,  formadores  que,  repetidas  e  desenvolvidas,  tornaram-se  símbolos  em  suas  vidas.  Assim,  implicaram  outros
atores  no  processo  de  aprendizagem  dos  alunos,  com  atitudes  de  abertura,  cumplicidade  e  co-responsabilidade  por  sua  prendizagem,
vida  e  destino.  Entretanto,  os  professores  não  demonstraram  ter  consciência  do  processo  e  de  suas  implicações.  A  importância  do
pertencimento  nas  relações  pedagógicas  foi  ressaltada  com  Vigotski  não  em  um,  em  cinco  sentidos:  o  ético  valoriza  a  capacidade
humana  de  sentir  e  refletir  sobre  as  sensações  e  sua  importância  no  processo  de  aprendizagem;  o  social  valoriza  os  aspectos  íntimos  e
pessoais  na  vida  humana  e  sua  representação  na  sociedade;  o  político  está  na  intencionalidade  da  ação  pedagógica  quanto  ao
reconhecimento  do  pertencimento  indivídual  e  social  de  si  e  do  outro  e  da  autonomia  humana  interdependente;  o  estético  valoriza  a
criatividade  que,  ampliada  nas  relações  humanas,  potencializa  as  mudanças  e  transformações  das  situações  de  desenraizamento  e/ou  de
sofrimento,  causadas  pela  identidade  de  não-pertencimento  e  o  educativo,  presente  nos  processos  de  conscientização,  de  se  ter  uma
postura  e  de  intencionalizar  a  ação,  valoriza  a  participação  e  a  co-responsabilidade  no  destino  de  si,  do  outro  e  da  humanidade.  Sendo,
assim,  este  estudo  apreendeu  o  perfil  do  homem  do  presente  e  seus  desafios  em  relação  ao  pertencimento,  potencializando  o  trabalho
no  campo  educacional,  especialmente,  na  formação  de  professores,  visando  a  uma  educação  (re)humanizadora.
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Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  por  objetivo  investigar  o  processo  de  desenvolvimento  profissional  e  aprendizagem  da  docência  de
um  grupo  de  professores  da  rede  pública  de  ensino  do  município  de  Carapicuíba,  a  partir  do  programa  de  formação  continuada  Ensino
Médio  em  Rede  –  fase  I  a  eles  oferecido  durante  os  anos  de  2004  e  2005.  Partiu-se  das  teorias  existentes  acerca  do  profissional
reflexivo,  do  pensamento  do  professor,  epistemologia  da  prática,  da  formação  continuada  de  professores  baseada  no  desenvolvimento
profissional  e  aprendizagem  da  docência  a  partir  da  própria  instituição  escolar;  pretendeu-se  investigar  em  que  medida  a  formação
continuada  para  professores  pode  e  deve  ser  um  instrumento  de  reflexão  para  que  os  mesmos  possam  enfrentar  os  dilemas  da  profissão
surgidos  neste  início  de  século  em  que  a  dimensão  educativa  do  trabalho  docente  torna-se  cada  vez  maior  e  mais  contundente.  A
análise  interpretativa  dos  dados  possibilitou  configurar  os  percursos  e  processos  dos  professores  pesquisados,  bem  como  suas
significações  e  re-significações  após  a  etapa  formativa  do  curso.  Os  resultados  obtidos  indicaram  qual  foi  a  contribuição  do  programa
de  formação  analisado  para  a  evolução  dos  níveis  de  profissionalidade  dos  docentes  e  sua  importância  para  o  processo  de
desenvolvimento  profissional  e  aprendizagem  da  docência,  percebidos  na  revalorização  da  relação  com  a  profissão,  na  revitalização
das  identidades  dos  professores  envolvidos,  no  desejo  de  continuar  sempre  aprendendo  e  produzindo  novos  conhecimentos
pedagógicos,  aumentando  assim  a  autonomia  docente.  
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Resumo:  A  auto-eficácia  diz  respeito  à  crença  na  capacidade  para  organizar  e  executar  certos  cursos  de  ação,  influenciando  na  escolha
das  metas,  na  persistência  e  resiliência  frente  a  situações  adversas  e  no  quanto  de  esforço  se  gasta  na  busca  dos  objetivos.  Essas
crenças  baseiam-se  em  quatro  fontes  principais:  experiência  pessoal  de  sucesso,  aprendizagem  vicária,  persuasão  verbal  e  indicadores
fisiológicos.  No  contexto  nacional  da  orientação  profissional  não  há  registro  de  instrumento  específico  para  avaliação  desse  construto.
Os  objetivos  deste  trabalho  envolveram  a  construção  e  busca  de  evidências  de  validade  para  uma  escala  que  focou  a  auto-eficácia  e
suas  fontes  relacionadas  às  atividades  pré-ocupacionais;  à  investigação  de  diferenças  de  gênero;  à  verificação  da  estrutura  interna  da
escala  e  sua  precisão;  e,  à  correlação  entre  a  escala  e  o  SDS,  instrumento  de  avaliação  dos  interesses.  A  construção  iniciou-se  por  uma
revisão  bibliográfica,  desenvolvimento  de  itens  e  testagem  piloto  junto  a  26  estudantes  universitários.  A  escala  compôs-se  de  três
partes:  a  primeira  fez  um  levantamento  das  cinco  atividades  que  o  indivíduo  se  considera  eficaz,  a  segunda  investigou  o  nível  de
dificuldade  associado  a  cada  uma  das  atividades  e  a  terceira  focou  nas  fontes  de  eficácia.  A  escala  passou  por  uma  análise  com  sete
experts,  que  forneceram  informações  para  a  validade  de  conteúdo.  Após  os  ajustes  com  as  sugestões  dos  experts,  a  escala  foi  aplicada
com  333  alunos  das  três  séries  do  Ensino  Médio,  do  interior  de  São  Paulo,  sendo  54,8%  do  sexo  feminino,  com  idade  média  de  15,9
anos,  desvio-padrão  de  0,9,  em  sua  maioria  de  escola  pública  (66,2%).  As  atividades  da  primeira  seção  foram  agrupadas  e
categorizadas  de  acordo  com  a  tipologia  de  Holland  (RIASEC),  o  nível  de  dificuldade  tratado  de  maneira  descritiva  e  os  itens  sobre  as
fontes  de  auto-eficácia  foram  estudados  por  Análise  Fatorial.  A  escala  final  compôs-se  de  18  itens,  agrupados  em  três  fatores,  a  saber:
experiências  diretas  (pessoais  e  indicadores  fisiológicos),  aprendizagem  vicária  e  persuasão  verbal.  Observaram-se  diferenças
significativas  em  função  da  variável  sexo  para  a  primeira  e  terceira  partes  da  escala.  Adicionalmente,  foram  observados  alguns
coeficientes  significativos  na  correlação  entre  o  SDS  e  a  escala  de  fontes  de  eficácia  percebida
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Resumo:  O  objetivo  do  presente  trabalho  é  contribuir  para  a  construção  de  uma  metodologia  de  ensino  do  seminário  na  escola  através
da  aplicação  de  uma  intervenção  didática  sobre  a  ação  dos  alunos  e  posterior  avaliação  dos  resultados  obtidos.  Trata-se  de  uma
pesquisa-ação  associada  à  abordagem  qualitativa.  Os  dados  estão  constituídos  de  transcrições  de  04  seminários  realizados  por  uma
turma  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio  e  de  alguns  textos  escritos  usados  pelos  alunos  expositores  durante  o  evento.  A  análise  revela
a  pouca  familiaridade  dos  alunos  com  algumas  práticas  de  letramento  envolvidas  no  planejamento  e  realização  do  seminário  e  a
necessidade  de  ensino  continuado  para  a  aquisição  das  mesmas.  Mostra  também  a  origem  dos  saberes  que  os  alunos  mobilizam  para  a
produção  dos  vários  gêneros  textuais  que  constituem  o  seminário  e  os  padrões  interacionais  instaurados  durante  o  evento.  O  estudo
sugere  a  possibilidade  de  um  trabalho  interdisciplinar  para  o  ensino  do  seminário.  Ao  mesmo  tempo,  sugere  que  o  seminário  constitui
uma  oportunidade  favorável  para  o  ensino  de  algumas  práticas  letradas  importantes  tanto  para  a  vida  acadêmica  dos  alunos  como  para
o  exercício  da  cidadania  numa  sociedade  cada  vez  mais  complexa.
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Título: O significado das histórias em quadrinhos na educação histórica dos jovens que estudam no ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073540001016001P0

Palavra Chave: Histórias em quadrinhos; Educação Histórica; Significância h

Resumo:  Nesta  pesquisa,  buscou-se  estudar  se  os  jovens  constroem  conhecimento  histórico  a  partir  das  histórias  em  quadrinhos  com
temas  históricos  que  estão  presentes  na  cultura  escolar.  Este  estudo  se  insere  no  conjunto  de  pesquisas  relativas  à  Educação  Histórica,
em  especial,  na  linha  de  investigação  ligada  à  cognição  histórica  situada,  a  qual  leva  em  consideração  a  compreensão  das  idéias  dos
sujeitos  escolares  no  contexto  do  ensino  de  História.  Esta  investigação  de  caráter  qualitativo  privilegia  como  sujeitos  os  jovens  de
escolas  públicas  do  Ensino  Médio,  os  quais  lêem  os  quadrinhos  que  aqui  são  considerados  como  artefatos  culturais.  Entendo  a  escola
como  um  espaço  da  manifestação  da  experiência  cultural  dos  sujeitos;  nesse  sentido,  as  histórias  em  quadrinhos  podem  mediar  a
relação  entre  a  cultura  juvenil  e  o  conhecimento  histórico  elaborado  presente  neste  local,  permitindo  que  os  estudantes  sintam
satisfação  em  conviver  no  universo  escolar.  Para  isso,  procurou-se  analisar  os  conceitos  estruturais  ligados  a  esses  artefatos  culturais  à
luz  da  filosofia  da  linguagem  bakhtiniana  e  da  teoria  das  histórias  em  quadrinhos.  Depois,  analisou-se  como  os  quadrinhos  são
trabalhados  por  alguns  livros  didáticos  de  História,  o  que  permitiu  construir  uma  ficha  de  análise.  Isso  possibilitou  perceber  se  as
histórias  em  quadrinhos  eram  trabalhadas  como  ilustrações  ou  como  documento  histórico  nesses  manuais  didáticos.  Também
utilizou-se  como  instrumento  de  investigação  um  questionário  e  três  páginas  da  história  em  quadrinhos  Asterix  e  Cleópatra,  dos
quadrinistas  franceses  Goscinny  e  Uderzo.  Este  instrumento,  a  partir  da  técnica  ligada  à  análise  de  conteúdo,  possibilitou  a
compreensão  das  idéias  históricas  que  os  sujeitos  envolvidos  na  pesquisa  apresentaram  em  relação  a  este  artefato  cultural.  Utilizou-se
as  considerações  teóricas  referentes  às  idéias  de  segunda  ordem  como  inferência  histórica,  significância  histórica  e  narrativa  histórica
com  o  objetivo  de  entender  quais  os  conceitos  históricos,  sejam  eles  substantivos,  seja  de  segunda  ordem,  que  os  jovens  mobilizam  ao
ler  uma  história  em  quadrinhos  com  temas  históricos.  Por  fim,  pretendeu-se  indicar  como,  a  partir  de  pressupostos  didáticos  e
pressupostos  da  epistemologia  da  História,  construirei  uma  metodologia  para  o  trabalho  com  as  histórias  em  quadrinhos  no  âmbito  da
Educação  Histórica.
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Título: Um estudo da inadimplência aplicado ao segmento educacional de ensino médio e fundamental, 
utilizando modelos Credit Scoring com análise discriminante, regressão logística e redes neurais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072225001019046P0

Palavra Chave: Risco de crédito. Credit scoring. Instituições educacionais

Resumo:  Esta  dissertação  propôs  o  estudo  da  viabilidade  da  utilização  de  modelos  de  credit  scoring  em  uma  instituição  educacional  de
ensino  médio  e  fundamental,  atuante  na  rede  privada  na  cidade  do  Recife  –  PE.  A  utilização  deste  tipo  de  modelagem  é  bastante
difundido  em  instituições  financeiras,  no  entanto  sua  prática  no  segmento  de  serviços  apresenta-se  em  estágio  embrionário,  onde  seus
benefícios  ainda  são  pouco  conhecidos.  A  utilização  de  modelos  como  mecanismos  de  apoio  ao  gerenciamento  de  serviços
educacionais  assume  importante  relevância,  pois  este  segmento  tem  sido  severamente  penalizado  com  elevados  índices  de
inadimplência,  aliado  a  uma  legislação  desfavorável  quanto  a  cobrança  de  débitos  vencidos.  No  desenvolvimento  dos  modelos  de
credit  scoring  foram  utilizados  as  técnicas  de  análise  discriminante,  regressão  logística  e  rede  neural  artificial,  onde  sua  viabilidade  foi
avaliada  ao  se  comparar  a  performance  da  previsão  dos  modelos  com  o  percentual  de  acertos  obtido  pelo  critério  de  chances.  Os
resultados  demonstram  que  a  análise  discriminante  não  se  ajustou  ao  conjunto  de  dados  do  estudo  e  sua  utilização  apresentou-se
inviável.  Por  outro  lado  os  modelos  baseados  na  regressão  logística  e  rede  neural  artificial  alcançaram  níveis  de  acerto  acima  de  70%  e
80%  respectivamente.  Sendo  assim  a  modelagem  de  credit  scoring  apresenta-se  como  um  instrumento  viável  na  previsão  da
inadimplência  na  instituição  de  educação  pesquisada
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Título: A intermediação da noção de probabilidade na construção de conceitos relacionados à cinética química 
no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007433004056079P0

Palavra Chave: Probabilidade, Cinética Química, Teoria das Colisões

Resumo:  Este  trabalho  procurou  identificar  como  estudantes  do  Ensino  Médio  se  apropriam  de  conceitos  e  elaboram  determinados
modelos  inseridos  em  Cinética  Química,  especificamente  o  modelo  cinético  de  colisão  de  partículas  numa  reação  (Teoria  das
Colisões).  Esta  análise  e  as  reflexões  que  a  seguiram  foram  baseadas  principalmente  nos  estudos  realizados  por  Piaget  (1975,  1975b,
1977),  Piaget  &  Inhelder  (1975,1977),  Jun  (2000)  e  Fischbein  (1975).  Utilizamos  como  documentos  as  transcrições  das  entrevistas
(pré  e  pós-testes)  realizadas  individualmente  com  cada  aluno.  Inicialmente  os  estudantes  foram  entrevistados  (pré-testes)  com  o  intuito
de  identificar  a  familiaridade  com  a  noção  de  evento  probabilístico  ou  aleatório.  Numa  segunda  etapa  (pós-testes)  esse  conhecimento
(ou  a  ausência  parcial/total  dele)  foi  posto  à  prova  numa  tentativa  de  estabelecer  relações  com  um  conteúdo  específico  da  Química
(Teoria  das  Colisões).  Os  resultados  obtidos  apontam  para  grandes  discrepâncias  entre  o  modelo  cinético  de  colisões  elaborado  pelos
estudantes  e  o  cientificamente  aceito.
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Título: Um Estudo Sobre as Necessidades Formativas dos Professores de Filosofia na Rede Estadual de Ensino 
Médio da Cidade de Santa Maria

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072242002010001P5

Palavra Chave: Filosofia, necessidades formativas, docência

Resumo:  Esta  pesquisa  foi  desenvolvida  no  Curso  de  Mestrado  em  Educação,  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria/  UFSM,  na
Linha  de  Pesquisa  Formação,  Saberes  e  Desenvolvimento  Profissional.  Nosso  objetivo  foi  verificar  quais  são  as  necessidades
formativas  dos  professores  de  Filosofia  da  rede  estadual  de  ensino  médio  da  cidade  de  Santa  Maria,  a  partir  da  análise  dos
questionários  enviados  aos  professores.  As  questões  de  pesquisa  foram:  1-  Identificar  quais  as  modalidades  de  formação  continuada
são  oferecidas  aos  professores  de  Filosofia  da  rede  estadual  de  ensino  médio  da  cidade  de  Santa  Maria;  2-  Verificar  se  as  necessidades
formativas  dos  professores  de  Filosofia  da  rede  estadual  de  ensino  médio  da  cidade  de  Santa  Maria  estão  atendendo  às  necessidades
dos  docentes  pelos  cursos  de  formação  continuada,  oferecidos  pelas  escolas  de  atuação;  3-  Compreender  como  os  professores  de
Filosofia  estão  enfrentando  as  mudanças  do  ensino  médio  e  da  disciplina  Filosofia  na  rede  estadual  de  ensino  médio  da  cidade  de  Santa
Maria  -  8ª  CRE  (Coordenadoria  Regional  de  Educação).  A  abordagem  é  qualitativa  e  os  instrumentos  utilizados  foram  um  formulário  e
um  questionário.  A  presente  pesquisa  apresenta  uma  leitura  das  necessidades  formativas  dos  professores  de  Filosofia  na  rede  estadual
de  ensino  médio  da  cidade  de  Santa  Maria,  a  partir  da  descrição  de  professores.  Nossa  leitura,  em  determinado  sentido,  foi  realizada  “a
certa  distância”,  pois  apenas  analisamos  as  considerações  dos  professores  a  partir  dos  questionários  por  eles  respondidos.  Abordamos
algumas  questões  do  ensino  da  Filosofia  e  sua  realidade  na  cidade  de  Santa  Maria,  a  partir  das  descrições  feitas  pelos  professores  no
questionário.  Percebemos  que  muitas  são  as  questões  apresentadas:  em  relação  ao  ensino  da  Filosofia,  prevalece  um  ensino  voltado
para  a  reflexão  filosófica.  Em  relação  às  condições  do  trabalho  docente,  apresentam-se,  em  geral,  escassos  recursos,  salários  baixos,
falta  de  interdisciplinaridade,  professores  e  alunos  desmotivados.  Discutimos  também  questões  relacionadas  ao  ensino  da  disciplina  de
Filosofia  e  sua  inclusão  definitiva  no  currículo  do  ensino  médio  no  Brasil.  O  estudo  traz  autores  que  escrevem  sobre  a  Filosofia  e  seu
ensino,  entre  eles  Gallo  (2000),  Cerletti  (2004),  Ghedin  (2002),  Favaretto  (2004)  bem  como  autores  que  discutem  sobre  a  análise  de
necessidades  formativas,  sobretudo  Rodrigues  e  Esteves  (1993).  Para  concluir,  apresentamos  algumas  considerações  finais  que
pensamos  ser  oportunas  sobre  o  ensino  da  Filosofia  e  os  professores  da  referida  disciplina.  Palavras-chave:  Filosofia,  necessidades
formativas,  docência.
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Título: Compreensão Leitora de Dois Gêneros Textuais: Notícia e Artigo de Opinião

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071142020018003P5

Palavra Chave: compreensão leitora; gêneros textuais; ensino.

Resumo:  Esta  pesquisa  apóia-se  na  proposta  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs)  e  nas  concepções  didáticas  do
interacionismo  sócio-discursivo  de  fundamentar  o  ensino  em  língua  materna  nos  gêneros  textuais.  Com  pressupostos  teóricos  baseados
principalmente  em  Bakhtin  (1992),  Bronckart  (1999),  Marcuschi  (2002)  e  nas  orientações  dos  PCNs  (1998),  realizamos  uma  pesquisa
sobre  compreensão  leitora  dos  gêneros  textuais  notícia  e  artigo  de  opinião,  ambos  no  suporte  jornal  impresso.  Assim,  esta  pesquisa
teve  como  objetivo  investigar  se  o  ensino  da  leitura  baseada  no  trabalho  com  gêneros  textuais  auxilia  no  incremento  da  compreensão
leitora  de  alunos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  de  Rio  Pardo/RS.  Os  sujeitos  desta  pesquisa  foram  alunos  de  duas  turmas  da
1ª  série  do  Ensino  Médio,  sendo  que  uma  turma  fez  parte  do  grupo  controle  (GC)  e  a  outra  do  grupo  experimental  (GE).  A  aplicação
dos  instrumentos  foi  dividida  em  três  etapas:  pré-testes,  intervenções  e  pós-testes.  A  pesquisa  foi  realizada  durante  as  aulas  de  Língua
Portuguesa  constantes  na  grade  curricular.  Os  resultados  mostraram  que  a  mediação  pedagógica  baseada  na  exploração  de  elementos
específicos  de  cada  gênero  é  necessária,  mas  não  suficiente.  Para  o  incremento  da  compreensão  leitora,  é  necessário  aliar  ao  estudo  dos
gêneros  a  instrução  explícita  quanto  a  aspectos  micro  e  macroestruturais  do  texto.  Portanto,  o  trabalho  com  características  específicas
dos  gêneros  textuais  aliado  ao  estudo  de  aspectos  mais  gerais  da  língua  (léxico,  sintaxe,  semântica,  etc)  parece  ser  o  caminho  para  a
formação  de  leitores  competentes.
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Título: A Internet na escola: reflexões sobre o impacto na produção do gênero dissertativo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073006033003017043P7

Palavra Chave: Internet; Retextualização; Produção de Texto

Resumo:  O  presente  trabalho  reflete  sobre  o  impacto  do  uso  de  novas  tecnologias  no  processo  de  ensino-aprendizagem  de  textos  em
língua  materna  (LM).  A  pesquisa  foi  realizada  com  alunos  do  2.º  ano  do  Ensino  Médio  de  duas  escolas  particulares  do  interior  de  São
Paulo.  A  pesquisa,  que  se  insere  no  campo  da  Lingüística  Aplicada,  foi  orientada  por  metodologias  qualitativas,  através  das  quais
foram  gerados  e  analisados  os  seguintes  registros:  dissertações  produzidas  pelos  alunos  sobre  a  eutanásia  (109)  e  estrangeirismo  (96),
históricos  de  leitura  (159),  relatos  sobre  as  (des)vantagens  do  uso  da  Rede  (159)  e  textos-base  extraídos  da  Internet.  A  análise  dos
registros  revelou  que,  apesar  do  computador  e  da  Rede  já  fazerem  parte  do  cotidiano  dos  sujeitos  pesquisados,  esses  demonstraram
dificuldades  tanto  na  busca  quanto  na  seleção  de  textos  que  auxiliassem  na  construção  de  argumentos  que  apoiassem  seus  pontos  de
vista  acerca  dos  temas  propostos.  Além  disso,  as  dissertações  produzidas  pelos  alunos  resultaram  da  retextualização  de  diferentes
excertos  de  um  mesmo  texto-base  ou  de  diferentes  excertos  de  vários  textos-base.  Essa  retextualização  se  deu  através  de  duas
operações:  a  reprodução  e  a  reformulação,  as  quais  representam  os  diferentes  graus  de  apropriação  das  diferentes  vozes  que  evoluem
em  direção  a  autoria  do  aluno.  Dada  a  característica  transdisciplinar  da  LA,  foram  mobilizados  construtos  da  teoria  de  Bakhtin
(1929,1953)  sobre  a  linguagem,  da  releitura  dessa  teoria  feita  à  luz  da  Lingüística  Textual  (Marcuschi;  Koch,  2004,  2005)  e  do
interacionismo  sócio-discursivo  (Bronckart,  1999;  Schneuwly  &  Dolz,  2004  e  Rojo,  1998).
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Título: O trabalho de campo como recurso de ensino em geografia, em unidades de conservação ambiental - o 
Parque Estadual de Itapuã

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007642001013065P3

Palavra Chave: trabalho de campo, recurso de ensino, educação ambiental

Resumo:  Esta  dissertação  trata  do  trabalho  de  campo  como  recurso  de  ensino  em  Geografia.  O  enfoque  são  as  áreas  de  proteção
ambiental,  mais  especificamente  o  Parque  Estadual  de  Itapuã.  O  principal  objetivo  é  verificar  como  os  professores  do  Ensino
Fundamental  (séries  finais)  e  do  Ensino  Médio  estão  utilizando  essa  área  de  conservação  ambiental  em  seus  trabalhos  de  campo.  Para
levantamento  das  atividades  realizadas  pelos  professores,  aplicou-se  um  questionário  para  todos  os  que  utilizaram  o  Parque  Estadual  de
Itapuã  no  segundo  semestre  letivo  de  2003.  Esta  análise  é  pautada  nos  objetivos  apontados  no  plano  de  manejo  do  parque  e  nos
Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  assim  como  numa  literatura  relacionada  ao  tema.  Por  fim  analisam-se,  as  respostas
individualmente,  com  base  no  referencial  teórico.  Constatou-se  que  o  trabalho  de  campo  continua  sendo  um  instrumento  propiciador
de  aprendizagem  significativo  e,  quando  utilizado  em  áreas  de  proteção  ambiental,  proporciona  o  desenvolvimento  da  postura
ecológica  cidadã,  atuando  assim,  como  recurso  de  educação  ambiental.
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Código: 1699

Título: O esporte nas aulas de Educação Física no ensino médio: o discurso dos professores da rede pública da 
cidade de Ourinnhos (SP)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071233072019002P5

Palavra Chave: Educação Física Escolar; Pedagogia do Esporte

Resumo:  O  presente  trabalho  investigou  a  visão  que  o  professor  de  Educação  Física  que  atua  no  ensino  médio  tem  sobre  a  aplicação
do  esporte  em  suas  aulas  na  escola.  Buscamos  identificar  qual  a  concepção  atribuída  ao  esporte  e  à  competição;  verificar  qual  sentido
da  prática  esportiva  neste  contexto;  conhecer  se  a  aplicabilidade  deste  tema  tem  sido  geradora  de  conhecimento.  Numa  pesquisa  do
tipo  qualitativa  foram  coletadas  informações  a  partir  de  uma  Ficha  Diagnóstica  das  escolas,  adquiridas  na  Diretoria  Regional  de
Ensino,  além  de  uma  entrevista  semi-estruturada  com  esses  profissionais.  Uma  pergunta  geradora  norteava  a  investigação:  Como  você
vê  a  relação  Esporte  /  Educação  Física  ?  As  respostas  obtidas  foram  interpretadas  através  da  Técnica  de  Análise  de  Conteúdo,  Bardin
(2004).  O  estudo  consta  de  duas  grandes  etapas,  sendo  que  na  primeira  está  uma  revisão  bibliográfica  sobre  as  questões  que  permeiam
a  prática  esportiva  na  Educação  Física  escolar  no  ensino  médio,  e  na  segunda,  o  desenvolvimento  metodológico  desta  pesquisa.  Os
resultados  apresentados  apontam  o  esporte  relacionado  aos  seguintes  temas:  esporte  e  educação,  que  declara  uma  falta  de  compromisso
por  parte  dos  docentes;  esporte  e  saúde,  que  se  configura  com  equívocos  conceituais;  esporte  e  competição,  que  demonstra  uma  ênfase
na  prática  seletiva;  esporte  como  um  aspecto  cultural,  visto  como  fundamental  na  contribuição  com  a  cultura  da  sociedade;  esporte  na
perspectiva  das  modalidades  tradicionais,  definido  como  únicas  perspectivas  de  prática  pedagógica  e  esporte  e  inclusão,  que  revela  a
predominância  das  atividades  exclusivas  aos  mais  hábeis.
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Código: 1700

Título: Não-coincidências do dizer nos PCNEM: a língua portuguesa em questão

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073828001010017P2

Palavra Chave: Língua portuguesa, Estudo e ensino, Língua materna

Resumo:  A  globalização  da  educação  deu  origem,  no  Brasil,  aos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  As  novas  demandas  do  mundo
produtivo  fizeram  com  que  o  Ensino  Médio  merecesse  atenção  especial,  a  ponto  de  se  promover  esse  nível  ao  status  de  etapa  terminal
da  educação  básica.  Esta  dissertação  analisou  as  divergências  entre  as  orientações  curriculares  contidas  nos  Parâmetros  Curriculares
Nacionais  do  Ensino  Médio  (PCNEM)  e  a  prática  pedagógica  do  ensino  de  língua  materna.  Buscou  dois  objetivos.  O  primeiro  consiste
em  apontar  contradições  na  constituição  dos  PCNEM  no  que  tange  às  orientações  referentes  ao  ensino  de  Língua  Portuguesa;  e  o
segundo,  em  fornecer  subsídios  teóricos  e  práticos  para  a  formulação  de  uma  proposta  de  ensino  de  linguagem  no  nível  médio  que  não
a  considere  como  objeto  de  estudo,  mas,  principalmente,  como  prática  sociocultural  e  política.  As  análises  foram  empreendidas
confrontando-se  as  orientações  curriculares  com  as  provas  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (Enem),  dos  anos  de  1998,  2004  e
2005;  as  provas  da  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA)  e  Universidade  do  Estado  da  Bahia,  do  ano  de  2005,  além  de  utilizar  um
livro  didático  aprovado  pelo  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  para  o  Ensino  Médio  (PNLEM).  Das  análises  e  dos  confrontos
empreendidos,  concluiu-se  que  algumas  dessas  divergências  são  decorrentes  de  problemas  conceituais;  outras,  da  ausência  ou
inexistência  de  políticas  de  implementação  de  seus  pressupostos;  e,  outras,  da  ênfase  no  desenvolvimento  de  competências  e
habilidades  exigidas  pelo  sistema  produtivo  globalizado,  em  detrimento  de  uma  formação  que  privilegie  a  diversidade  cultural.  
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Título: O Ensino da Biologia: o intérprete e a geração de sinais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071253001010023P3

Palavra Chave: Língua Brasileira de Sinais. Ensino da Biologia. Intérprete

Resumo:  O  português  é  geralmente  a  segunda  língua  das  pessoas  com  surdez  profunda.  Conseqüentemente,  a  maioria  dos  estudantes
surdos  não  compreende  o  significado  de  determinadas  palavras.  Além  disso,  a  estrutura  da  linguagem  científica  e  os  conceitos  podem
ser  também  complexos  e  abstratos.  Isso  faz  com  que  as  informações  dadas  por  professores  nas  aulas  de  Biologia  sejam  difíceis  de
compreender.  Deste  modo,  apreender  uma  nova  informação  é  tarefa  árdua  para  estudantes  surdos.  Por  outro  lado,  a  Língua  Brasileira
de  Sinais  (LIBRAS)  tem  poucos  termos  e  isso  faz  com  que  a  interpretação  na  sala  de  aula  seja  igualmente  difícil.  O  presente  estudo  faz
análises  dessas  dificuldades  e  limitações  vividas  por  estudantes  surdos,  intérpretes  educacionais  e  professores,  no  que  concerne  ao
ensino  da  Biologia,  principalmente  no  que  tange  à  terminologia  científica.  Para  a  realização  desse  estudo,  foi  escolhido  um  grupo  de
estudantes  surdos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública.  Durante  certo  tempo,  algumas  aulas  foram  filmadas  e  posteriormente
transcritas  para  análise.  Os  resultados  desta  pesquisas  mostraram  que  somente  a  presença  do  intérprete  na  sala  de  aula  é  insuficiente  e  a
adoção  de  estratégias  interacionais,  bem  como  o  material  visual,  intervêm  decisivamente  na  qualidade  da  aprendizagem  e  na
possibilidade  da  criação  de  sinais  em  LIBRAS  para  os  termos  da  Biologia.
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Título: Reflexos da Formação Continuada do Curso TV na Escola e os desafios de hoje nas práticas 
pedagógicas dps professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007726001012011P5

Palavra Chave: Educação à distância , Formação de professor, TIC

Resumo:  O  estudo  investigou  o  Curso  TV  na  Escola  e  os  Desafios  de  Hoje  oferecido  nacionalmente  aos  professores  da  rede  pública  de
ensino,  através  da  SEED/MEC  e  Unirede,  a  fim  de  qualificar  os  docentes  nas  tecnologias  de  linguagens  audiovisuais,  por  meio  da
utilização  da  televisão  e  do  vídeo  como  ferramentas  pedagógicas  inseridas  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  A  pesquisa  partiu  de
um  estudo  de  caso  sobre  o  curso  na  prática  pedagógica  dos  professores  participantes  e  analisou  os  reflexos  do  processo  dessa
formação.  Inicialmente  foram  selecionados  33  professores  que  fizeram  parte  do  curso,  entretanto,  no  decorrer  da  investigação,
constatou-se  que  alguns  desses  não  exploravam  as  tecnologias.  A  amostragem  privilegiou  três  professoras  do  Ensino  Fundamental  de
5ª  a  8ª  série,  Ensino  Médio  e  de  uma  escola  com  sistema  de  ciclos.  Elas  cursaram  entre  a  1ª  e  4ª  edição  as  quais  incorporaram  as
tecnologias  audiovisuais  na  prática  pedagógica.  Tiveram  participação  duas  coordenadoras  pedagógicas  e  o  coordenador  do  curso  pela
UFAL.  Os  instrumentos  da  coleta  de  dados  envolveram  pesquisa  bibliográfica,  documental  e  de  campo,  realizada  através  de
observações,  aplicação  de  questionários,  entrevistas  em  que  se  registrou  e  marcou  a  fala  das  professoras  sobre  sua  prática  pedagógica.
Os  resultados  do  estudo  demonstram  que  a  consciência  do  inacabamento  fomenta  a  abertura  às  mudanças  e  o  professor  nessa  condição
busca  inovar-se,  incorporar  as  tecnologias  na  sala  de  aula  de  forma  crítica,  como  ferramenta  pedagógica.  Revelam  também  a
necessidade  de  implementação  de  políticas  que  valorizem  a  carreira  do  professor,  garantindo-lhe  salários  dignos,  condições  de  trabalho
e  tempo  para  formação  continuada  em  sua  jornada  de  trabalho.
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Código: 1703

Título: Gestão do Ensino Médio e sua articulação com o Ensino Superior: um estudo de caso nas escolas 
públicas de Monte Alto

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071133004030079P2

Palavra Chave: gestão escolar, projeto político-pedagógico, ensino médio,

Resumo:  Esta  dissertação  aborda  a  temática  da  formação  do  aluno  do  Ensino  Médio  Público,  especialmente  no  que  concerne  a  seu
interesse  de  prosseguimento  nos  estudos  de  nível  superior  e  centra  a  questão  do  papel  do  Projeto-Político-Pedagógico,  da  atuação  dos
gestores  perante  esta  demanda  e  a  articulação  entre  estes  níveis  de  ensino.  A  interação  entre  o  Ensino  Superior  e  o  Ensino  Médio  se  faz
necessária,  pois  é  no  Ensino  Superior  que  são  formados  os  profissionais  responsáveis  por  diversas  áreas  de  nossa  sociedade,  inclusive
os  docentes  que  atuarão  no  Ensino  Médio  Público.  Desenvolver  um  Projeto  Político-Pedagógico  que  atenda  às  necessidades  dos  alunos
é  a  consolidação  da  função  social  da  escola.  Firmamos  o  compromisso  de  identificar,  documentar  e  analisar  esta  questão  através  de
pesquisa  documental,  da  fala  dos  gestores  escolares  (diretores,  vice-diretores  e  coordenadores)  e  também  através  de  pesquisa  por
amostragem  com  alunos  do  3º  ano  do  Ensino  Médio  público,  com  o  objetivo  de  verificar  se  o  Projeto  Político-Pedagógico  das  escolas
de  Ensino  Médio  públicas  de  Monte  Alto  contemplam  esta  preocupação.  Objetivamos  apontar,  no  âmbito  das  três  escolas  públicas
envolvidas  nesta  pesquisa  quais  são  as  responsabilidades  do  Ensino  Médio  Público  perante  a  formação  de  seus  egressos,
principalmente  no  que  diz  respeito  à  continuidade  de  seus  estudos  em  nível  superior.  Analisamos  as  respostas  dos
questionários-entrevistas  aplicadas  aos  atores  educacionais  envolvidos  no  Projeto  Político-Pedagógico  das  escolas,  que  refletem  as
dificuldades  vivenciadas  e  os  avanços  obtidos  na  consolidação  da  ação  prática  que  envolve  a  questão  pesquisada,  e  estes  foram
confrontados  com  as  respostas  dos  alunos  e  com  os  Projetos  Político-Pedagógicos  no  período  de  2003  a  2006.
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Título: A Reforma do ensino Médio e a Formação para o Mundo do Trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007433065012001P6

Palavra Chave: Mundo do Trabalho; Educação, Reformas da Educação,

Resumo:  A  temática  apresentada  por  esta  dissertação,  vincula-se  à  linha  de  pesquisa  Conhecimento  e  Cotidiano  Escolar  e  visa
identificar  e  discutir  a  concepção  de  mundo  do  trabalho  presente  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio,  que
reúne  uma  série  de  documentos  oficiais  editados  a  partir  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB  –  Lei  9394/1996),
que  prevêem  para  a  formação  do  Ensino  Médio  a  chamada  preparação  básica  para  o  trabalho.  Num  primeiro  momento  é  apresentado  o
contexto  mundial  e  nacional  em  que  ocorreram  as  reformas  na  educação  brasileira.  Em  seguida  problematiza-se  a  noção  de  mundo  do
trabalho  e  a  visão  de  formação  escolar  presente  nestes  documentos  oficiais.  Na  última  parte  desta  análise  encontram-se  as
aproximações  entre  a  concepção  de  mundo  do  trabalho,  visão  de  formação  escolar  e  currículo  proposto  a  partir  da  noção  de
competência  -  estruturada  e  sistematizada  no  lema  aprender  a  aprender  -  e  do  eixo  articulador  da  contextualização.  O  referencial
teórico  adotado  é  o  da  Pedagogia  Histórico-Crítica  desenvolvida  por  Demerval  Saviani,  na  qual  o  trabalho  educativo  deve  produzir  em
cada  indivíduo  singular  a  humanidade  que  é  produzida  historicamente  e  coletivamente  pelo  conjunto  dos  homens.  Pelas  aproximações
que  foram  possíveis  realizar  nesta  pesquisa,  o  mundo  do  trabalho  concebido  pelos  documentos  reformadores  é  uma  abstração  e  a
proposta  formativa  pretendida  busca  adaptar  os  indivíduos  às  condições  subjetivas  e  cognitivas  demandadas  nos  limites  da  sociedade
capitalista  contemporânea,  em  que  o  conhecimento  cognitivo  do  indivíduo  passa  a  ser  fundamental  para  os  processos  produtivos.
Pretende-se  com  este  tema,  contribuir  para  que  a  ideologia  contida  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  sobre
mundo  do  trabalho  e  suas  várias  correlações  com  a  prática  educativa,  seja  desvelada  a  partir  de  uma  concepção  humanizadora  de
educação.  
  
  A  temática  apresentada  por  esta  dissertação,  vincula-se  à  linha  de  pesquisa  Conhecimento  e  Cotidiano  Escolar  e  visa  identificar  e
discutir  a  concepção  de  mundo  do  trabalho  presente  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio,  que  reúne  uma  série
de  documentos  oficiais  editados  a  partir  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB  –  Lei  9394/1996),  que  prevêem  para
a  formação  do  Ensino  Médio  a  chamada  preparação  básica  para  o  trabalho.  Num  primeiro  momento  é  apresentado  o  contexto  mundial
e  nacional  em  que  ocorreram  as  reformas  na  educação  brasileira.  Em  seguida  problematiza-se  a  noção  de  mundo  do  trabalho  e  a  visão
de  formação  escolar  presente  nestes  documentos  oficiais.  Na  última  parte  desta  análise  encontram-se  as  aproximações  entre  a
concepção  de  mundo  do  trabalho,  visão  de  formação  escolar  e  currículo  proposto  a  partir  da  noção  de  competência  -  estruturada  e
sistematizada  no  lema  aprender  a  aprender  -  e  do  eixo  articulador  da  contextualização.  O  referencial  teórico  adotado  é  o  da  Pedagogia
Histórico-Crítica  desenvolvida  por  Demerval  Saviani,  na  qual  o  trabalho  educativo  deve  produzir  em  cada  indivíduo  singular  a
humanidade  que  é  produzida  historicamente  e  coletivamente  pelo  conjunto  dos  homens.  Pelas  aproximações  que  foram  possíveis
realizar  nesta  pesquisa,  o  mundo  do  trabalho  concebido  pelos  documentos  reformadores  é  uma  abstração  e  a  proposta  formativa
pretendida  busca  adaptar  os  indivíduos  às  condições  subjetivas  e  cognitivas  demandadas  nos  limites  da  sociedade  capitalista
contemporânea,  em  que  o  conhecimento  cognitivo  do  indivíduo  passa  a  ser  fundamental  para  os  processos  produtivos.  Pretende-se  com
este  tema,  contribuir  para  que  a  ideologia  contida  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  sobre  mundo  do
trabalho  e  suas  várias  correlações  com  a  prática  educativa,  seja  desvelada  a  partir  de  uma  concepção  humanizadora  de  educação.
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Título: A atividade pedagógica como estratégia de motivação: implicações no desempenho de alunos surdos na 
produção escrita em língua portuguesa

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072142005019009P1

Palavra Chave: Psicolingüística aplicada, educação de surdos, ensino de L2

Resumo:  A  motivação  é  fator  determinante  no  processo  de  aquisição  de  uma  segunda  língua.O  uso  de  estratégias  motivacionais  em
sala  de  aula  pode  se  constituir  um  importante  auxiliar  na  tarefa  despertar  e  manter  a  motivação  do  aluno  na  aprendizagem  de  L2.  Uma
proposta  de  ensino  de  língua  portuguesa  para  alunos  surdos  deve  considerar  as  atividades  pedagógicas  como  parte  integrante  dessas
estratégias  motivacionais.  O  uso  das  atividades  pedagógicas  como  estratégia  de  motivação  contribuirá  para  aumentar  a  motivação  para
a  aprndizagem  da  língua  portuguesa  e  implicará  melhor  desempenho  dos  alunos  na  modalidade  escrita  dessa  língua.  Para  comprovar
empiricamente  essas  hipóteses  foi  desenvolvida  uma  pesquisa  experimental  junto  a  duas  turmas  de  1  ano  do  Ensino  Médio  de  uma
escola  para  surdos.  A  base  teórica  do  presente  trabalho  encontra-se  nas  contribuições  da  Lingüística  Aplicada,  da  Língüística  do  Texto
e  na  Pedagogia  de  Projetos.  Os  resultados  da  pesquisa  mostram  que  embora  o  uso  das  atividades  pedagógicas  como  instrumento  de
motivação  não  tenha  influenciado  no  aumento  da  motivação  para  a  aprendizagem  do  português,  tal  uso  implicou  uma  melhora
significativa  no  desempenho  da  produção  escrita  dos  alunos  do  grupo  experimental,  no  qual  as  estratégias  foram  aplicadas,  em
comparação  com  o  desempenho  dos  alunos  do  grupo  controle.
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Palavra Chave: Estresse; Estudantes; Cortisol

Resumo:  Estresse  é  a  resposta  do  organismo  a  situações  que  representam  algum  tipo  de  ameaça  à  sua  integridade.  Acredita-se  que
estudantes  que  prestam  o  vestibular  enfrentam  um  período  de  alto  índice  de  estresse  psicossocial  que  perdura  durante  todo  o  ano.  Neste
estudo  avaliamos  o  índice  de  estresse  por  meio  da  concentração  salivar  de  cortisol  (CSC)  e  da  ocorrência  de  sinais  e  sintomas  de
estresse  (questionário  de  estresse  percebido,  QEP).  Estes  indicadores  foram  avaliados  em  alunos  de  um  curso  pré-vestibular  e  em
alunos  do  segundo  ano  do  ensino  médio.  A  coleta  de  material  foi  realizada  mensalmente  ao  longo  do  ano  letivo  e  no  dia  do  vestibular.
Os  resultados  mostram  que,  em  vestibulandos,  a  CSC  é  significativamente  mais  alta  em  setembro,  mês  de  inscrições,  quando
comparada  aos  outros  meses  do  ano  e  ao  dia  do  exame  vestibular.  Neste  dia,  também  há  um  aumento  na  CSC  às  12  e  às  18h,  quando
comparado  ao  mesmo  horário  em  agosto  e  outubro.  O  QEP  não  variou  ao  longo  do  ano.  Não  foi  possível  estabelecer  correlação  entre
os  indicadores  fisiológicos  e  psicológicos  de  estresse,  assim  como  entre  a  concentração  salivar  de  cortisol  em  novembro  e  o  índice  de
aprovação  no  exame  vestibular.  Em  alunos  do  ensino  médio,  a  CSC  e  o  QEP  não  sofreram  alterações  significativas  ao  longo  do  ano.
Nós  concluímos  que:  vestibulandos  são  submetidos  a  alto  índice  de  estresse  ao  longo  do  ano  letivo,  com  aumento  de  indicadores
fisiológicos  de  estresse  nos  meses  de  inscrição  e  no  momento  do  exame  e  que  a  CSC  pode  ser  um  indicador  confiável  do  grau  de
ativação  do  eixo  hipotálamo-hipófise-adrenal  e,  conseqüentemente,  do  índice  de  estresse.
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Palavra Chave: Atividade física;Comportamentos Sedentários;Adolescentes;

Resumo:  Este  estudo  epidemiológico  transversal  buscou  descrever  a  prevalência  a  baixos  níveis  de  atividades  físicas  e  à  exposição  a
comportamentos  sedentários  e  os  fatores  associados,  em  estudantes  do  ensino  médio  da  rede  pública  do  estado  de  Pernambuco.  A
amostra  compreendeu  4210  adolescente  de  14  a  19  anos.  Para  a  coleta  dos  dados,  um  questionário  (Global  School-based  Student
Health  Survey)  previamente  validado,  foi  utilizado  em  forma  de  entrevista  coletiva.  Foi  investigada  a  prática  de  atividades  físicas  nos
últimos  7  dias  e  em  uma  semana  típica.  Para  determinação  do  nível  de  atividade  física,  as  questões  foram  somadas  e  divididas  por  dois,
obtendo-se  um  escore.  Aqueles  que  tiveram  um  escore  menor  que  5  foram  classificados  como  insuficientemente  ativos.  Foram
classificados  expostos  a  comportamentos  sedentários  aqueles  que  referiram  assistir  TV  por  3  horas  ou  mais.  Na  análise  dos  dados,
recorreu-se  a  procedimentos  descritivos,  teste  de  Qui-quadrado,  Qui-quadrado  para  tendência  e  regressão  logística,  considerando-se
um  nível  de  significância  de  5%.  Entre  os  adolescentes  do  ensino  médio  do  estado  de  Pernambuco,  70,1%  foram  classificados
insuficientemente  ativos.  A  proporção  de  moças  expostas  a  níveis  insuficientes  de  atividade  física  foi  significativamente  maior  (76,2%)
quando  comparada  à  proporção  de  rapazes  (60,6%).  Quando  avaliado  o  meio  de  deslocamento  para  a  escola,  cerca  de  70%  relataram  ir
e  voltar  a  pé  ou  de  bicicleta  pelo  menos  uma  vez  por  semana.  Observou-se,  também,  que  a  maioria  dos  estudantes,  cerca  de  60%,
relataram  realizar  alguma  atividade  física  no  tempo  livre.  64,9%  relataram  não  participar  das  aulas  de  educação  física  na  escola.  Em
relação  à  exposição  a  comportamentos  sedentários,  40,9%  dos  adolescentes  relataram  assistir  três  horas  ou  mais  de  televisão  em  dias
de  semana,  e  49,9%  em  dias  de  final  de  semana.  Após  ajustamento  para  os  fatores  de  confusão  em  potencial,  foi  observado  que  as
moças  (1,99;  1,70-2,32)  e  os  adolescentes  que  relataram  não  trabalhar  (1,25  1;1,58)  apresentam  uma  maior  chance  de  serem
insuficientemente  ativo  em  comparação  aos  rapazes  e  aqueles  que  relataram  trabalhar.  Enquanto  que  aqueles  que  relataram  uma  maior
escolaridade  materna  (0,80;  0,67-0,95)  e  os  residentes  da  zona  urbana  (0,75;  0,61-0,91)  apresentam  uma  menor  chance  de  serem
classificados  como  insuficientemente  ativo.  Os  resultados  deste  estudo  permitirão  o  planejamento  e  a  avaliação  de  intervenções  mais
eficientes.  Além  disso,  será  possível  monitorar  a  prevalência  de  exposição  à  falta  de  atividades  físicas  subsidiando  a  formulação  de
políticas  de  atenção  à  saúde  na  adolescência.
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Palavra Chave: Arte-educação; interculturalidade; identidade e diferença

Resumo:  Este  trabalho  se  insere  na  Linha  de  Pesquisa  esta  inserida  na  Linha  de  Pesquisa  Diversidade  Cultural  e  Educação  Indígena,  é
o  resultado  de  uma  pesquisa  que  investigou  as  possíveis  mudanças  no  olhar  de  professores  e  alunos  do  ensino  fundamental  e  médio  da
região  de  Dourados,  a  partir  da  participação  e  visitação  na  UNIARTE,  desde  a  XVIII  edição  em  2003  até  a  XXII  edição  em  2006.  O
evento  que  surgiu,  inicialmente,  em  1984,  com  o  formato  de  semana  acadêmica  do  curso  de  Artes  Visuais  da  UNIGRAN,  atingiu,  com
o  passar  dos  anos,  um  outro  status.  Atualmente,  a  UNIARTE  tornou-se  uma  mostra  de  artes,  que  visa,  principalmente,  à  integração  dos
alunos  e  da  comunidade  em  geral  com  o  contexto  da  arte  e  da  educação  em  sua  contemporaneidade.  No  período  abordado  pela
pesquisa,  o  evento  recebeu  um  público  de  alunos  agendados  de  aproximadamente  trinta  mil  estudantes,  mas,  ao  considerarmos  o
público  flutuante  da  comunidade  de  Dourados  e  da  comunidade  acadêmica  da  UNIGRAN,  temos,  nesses  quatro  anos,
aproximadamente  sessenta  mil  pessoas.  A  UNIARTE  promove,  também,  o  intercâmbio  efetivo  entre  acadêmicos,  artistas,  educadores,
alunos  dos  ensinos  fundamental  e  médio  e  a  comunidade  de  Dourados  e  região  com  pesquisadores,  arte-educadores  e  críticos  de  arte  de
diferentes  regiões  do  Brasil.  Assim,  este  estudo  aponta  para  a  importância  da  educação  intercultural,  para  a  qual  é  indispensável  uma
formação  de  professores,  também  intercultural.  Além  disso,  destaca  a  relevância  da  relação  entre  escola,  identidade,  diferença  e  arte,  a
partir  das  mudanças  observadas,  na  análise  dos  dados,  no  olhar  sensível  de  alunos  e  professores  para  o  Outro,  para  a  diferença  como
categoria  epistemológica  na  presença  de  Artes  no  currículo  escolar.
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Palavra Chave: Juventude; Escola, Televisão; Identidade; Estudos Culturais

Resumo:  Esta  dissertação  apresenta  a  importância  dos  meios  de  comunicação  para  formação  cultural  dos  estudantes  do  Colégio
Edvaldo  Brandão  Correia  (C.E.B.C),  escola  de  Ensino  Médio,  localizada  no  bairro  da  periferia  de  Salvador.  A  metodologia  utilizada
foi  à  pesquisa  etnográfica,  através  de  observações  participativas,  entrevistas,  oficinas  que  resultou  na  produção  do  diário  de  campo
com  a  descrição  da  cultura  daqueles  estudantes.  A  importância  da  televisão  era  visível  naquele  ambiente,  percebida  pela  relevância
dada  pelos  alunos  às  informações  divulgadas  pela  tevê.  E  também  na  organização  de  grupos  em  torno  de  identidades  sugeridas  pela
mídia,  na  identificação  dos  estudantes  com  as  personagens  de  novelas  ou  ídolos  musicais,  visualizadas  na  escola,  pela  forma  de  vestir  e
de  se  comportar  de  alguns  estudantes  que  se  intitulam  roqueiros  e  pagodeiros.  A  instituição  pesquisada  é  reconhecida  como  referência
no  bairro,  e  os  professores  participam  efetivamente  das  reuniões  de  coordenação  e  planejamento  das  aulas,  produzindo  atividades
interdisciplinar,  mesmo  assim,  inexiste  um  planejamento  que  traga  para  sala  de  aula  discussões  postas  pela  televisão.  Dessa  forma,  a
mídia  não  é  incorporada  ao  currículo  e  a  televisão  deixa  de  ser  vista  como  um  recurso  de  leitura  diária  e  constante  dos  fatos  do
cotidiano  que  precisa  ser  problematizada  como  um  elemento  formador  das  pessoas,  principalmente  das  novas  gerações.  A  partir,  da
redefinição  da  prática  pedagógica  que  estabeleça  um  currículo  pautado  na  compreensão  dos  Estudos  Culturais,  capaz  de  compreender  a
juventude  e  a  sua  cultura,  os  fundamentos  da  diversidade,  da  identidade  e  da  diferença,  para  criar  autonomia  no  sujeito  e  valorizar  as
suas  múltiplas  dimensões.

Data Pesquisa: 21/1/2009

Autor: Maria da Conceição Carvalho Dantas

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 21/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007

Perfil do aluno
Eixos Secundário:

Pagina 1.709 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1710
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071625003011012P1

Palavra Chave: coneito de Fotossintese, sala de aula

Resumo:  este  estudo  teve  por  objetivo  geral  analisar  como  se  expressam  os  saberes  docentes  aplicados  e  articulados  por  professores  de
biologia  no  ensino  médio  na  abordagem  dos  conteúdos  relacionados  ao  ensino  da  fotossíntese,  considerando  os  seus  diferentes  tempos
de  atuação  no  magistério.  Por  objetivos  especificos  tivemos  (a)  analisar  como  os  saberes  docentes  disicplinares  e  experienciais
interferem  na  abordagem  dos  conteúdos  relacionados  ao  ensino  da  fotossíntese  no  ensino  médio  e  (b)  identificar  os  saberes  docentes
articulados  pelo  professor  experiente  e  pelo  professor  noviço  na  apresentação  dos  conteúdos  relacionados  ao  ensino  da  fotossíntese.  O
quadro  teórico  se  insere  nas  perspectivas  teóricas  relativas  aos  saberes  docentes.  A  metodologia  utilizada  se  insere  na  perspectiva  dos
estudos  qualitativos  em  edecação.  Participaram  da  pesquisa  02  professores  de  Biologia,  selecionados  de  forma  aleatória.  Utilizamos
por  instrumento  a  videografia  e  observação  não  participante  de  aulas  de  Biologia.  Os  resultados  sugerem  que  no  caso  dos  professores
analisados,  o  P1  e  P2,  os  dois  apresentam  a  formação  em  biologia  e  seus  saberes  disciplinares  estão  presentes,  entretanto,  se  expressam
de  forma  diferentes  diante  dos  respectivos  contextos.  Inferimos  também  que  os  saberes  experienciais,  tendo  também  influenciado  nas
dificuldades  da  P2  quanto  à  expressão  de  seus  saberes.  
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Palavra Chave: Inovação curricular;projeto;interdisciplinaridade;Ensino Fun

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objeto  de  estudo  uma  proposta  de  inovação  curricular  que  se  originou  da  adaptação  de  temas  do
Projeto  Educação  e  Cidadania  (PEC)  ao  currículo  de  uma  Escola  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  do  Estado  de  São  Paulo.  Os
objetivos  da  pesquisa  visam  apreender  em  que  medida  tal  inovação  curricular  pode  possibilitar  práticas  interdisciplinares.  O  referencial
teórico  considerado  utiliza  autores  que  discutem  questões  sobre  currículo,  inovação  curricular  e  interdisciplinaridade  numa  perspectiva
crítica.  Considerou-se  uma  metodologia  de  pesquisa  participante,  de  cunho  qualitativo  e  como  procedimentos  para  a  coleta  de  dados
foram  utilizados  questionários,  entrevistas  semi-estruturadas  e  pesquisa  documental.  Participaram  de  entrevistas,  15  professores,  a
coordenadora  da  escola,  a  diretora  e  19  alunos.  As  observações  e  os  fatos  relevantes  foram  anotados  em  diário  de  campo.  Os  resultados
evidenciaram  que  no  desenvolvimento  da  inovação  curricular  uma  nova  metodologia  se  criou  na  escola.  Os  professores  precisaram
estudar,  pesquisar,  planejar,  trocar  experiências  e  dialogar  entre  si,  estabelecendo  uma  “parceria”,  tornando-se,  assim,  “um  grupo
interdisciplinar”,  que  planeja  e  desenvolve  atividades  em  conjunto  para  atender  melhor  aos  propósitos  da  educação.
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Resumo:  Este  trabalho  insere-se  na  linha  de  pesquisa  Leitura,  Escrita  e  Ensino  de  Língua  Portuguesa  e  consiste  no  estudo  dos  limites
da  produção  textual  escrita  no  contexto  escolar,  no  intuito  de  sugerir  alguns  procedimentos  didáticos  para  o  tratamento  da  produção  de
textos  dissertativos,  os  quais  podem  auxiliar  o  professor  a  aprimorar  sua  prática  pedagógica.  Para  tanto,  realizamos  uma
pesquisa-piloto  com  seis  professores  e  sessenta  alunos,  em  seis  escolas  de  ensino  médio  da  rede  pública  estadual,  situadas  na  região  de
Jundiaí,  São  Paulo,  considerando  os  resultados  obtidos  na  avaliação  SARESP,  edição  2004,  com  o  objetivo  de  retratar  o  quadro  atual
das  aulas  de  produção  de  texto.  A  dissertação  fundamenta-se  em  aportes  teóricos  da  Lingüística  Textual,  especificamente  nos
princípios  de  textualidade  propostos  por  Beaugrande  e  Dressler  (1994)  e  Beaugrande  (1997),  bem  como  nas  orientações  dos
Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  dada  nossa  preocupação  com  uma  prática  de  produção  textual  orientada  pela  concepção
sociointeracional  de  texto.  Os  resultados  obtidos  na  pesquisa-piloto  apontam  para  a  necessidade  de  se  considerar  procedimentos  que
propiciem  a  produção  de  textos  em  situações  efetivas  de  comunicação,  observando-se,  entre  outros  fatores,  os  objetivos  da  produção  e
os  interlocutores  possíveis,  bem  como  os  aspectos  de  organização  textual.  Diante  de  tais  resultados,  apresentamos,  no  final  do  trabalho,
alguns  procedimentos  de  produção  de  texto  dissertativo,  que  podem  ser  utilizados  por  professores  em  salas  de  aula  de  língua
portuguesa
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Título: A opacidade do sujeito enunciador na construção da escrita

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074528001010017P2

Palavra Chave: ensino da escrita, educação dialógica, análise do discurso

Resumo:  O  desempenho  de  estudantes  do  Ensino  Médio  da  Rede  Particular  de  Ensino  de  Salvador,  no  que  se  refere  à  produção
escrita,  tem  decaído  em  qualidade.  As  evidências  disso  são  notórias.  A  resposta  inadequada  ao  ensino  da  escrita,  mais  especificamente
de  um  tipo  textual  que  percorre  as  três  séries  do  Ensino  Médio,  tem  sido  atribuída  ao  descompromisso  e  capacidade  deficitária  desses
jovens.  O  interesse  pela  questão  repercute  nesta  pesquisa,  que  reúne  três  caminhos  teóricos  na  busca  do  entendimento  desse  fenômeno:
a  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa  quanto  à  dificuldade  do  sujeito  enunciador  de  produzir  textos  que  tenham  a  transparÊncia
necessária  ao  entendimento  do  interlocutor,  na  educação  que  se  pretende  dialógica,  a  função  da  escola  no  que  diz  respeito  à  formação
de  estudantes  de  consciências  críticas  (PAULO  FREIRE)  bem  como  sujeitos  interactantes  e,  por  fim,  a  integração  do  trabalho  didático
de  produção  de  textos  na  teoria  de  VYGOTSKY  de  que  a  aprendizagem  promove  o  desenvolvimento  mental,  não  o  inverso,  e  também
de  que  a  aprendizagem  da  escrita  acrescenta  à  vida  novos  e  complexos  ciclos  de  desenvolvimento  de  processos  mentais,  equivalentes
em  importância  aos  da  aquisição  da  linguagem.  Após  a  análise  desses  elementos  como  responsáveis  pela  tessitura  do  trabalho
pedagógico  de  ensino  da  produção  escrita,  são  analisados  18  textos  de  alunos  da  primeira  série  do  Ensino  Médio,  apresentados  como
resposta  a  dois  diferentes  temas.  Nesses  textos,  usando  o  paradigma  indiciário  de  GINZBURG  (2003),  buscam-se  as  configurações
singulares  e  as  regularidades  que  se  ocultam  sob  a  opacidade  nesses  espaços  de  dissensões  (FOUCAULT,  2004).  Chega-se,  assim,  à
suposição,  ainda  que  preliminar,  de  que  esses  enunciadores  de  discurso  opaco  são  frutos  da  sociedade,  da  escola  e  da  visão  equivocada
de  professores  quanto  ao  desenvolvimento  cognitivo  de  estudantes  desse  seriado.
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Título: A capacitação docente em educação ambiental

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072031001017037P9

Palavra Chave: capacitação docente;educação ambiental;meio ambiente;

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  viabilizar  a  criação  de  ferramentas  que  sirvam  para  conduzir  uma  maior  integração  entre  a
Universidade  e  o  Ensino  Médio,  tendo  como  base  às  políticas  de  inclusão  social.  Para  isso  foi  feita  uma  análise  da  Educação  Ambiental
ministrada  no  Ensino  Médio,  no  Município  do  Rio  de  Janeiro.  Esta  revelou  que  as  escolas  praticam  de  alguma  forma  a  Educação
Ambiental,  porém  a  pesquisa  também  mostrou  que  a  formação  dos  professores  neste  tema  está  muito  aquém  do  necessário,  o  que
dificulta  a  realização  plena  do  seu  trabalho.  Ainda  dentro  das  Políticas  de  Inclusão  Social,  foi  feito  um  levantamento  do  acesso  dos
alunos  da  Rede  Pública  Estadual  nas  Universidades  Públicas,  através  de  estudo  de  caso  da  Universidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro
(UERJ)  e  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  avaliando  comparativamente  as  escolas  de  Ensino  Médio  da  Rede
Pública  e  a  Rede  Privada.  Os  resultados  mostraram  que  um  número  muito  pequeno  de  alunos  oriundos  da  Rede  Estadual  de  Ensino
consegue  uma  vaga  nestas  Universidades  Públicas,  problema  este  que  foi  amenizado  pela  UERJ,  que,  foi  a  primeira  a  implantar  o
sistema  de  cotas,  com  resultados  satisfatórios,  e  com  isso,  aumentando  significativamente  o  ingresso  de  alunos  da  Rede  Pública
Estadual.  .  Os  resultados  dessa  pesquisa  sinalizam  que  urge  a  definição  de  Políticas  Públicas  que  levam  à  melhoria  de  capacitação
docente  do  Ensino  Médio,  cabendo  à  Universidade  o  papel  de  promover  centros  de  formação  continuada,  promovendo  uma  melhor
qualificação  docente  e,  por  conseguinte  um  melhor  preparo  dos  alunos.
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Título: Professores de Matemática que Trabalham com Projetos nas Escolas: Quem são eles?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071833004137031P7

Palavra Chave: Formação de Professores de Matemática, Trabalho Docente

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  é  discutir  a  formação  dos  professores  de  Matemática  que  trabalham  com  projetos  e  documentar  a
maneira  da  implementação  desta  proposta  em  sua  prática.  Sua  relevância  está  no  fato  de  que  são  muitas  as  recomendações  e  poucas  as
orientações  para  o  desenvolvimento  de  projetos  nas  escolas.  A  inserção  dos  projetos  nas  aulas  de  Matemática  visa  a  tratar  problemas
sociais  e  conteúdos  curriculares  de  forma  mais  investigativa.  Seus  dados  são  provenientes  de  entrevistas  com  dez  professores  de
Matemática  os  quais  atuam  no  Ensino  Fundamental  ou  Médio  e  de  duas  fichas  preenchidas  por  eles.  Seus  relatos  possibilitam
identificar  três  formas  diferentes  de  trabalhos  com  projetos:  i)  individualmente  e  por  iniciativa  própria;  ii)  por  sugestão  da  escola,  de
forma  fragmentada;  iii)  coletivamente.  Não  há  indícios  de  que  a  formação  inicial  destes  professores  os  tenha  influenciado  a  trabalhar
com  projetos.  Este  preparo  foi  construído  ao  longo  de  suas  carreiras,  através  da  participação  em  cursos  de  formação  continuada,  da
experiência  com  a  prática  e  das  interferências  de  suas  características  pessoais.  Esta  pesquisa  poderá  contribuir  com  sugestões  aos
professores  que  queiram  desenvolver  projetos  e  aos  organizadores  de  cursos  de  formação  de  professores,  além  de  alertar  para  a
necessidade  de  reorganização  da  estrutura  escolar.
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Título: Conhecimento de Doenças Sexualmente Transmissíveis / AIDS e Práticas Sexuais de Adolescentes da 
Cidade do Recife

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071025004018008P0

Palavra Chave: Adolescente; Práticas e atitudes sexuais; Fatores de risco;

Resumo:  Com  o  objetivo  de  identificar  a  adoção  de  medidas  preventivas  contra  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  síndrome  de
imunodeficiência  humana  adquirida  na  prática  sexual  de  adolescentes  de  escolas  públicas  da  cidade  do  Recife  –  Pernambuco,  foi
realizado  estudo  descritivo,  transversal,  de  abordagem  qualiquantitativa,  envolvendo  1.235  estudantes  do  Ensino  Fundamental  II  ou
Médio  de  escolas  públicas,  na  faixa  etária  de  14  a  19  anos,  que  se  interessaram  em  participar,  respondendo  a  questionário
semi-estruturado,  composto  por  perguntas  fechadas  e  abertas.  O  tamanho  amostral  foi  estimado  por  meio  do  programa  Sample  X,  em
1163  estudantes.  A  amostragem  foi  aleatória  estratificada  por  localização  e  porte  das  escolas  nas  Regiões  Norte  e  Sul  da  cidade.  Foram
investigadas:  prevenção  de  DST/Aids,  vida  sexual  e  prática  de  sexo  oral  e  anal.  Os  dados  foram  analisados  com  o  programa  SPSS
versão  13.0,  empregando-se  testes  Qui-quadrado  de  Pearson  e  exato  de  Fisher,  em  nível  de  significância  de  0,05.  Quanto  às  práticas
sexuais,  seu  início  predominou  na  idade  de  13  a  16  anos,  com  uso  de  preservativo,  e  quatro  ou  mais  parceiros,  associando  sexo  vaginal
a  sexo  oral,  praticado  algumas  vezes,  e  mais  raramente,  a  sexo  anal,  predominante  na  faixa  etária  de  13  a  16  anos,  com  freqüência  rara
ou  de  algumas  vezes.  Cerca  de  85%  dos  adolescentes  ouviu  falar  sobre  DST,  mas  apenas  15,1%  enunciaram  conceito  correto  sobre
DST.  A  maioria  dos  adolescentes  declarou  ter  sido  instruída  por  professores,  quanto  a  DST/Aids  e  sexo  seguro,  por  amigos  sobre  sexo
seguro  e  profissionais  de  saúde,  sobre  DST/Aids.  Predominou  orientação  heterossexual,  mas  a  homossexualidade,  o  início  de  vida
sexual  precoce  e  quatro  ou  mais  parceiras  entre  meninos;  assim  como  uso  de  condom  e  parceiro  único,  entre  meninas.  A  faixa  de  17  a
19  anos  caracterizou-se  por:  início  de  vida  sexual  mais  freqüente,  menor  uso  de  preservativo  e  maior  número  de  parceiros,  diferente  do
grupo  de  14  a  16  anos.  A  prática  de  sexo  oral  e  de  anal  foi  maior  no  sexo  masculino,  na  faixa  etária  de  13  a  16  anos,  com  freqüência  de
algumas  vezes,  sem  ejaculação  na  boca.  Conclusão:  A  educação  para  a  vida  sexual  deve  ser  dirigida  mais  à  mudança  de
comportamentos  do  que  simplesmente  à  informação
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Título: Leitura e Produção do Gênero Carta de Leitor: Os Desafios de uma Proposta de Ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007515001016008P3

Palavra Chave: Ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa – Gênero Carta de leitor – Seqüência didática – 
Leitura – Produção textual

Resumo:  O  propósito  deste  estudo  é  descrever  e  analisar  uma  intervenção  didática  em  torno  do  gênero  Carta  de  Leitor  com  alunos  de
uma  turma  da  segunda  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  da  rede  federal  de  ensino,  de  Belém,  no  estado  do  Pará.  Trata-se
de  compreender  os  efeitos  dessa  intervenção  nos  modos  de  recepção-produção  do  gênero  pelos  alunos.  O  foco  no  processo  de
apropriação  do  gênero  pelos  alunos  implicou  compreender,  complementarmente,  os  efeitos  da  intervenção  na  reflexão  sobre  a  prática
docente,  pela  professora-pesquisadora.  Esse  objetivo  central  foi  contemplado,  em  grande  parte,  pela  opção  que  fizemos  pela
pesquisa-ação,  o  que  permitiu  conjugar  a  prática  investigativa  à  prática  didática,  no  processo  de  co-construção  de  ambas.  Inscrito  nos
estudos  aplicados  que  se  voltam  para  o  ensino-aprendizagem  de  língua  materna,  o  estudo  recorre  a  duas  referências  teóricas:  as
contribuições  advindas  do  dialogismo  bakhtiniano  e  as  contribuições  dos  estudos  sobre  os  gêneros  como  objetos  de  ensino.  Essas
referências  direcionaram  tanto  o  processo  de  implementação  das  atividades  didáticas  em  que  foram  gerados  os  dados,  quanto  a
descrição  e  análise  desse  processo,  tomando  como  corpus  central  as  produções  escritas  dos  discentes.  A  descrição  e  análise  dos  dados
permitem  refletir  sobre  o  funcionamento  da  linguagem  em  uma  situação  particular,  questão-chave  para  os  estudos  de  gênero  segundo
uma  concepção  sociointeracionista  de  linguagem.  Do  ponto  de  vista  aplicado,  possibilita  refletir  sobre  o  problema  de  como  a
modelização  didática  dos  objetos  de  saber  pode  atuar  no  processo  de  letramento  dos  alunos,  levando-se  em  conta  suas  necessidades  e
possibilidades  de  aprendizagem,  além,  principalmente,  da  finalidade  da  escola  de  formação  desses  alunos  para  que  se  posicionem  de
modo  cidadão  nas  práticas  sociais  em  que  estão/estarão  envolvidos.
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Título: Reflexões sobre as possibilidades e limites do uso da sala de informática numa escola pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071333050015004P1

Palavra Chave: educação; computadores; ensino médio

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  o  uso  da  sala  de  informática  numa  escola  pública,  suas  limitações  e  possibilidades.
Assim,  esta  pesquisa  fundamentou-se  em  pressupostos  teóricos  que  consubstanciaram:  o  atual  ensino  médio,  o  currículo  e  o  uso  de
computadores  nas  escolas  públicas.  A  partir  dos  pressupostos  para  a  pesquisa  qualitativa,  que  contou  com  a  colaboração  de  professores
e  alunos  do  ensino  médio  e  também  dos  pais,  organizaram-se  entrevistas  e  assembléias  gravadas  em  áudio.  O  conteúdo  dessas
entrevistas  e  dos  relatos  possibilitou  a  discussão  acerca  do  que  representam  as  atuais  salas  de  informática  do  ensino  médio  para  os
estudantes,  professores  e  comunidade  e  tornou  possível  perceber:  que  as  propostas  para  o  uso  dessas  salas  devem  envolver,  além  da
comunidade  acadêmica  (alunos  e  professores),  as  comunidades  dos  locais  em  que  as  escolas  estão  inseridas;  que  a  complexidade  da
questão  da  informática  nas  escolas  públicas  amplia  esse  debate,  para  além  das  questões  metodológicas  ou  da  compra  de  materiais  para
possibilitar  o  seu  uso.

Data Pesquisa: 22/1/2009

Autor: Maria Elena Gomes Domingues

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 22/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007

Infra-estrutura
Condições de Trabalho Docente

Eixos Secundário:

Pagina 1.718 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1719

Título: Abordagem das mudanças climáticas globais no curso de Fíisca para o Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007433002010003P9

Palavra Chave: mudança climatica, efeito estufa

Resumo:  Esse  trabalho  consistiu  do  desenvolvimento  de  uma  experiência  didática  sobre  as  Mudanças  Climáticas  Globais,  seus  efeitos,
conseqüências  e  conceitos  físicos  envolvidos.  Foram  feitas  entrevistas  e  aplicados  questionários  em  turmas  de  1ª  e  2ª  séries  do  ensino
médio  de  seis  escolas  estaduais.  Os  dados  dos  questionários  mostraram  um  alunado  que  encara  o  meio  ambiente  como  o  espaço  ao  seu
entorno  e  que  se  apresenta  informado  sobre  temas  mais  comuns  e  mais  simples,  como  desmatamentos,  poluição  de  rios,  animais  em
extinção  e  lixo.  Entretanto,  apresentou  desconhecimento  ou  grandes  falhas  de  compreensão  em  temas  mais  complexos  como  efeito
estufa  e  camada  de  ozônio.  Esses  resultados  balizaram  o  desenvolvimento  e  estruturação  de  um  material  com  textos  didáticos,
ilustrações  e  experimentos  que  buscavam  explicar  os  modelos  científicos  e  conceitos  físicos  envolvidos  na  determinação  do  clima  e  em
sua  possíveis  alterações,  especialmente  por  ações  antropogênicas.  Esse  material  foi  aplicado  em  salas  de  aula  com  o  auxílio  dos
professores  responsáveis.  Em  seguida,  foi  feita  uma  avaliação  do  desempenho  dos  alunos  frente  a  esse  tema  para  uma  futura
reformulação  do  material.  As  avaliações  mostraram  um  desempenho  dos  alunos  inferior  ao  esperado.  Consideramos  que  isso  refletiu,
principalmente,  a  complexidade  do  material  desenvolvido  frente  à  dificuldade  de  expressão  mostrada  pelos  alunos  e  o  tempo
disponível  para  trabalhá-lo  com  o  alunado.  Entretanto,  as  informações  obtidas  pelo  experimento  como  um  todo  foram  muito  importante
tanto  para  compreender  a  relação  dos  alunos  com  este  problema  ambiental,  quanto  para  subsidiar  a  elaboração  de  um  novo  material
sobre  mudanças  climáticas  globais.
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Título: A organização do ensino de Física nas escolas estaduais da cidade de Ponta Grossa: a parte 
diversificada do currículo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007940005011005P0

Palavra Chave: Ensino de Física, Currículo, Parte Diversificada

Resumo:  Esta  dissertação  trata  do  currículo  e  do  processo  ensino-aprendizagem  de  Física  no  Ensino  Médio.  Objetivou  identificar  as
mudanças  ocorridas  no  período  de  1999  até  2004  no  ensino  de  Física,  em  termos  de  carga  horária,  conteúdo  e  novas  disciplinas  da
Parte  Diversificada  do  currículo,  em  decorrência  do  Art.  26  da  LDB  9394/96.  Fundamentou-se  teoricamente  em  autores  como  Moreira
A.  (1995,  2003,  2004,  2005),  Silva  (1996)  e  Lopes  (2004,  2006),  Apple  (2006),  Giroux  (1988),  Forquin  (1993,  1996),  Sacristán  (2000)
e  Goodson  (1995).  Teve  caráter  de  pesquisa  documental  e  exploratória,  seguindo  uma  abordagem  qualitativa.  Foi  realizada  junto  a  seis
escolas  estaduais  de  PG.  Constituíram  fontes  de  indicadores,  as  matrizes  curriculares,  planos  de  curso,  projeto  político  pedagógico,
leis,  deliberações  e  entrevistas  realizadas  com  diretores,  representantes  da  equipe  pedagógica,  professores  e  um  representante  do
Núcleo  Regional  de  Educação.  A  análise  das  informações  se  referem  à  Base  Nacional  Comum  (BNC)  e  as  novas  disciplinas  da  Parte
Diversificada  (PD)  relacionadas  com  a  Física.  Utilizou-se  da  análise  de  conteúdo  para  o  tratamento  dos  indicadores.  Os  resultados
demonstram  que  no  aspecto  prático  o  cumprimento  da  lei  ficou  comprometido  por  questões  político  administrativas  em  âmbito  estadual
e  local  que  resultaram  em  diluição  de  conteúdo  e  carga  horária  entre  PD  e  BNC.  A  opção  pela  organização  curricular  da  forma  de
disciplinarização  do  conhecimento  promoveu  uma  fragmentação  no  currículo,  de  modo  a  comprometer  o  processo  de
ensino-aprendizagem  da  disciplina  de  Física
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Título: Linguagem e suas Possibilidades na Educação Física Escolar
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Palavra Chave: educação física escolar, linguagem, grupo focal

Resumo:  Em  1999,  o  Ministério  da  Educação  publicou  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs)  para  o  Ensino  Médio,
baseando-se  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCNs)  aprovadas  em  1998  e  publicadas  em  1999.  Estas  publicações  inserem  a
Educação  Física  na  área  de  Linguagens,  Códigos  e  suas  Tecnologias,  juntamente  com  outras  disciplinas,  como:  Língua  Portuguesa,
Língua  Estrangeira  Moderna,  Informática  e  Arte.  No  entender  dos  consultores,  a  Educação  Física  faz  parte  do  universo  dos
conhecimentos  humanos  relativos  à  manifestação  das  intenções  e  da  comunicação.  Este  trabalho  surgiu  da  necessidade  de  aprofundar
as  temáticas  relacionadas  à  Educação  Física  e  linguagem,  uma  vez  que  a  literatura  da  área,  bem  como  os  documentos  legais,  ainda
deixam  lacunas  quanto  a  esses  aspectos.  O  objetivo  do  presente  estudo  foi  o  de  levantar  e  analisar  na  bibliografia  conhecimentos  que
relacionassem  a  Educação  Física  escolar  à  questão  das  linguagens.  Além  disto,  buscou-se  junto  a  cinco  professores  de  Educação
Física,  atuantes  no  Ensino  Fundamental  e/ou  Médio,  desvelar  os  seus  conhecimentos  a  respeito  das  interfaces  entre  Educação  Física
escolar  e  linguagem,  a  partir  de  um  Grupo  Focal.  Anteriormente  à  discussão,  os  professores  assistiram  ao  documentário  "Dançando  em
cadeiras  de  rodas",  o  qual  mostrou  a  trajetória  de  um  grupo  de  dança  que  tinha  dentro  do  seu  elenco  também  pessoas  com  necessidades
especiais.  Os  professores  se  posicionaram  sobre  todas  as  questões  colocadas,  apontaram  bibliografias  e  mostraram  conhecimentos  dos
documentos  oficiais.  Estiveram  presentes  nas  falas  dos  professores  aspectos  na  temática  da  inclusão,  uma  vez  que  os  mesmos
acreditam  que  tratar  de  atividades  que  envolvam  as  diferentes  linguagens,  possibilita  um  maior  envolvimento  dos  alunos.  Foram
abordadas  as  relações  que  os  professores  realizaram  entre  linguagem,  autonomia  e  inserção  social.  Ocorreu  um  consenso  de  que  o
conhecimento  dos  códigos  das  diferentes  manifestações  leva  à  inserção  social  do  aluno.  Ao  investigar  o  conhecimento  dos  professores
a  respeito  das  relações  entre  a  Educação  Física  escolar  e  linguagem,  foi  possível  verificar  que  os  professores  apresentam  noções,
porém  superficiais  dos  conceitos  de  linguagem  corporal,  gramática,  texto,  símbolo  e  cultura.  Foram  analisadas  as  concepções  que  os
professores  têm  sobre  linguagem  relacionada  ao  seu  papel  dentro  do  programa  escolar.  Identificou-se  que  os  professores  percebem  a
linguagem  enquanto  orientações  didáticas,  embora  durante  o  encontro  tenham  observado  outras  possibilidades.  Além  disto,  foi  possível
verificar  um  amadurecimento  do  grupo  de  professores  ao  final  do  encontro.  
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Palavra Chave: avaliação institucional; gêneros textuais; ISD

Resumo:  O  ENEM,  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio,  é  uma  avaliação  de  caráter  institucional  e  faz  parte  de  uma  das  medidas
governamentais  para  a  auto-avaliação  dos  alunos  em  relação  às  capacidades  de  linguagem  adquiridas  ao  longo  de  sua  formação
escolar.  Também  é  uma  maneira  do  Ministério  da  Educação  avaliar  a  qualidade  do  ensino  proposto  pela  política  educacional  brasileira
presente  nos  documentos  oficiais.  A  prova  é  destinada,  principalmente,  aos  concluintes  do  Ensino  Médio  e  tem  como  objetivo  maior
avaliar  se  as  competências  sugeridas  como  primordiais  para  o  desenvolvimento  humano  foram  adquiridas  e,  da  mesma  forma,  se  os
alunos  estão  capacitados  para  resolver  as  situações-problema  que  propõe.  Os  agentes  produtores  da  Prova,  membros  de  comissão
destinada  pelo  governo  para  cumprir  essa  tarefa,  formulam  o  Exame,  baseados  em  dados  coletados  pelos  testes  anteriores  e  seguindo
os  critérios  prescritos  pelo  regimento  que  norteia  as  práticas  educativas,  tanto  no  âmbito  pedagógico  quanto  institucional,  o  que  fornece
subsídios  para  a  formulação  de  questões  de  alcance  interdisciplinar  e  a  atividade  de  produção  de  texto.  Nosso  objetivo  é  traçar  um
panorama  das  questões  políticas  e  administrativas  que  interferem  e  podem  (re)direcionar  o  ensino  e,  a  partir  daí,  refletir  em  como  as
políticas  educacionais  se  estabelecem  e  se  colocam  como  organizadoras  e  orientadoras  das  práticas  pedagógicas  para  a  concepção  do
ensino  e  da  aprendizagem.  Para  que  esse  objetivo  se  concretize,  analisamos  a  Prova  não  somente  pelos  seus  aspectos  lingüísticos,
como  uma  organização  codificada  da  língua  com  mero  propósito  de  avaliação  da  prática  de  leitura  e  interpretação  dos  itens  avaliados,
mas  como  configuração  discursiva  resultante  de  uma  ação  humana  em  um  contexto  social  que  é  resultante  da  relação  de  múltiplos
aspectos  (físicos,  sociais,  históricos,  ideológicos,  políticos  etc.)  que  envolvem  a  organização  do  Exame.  Como  pressupostos  teóricos,
partimos  das  orientações  vygotskianas  e  bakhtinianas  que  fundamentam  a  teoria  sócio-interacionista  e  embasam  o  interacionismo
sócio-discursivo  e  o  modelo  de  análise  proposto  por  Bronckart  (1999;  2006).  Em  relação  à  análise,  metodologicamente,  centramo-nos
nos  aspectos  da  infra-estrutura  do  texto  para  descrevermos  a  planificação  geral  da  Prova,  tendo  em  vista  mencionar  a  organização  do
plano  textual  global  e  assim  podermos  desvelar  as  intenções  e  finalidades  dos  órgãos  governamentais,  assim  como  as  prováveis
conseqüências  do  Exame  para  a  comunidade.  Dessa  forma,  percebemos  que  o  ENEM,  como  um  todo,  está  subjacente  a  propósitos
políticos  e  burocráticos  do  Estado  que,  por  meio  de  estratégias  lingüísticas  e  discursivas,  manipula  as  ações  do  aluno  visando  à
realização  da  prova.  Os  resultados  obtidos  exercem  forte  influência  sobre  os  indivíduos  que  a  ela  se  submetem,  o  que  faz  da  ENEM  um
poderoso  fator  de  inclusão  ou  exclusão  social.
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Título: Implementação ou não de atividades experimentais em Biologia no ensino médio: as relações com o 
saber profissional baseadas numa leitura de Charlot

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073040002012025P2

Palavra Chave: Biologia, relações com o saber, atividades experimentais

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  volta-se  para  a  necessidade  de  analisar  as  razões  pelas  quais  os  professores  de  Biologia  fazem  ou
não  uso  de  atividades  experimentais  em  sua  prática  docente.  Para  isso,  apresenta-se  uma  leitura  dos  principais  pontos  do  referencial
teórico  de  Charlot,  que  considera  a  relação  com  o  saber  uma  resultante  de  um  circuito  de  relações  com  o  Eu,  com  o  Outro  e  com  o
Mundo.  A  metodologia  adotada  consistiu  na  aplicação  de  instrumentos  de  pesquisa  a  oito  professores  que  atuam  na  docência  de
Ciências  e  Biologia,  por  meio  de  entrevistas  gravadas  em  áudio.  Analisamos  os  resultados  sob  o  viés  do  referencial  de  Charlot,  como
substrato  para  a  discussão  que  se  pretendeu  desenvolver  sobre  a  relação  com  o  saber  profissional  dos  mesmos  e  o  uso  ou  não  de
atividades  experimentais.  Os  resultados  da  pesquisa  demonstram  que  as  relações  estabelecidas  nas  três  dimensões  propostas  por
Charlot  determinam,  em  grande  parte,  o  uso  ou  não  de  atividades  experimentais  pelos  professores.  
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071742020018003P5

Palavra Chave: cérebro, memória, memorização, compreensão.

Resumo:  Este  trabalho  tem  o  objetivo  de  averiguar  se  o  emprego  de  estratégias  de  memorização  auxilia  a  compreensão  leitora.  Nas
redes  neurais,  responsáveis  pela  formação  e  ativação  de  memórias,  os  conhecimentos  novos  interagem  com  os  já  armazenados,
modificando-os  ou  incorporando-se  a  eles,  construindo  as  memórias  (IZQUIERDO,  2002,2004).  A  compreensão  leitora  depende  em
grande  parte  da  memória.  Assim  sendo,  a  repetição  e  manipulação  de  palavras  e  estruturas  auxilia  a  ativação  dos  conhecimentos  do
leitor,  o  que  possibilita  a  construção  do  significado.  Buscando  comprovar  se  a  memorização,  definida  aqui  como  intenso  envolvimento
da  memória  com  o  texto,  pode  ser  utilizada  como  estratégia  para  a  compreensão  textual,  realizou-se  uma  pesquisa  com  um  grupo  de
alunos  do  primeiro  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  da  rede  pública  estadual  em  Santa  Cruz  do  Sul.  Foram  propostas  cinco  sessões
experimentais  constituídas  de  texto  para  leitura  e  variadas  estratégias  de  repetição,  manipulação  e  elaboração  de  partes  do  texto  e  de
seus  parágrafos.  Os  aprendizes  responderam  a  dois  testes  de  compreensão  leitora:  um  antes  das  cinco  aulas  (pré-teste)  e  outro  após  o
último  encontro  (pós-teste).  O  pré  e  o  pós-teste  foram  aplicados  também  a  um  segundo  grupo  de  alunos  que  freqüenta  a  mesma  série,
na  mesma  escola.  Os  resultados  obtidos  nos  dois  grupos  foram  comparados  e  analisados  quantitativa  e  qualitativamente.  O  estudo
quantitativo  comprovou  que  as  atividades  de  memorização  contribuíram  para  a  compreensão  leitora,  parcialmente.  Os  achados
qualitativos  evidenciaram  que  a  compreensão  foi  construída  com  o  auxílio  das  estratégias  de  memorização,  confirmando  o  objetivo
principal  desse  trabalho.
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Título: Violência na Escola: das ofensas ao delito penal. Uma análise na cidade de São Luis

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007120001010003P6

Palavra Chave: Violência na escola; Direitos Humanos; Políticas Públicas

Resumo:  Esta  pesquisa  investiga  com  se  configura  a  violência  no  âmbito  das  escolas  públicas  e  privadas  em  São  Luís,  a  partir  das
percepções  dos  alunos,  professores,  diretores  e  técnicos  administrativos.  Metodologicamente,  foram  utilizadas  as  abordagens
quantitativa  e  qualitativa,  por  meio  de  questionários  aplicados  aos  alunos  matriculados  no  segundo  ciclo  do  ensino  fundamental  e
ensino  médio,  nos  turno  matutino  e  vespertino  das  escolas  localizadas  em  bairros  considerados  como  violentos  e  não  violentos  e  de
grupos  focais,  realizados  com  lideranças  estudantis  das  mesmas  escolas.  A  complexidade  do  conceito  de  violência  é  evidenciada,  com
base  na  literatura  sobre  o  tema,  que  identifica  múltiplas  compreensões  e  tendências  explicativas.  São  discutidas  as  concepções  dos
sujeitos  pesquisados  acerca  da  violência  na  escola  e  suas  características,  destacando  os  pontos  de  encontro  e  desencontro  entre
enfoques  teóricos  e  essa  visão  e,  ainda,  as  percepções  desses  sujeitos  sobre  as  causas  da  violência  no  ambiente  escolar.  Ao  final,  são
caracterizadas  as  práticas  de  violência  no  cotidiano  da  escola,  no  que  diz  respeito  a  homicídios,  lesões  corporais,  brigas,
constrangimento  ilegal,  ameaças,  violência  sexual  (estupro,  tentativa  de  estupro  e  assédio  sexual),  uso  de  armas,  furtos  e  gangues,
identificando  autores  e  vítimas  dessas  ocorrências.
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Palavra Chave: surdez, LIBRAS, escrita, coesão, coerência

Resumo:  Este  trabalho  insere-se  no  campo  da  Lingüística  Interacional  e  tem  como  foco  de  interesse  analisar  a  produção  textual  escrita
de  surdos  bilíngües,  estudantes  do  Ensino  Médio,  direcionando  olhar  para  os  elementos  de  coesão  textual  presentes  nos  escritos  com  a
finalidade  de  compreender  as  especificidades  desse  processo  numa  escrita  que  tem  como  referência  não  a  oralidade,  mas  a  língua  de
sinais.  É  um  estudo  de  natureza  observacional  de  caráter  qualitativo  desenvolvido  com  cinco  jovens  surdos,  usuários  tanto  de  Língua
Portuguesa  como  de  Língua  Brasileira  de  Sinais,  na  faixa  etária  de  18  a  20  anos,  cursando  o  Ensino  Médio  de  instituições  particulares
da  cidade  do  Recife.  Defendemos  a  hipótese  de  que  a  escrita  de  surdos  não  segue  as  mesmas  construções  dos  ouvintes  que  se  apóiam
na  linguagem  oral  para  produzir  a  escrita.  Porém,  isso  não  significa  que  a  escrita  desses  sujeitos  não  apresente  elementos  de  coesão,
apenas  devemos  considerar  elementos  diferentes  daqueles  dos  ouvintes.  Os  dados  analisados  revelam  que  os  surdos  são  capazes  de
produzir  textos  coesos  e  coerentes.  Esperamos  que  os  dados  encontrados  possam  contribuir  para  o  surgimento  de  novo  olhar  sobre  a
produção  textual  do  sujeito  surdo  gerando  assim  uma  nova  perspectiva  de  ensino  para  os  surdos,  voltada  para  o  desenvolvimento  de
suas  habilidades  lingüísticas.
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Título: O contexto ambiental nos livros didáticos de química: o ciclo da água como tema estruturador

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072133053014002P8

Palavra Chave: Currículo;Ensino de Química;Contextualização;Livro didático;

Resumo:  Este  trabalho  investiga  o  currículo  planejado  para  o  professor  de  química  do  ensino  médio  a  partir  da  análise  de  livros
didáticos  de  química,  avaliados  pela  SEB/MEC,  em  2006.  Busca  identificar  como  tem  sido  tratado  o  contexto  ambiental,  a  partir  da
temática  da  água.  Verifica  se  a  água  é  assumida  como  tema  estruturador  para  desenvolver  conteúdos  pertinentes  ao  ensino  de  Química.
Mais  especificamente  foram  tomadas  como  objeto  de  análise  as  unidades  temáticas:  ciclo  da  água  na  natureza  e  perturbações  na
hidrosfera  produzidas  pela  ação  humana.  Procedeu-se  a  análise  documental  de  seis  coleções  de  livros  didáticos  selecionados  pelo
MEC,  por  meio  de  uma  análise  de  conteúdo.  Constatou-se  com  este  estudo  que  os  autores  e  as  respectivas  editoras  estão  procurando
inovar  tais  coleções  tendo  em  vista  o  discurso  oficial  dos  PCNEM,  introduzindo  o  contexto  ambiental,  porém  com  diferentes
abordagens.  Dois  livros  analisados  apresentam  a  água  como  tema  estruturador,  aproximandose  do  discurso  presente  no  PCN+  do
ensino  médio.  O  estudo  possibilitou  flagrar  a  diversidade  dos  livros  no  tocante  a  temática  da  água  sendo  que  nem  todos  tratam  do  ciclo
da  água  na  natureza,  menos  ainda  apresentando  uma  perspectiva  sistêmica.  Todos  introduzem  a  unidade  temática  Perturbações  na
Hidrosfera  Produzidas  pela  Ação  Humana,  sendo  a  mesma  enfatizada  pela  maioria  dos  autores  o  que  de  certa  forma  indica  um
alinhamento  à  perspectiva  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade
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Título: A Escolarização da Peça Sortilégio II- Misterio Negro de Zumbi Redivivo de Abdias do Nascimento

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071653001010022P7

Palavra Chave: afro-descendentes, adaptação da peça Sortilégio

Resumo:  Este  trabalho  é  uma  adaptação  para  o  Ensino  Médio,  em  forma  de  narrativa  ficcional,  de  parte  da  peça  Sortilégio-  Mistério
Negro  de  Zumbi  Redivivo.  de  Abdias  do  Nascimento.  O  escritor  tem  como  temática  no  seu  universo  literário  o  homem
afro-descendente,  seus  anseios,  conflitos,  lutas  e  conquistas.  A  peça  é  trabalhada  a  partir  da  temática  do  conflito  entre  a  cultura  de  duas
etnias:  a  afro-descendente  e  a  européia.  Nesse  sentido,  a  narrativa  ficcional  adaptada  é  feita  com  o  intuito  de  resgatar  nos  alunos
afro-descendentes  e  brancos  os  valores  de  herança  africana  e,  ao  mesmo  tempo,  levá-los  a  refletir  sobre  os  conceitos  estereotipados  e
os  preconceitos  sobre  a  cultura  africana  por  intermédio  da  mitologia  e  rituais  africanos.  A  narrativa  adaptada  está  escolarizada  e
dividida  em  módulos.  As  temáticas  de  cada  módulo,  juntamente  com  as  susgestões  que  os  encerra,  servem  de  base  para  que,  na  área
educacional,  o  professor  leve  os  alunos  a  pensarem  na  diversidade  étnico-racial,  aprendendo  a  compreendê-la  e  a  respeitá-la.  A
narrativa  ficcional  foi  aplicada,  com  êxito,  em  duas  escolas  de  Ensino  Médio  da  rede  pública  do  Distrito  Federal.
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Título: O Ensino Médio em Rede sob o olhar dos diferentes atores de uma comunidade escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074033001014001P0

Palavra Chave: Política públicaa; formação continuada de professores

Resumo:  A  meta  principal  desta  pesquisa  qualitativa  de  natureza  analítica  foi  contribuir  para  a  produção  de  conhecimento  na  área  de
formação  continuada  de  professores  da  escola  básica  (nível  médio),  por  meio  da  descrição  e  análise  crítica  das  repercussões  do
Programa  de  Formação  Continuada  para  Professores  do  Ensino  Médio  -  Ensino  Médio  em  Rede  -  (EMR)  numa  escola  da  rede  pública
estadual  na  qual  sou  professora  efetiva  há  dezessete  anos.  O  foco  desta  pesquisa  incide  sobre  a  1ª-  fase  do  Programa,  desenvolvido  em
escolas  de  ensino  médio  da  rede  pública  do  Estado  de  São  Paulo,  no  período  de  agosto/setembro  de  2004  a  julho  de  2005.  Os  dados
foram  coletados  a  partir  de  entrevistas  com  professor/as,  coordenadora  e  assistente  técnico-pedagógica,  de  observações  participativas
(principalmente  na  escola),  de  documentos  elaborados  (cartas  de  avaliação  do  Programa)  pelos  participantes  no  final  de  sua  1ª-  fase
(julho  de  2005)  e  dos  materiais  produzidos  para  o  desenvolvimento  do  Programa,  como  vídeos,  apostilas  e  CD  com  textos
complementares.  Os  objetivos  centrais  da  pesquisa  foram:  1)  analisar  o  Programa  Ensino  Médio  em  Rede  (EMR)  e  seu  referencial
teórico  numa  perspectiva  crítica;  2)  identificar  as  concepções  dos  professores,  da  professora  coordenadora  (PC)  e  de  duas  mediadoras
(uma  assistente  técnico-pedagógica  e  uma  supervisora)  sobre  as  políticas  públicas  atuais,  mais  especificamente,  sobre  o  Programa
Ensino  Médio  em  Rede  (EMR);  3)  individualizar  o  movimento  de  sua  inserção  numa  escola  da  rede  pública  estadual  sob  o  olhar  de
seus  diferentes  atores,  buscando  delinear  suas  repercussões,  seus  impactos,  suas  questões  polêmicas,  seus  pontos  positivos  e  suas
falhas.  A  partir  da  visão  imediata,  caótica  e  fragmentada  proporcionada  pelos  discursos  oficiais,  pelo  material  produzido  para  o
Programa,  pela  observação  participativa,  entrevistas  e  cartas  de  avaliação,  busquei  -  por  meio  de  aproximações  e  abstrações  sucessivas
viabilizadas  pelas  leituras  realizadas  -  analisar  o  material  coletado,  o  contexto  atual  e  o  referencial  teórico  adotado  pelo  Programa
(professor  reflexivo  e  pedagogia  das  competências)  numa  perspectiva  crítica.  Procurei  estabelecer  um  diálogo  com  vários
pesquisadores  que  apresentam  filiações  teóricas  distintas,  mas  que  permitiram  interpretar  os  depoimentos  e  movimentos.  A  análise  dos
dados  foi  feita  a  partir  de  referencial  na  área  de  políticas  públicas  e  formação  continuada  de  professores,  o  que  me  possibilitou
compreender  e  fundamentar  algumas  das  discussões  realizadas  pelos  professores,  bem  como  perceber  suas  articulações  com  as
questões  estruturais  do  mundo  globalizado  e  com  temas  historicamente  instigantes  na  área  educacional.  De  modo  geral,  todos  os  atores
envolvidos  realizaram  críticas  ao  programa  que  vão  desde  as  formas  como  as  políticas  são  pensadas  e  introduzidas  na  escola  até  as
imposições  teóricas  do  conteúdo  do  programa.  No  entanto,  alguns  ganhos,  não  objetivados  pelo  programa,  são  percebidos  como
ressignificando  as  práticas  instituídas  por  outras  políticas  públicas.  Por  exemplo,  a  sua  implementação  significou  um  avanço  para  a
transformação  da  HTPC  em  espaço  efetivo  para  a  formação  continuada  de  professores  no  âmbito  da  escola.  Em  suma,  a  postura  crítica
de  alguns  professores  à  proposta  do  Programa  foi  compreendida  como  uma  forma  de  resistência  política  em  defesa  da  escola  pública  e
do  trabalho  docente  que  não  podem  perder  seu  papel  histórico  e  sua  especificidade.
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Título: Contracepção de Emergência entre Adolescentes de Escolas Estaduais de Pernambuco

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071525004018008P0

Palavra Chave: Adolescência. Comportamento sexual. Métodos contraceptivos

Resumo:  Os  adolescentes  tornaram-se  alvo  de  grande  interesse  para  a  saúde  pública,  por  sua  representatividade  na  população  geral,
assim  como  pelas  conseqüências  da  maternidade  na  adolescência.  Grande  parte  das  pesquisas  está  voltada  para  o  comportamento
sexual  e  reprodutivo  dos  adolescentes,  nele  incluída  a  investigação  do  uso  dos  diferentes  métodos  contraceptivos.  Apesar  disso  são
escassos  os  estudos  sobre  contracepção  de  emergência,  como  método  de  prevenção  de  gravidez  indesejada  ou  inoportuna  e,
consequentemente,  de  abortamentos.  Com  o  objetivo  de  pesquisar  o  comportamento  sexual,  assim  como  o  conhecimento  e  o  uso  da
contracepção  de  emergência  entre  adolescentes  de  escolas  públicas,  procedeu-se  a  uma  revisão  da  literatura,  com  ênfase  nos  aspectos
sociais  e  éticos  da  disponibilização  desse  método  em  larga  escala.  Também  foram  apresentados  os  resultados  de  uma  pesquisa
realizada  no  estado  de  Pernambuco,  Brasil,  envolvendo  4.210  estudantes  do  ensino  médio,  com  idade  entre  14  e  19  anos,  de  ambos  os
sexos,  sobre  o  comportamento  sexual,  o  conhecimento  e  as  características  de  utilização  da  contracepção  de  emergência  nesse  grupo
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Título: Uma análise histórica do ensino profissional: do ensino artesanal à implantação do currículo por 
competências numa unidade da rede de ensino técnico estadual paulista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071433053014002P8

Palavra Chave: Educação Profissional; Ensino Técnico de nível médio, curríc

Resumo:  Este  trabalho  pretende  apresentar  a  implantação  do  currículo  por  competências  em  uma  unidade  da  rede  estadual  paulista,
partindo  inicialmente  de  uma  contextualização  histórica  do  ensino  profissional  no  Brasil,  chegando  até  o  enfoque  particularizado  da
escola  elencada,  que  constituiu  um  locus  para  a  trajetória,  e  posterior  implantação  do  currículo  por  competências  em  seus  cursos
técnicos  de  nível  médio,  e  em  seu  próprio  Ensino  Médio,  como  parte  das  políticas  neoliberais  voltadas  à  educação.  O  universo
investigado  foi  abordado  através  de  registros  escritos  de  natureza  oficial,  institucional  e  da  equipe  escolar,  tendo  como  ponto  de  partida
os  Planos  Escolares  anuais,  denominação  atribuída  aos  Projetos  Pedagógicos  Escolares,  na  instituição  a  qual  a  escola  enfocada
pertence.  Também  foram  analisadas  grades  curriculares  do  Ensino  Médio  e  do  Ensino  Técnico  de  nível  médio,  inseridas  na  legislação
vigente  de  diferentes  épocas.  Sendo  assim,  o  presente  trabalho  apresenta  uma  contextualização  histórica  e  cultural  do  Ensino
Profissional,  tendo  como  pano  de  fundo  o  cenário  da  educação  nacional,  com  a  inserção  cronológica  e  a  evolução  da  escola  locus  da
pesquisa,  para  que,  diante  de  considerações  e  exigências  verificadas,  fossem  apresentadas  reflexões  sobre  o  currículo  por
competências,  quanto  a  sua  identidade,  organização  e  valores  comungados  com  a  educação  básica  e  a  construção  de  profissionais
inseridos  no  mundo  do  trabalho,  em  constantes  mudanças  decorrentes  das  modificações  econômicas,  políticas  e  ideológicas  do  século
XX  até  os  dias  atuais.  Desta  forma,  esperou-se  chegar  a  algumas  constatações  a  respeito  da  identidade  e  relevância  social  do  currículo
por  competências,  nos  cursos  técnicos  de  nível  médio,  e  no  próprio  Ensino  Médio  da  escola  enfocada.
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Título: Programa de Formação Docente/MAGISTER-UFC: verso e reverso das Práticas Educativas do Ensino 
em Artes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073122001018001P9

Palavra Chave: formação de professores, ens.de artes, linguagens artísticas

Resumo:  Investigamos  neste  estudo  as  contribuições  e  os  limites  de  um  curso  de  formação  de  professores  em  serviço  em  nível
superior,  num  programa  Docente  –  Magister,  realizado  pela  Universidade  Federal  do  Ceará  -  UFC,  em  parceria  com  as  Secretarias
Estadual  e  Municipal  de  Educação,  atendendo  aos  preceitos  legais  instituídos  pela  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  nº.  9.394/96.
Neste  sentido  propomos  analisar  as  concepções  teóricas  e  metodológicas  dos  professores  licenciados  para  funcionarem  no  Ensino  de
Artes  e  Educação  Física,  sendo  que  neste  estudo  pesquisamos  somente  professores  que  lecionam  na  área  do  ensino  de  artes  em  suas
múltiplas  linguagens  artísticas  das  danças,  do  teatro,  da  musica  e  das  artes  visuais  e  audiovisuais.  Dessa  forma  analisamos  a  trajetória.
Pessoal,  acadêmica,  sócio-cultural  e  artista  dos  professores,  entrelaçando  os  saberes  acadêmicos  assimilados  na  formação  e  os  saberes
das  experiências  docentes,  no  sentido  de  percebermos  na  prática  da  docência  em  Artes  as  possibilidades  e  os  limites  da  construção  e
reconstrução  dos  conhecimentos  artísticos  nos  aspectos  teóricos  e  metodológicos.  Incursionamos  o  estudo  pela  trajetória  histórica  e
preceitos  legais  do  ensino  de  Artes  no  Brasil,  ressaltamos  as  habilidades  e  competências  desenvolvidas  pelos  professores  nesta  área  do
conhecimento..  Adotamos  a  análise  do  estudo  de  caso,  a  abordagem  da  pesquisa  qualitativa  para  a  coleta  dos  dados,  entrevistas
semi-estruturadas  com  dez  professores  de  Arte,  que  lecionam  no  ensino  médio  e  a  observação  no  lócus  da  sala  de  aula.  Os  resultados
da  pesquisa  apontam  para  mudanças  no  processo  de  ensinar  e  aprender  Artes,  evidenciando  a  contextualização  histórica,  saberes  e  os
fazeres  artísticos  voltados  para  a  proposta  triangular  de  Ana  Mãe  Barbosa  que  consiste  na  integração  ente  apreciação,  a  história  da  arte
e  os  fazeres  artísticos  e  culturais.  Dentre  as  linguagens  artísticas  vivenciadas  com  mais  freqüência  pelos  professores  destacaram-se  as
Artes  visuais  da  pintura,  do  desenho,  das  técnicas  mistas.  Quanto  à  avaliação,  os  professores  utilizam  a  participação  em  seminários  de
estudos  e  a  confecção  de  portifólios  como  forma  de  estímulo  à  pesquisa  pelos  alunos.  Apenas  três  professores  do  Ensino  Médio
trabalham  com  projeto  de  estudo,  os  demais  são  professores  polivalentes  do  Ensino  Fundamental.
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Título: Caminhos Cruzados de Fanny Abramovich: a Percepção da Narrativa pelo Leitor Jovem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073040004015014P3

Palavra Chave: Narrativa Junenil; Fanny Abramovich; Percepção.

Resumo:  Nas  últimas  décadas,  têm  se  intensificado  os  estudos  acerca  da  leitura.  Nesse  campo,  as  diversas  áreas  do  conhecimento  se
articulam  ou,  às  vezes,  isolam-se,  buscando  diminuir  a  distância  entre  os  jovens  e  o  livro  que  tem  dividido  espaço  com  o  DVD,  a
mídia,  os  jogos  eletrônicos  e  outros  atrativos  da  vida  moderna.  Todos  os  textos  podem  instigar  à  leitura,  mas  o  texto  literário,  farto  da
fantasia  necessária  e  indispensável  ao  homem,  reúne  características  que  vão  além  do  papel  pedagógico:  forma  pela  gratuita  capacidade
de  envolvimento  com  o  leitor.  É  neste  contexto  de  realidades  e  necessidades  que  esteve  pautada  esta  dissertação.  Nosso  objetivo  foi,  a
partir  da  Teoria  da  Estética  da  Recepção,  proposta  por  Hans  Robert  Jauss,  observar  a  recepção  da  obra  Cruzando  caminhos,  de  Fanny
Abramovich,  pelo  leitor  jovem,  por  meio  de  suas  habilidades  intrínsecas,  seu  conhecimento  de  mundo  e  suas  próprias  expectativas
diante  do  material  literário  em  mãos.  O  grupo  pesquisado  foi  composto  por  nove  jovens,  entre  15  e  18  anos,  moradores  de  um  bairro  de
classe  média  baixa  e  estudantes  do  ensino  médio  da  rede  pública  que,  por  meio  de  questionários,  registraram  suas  situações
econômicas  e  culturais  e  suas  impressões  de  leitura  da  obra  citada.  Os  instrumentos  de  registro  dos  dados  e  obras  de  Fanny
Abramovich,  de  Marisa  Lajolo,  de  Regina  Zilberman,  de  Hans  Robert  Jauss,  de  Ezequiel  Theodoro  da  Silva,  de  Antonio  Candido,  de
Robert  Escarpit,  entre  outros,  embasaram  este  trabalho.  Os  resultados  da  pesquisa  demonstraram  que  houve  o  cumprimento  das
funções  leitoras  por  parte  dos  sujeitos  da  pesquisa,  alicerçados  na  forma  de  construção  da  narrativa,  cujo  tema,  personagens  e,
principalmente,  a  linguagem  permitiram  a  aproximação  entre  leitor  e  obra.  
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Título: Possibilidades e limites da aprendizagem baseada em problemas de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071533004056079P0

Palavra Chave: Ensino de Biologia, resolução de problemas, aprendizagem

Resumo:  As  pesquisas  sobre  o  ensino  das  Ciências  da  Natureza  (Biologia,  Física  e  Química)  e  propostas  para  essa  área  apontam  para  a
necessidade  do  desenvolvimento  da  educação  cientifica  por  meio  de  conteúdos  contextualizados  com  o  cotidiano  dos  alunos,  com  a
história  e  filosofia  da  ciência  e  relação  entre  ciência/tecnologia/sociedade/ambiente  (CTSA).  Nesta  perspectiva,  o  ensino  de  Biologia
vem  sendo  discutido  em  relação  a  forma  como  os  conteúdos  são  apresentados  possibilitando  a  compreensão  da  ciência  integrada  e
relevante  ao  cotidiano  dos  alunos,  às  estratégias  de  ensino.  Nessa  discussão,  um  referencial  presente  tem  sido  a  concepção
construtivista  de  ensino  e  de  aprendizagem,  na  qual  os  conhecimentos  prévios  dos  alunos  e  o  desenvolvimento  de  atividades  que
possibilitem  a  construção  do  conhecimento  são  valorizados.  A  Aprendizagem  Baseada  em  Problemas  (ABP),  desenvolvida
inicialmente  em  escolas  de  Medicina,  é  uma  proposta  na  qual  a  aprendizagem  acontece  pela  resolução  de  problemas  com  grupos
pequenos  de  alunos  acompanhados  por  um  tutor.  Os  problemas  na  ABP  são  abertos  e  possibilitam  a  aprendizagem  contextualizada  de
conteúdos  científicos.  Desta  forma,  a  ABP  pode  trazer  contribuições  para  o  ensino  de  Biologia.  O  desenvolvimento  de  uma  proposta  de
ABP  para  o  Ensino  Médio  deve  levar  em  considerações  diferenças  que  existem  entre  esse  nível  de  ensino  e  o  nível  universitário.  Desta
forma,  objetivo  do  presente  trabalho  foi  analisar  uma  proposta  de  ABP  para  o  ensino  médio  e  suas  contribuições  para  o  ensino  de
Biologia,  identificando-se  limitações  e  adequações  necessárias  para  a  organização  das  atividades  nesse  nível  de  ensino  em  escolas
brasileiras.  Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  foi  elaborado  um  ciclo  com  três  problemas  de  zoologia,  desenvolvido  com  dois
grupos:  um  grupo  de  seis  alunos  (2005),  uma  turma  da  terceira  séria  do  Ensino  Médio  e  a  professora  de  Biologia  (2006).  Esta  pesquisa
qualitativa  caracterizou-se  como  um  estudo  de  caso.  A  coleta  de  dados  com  os  dois  grupos  ocorreu  por  meio  de  questionários,
entrevistas,  observação  e  coleta  de  material  elaborado  pelos  alunos.  Análise  dos  dados  envolveu  a  identificação  da  presença  das
características  e  dos  componentes  da  ABP  e  o  estabelecimento  de  três  categorias  de  análise,  permitindo-nos  perceber  que  a  proposta  foi
aceita  pelos  alunos  e  pela  professora  e  que  pode  trazer  contribuições  para  o  ensino  de  Biologia,  pois  possibilitou  a  apresentação  de
conteúdos  de  forma  contextualizada,  o  desenvolvimento  de  habilidades  de  resolução  de  problemas  e  interação  entre  os  alunos  em
atividades  em  pequenos  grupos.  A  análise  dos  dados  nos  permitiu  considerar,  ainda,  que  os  limites  da  proposta  estão  relacionados  com
a  quantidade  de  aulas  no  ensino  médio,  a  compreensão  da  importância  da  atividade  proposta  e  a  falta  de  compromisso  com  os  alunos.
A  análise  das  atividades  possibilitou-nos  perceber  a  necessidade  de  uma  nova  cultura  de  aprendizagem  na  qual  a  intenção  dos  alunos
seja  a  de  buscar  o  conhecimento.  O  desenvolvimento  de  uma  proposta  de  ABP  deve  ser  compreendido  pelo  professor  como  um
conjunto  de  estratégias  de  ensino  que  devem  ser  refletidas  e  adequadas  às  suas  necessidades  e  possibilidades  para  possibilitar  um
ensino  contextualizado  de  Biologia.
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Título: O professor e o Laboratório de Informática: navegando nas suas percepções

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073840001016001P0

Palavra Chave: Professores; Tecnologias Educacionais; Informática na Educação

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  analisar  a  percepção  de  alguns  professores  de  Ensino  Médio  em  relação  à  implantação  de  um
laboratório  de  informática  na  escola.  O  ambiente  de  estudo  foram  dois  colégios  estaduais  de  Ensino  Médio  do  município  de  Pontal  do
Paraná-PR.  A  implantação  do  computador  no  contexto  escolar  tem  gerado  muitos  conflitos,  dúvidas  e  críticas.  Não  existe  uma  receita
de  sucesso,  que  permita  um  uso  eficaz  das  ferramentas  tecnológicas,  baseada  unicamente  na  promessa  do  governo  de  modernizar  as
escolas,  portanto,  estudos  nesta  área  são  imprescindíveis.  Há  trinta  anos  o  governo  envia  computadores  para  as  escolas  e,  mesmo  que
estes  sejam  sempre  recebidos  com  entusiasmo,  poucas  vezes  têm  saído  das  embalagens  permanecendo  alheio  do  projeto  pedagógico  da
escola,  o  que  demonstra  que,  apesar  do  computador,  estar  onipresente  na  sociedade  do  conhecimento,  ainda  não  está  consolidado  no
nosso  sistema  educacional.  Esta  pesquisa  se  deu  como  uma  investigação  qualitativa,  os  instrumentos  de  coleta  de  dados  utilizados
foram  um  questionário  e  entrevista,  aplicados  aos  professores  de  ensino  médio  dos  colégios  estudados.  Os  resultados  mostraram  que  os
professores  estão  receptivos  à  implantação  do  computador  na  escola,  acreditando  que  este  pode  ser  seu  aliado  no  processo  de
ensino-aprendizagem.  Entretanto,  a  pesquisa  apontou  também  a  falta  de  preparo  pedagógico  do  professor  como  um  dos  obstáculos  para
a  utilização  do  computador,  revelando  a  necessidade  de  um  maior  conhecimento,  não  só  sobre  como  o  equipamento  funciona,  mas
também,  sobre  quais  programas  utilizar  e  quais  metodologias  adotar,  atribuindo  estas  dificuldades  à  falta  de  participação  destes
mesmos  professores  no  processo  de  implantação  do  laboratório  de  informática  nas  suas  escolas.
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Título: A Construção do sentido da Escola para os Estudantes Indígenas do Ensino Médio da Reserva 
Francisco Horta Barbosa -  Dourados/MS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071551002019002P3

Palavra Chave: Escola indígena; estudantes indígenas; identidades

Resumo:  Esta  dissertação  insere-se  na  linha  de  pesquisa  Diversidade  Cultural  e  Educação  Indígena  do  Programa  de  Mestrado  em
Educação  da  Universidade  Católica  Dom  Bosco  /  UCDB.  A  pesquisa  teve  como  objetivo  compreender  como  foi  construído  o  sentido
de  escola  para  os  estudantes  indígenas  do  Ensino  Médio,  da  Reserva  Francisco  Horta  Barbosa  –  Dourados/MS,  tendo  em  vista  os
sentidos  por  eles  estabelecidos.  O  encaminhamento  da  pesquisa  passou  por  dois  momentos  específicos,  porém  complementares:  no
primeiro  momento  foi  realizado  um  estudo  bibliográfico,  baseado  nas  áreas  de  conhecimento  de  Educação,  Antropologia  e  História,
sobre  educação  escolar  e  educação  escolar  indígena,  tendo  como  eixo  norteador  a  cultura.  No  segundo  momento  foi  realizado  um
estudo  documental  da  Escola  Estadual  Intercultural  Guateka  –  Marçal  de  Souza,  localizada  na  aldeia  Jaguapirú  e  a  coleta  de  dados  com
os  Estudantes  do  Ensino  Médio.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  através  de  questionários,  entrevistas,  observações  e  histórias  de  vida,
buscando  contemplar  o  objetivo  deste  estudo.  A  pesquisa  evidencia  que  a  construção  do  sentido  de  escola  para  os  estudantes  está
ligada  ao  contexto  histórico  e  as  transformações  sociais,  políticas  e  econômicas  da  aldeia  vivenciadas  num  espaço  de  fronteiras.
Pode-se  dizer  que  o  sentido  da  escola  para  os  estudantes  indígenas  do  Ensino  Médio  parece  responder  a  um  desafio  padrão,  todos  vêem
na  escola  o  espaço  de  formação  para  contribuir  para  desenvolvimento  social  e  econômico  da  comunidade,  buscando  capitalizar  bens
materiais  e  ter  ascensão  social.  A  construção  do  sentido  da  escola  é  um  processo  contínuo,  sempre  em  reelaboração,  produzido
historicamente  e  no  dia  a  dia  dos  estudantes,  fruto  das  incertezas  e  contradições  “do  que  eu  sou”  e  o  “que  eu  quero  ser”.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073542005019009P1

Palavra Chave: história da literatura e escola

Resumo:  O  presente  trabalho  é  uma  pesquisa  de  campo  que  se  propõe  investigar  qual  o  conceito  de  história  da  literatura  que  norteia  o
ensino  literário  das  escolas  de  Ensino  Médio  de  Porto  Alegre.  Ao  mesmo  tempo,  procura  apontar  indicativos  para  uma  nova
abordagem  da  disciplina  literatura  no  Ensino  Médio,  recorrendo  aos  pressupostos  teóricos  de  historiadores  contemporâneos  que
repensam  a  história  da  literatura  colocando  em  discussão  a  periodização  e  a  classificação  linear.  Procurou-se  analisar  os  materiais
referentes  à  disciplina  de  literatura  no  Ensino  Médio,  para  tanto  se  levantam  os  documentos  que  gerenciam  o  Ensino  Médio  que  são  os
Paramentos  Curriculares  Nacionais,  os  planos  de  conteúdos,  assim  como  as  leituras  literárias  e  respectivas  metodologias,  e  também  o
livro  didático  indicado  para  os  três  anos  do  Ensino  Médio  do  ano  de  2005,  que  formam,  portanto,  o  corpus  que  serve  de  subsidio  para
análise  e  interpretação.  O  mesmo  foi  coletado  em  quatro  escolas,  as  quais  se  dispuseram  a  participar  e  contribuir  com  a  pesquisa.  A
estrutura  formal  do  trabalho  é  composta,  além  da  introdução,  que  procura  situar  a  investigação  em  aspectos  textuais,  de  três  capítulos,
os  quais  obedecem  as  seguintes  seqüências:  primeiro,  busca-se  mostrar,  através  dos  pressupostos  teóricos,  a  literatura  e  ensino,  a
história  da  literatura  na  visão  contemporânea  e  também  a  descrição  das  pesquisas  e  as  escolas  que  participaram  dela.  No  segundo
capitulo,  evidenciam-se,  através  das  descrições  dos  materiais  levantados  o  conceito  da  história  da  literatura  que  se  encontra  nas  quatro
escolas  investigadas.  No  terceiro  capitulo  se  reserva  para  analisar  as  percepções  encontradas  no  corpus  descrito  e  para  propor
indicativos  que  ofereçam  uma  nova  abordagem  da  disciplina  literatura  no  Ensino  Médio.  Deixa-se,  para  as  palavras  finais,  as
considerações  que  se  julgam  significativas,  procedentes  dos  resultados  desta  pesquisa.  
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007540004015023P2

Palavra Chave: Ecologia, Educação Ambiental, Livro Didático, Metáfora

Resumo:  Esta  dissertação  teve  como  objetivo  analisar  as  analogias  e  metáforas  de  12  livros  didáticos  acerca  de  Ecologia  e  Educação
Ambiental;  4  livros  de  1ª  a  4ª  séries  do  Ensino  Fundamental;  4  livros  de  5ª  a  8  séries  do  Ensino  Fundamental  e  4  livros  do  Ensino
Médio.  Metodologicamente  realizamos  o  exame  retórico  dos  temas  ecologia  e  educação  ambiental  incluindo  as  ilustrações  presentes
nos  livros.  Como  conclusão  obtivemos:  a)  as  metáforas  harmonia  e  equilíbrio  da  natureza  conferem  às  coleções  analisadas  concepções
errôneas  de  ecossistema  e  ambiente;  b)  as  metáforas  população,  comunidade,  a  noção  de  ecossistema,  nicho,  habitat,  rede,  teia  são
reduzidas  à  analogia  de  indivíduo,  contradizendo  o  conceito  de  ecologia  e  ecossistema  que  tratam  de  dinâmicas  populacionais  e  não
individuais.
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Título: Fatores associados à iniciação do tabagismo em adolescentes de escola pública e Privada da cidade de 
Cuiabá

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071450001019010P7

Palavra Chave: tabagismo, adolescente; fatores de risco

Resumo:  Introdução:  A  adolescência  é  o  período  de  maior  risco  para  a  iniciação  às  drogas  lícitas  e  ilícitas,  existindo  uma  gama  de
fatores  complexos  e  inter-relacionados  para  sua  iniciação.  Objetivo:  Identificar  os  fatores  associados  á  iniciação  do  tabagismo  em
adolescentes.  Métodos:  Estudo  transversal,  com  todos  os  alunos  matriculados  na  5ª,  6ª,  7ª  e  8ª  série  do  ensino  fundamental  e  no  1º  ano
do  ensino  médio,  de  uma  escola  da  rede  pública  e  outra  da  rede  privada  do  município  de  Cuiabá/MT.  Para  a  coleta  dos  dados  foi
utilizado  um  questionário  não  identificado  e  auto-aplicado,  onde  foram  levantados  dados  sociodemográficas  dos  adolescentes  e  de  seus
familiares,  além  de  questões  relacionadas  ao  estilo  de  vida  dos  adolescentes,  de  seus  familiares  e  amigos.  O  nível  socioeconômico  das
famílias  dos  estudantes  foi  avaliado  pelo  instrumento  da  Associação  Brasileira  de  Empresas  de  Pesquisa,  em  função  de  bens  e
escolaridade  do  chefe  da  família,  classificado  em  categorias,  as  quais  foram  posteriormente  agrupadas,  para  efeito  de  análise,  em  A-B
(mais  elevado),  C  (intermediário),  D-E  (mais  baixo).  Para  as  análises  descritivas  iniciais  foram  calculadas  as  freqüências  dos  eventos
ocorridos.  Na  análise  bivariada,  a  razão  de  prevalência  e  seu  respectivo  intervalo  de  confiança  foi  utilizada  para  verificar  a  associação
entre  a  variável  dependente  (experimentação  do  cigarro)  e  as  demais  variáveis  estudadas.  A  seguir,  por  intermédio  da  regressão
logística  binária,  as  variáveis  foram  incluídas  em  blocos,  utilizando  a  modelagem  hierárquica.  Resultados:  Foram  analisados  2.883
adolescentes  (56,6%  da  escola  pública  e  43,4%  da  escola  privada).  Os  alunos  da  escola  pública  e  privada  tinham  em  média  15,2  e  13,5
anos  de  idade,  respectivamente,  sendo  maior  a  proporção  de  meninas  (53,1%)  do  que  de  meninos  (46,9%).  Identificou-se  uma
prevalência  de  experimentação  de  30,2%.  Após  análise  estatística  multivariada  os  fatores  que  se  mostraram  associados  à
experimentação  do  tabagismo  nos  adolescentes  foram:  menor  nível  de  escolaridade  da  mãe  (OR  =  2,44;  IC  =  1,72-3,47);  menor  nível
socioeconômico  (OR  =  1,39;  IC  =  1,01-1,93);  estudar  na  escola  pública  (OR  =  1,56;  IC  =  22-2,00);  estar  no  1º  ano  do  2º  grau  (OR  =
3,45;  IC  =  2,63-4,54);  estudar  no  período  noturno  (OR  =  2,44;  IC  =  1,85-3,22);  ter  pais  separados  (OR  =  1,23;  1,02-1,49);  já  ter  sido
reprovado  na  escola  (OR  =  2,17;  1,78-2,70);  ter  amigos  (OR  =  3,75;  2,99-4,70)  e  irmãos  fumantes  (OR  =  2,44;  1,82-3,27)  e  ser  mais
velho  (17  a  20  anos)  (OR  =  2,44;  1,39-4,17).  Conclusão:  Os  fatores  associados  à  iniciação  do  tabagismo  entre  os  adolescentes  foram:
menor  escolaridade  da  mãe,  menor  nível  socioeconômico  da  família,  estudar  na  escola  pública,  estar  freqüentando  a  7ª,  8ª  série  e  1º
ano  do  2º  grau,  estudar  no  período  noturno,  já  ter  sido  reprovado  na  escola,  ter  amigos  e  irmãos  fumantes  e  pertencer  à  faixa  etária
mais  elevada.  
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Título: Tribos de Adolescentes e suas Significações sobre Conhecimento

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007442009014002P2

Palavra Chave: Conhecimento, adolescente, sociedade, escola.

Resumo:  No  período  da  adolescência  ocorrem  transformações  bem  visíveis  no  comportamento.  Nessa  fase,  as  tribos  funcionam  como
um  ritual  de  reconhecimento,  passando  a  ser  o  aspecto  marcante  deste  período  e  deixando  de  lado  a  ressignificação  do  conhecimento
recebido  na  educação  formal.  Esta  dissertação  apresenta  um  estudo  sobre  o  comportamento  dos  adolescentes  pertencentes  a  tribos
urbanas,  alunos  de  uma  escola  particular  de  Vacaria  e  suas  significações  sobre  conhecimento.  A  pesquisa  busca  compreender  o
significado  do  conhecimento  para  os  jovens,  levando  em  conta  suas  experiências  pessoais,  principalmente  apoiadas  na  vivência
escolar,  através  da  relação  professor-aluno.  Inscritos  nas  culturas  juvenis  de  seu  tempo,  esses  jovens  participam  de  redes  grupais  onde
afirmam  suas  identidades,  condição  que  se  refere  a  uma  escolha  e  a  modos  de  vida,  muito  mais  que  a  uma  condição  biológica.  Para
realização  da  pesquisa  foram  entrevistados  doze  jovens  de  idades  entre  quatorze  e  dezoito  anos,  de  ambos  os  sexos,  freqüentadores  do
ensino  fundamental  (anos  finais),  ensino  médio  e  curso  normal,  buscando  compreender  suas  trajetórias,  experiências  escolares,  visão
de  sociedade  e  futuro.  O  estudo  apoiou-se  nos  referenciais  teóricos  apresentados  por  L.  S.  Vigotski,  J.  Piaget,  H.  Wallon,
especialmente  para  as  questões  relativas  à  construção  do  conhecimento  e  comportamentos  da  adolescência.  Relativamente  às  tribos
urbanas,  a  abordagem  baseou-se  em  Michel  Maffesoli.  Duarte  Júnior  contribuiu  com  seus  escritos  para  que  se  fundamentasse  a
importância  do  saber  sensível,  num  mundo  pensado  de  forma  apenas  inteligível.  No  entrecruzamento  dos  autores  citados  com  outros
autores  complementares,  das  reflexões  pessoais  com  todo  material  recolhido,  foi  possível  perceber  as  construções  realizadas  pelos
jovens,  apoiando-se  no  método  fenomenológico,  do  qual  resultaram  as  essências:  “o  significado  do  conhecimento  para  os
adolescentes”;  “escola:  convivendo  com  o  saber  sensível  e  o  conhecimento  inteligível”  e  “tribos:  tempo  de  compreender”.
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Título: Orientação Profissional: o Sentido das Imagens e os Olhares que sentem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007242009014002P2

Palavra Chave: Significado, adolescentes, orientação profissional, imagem

Resumo:  Este  trabalho  investiga  o  que  significa  para  os  adolescentes  sua  participação  em  oficinas  de  orientação  profissional.  Durante
os  encontros,  provocou-se  as  expressões  adolescentes  para  entender  o  significado  da  proposta  metodológica  de  orientação  profissional.
A  oficina  foi  distribuída  em  onze  encontros,  com  dinâmicas  de  sensibilização,  exploração,  autoconhecimento,  jogos,  produções
textuais  e  produções  plásticas.  Participaram  da  oficina  nove  alunos  concluintes  de  uma  escola  de  ensino  médio,  seis  meninas  e  três
meninos.  Os  critérios  de  participação  foram,  fundamentalmente,  a  vontade  e  a  disponibilidade.  Os  jovens,  por  meio  de  material
escolhido,  expressaram  por  textos  iconográficos  o  que  significou  para  eles  a  participação  nestas  atividades  de  orientação  profissional.
A  interpretação  dos  textos  deu-se  com  base  na  leitura  transtextual  singular,  segundo  Ormezzano  (2001).  Com  a  leitura  das  imagens
constatou-se  que  a  participação  na  oficina  de  orientação  profissional  significou  para  esse  grupo  de  alunos  um  espaço  de  escuta  às  suas
perguntas.  Nos  momentos  de  reflexão  sobre  si  e  sobre  as  profissões,  os  adolescentes  foram  se  descobrindo  e  construindo  a  identidade
ocupacional.
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Título: Os Sentidos das Drogas na Sociedade Contemporânea:ecos entre os jovens e a família

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007728003012004P7

Palavra Chave: Drogas, Substâncias Psicoativas, Imaginário, Família

Resumo:  Combina-se  nesta  dissertação  ensaio  reflexivo  sobre  o  imaginário  com  relação  às  drogas  e  como  esse  rebate  sobre  as
famílias,  considerando  tais  construtos  na  atualidade,  o  sentido  de  inseguranças,  culpas  e  onipotências  e  o  pouco  investimento  em
compreender  a  juventude  como  rito  de  passagem,  suas  angústias  e  sentidos  da  fratria  assim  como  da  socialização  por  ethos
contemporâneo  de  consumismo,  individualismo  e  buscas.  Insiste-se  na  proposta  de  estudiosos  que  as  SPAs  (substâncias  psicoativas)
conjugam  histórias  de  vidas,  ambiências  e  condicionamentos  macro  referenciados,  contudo  a  tendência  é  redução  no  plano  de  senso
comum  de  tais  níveis  analíticos  como  também  da  diversidade  de  usuários.  Na  dissertação  após  tais  debates  sobre  imaginário,
historiação  sobre  drogas,  discursos  competentes,  especializados  de  diversas  disciplinas,  volta-se  para  o  empírico,  tendo  como  foco
alunos  dos  últimos  anos  do  ensino  fundamental  e  do  ensino  médio  em  Salvador  procedendo  a  uma  leitura  própria  de  pesquisa  realizada
sobre  o  tema  drogas  e  escola  (CASTRO  e  ABRAMOVAY,  2002).  
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Título: Arte em papel Machê e Papietagem e o Papel do Educador em Arte: Uma trajetória rumo à 
sensibilização e conscientização ambiental
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Palavra Chave: arte, educação ambiental, interdisciplinaridade

Resumo:  Inserido  na  linha  de  pesquisa  História  das  Culturas  e  das  Artes  nas  Sociedades  Contemporâneas,  este  trabalho  buscou
integrar  arte  e  educação  ambiental  numa  proposta  interdisciplinar  realizada  em  uma  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  em  São  Paulo.
Objetivando  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  uma  consciência  ambiental  por  meio  do  fazer,  do  lúdico  e  do  sensível  em
arte-educação,  propusemo-nos  desenvolver  atividades  didáticas  que  fomentassem  a  reutilização  e  reciclagem  de  papel,  gerando
trabalhos  que  pudessem  ser  utilizados  como  referência  de  pesquisa  em  aulas  de  artes.  Partimos  do  pressuposto  de  que  é  importante
trabalhar,  no  ensino  de  arte,  atividades  relacionadas  ao  papel  reutilizado  e  reciclado,  mais  especificamente  o  papel  machê  e  papietagem
como  material  de  reaproveitamento  do  papel  em  suas  múltiplas  possibilidades  no  fazer  artístico,  a  fim  de  contribuir  para  o
desenvolvimento  da  conscientização  ambiental.  Para  tanto,  realizamos  pesquisa  bibliográfica  para  fundamentar  teoricamente  o  estudo
que  teve  como  base  autores  que  abordam  a  História  da  Arte,  a  Educação  Ambiental  e  a  Educação.  Buscamos  contextualizar  este  estudo
abordando  os  vários  períodos  da  arte  e  estabelecer  relações  entre  arte,  educação  e  meio  ambiente.  Tratamos  também  da  história  e
reciclagem  do  papel  e  da  utilização  do  papel  machê  e  papietagem  em  obras  produzidas  por  artistas  e  artesãos  que  têm  uma  preocupação
ecológica,  bem  como  procuramos  entender  o  uso  das  colagens  em  obras  de  arte,  não  como  ampliação  da  arte,  mas  como  uma
consciência  da  realidade.  Recorremos  à  metodologia  qualitativa,  mais  especificamente  a  pesquisa  ação,  por  se  tratar  de  pesquisa  social
com  base  empírica  na  qual  os  pesquisadores  e  participantes  interagem  de  modo  participativo.  Concluímos  que  o  papel  do  educador  em
arte  é  fundamental  e  as  práticas  educativas  com  reutilização  e  reciclagem  de  papel  são  possíveis  de  aplicabilidade  nas  escolas  e  que  por
meio  delas  se  obtém  mudanças  de  comportamento  que  contribuem  para  aquisição  de  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  voltados
para  a  integração  Homem  e  Natureza.

Data Pesquisa: 22/1/2009

Autor: Marlene Costa Arantes

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 22/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.743 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1744

Título: "...No sentido de entender as coisas melhor" - Uma história singular de um fazer coletivo - EJA/RS
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Palavra Chave: núcleo de EJA, globalização, educação

Resumo:  Nesta  pesquisa  buscamos  registrar  uma  leitura  de  mundo  permeada  pela  leitura  da  palavra,  englobando  a  Política  Pública  de
Educação  de  Jovens  e  Adultos  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  do  período  1999/2002,  e  o  olhar  do  público  que  freqüentou  o  Núcleo
Estadual  de  EJA  e  de  Cultura  Popular  de  Ijuí  durante  a  construção,  a  implantação  e  o  desenvolvimento  da  referida  política.
Inicialmente,  elaboramos  uma  breve  análise  da  influência  da  globalização  no  contexto  educacional  e  no  cotidiano  de  pessoas  pouco  ou
não-escolarizadas;  perpassamos  por  colocações  de  diversos  autores  relativas  às  políticas  públicas  de  EJA  e  a  legislação  pertinente  à
modalidade.  A  seguir,  compomos  uma  narrativa  comentada  da  PPEJA/RS,  construída  e  implementada  no  período  referido.  Abordamos
o  processo  de  sua  elaboração  em  termos  de  Programa  de  Governo,  nos  debates  da  Constituinte  Escolar,  em  momentos  específicos  com
educandos/as  e  educadores/as  da  EJA.  Buscamos,  do  mesmo  modo,  retratar/comentar  ações  de  implementação  da  política:  o  cenário
encontrado,  a  inclusão  da  modalidade  nos  documentos  escolares,  a  criação  dos  Núcleos  Estaduais  de  EJA  e  Cultura  Popular,  e  das
dificuldades  surgidas  na  consecução  da  mesma.  Para  dar  conta  deste  processo  utilizamo-nos  de  diversas  bibliografias  publicadas
no/sobre  o  período,  relatórios  internos  da  equipe  da  SEE,  vídeos  institucionais  e  acervos  particulares,  dados  do  IBGE  e  INEP,  bem
como  dos  textos  legais  que  regiam  ou  regem  a  EJA.  Num  segundo  momento,  apresentamos  um  estudo  local,  de  Ijuí  e  região  enquanto
desdobramento  da  PPEJA/RS,  mais  especificamente  no  NEEJACP/Ijuí.  Buscamos  construir  respostas  as  indagações:  O  que  traz  de
volta  aos  bancos  escolares  um  número  expressivo  de  pessoas  jovens  e  adultas?  Como  estas  pessoas  vêem  o  processo  educativo,  quando
nele  inseridas?  Após  dois  ou  mais  anos  de  conclusão  da  escolarização  básica,  via  EJA,  como  revêem  suas  expectativas  iniciais?  Que
análises  fazem  da  EJA  frente  à  sua  trajetória  particular,  na  sociedade/comunidade  local/regional,  nas  questões  pertinentes  ao
trabalho/emprego?  Na  investigação  fizemos  uso  basicamente  de  duas  metodologias:  análise  de  fichas  (do  período  em  estudo  e
imediatamente  posterior  –  sob  forte  influência  do  primeiro)  e  entrevistas  dirigidas  (História  Oral  temática).  Estruturamos  o  estudo  em
três  sessões.  Na  primeira,  trabalhamos  com  as  expectativas  dos/das  educandos/as.  Como  fonte  de  dados,  utilizamos  “Fichas  de
Inscrição”  e  “Fichas  de  Matrícula”  do  Núcleo  (Arquivos  do  NEEJACP/Ijuí),  com  dados  de  inscritos  ou  matriculados  no  período  2001  a
2004.  Selecionamos,  reprografamos  e  tabulamos  um  total  de  cento  e  setenta  e  cinco  fichas,  com  foco  nas  questões  “Que  motivos  o
levaram  a  matricular-se  no  Núcleo?”  e  “Por  que  procurou  o  Núcleo  de  EJA  e  Cultura  Popular?”  Na  continuidade,  nos  utilizamos  de
Fichas  de  Avaliação  (do  curso,  da  Instituição,  da  equipe  do  Núcleo)  e  Auto-avaliação,  preenchidas  por  ejandos  e  ejandas  no  decorrer
do  curso  regido  pela  Política  Pública  de  EJA  99/02.  Recortamos,  destes  instrumentos,  depoimentos  que  dizem  das  leituras  feitas  pelos
sujeitos  no  decorrer  do  processo  de  escolarização  quanto:  ao  acesso  e  à  freqüência;  aos  educadores  e  educadoras;  à  conciliação
trabalho-estudo;  às  diferenças  de  faixa  etárias  nos  Grupos  de  Aprendizagem;  ao  autoconhecimento  e  aos  bloqueios;  ao  trabalho  em
grupos;  aos  conteúdos,  as  disciplinas  e  as  avaliações  e  aos  espaços  do  NEEJACP.  A  seguir,  temos  entrevistas  dirigidas  com
cidadãos/ãs  egressos/as  do  Núcleo,  que  realizaram  sua  formação  em  nível  fundamental  e/ou  médio  e  fazem  parte  do  grupo  que
“inaugurou”  a  instituição  e  que  trilharam  itinerários  diversos,  tais  como:  mantiveram-se  nas  mesmas  funções  exercidas  antes  do  curso;
conseguiram  e/ou  mudaram  de  emprego;  evoluíram  na  carreira  profissional;  cursaram  ou  cursam  Ensino  Técnico;  cursaram  ou  cursam
o  Ensino  Superior.  Subsidiaram  as  reflexões  entre  a  PPEJA/RS  (1999/2002)  e  os  dados  fornecidos  pela  pesquisa  com  ejandos,  o
suporte  teórico  da  Educação  Popular,  especialmente  com  Paulo  Freire  e  Milton  Santos.
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Título: Literatura no vestibular: a leitura literária pelo método recepcional na 3a série do ensino médio
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Palavra Chave: Vestibular - literatura - ensino médio

Resumo:  Este  estudo  sobre  o  ensino  de  literatura  no  nível  médio  de  escolaridade  possibilitou  verificar  que  os  alunos  apresentam
dificuldades  na  aprendizagem  da  literatura  devido  a  um  distanciamento  entre  as  formas  de  abordagem  do  texto  literário  em  sala  de  aula
e  o  que  se  espera  deles,  enquanto  candidatos  a  uma  vaga  na  universidade  através  da  avaliação  que  é  feita  pelos  exames  vestibulares.
Assim,  julgou-se  viável  e  pertinente  a  utilização  de  um  método  de  ensino  de  literatura  que  privilegiasse  o  estudo  e  análise  de  textos
literários  considerando  o  papel  do  leitor  e  o  contexto  social  de  produção  e  uso  da  literatura,  ou  seja,  o  método  recepcional,  buscando
atender  às  expectativas  dos  alunos  da  3a  série  do  ensino  médio  que  pretendem  concorrer  a  uma  vaga  na  universidade.  Além  de  analisar
algumas  questões  das  provas  de  literatura  dos  exames  vestibulares  das  três  universidades  públicas  da  Paraíba,  este  trabalho  inclui
também  uma  descrição  das  atividades  referentes  ao  romance  São  Bernardo  de  Graciliano  Ramos  que  constam  em  cinco  manuais  de
literatura  do  ensino  médio  e  uma  proposta  de  leitura  do  referido  romance  numa  perspectiva  de  leitura  comparada  com  o  romance  inglês
O  Morro  dos  Ventos  Uivantes  de  Emilly  Brontë.
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Título: A Participação dos Estudantes na Gestão da Escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072653001010001P0

Palavra Chave: Gestão da escola pública. Participação estudantil

Resumo:  A  presente  dissertação  analisa  a  participação  dos  estudantes  em  duas  escolas  de  Ensino  Médio  da  Rede  Pública  de  Ensino  do
Distrito  Federal.  O  trabalho  compõe  um  grupo  de  pesquisas  da  área  de  Política  e  Gestão  da  Educação  Básica  da  Universidade  de
Brasília,  que  tem  o  propósito  de  investigar  a  participação  dos  diversos  segmentos  da  comunidade  escolar  na  gestão  da  escola  pública.
Além  de  apresentar  uma  revisão  bibliográfica  com  questões  teóricas  referentes  aos  conceitos  de  Estado,  com  maior  ênfase  no  Estado
Patrimonialista,  à  democratização  da  educação  no  Brasil  e  no  Distrito  Federal  e  à  participação  estudantil,  o  trabalho  busca  verificar  de
que  maneira  se  concretiza  a  participação  dos  discentes  nos  diversos  espaços  possíveis  de  atuação  na  dinâmica  da  escola,  tais  como:
Conselho  de  Classe,  Conselho  Escolar,  Grêmio  Estudantil  e  outros.Verificou-se  que  a  dominação  tradicional,  na  vertente
patrimonialista,  em  maior  ou  menor  grau,  se  manifesta  no  cotidiano  da  escola,  interferindo  nas  ações  dos  seus  diversos  atores  e
influenciando  as  formas  de  participação  dos  estudantes.  Também  ficou  evidenciado  que  os  estudantes  possuem  baixo  grau  de
autonomia  e  a  participação  está  mais  no  campo  da  execução.  Buscou-se  usar  um  olhar  dialético  ao  analisar  a  participação  dos
estudantes,  que  foi  classificada  em  três  grupos:  a  participação  autônoma,  a  participação  tutelada  e  a  participação  negada.
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Título: Investigando a utilização de gráficos cartesianos como ferramenta para compreensão do conceito de 
movimento na 1ª série do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007625003011012P1

Palavra Chave: Gráficos cartesianos, ensino médio

Resumo:  Não  consta  resumo.
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Título: Informática Educativa: Perspectiva de Qualificação do diálogo Pedagógico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007742009014002P2

Palavra Chave: Diálogo pedagógico, informática educativa, currículo

Resumo:  Este  trabalho  tem  por  objeto  uma  experiência  de  pesquisa  de  interação  entre  professor,  estudantes  e  tecnologias  mediante  o
desenvolvimento  de  um  projeto  de  uma  escola  da  cidade  de  Santa  Rosa-RS.  O  estudo  objetivou  verificar  como  se  estabelecem  as
relações  dialógicas  entre  professor  e  estudantes  e  entre  estudantes  diante  do  uso  do  computador  em  atividades  pedagógicas.  Entende-se
por  diálogo  pedagógico  a  interação  de  significados  entre  professores  e  estudantes  e  entre  estudantes  a  qual  proporciona  a  emancipação
educativa,  pois  facilita  o  processo  de  ensino-aprendizagem.  Já  as  tecnologias  da  informação  e  comunicação  necessitam  de  um  ambiente
propício  para  a  apropriação  pedagógica  por  parte  dos  professores  e  estudantes,  em  busca  da  superação  do  mito  da  informática  na
escola,  em  outras  palavras,  superar  a  ilusão  de  que  a  presença  de  computadores  resolveria  os  problemas  pedagógicos  escolares.  Para
tanto,  realizou-se  na  Oficina  de  Informática  Educativa  (OIE),  composta  por  estudantes  dos  primeiro  anos  do  Ensino  Médio  e  pelo
professor-pesquisador,  um  trabalho  de  observação  de  campo,  metodologicamente  organizado  em  quatro  momentos:  primeiro,  foram
realizados  encontros  para  a  definição  do  projeto  e  planejamento  das  ações;  num  segundo  momento,  foi  realizada  a  pesquisa  de  campo
com  o  recolhimento  de  informações  e  imagens  da  Sanga  do  Inácio  e  do  depoimento  de  alguns  moradores  das  margens;  no  terceiro
momento,  executou-se  a  filtragem  dos  dados  recolhidos  e  foi  construída  uma  apresentação  multimídia  sobre  a  realidade  da  Sanga  do
Inácio;  no  quarto  e  último  momento,  realizou-se  a  avaliação  do  projeto  através  de  um  debate  e  de  um  questionário  proposto  pelo
professor-pesquisador  aos  estudantes  participantes  do  projeto.  Os  depoimentos  apontam  para  a  maciça  satisfação  das  interações  entre
professor,  estudantes  e  tecnologias  mediante  a  realização  do  projeto,  o  que  leva  a  constatar  que  a  utilização  das  tecnologias  da
informação  e  comunicação  qualifica  o  diálogo  pedagógico.
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Título: Análise da percepção ambiental da população ribeirinha do Rio Santo Cristo e de estudantes e 
professores de duas escolas públicas, municío de Giruá, RS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071042001013008P0

Palavra Chave: educação ambiental, percepção ambiental

Resumo:  Este  trabalho  foi  desenvolvido  em  duas  escolas  públicas  do  município  de  Giruá,  RS,  com  a  participação  de  professores  e
estudantes  dos  ensinos  fundamental  e  médio,  com  ênfase  na  sub-bacia  do  Rio  Santo  Cristo.  O  rio  Santo  Cristo  está  inserido  na  bacia
hidrográfica  dos  rios  Turvo,  Santa  Rosa  e  Santo  Cristo,  a  qual  pertence  à  grande  região  hidrográfica  do  Rio  Uruguai.  A  pesquisa  foi
desenvolvida  com  base  em  estudo  de  caso,  e  consistiu  em  duas  etapas.  A  primeira  etapa  teve  caráter  investigativo  sobre  as  percepções
de  meio  ambiente  de  moradores  ribeirinhos  do  Rio  Santo  Cristo,  estudantes  e  professores  das  escolas  envolvidas.  As  técnicas
empregadas  para  a  coleta  de  dados  foram  desenhos  e  entrevistas  semi-estruturadas.  A  segunda  etapa  foi  desenvolvida  com  o
planejamento  das  atividades  em  conjunto  com  as  direções  e  professores  das  escolas.  Os  procedimentos  metodológicos  consistiram  na
exposição  da  proposta  de  trabalho  às  escolas,  formação  de  grupos  de  professores  e  seleção  de  alunos-monitores,  onde,  a  partir  de
então,  foram  desenvolvidas  atividades  específicas  tais  como:  aula  teórica  sobre  bacias  hidrográficas,  aplicação  de  protocolo  para
caracterização  de  trechos  de  bacias  hidrográficas,  coleta  e  análise  de  água  do  rio,  elaboração  de  material  educativo  e  apresentação  da
pesquisa  em  seminários  locais  e  regionais.  Nesta  etapa,  os  alunos  também  responderam  a  um  questionário  para  verificação  de  seus
conhecimentos  e  percepções  antes  e  após  as  atividades  desenvolvidas.  Os  resultados  da  primeira  etapa  mostraram  que  a  população
ribeirinha  entrevistada  considerou  o  meio  ambiente  e  os  problemas  ambientais  em  relação  aos  aspectos  de  saneamento  básico.  A
percepção  de  meio  ambiente  dos  estudantes  e  professores  esteve  relacionada  principalmente  aos  elementos  naturais,  havendo  poucos
indícios  da  interação  entre  esses  elementos  e  os  aspectos  sociais  e  culturais  da  sociedade  humana.  A  segunda  etapa  evidenciou  o
número  reduzido  de  professoras  que  aderiram  e  atuaram  como  colaboradoras  no  processo  de  pesquisa.  As  atividades  com  os  alunos
mostraram  quais  os  aspectos  precisam  ser  melhor  trabalhados  em  projetos  de  educação  ambiental,  sendo  que  a  maioria  demonstrou  não
possuir  conhecimentos  sobre  a  complexidade  de  uma  bacia  hidrográfica,  relacionando-a  somente  a  seus  aspectos  hidrológicos.  A
participação  dos  estudantes  na  elaboração  de  material  educativo  e  na  apresentação  de  suas  atividades  em  eventos  mostrou  a
importância  desse  processo  no  aprendizado  e  na  sistematização  dos  conhecimentos  para  divulgação  dos  trabalhos  realizados  para  a
comunidade.  Portanto,  o  desenvolvimento  de  projetos  de  educação  ambiental  nas  escolas  requer  a  consolidação  de  grupos  de
professores  e  de  alunosmonitores  para  atuarem  como  multiplicadores  na  geração  de  conhecimentos  sobre  o  ambiente  local  e  na
participação  da  comunidade  nas  questões  referentes  ao  meio  ambiente.
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Título: Análise de um processo de formação continuada com professores do EJA voltado para o trabalho com 
modelos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071725003011012P1

Palavra Chave: formação de professores

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  como  um  processo  de  formação  continuada  com  professores  do  EJA  contribui  para
a  compreensão  da  importância  do  uso  de  modelos  mentais  na  construção  do  conhecimento.  Esses  professores  ministram  aulas  para  o
ensino  fundamental  e  médio  na  modalidade  EJA  de  forma  supletiva  na  instituição  SESI.  A  pesquisa  fundamentou-se  na  teoria  dos
modelos  mentais  proposta  por  Jonhson-Laird.  Na  análise  foi  identificada  a  vivência  do  professor  do  EJA  na  sala  de  aula  e  também
foram  observadas  as  suas  construções  sobre  a  teoria  dos  modelos  mentais  e  modelagem  como  subsídio  no  processo  de
ensino-aprendizagem.  Os  dados  foram  coletados  pela  aplicação  de  questionários,  observação  de  uma  oficina  pedagógica,  análise
documental  e  entrevistas  e  participaram  08  professores  do  EJA  que  atuam  no  SESI-PE.  Mesmo  tendo  identificado  relatos  de
professores  recomendando  um  ensino  crítico  a  aprtir  do  uso  de  modelos  mentais,  a  análise  de  resultados  mostrou  uma  dicotomia  entre  a
teoria  e  o  processo  de  ensino-aprendizagem  (prática).  No  entanto,  verificamos  interesse  dos  professores  em  conhecer  novas  teorias
pedagógicas  no  sentido  de  utilizá-las  no  ensino  para  promover  a  construção  do  conhecimento.
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Título: A escolarização do aluno com deficiência visual e sua experiência educacional

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073328001010001P9

Palavra Chave: Educação Especial; Deficiência Visual; Escolarização

Resumo:  A  presente  dissertação  de  mestrado  objetivou  conhecer  as  conquistas  e  impasses  encontrados  durante  a  escolarização  de
alunos  com  deficiência  visual,  analisando  sua  concepção  sobre  o  processo  escolar  e  as  adaptações  curriculares.  Para  tanto,
entrevistou-se  quatro  alunos  com  deficiência  visual,  que  cursaram  o  terceiro  ano  do  ensino  médio  no  ano  de  2005,  na  cidade  de
Salvador-Ba.  Como  método  de  pesquisa,  foi  utilizada  a  história  oral  temática,  pelo  fato  da  mesma  trabalhar  com  as  perspectivas  dos
depoentes,  oferecendo  subsídios  para  se  conhecer  a  concepção  dos  alunos  com  deficiência  visual,  a  respeito  de  suas  experiências
educacionais.  O  referencial  metodológico  deste  trabalho  tem  como  base  os  estudos  de  Brioschi  e  Trigo  (1987),  Luchesi  (2003),  Meihy
(1998)  e  Thompson  (1997).  Para  discutir  e  compreender  a  realidade  estudada,  no  que  tange  à  deficiência  visual,  recorreu-se  a
especialistas  como  Amiralian  (1997),  Bruno  (1993,  1997),  Masini  (1994),  Paim  (2002),  Caiado  (2003),  Coimbra  (2003),  Bueno  e  Toro
(2003),  Vygotsky  (1984,  1997,  2003),  além  das  políticas  educacionais  do  MEC-Brasil  (1999,  2001,  2002).  Os  resultados  revelaram
que  a  carência  de  material  didático  em  braille,  as  dificuldades  para  aprender  matemática,  química  e  física,  além  da  falta  de  capacitação
dos  professores  para  atuar  junto  ao  aluno  com  deficiência  visual,  foram  impasses  significativos.  No  entanto,  mesmo  com  essas
questões  as  lembranças  da  escola  são  as  melhores  recordações  que  três  entrevistados  possuem,  em  função  da  oportunidade  que  tiveram
de  interagir  com  pessoas  de  sua  faixa  etária.  Diante  dos  dados  obtidos,  é  possível  afirmar  que  os  alunos  com  deficiência  visual  da
pesquisa  foram  beneficiados  pela  socialização  ocorrida  na  escola,  mas  não  houve  de  fato  a  inclusão,  que  se  configura  com  o
atendimento  das  necessidades  educacionais  especiais  dos  alunos.
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Título: Estágios para alunos de ensino médio: análise da relação entre uma escola pública e uma ONG na 
cidade de São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071533005010001P9

Palavra Chave: Ensino Médio, Estágios Curriculares, Relação Escola Pública

Resumo:  A  pesquisa  aqui  relatada  investiga  a  relação  entre  uma  ETE  (Escola  Técnica  Estadual)  de  São  Paulo  e  uma  ONG
(Organização  Não  Governamental)  no  que  se  refere  ao  encaminhamento  de  alunos  do  Ensino  Médio  para  estagiar  no  mercado  de
trabalho.  O  ponto  inicial  de  tal  pesquisa  remete  à  LDBEN  9394/96  e  ao  Parecer  CNE/CEB  (Conselho  Nacional  de  Educação/  Câmara
de  Educação  Básica)  n.  15/98,  que  enfatizam  a  preparação  ao  mundo  do  trabalho  para  a  educação  de  nível  médio  e  ao  Parecer
CNE/CEB  n.  35/2003,  que  regulamentou  a  realização  de  estágios  para  alunos  vinculados  ao  Ensino  Médio.  Em  face  desta  demanda
específica  para  o  ensino  médio  –  a  de  preparar  para  o  mundo  do  trabalho  –  desenvolve-se,  no  interior  das  instituições  escolares  desse
nível  de  ensino,  o  uso  de  um  repertório  empresarial  visível  na  utilização  freqüente  de  jargões  como:  “flexibilização”,  “aprendizado  por
habilidades”,  “adaptação  ao  novo”,  bem  como  observa-se  a  criação  de  um  novo  paradigma  para  se  referir  à  educação  escolar,  com  a
mesma  carga  do  discurso  empresarial  pouco  crítico  em  relação  à  crise  do  desemprego  que  abala  o  mundo  contemporâneo.  Ou  seja,  o
convênio  em  tela  apresenta-se  como  porta  voz  desse  novo  paradigma  educacional,  o  empresarial.  A  pesquisa  consiste  em  um  estudo
analítico-descritivo  da  visão  de  alunos  do  Ensino  Médio  sobre  a  oferta  e  possibilidade  de  estágios,  no  âmbito  do  convênio  ETE-ONG.
Foi  realizada  entre  os  anos  de  2006/2007,  por  meio  de:  aplicação  de  questionários  a  15  (quinze)  alunos  do  Ensino  Médio  que  se
utilizam  do  expediente  estágio;  análise  de  documentos  envolvendo  as  relações  que  tratam  do  convênio  entre  as  instituições  citadas  –
ETE  &  ONG  –  especialmente  no  que  tange  à  formação  dos  alunos  e  ao  seu  encaminhamento  para  o  mercado  de  trabalho;  além  de
observações  de  Oficinas  de  Capacitação  que  “formam”  os  estagiários,  organizadas  pela  ONG.  Fornecem  referencial  de  análise  para  a
pesquisa  autores  como:  Ferretti,  Lopes  e  Zibas,  que  fazem  crítica  a  este  modelo  educacional.  A  pesquisa  permite  inferir  que  esta
modalidade  de  estágio  representa  certa  flexibilização  da  CLT  (Consolidação  das  Leis  do  Trabalho),  pois  acaba  por  gerar  “mão  de  obra
barata”  para  as  empresas,  ao  mesmo  tempo  em  que  leva  os  alunos  envolvidos  a  se  utilizarem  desta  possibilidade,  não  para
desenvolverem  habilidades  curriculares,  conforme  designam  os  documentos  legais,  mas  para  inserção,  ainda  que  precária,  no  mercado
de  trabalho
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Título: Prabhã - Mandala: os efeitos da aplicação do desenho da mandala no comportamento da atenção 
concentrada em adolescentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071233005010009P0

Palavra Chave: Mandala; Atenção concentrada; Religião; Psicologia

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  consiste  em  verificar  se  o  desenho  da  mandala  melhora  a  atenção  concentrada  em  adolescentes  em
sala  de  aula  e  se  o  mesmo  apresenta  símbolos  de  conotação  religiosa.  É  uma  pesquisa  qualitativa  e  quantitativa,  que  privilegia  os
significados  e  processos  mensurados  em  termos  de  quantidade  e  freqüência.  O  instrumento  utilizado  para  medir  atenção  concentrada
em  quatro  turmas  do  Ensino  Médio,  que  totalizaram  70  adolescentes,  foi  o  Teste  AC-15.  As  turmas  B  e  C  (Mandala  +  Teste)  que
representa  a  aplicação  do  desenho  da  mandala  e  depois  o  teste  AC15  apresentaram  índice  superior  à  média  no  teste  Atenção
Concentrada,  enquanto  as  salas  D  e  E  (Teste  +  Mandala)  manifestaram  um  índice  inferior  à  média;  comprovando,  assim,  que  a
mandala  proporciona  maior  atenção  concentrada.  Os  resultados  mostram,  também,  que  as  formas  circulares  são  as  mais  freqüentes  no
interior  da  mandala  e  que,  na  quadratura  do  círculo,  entre  os  temas  encontrados,  há  o  predomínio  de  flor  e  estrela.  Na  verificação  e
análise  das  turmas,  é  possível  observar  que  os  desenhos,  em  sua  maioria,  estão  centralizados,  indicando  que  os  sujeitos  desta  pesquisa
estão  ajustados;  mostram-se  mais  auto-dirigidos  e  auto-centrados.  A  caracterização  do  traço  e  a  pressão,  que  significa  equilíbrio
emocional  e  mental,  se  apresentam  normais.  Os  desenhos  também,  em  grande  parte,  são  medianos,  demonstrando  inteligência,
capacidade  de  abstração  espacial  e  equilíbrio  emocional.  Portanto,  podemos  dizer  que  a  mandala  nesse  estudo  foi  uma  atividade
enriquecedora  para  a  vida  psíquica,  aumentando  a  atenção  concentrada  dos  sujeitos  e  proporcionando  momentos  à  melhora  na
integração  emocional  de  contato  interior  de  ordem  e  harmonia,  o  que  pode  levar,  à  integração  
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Título: Comunicação pós-moderna nas imagens dos Mangás

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007742005019017P4

Palavra Chave: Comunicação; imagem, pós-moderno; Mangá

Resumo:  Na  presente  pesquisa  foi  estudado  o  mangá  como  um  meio  de  comunicação,  evidenciando  suas  características  modernas  e
pós-modernas  através  de  suas  imagens.  As  imagens  dos  mangás  –  histórias  em  quadrinhos  japonesas  –  foram  analisadas  a  partir  das
perspectivas  moderna  e  pós-moderna,  passando  por  sua  definição  e  história  para  a  efetiva  análise  de  suas  formas  simbólicas,  nelas
encontrando,  características  plurais  e  híbridas,  comuns  à  condição  pós-moderna,  bem  como  valores  claros  entre  bem  e  mal,  como
aqueles  presentes  na  modernidade.  Neste  contexto,  buscaram-se  referências  que  entendam  e  valorizem  o  mangá  como  meio  de
comunicação  e  gerador  de  novas  possibilidades  de  reflexões  e  conhecimentos  visuais.  Trata-se  de  um  estudo  qualitativo  e  descritivo,
que  se  baseia  numa  metodologia  de  interpretação  hermenêutica  sugerida  por  Thompson  (1995).  Além  da  revisão  teórico-bibliográfica,
este  trabalho  apresenta  a  análise  de  depoimentos  de  leitores  de  mangá  para  um  melhor  entendimento  do  motivo  de  consumo  deste  no
Brasil.  Os  depoimentos  foram  coletados  sob  a  forma  de  entrevista  despadronizada  em  profundidade,  conforme  indicada  para  a  pesquisa
qualitativa  por  Bardin  (1977).  As  entrevistas  ocorreram  individualmente,  e  foram  analisadas  com  o  enfoque  da  hermenêutica  de
profundidade,  de  acordo  com  Thompson  (1995).  O  conjunto  de  entrevistados  constituiu-se  de  sete  sujeitos,  sendo  três  estudantes
universitários,  uma  estudante  com  Ensino  Médio  completo  e  três  estudantes  de  Ensino  Médio.  Todos  os  entrevistados  encontravam-se
na  faixa  etária  entre  15  e  25  anos.  A  análise  dos  dados  coletados  evidenciou  que  o  mangá  é  capaz  de  comunicar,  mesmo  sendo  produto
de  uma  cultura  oriental  notoriamente  diferente  da  ocidental  na  qual  vivemos.  O  trabalho  evidencia  também,  que  os  mangás  contém
características  tanto  modernas  quanto  pós-modernas,  sendo  assim  duvidoso  afirmá-lo  como  moderno  ou  pós-moderno.  
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Título: Programa Teia do Saber: um olhar de professores das ciências da natureza

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072133020019004P6

Palavra Chave: Formação Continuada de Professores; Programa Teia do Saber

Resumo:  As  lacunas  oriundas  dos  cursos  de  formação  inicial  de  professores,  a  necessidade  da  atualização  permanente  desses
profissionais  e  a  tendência  crescente  da  busca  espontânea  dos  professores  por  essa  capacitação  e  atualização  evidenciaram  a
necessidade  premente  de  investimentos  na  área  para  que  as  demandas  colocadas  pelos  sistemas  públicos  de  educação  fossem  atendidas,
tendo  em  vista  também  superar  as  críticas  à  falta  de  qualidade  do  ensino.  Iniciou-se  então,  na  história  recente  da  educação,  um  novo
movimento:  a  disseminação  de  cursos  de  formação  continuada  de  caráter  particular  ou  institucional,  presenciais  ou  à  distância,
promovidos  por  vários  níveis  de  poder.  Entre  eles  encontra-se  o  Programa  de  Formação  Continuada  Teia  do  Saber,  patrocinado  pela
Secretaria  Estadual  de  Educação  de  São  Paulo,  que  compreende  diversos  tipos  de  atividades  com  vistas  à  formação  dos  profissionais
da  rede.  Ao  participar  como  cursista  do  Programa  “Teia  do  Saber”,  percebi  várias  leituras  dos  professores  em  relação  ao  curso,  o  que
me  instigou  a  querer  conhecer  melhor  sua  percepção  sobre  a  relevância  para  a  prática  pedagógica  e  seu  desenvolvimento  pessoal  e
profissional  do  curso  de  formação  continuada  “Extensão  Cultural:  Metodologia  de  Ensino  de  Disciplinas  da  Área  de  Ciências  da
Natureza,  Matemática  e  suas  Tecnologias  do  Ensino  Médio:  Física,  Química  e  Biologia”  oferecido  pela  Secretaria  de  Estado  da
Educação  –  SP  na  cidade  de  Santos.  Esta  percepção  é  o  objeto  de  estudo  desta  pesquisa,  cujo  objetivo  é  conhecer  como  os  professores
vêm  o  curso  e  sua  repercussão  no  fazer  docente.  A  partir  de  uma  abordagem  qualitativa,  cujo  pressuposto  é  o  do  protagonismo
docente,  são  analisadas,  à  luz  do  conceito  de  dominação  cultural  de  Paulo  Freire,  a  documentação  sobre  o  Programa  e  as  avaliações  de
professores-cursistas,  baseadas  nos  depoimentos  tomados  através  de  relatos  individuais  ao  final  do  curso  e  nas  avaliações  finais
colhidas  pelas  entidades  promotoras.  A  pesquisa  é  um  estudo  de  caso  etnográfico  e  fundamenta-se  em  análise  sobre  o  contexto  da
inovação  em  educação  no  Brasil,  valendo-se  do  uso  de  depoimentos  escritos  como  representação  da  realidade  e  possível  ação  geradora
de  transformação.  Os  resultados  obtidos  apontam  para  a  possibilidade  da  participação  nesta  investigação  se  constituir  em  processo
formativo  para  os  professores,  quando  examinam  os  fazeres,  submetendo-os  a  reflexão  ao  elaborar  o  depoimento,  e  para  a  necessidade
do  professor  ser  reconhecido  enquanto  sujeito  dos  cursos  de  formação  continuada  oferecidos,  além  da  possível  contribuição  para  o
aperfeiçoamento  destes  cursos.
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Título: A (Con) Formação dos Trabalhadores no Governo Lula sob o Signo do Mercado

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071331003010001P0

Palavra Chave: Política Educacional - Políticas Neoliberais

Resumo:  O  presente  estudo  tem  o  objetivo  de  analisar  criticamente  a  política  educacional  do  Governo  Lula,  particularmente  expressa
nos  projetos:  Programa  Escola  de  Fábrica,  Programa  Nacional  de  Estímulo  ao  Primeiro  Emprego,  Programa  de  Integração  da  Educação
Profissional  ao  Ensino  Médio  para  Jovens  e  Adultos  e  Programa  Nacional  de  Inclusão  de  Jovens,  os  quais  aludem  mais  diretamente  às
relações  entre  trabalho  e  educação.  O  estudo  apoiou-se  na  revisão  bibliográfica  e  no  exame  documental,  para  dissertar-se  sobre  a  crise
estrutural  do  capital,  como  forma  de  situar  historicamente  a  relação  entre  os  modelos  de  acumulação  do  capital  e  a  política  educacional
brasileira.  Quanto  a  esta  última,  delimitou-se  o  período  compreendido  entre  os  anos  de  1990  até  2006,  revisitando,  desta  forma,  os
governos  de  Fernando  Collor  de  Mello,  Itamar  Franco,  Fernando  Henrique  Cardoso  e,  finalmente,  de  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva.  A
análise  revelou  que  os  programas  supracitados,  destinados  à  educação  dos  trabalhadores  –  ou,  da  juventude,  conforme  a  nomenclatura
oficial,  calcadas  na  ótica  imediatista  do  mercado,  a  pretexto  de,  através  de  parcerias  com  empresas  privadas  e/ou  instituições
internacionais,  capacitar  os  trabalhadores,  em  um  menor  tempo  possível,  para  o  mercado  de  trabalho,  sob  o  manto  apologético  da
cidadania,  oferecem  aos  trabalhadores,  ainda  mais,  uma  educação  fragmentada,  negando-lhes  o  conhecimento  necessário  para  romper
com  os  grilhões  do  capitalismo.  O  estudo  permite  concluir  que  se  houve  um  descaso  pela  política  educacional  voltada  para  a  formação
plena  do  trabalhador,  por  parte  de  cada  governo  da  referida  época,  é  no  “governo  do  presidente  dos  trabalhadores”  que  este
agravamento  torna-se  ainda  mais  visível,  sendo  este  produzido  pela  boa  acolhida  do  Governo  Lula  às  políticas  neoliberais.
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Título: O curto-circuito do fenômeno poético (ou Reflexões sobre o ensino da Literatura)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075631005012022P7

Palavra Chave: Ensino- Literatura-Literalidade-Estratégias

Resumo:  O  objetivo  desta  dissertação  é  verificar  até  que  ponto  o  ensino  da  literatura  em  contexto  escolar  de  ensino  médio  garante  a
contento  a  formação  do  leitor.  Apesar  dos  esforços  empreendidos  pelas  instituições  formais  de  educação  e  da  garantia  do  espaço
reservado  ao  ensino  da  leitura  e,  em  especial,  da  leitura  do  texto  literário,  a  forma  com  que  vem  sendo  conduzido  gerou  um
curto-circuito,  uma  incompreensão  de  seu  valor  estético,  o  que  prejudica  o  gosto  pela  leitura  e  o  despertar  crítico  dos  estudantes.
Atualmente,  a  leitura  da  literatura  na  escola  transforma-se  em  instrumento  de  estabilização  e  de  domesticação  dos  alunos  –  e  da
literatura.  Promover  uma  mudança  de  paradigma  e  de  mentalidade  coloca-se  como  um  dos  desafios  aos  que  se  dedicam  à  construção
do  discurso  literário.  É  preciso  redimensionar  a  própria  literatura,  uma  vez  que  há  demanda  de  novas  maneiras  de  definir  e  localizar  os
estudos  literários.  As  idéias  teóricas  estão  entrelaçadas  com  um  percurso  de  busca  de  estratégias  que  garantam  o  direito  à  literatura  dos
leitores  em  formação.  A  aquisição  de  uma  visão  plural  que  dê  conta  de  abraçar  a  variedade  de  produções  no  âmbito  da  literatura,  a  fim
de  valorizar  adequadamente  o  fenômeno  poético,  tornar-se-á  uma  meta  para  que  alunos  e  professores  possam  compartilhar  a  fruição  da
leitura  literária.
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Título: Educação e corporeidade: conflito e prazeres no cotidiano dos professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007526001012011P5

Palavra Chave: educação, corporeidade, professor

Resumo:  Esta  dissertação  tem  como  objetivo  estudar  a  corporeidade  do  professor  como  educador  em  sua  significação  humana,
portador  de  um  corpo  no  qual  a  dor  e  o  prazer  fundamentam  sua  experiência  enquanto  sujeito.  O  estudo  incidiu  em  problematizar  as
questões  do  corpo,  buscando  a  compreensão  da  importância  da  imagem  corporal,  e  as  contribuições  que  as  vivencias  corporais  podem
oferecer  para  a  sesibilizacao  da  corporeidade,  distorcida  pelas  imposições  sociais  estabelecidas.  Quando  à  base  teorico0conceitual,  foi
fundamentada  na  concepção  fenomenológica  e  abordou  diversos  autores  que  atendem  a  demandas  recentes  de  estudo  sobre  a  relação
corpo  educação,  como  uma  renovação  da  práxis  pedagógica.  A  metodologia  utilizada  foi  do  tipo  qualitativa,  em  que  se  utilizou  a
pesquisa  etnográfica  com  observação  participante.  O  material  empírico  foi  coletado  por  meio  dos  seguintes  instrumentos:  observação
participante,  entrevistas  semi-estruturadas,  noras  de  campo,  fotografias,  depoimentos  e  vivencias  corporais.  A  população  observada  foi
um  grupo  de  12  professores  de  Ensino  Fundamental  de  5ªa  8ª  série  e  Ensino  Médio,  lotados  em  uma  escola  pública  estadual.  A
pesquisa  de  campo  ocorrei  no  período  de  setembro/2005  a  janeiro/2007,  nas  dependências  da  referida  escola.  De  acordo  com  as
analises  feiras,  as  conclusões  confirmam  que  a  corporeidade  traz  em  si  todas  as  demandas  que  envolvem  a  vivencia  do  professor,  que  a
imagem  que  ele  tem  de  si  mesmo  reflete,  em  suas  ações  educativas,  o  prazer  e  o  conflito  vivenciados  pelo  professor  educador  no
cotidiano  escolar,  reflete  também  suas  buscas  e  inquietações  e  desejos.  Fica  evidenciado  que  as  instituições  escolares  podem
oportunizar  momentos  simples  de  vivencias  corporais,  que  permitam  ao  professor  a  sensibilização  da  corporeidade  e  ocasionar,  com
isso,  vida  à  educação  através  da  corporeidade  vivenciada  dos  educadores  sujeitos  de  sua  história
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Título: Associação entre Excesso de Peso e Qualidade de Vida Relacionada à Saúde em Adolescentes de 
Florianópolis

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071041001010040P1

Palavra Chave: qualidade de vida; saúde do adolescente; sobrepeso

Resumo:  Objetivo:  Avaliar  a  qualidade  e  vida  relacionada  à  saúde  (QVRS)  de  adolescentes  e  analisar  sua  associação  com  o  excesso  de
peso.  Método:  Estudo  transversal  analítico  com  uma  amostra  de  467  adolescentes  menores  de  18  anos  do  ensino  médio  de  uma  escola
pública  de  Florianópolis,  SC.  Sobrepeso  e  obesidade  foram  definidos  pelo  índice  de  massa  corporal  (IMC)  por  sexo  e  idade,  com  base
nos  padrões  propostos  pela  International  Obesity  Task  Force  (IOTF).  A  combinação  de  sobrepeso  e  obesidade  foi  denominada  excesso
de  peso.  A  QVRS  foi  verificada  através  do  questionário  genérico  sobre  qualidade  de  vida  pediátrica  (PedsQL  4.0)  na  versão
adolescente  e  pais.  Além  da  estatística  descritiva,  foi  desenvolvido  um  modelo  de  regressão  logística  e  estimadas  as  razões  de  chances
brutas  e  ajustadas  por  possíveis  variáveis  de  confusão.  Resultados:  A  prevalência  de  sobrepeso  e  obesidade  foi  de  12,2%  e  3,6%
respectivamente.  O  grupo  com  excesso  de  peso  obteve  menores  escores  de  QVRS  que  o  grupo  sem  excesso  de  peso,  exceto  para  o
domínio  emocional  nos  adolescentes  e  na  saúde  psicossocial  para  os  pais.  A  chance  de  um  adolescente  com  excesso  de  peso  ter  baixa
qualidade  de  vida  foi  3,54  vezes  (IC95%  =  1,94  –  6,47)  maior  que  um  adolescente  sem  excesso  de  peso  após  o  ajuste.  Adolescentes  do
sexo  feminino  apresentaram  escores  mais  baixos  de  QVRS  tanto  no  grupo  com  excesso  de  peso  como  no  grupo  sem  excesso  de  peso.
Conclusão:  A  QVRS  foi  significativamente  mais  baixa  em  adolescentes  com  excesso  de  peso  quando  comparados  a  adolescentes  sem
excesso  de  peso.  Os  resultados  encontrados  concordam  com  estudos  anteriores  fora  do  Brasil.  O  instrumento  usado  para  avaliar  a
QVRS  pode  nos  dar  um  quadro  global  de  como  o  obeso  percebe  sua  saúde  e  seu  bem-estar,  constituindo-se  importante  instrumento
para  um  melhor  e  mais  completo  entendimento  deste  importante  problema  de  saúde  pública.  
  
  Objetivo:  Avaliar  a  qualidade  e  vida  relacionada  à  saúde  (QVRS)  de  adolescentes  e  analisar  sua  associação  com  o  excesso  de  peso.
Método:  Estudo  transversal  analítico  com  uma  amostra  de  467  adolescentes  menores  de  18  anos  do  ensino  médio  de  uma  escola
pública  de  Florianópolis,  SC.  Sobrepeso  e  obesidade  foram  definidos  pelo  índice  de  massa  corporal  (IMC)  por  sexo  e  idade,  com  base
nos  padrões  propostos  pela  International  Obesity  Task  Force  (IOTF).  A  combinação  de  sobrepeso  e  obesidade  foi  denominada  excesso
de  peso.  A  QVRS  foi  verificada  através  do  questionário  genérico  sobre  qualidade  de  vida  pediátrica  (PedsQL  4.0)  na  versão
adolescente  e  pais.  Além  da  estatística  descritiva,  foi  desenvolvido  um  modelo  de  regressão  logística  e  estimadas  as  razões  de  chances
brutas  e  ajustadas  por  possíveis  variáveis  de  confusão.  Resultados:  A  prevalência  de  sobrepeso  e  obesidade  foi  de  12,2%  e  3,6%
respectivamente.  O  grupo  com  excesso  de  peso  obteve  menores  escores  de  QVRS  que  o  grupo  sem  excesso  de  peso,  exceto  para  o
domínio  emocional  nos  adolescentes  e  na  saúde  psicossocial  para  os  pais.  A  chance  de  um  adolescente  com  excesso  de  peso  ter  baixa
qualidade  de  vida  foi  3,54  vezes  (IC95%  =  1,94  –  6,47)  maior  que  um  adolescente  sem  excesso  de  peso  após  o  ajuste.  Adolescentes  do
sexo  feminino  apresentaram  escores  mais  baixos  de  QVRS  tanto  no  grupo  com  excesso  de  peso  como  no  grupo  sem  excesso  de  peso.
Conclusão:  A  QVRS  foi  significativamente  mais  baixa  em  adolescentes  com  excesso  de  peso  quando  comparados  a  adolescentes  sem
excesso  de  peso.  Os  resultados  encontrados  concordam  com  estudos  anteriores  fora  do  Brasil.  O  instrumento  usado  para  avaliar  a
QVRS  pode  nos  dar  um  quadro  global  de  como  o  obeso  percebe  sua  saúde  e  seu  bem-estar,  constituindo-se  importante  instrumento
para  um  melhor  e  mais  completo  entendimento  deste  importante  problema  de  saúde  pública.
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Título: As provas de espanhol dos vestibulares da UEL, da UEM e UFPR : capacidade de linguagem e outros 
conhecimentos exigidos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072240002012022P3

Palavra Chave: capacidade de linguagem; leitura; gêneros textuais

Resumo:  Desde  a  publicação  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  ensino  fundamental  e  médio,  a  maioria  dos  vestibulares
brasileiros  de  instituições  públicas  de  ensino  superior  passou  a  avaliar  os  conhecimentos  de  Língua  Estrangeira  (LE)  ?  incluindo  o
espanhol  ?  por  meio  da  leitura.  Embora  o  ensino  deste  idioma  ainda  não  faça  parte  da  grade  curricular  da  grande  maioria  das  escolas  do
Paraná,  é  comum  os  programas  dos  vestibulares  informarem  que  avaliarão  os  conhecimentos  em  LE  de  acordo  com  os  conhecimentos
proporcionados  pelo  ensino  médio.  De  certa  forma,  isso  pressupõe  que  o  perfil  das  provas  de  espanhol  indica  os  conhecimentos  que  as
instituições  preconizam  como  adequados  a  esse  nível  de  ensino.  Além  disso,  o  vestibular  é  um  processo  seletivo  que  marca  a  passagem
do  estudante  do  ensino  médio  para  o  ensino  superior  e  afere  os  conhecimentos  que  as  instituições  entendem  como  fundamentais  para
serem  utilizados  em  seus  cursos  de  graduação.  Considerando  esses  aspectos,  o  principal  objetivo  desta  pesquisa  foi  analisar  as  provas
de  espanhol  dos  vestibulares  paranaenses  mais  procurados  pelos  alunos  de  Londrina  (UEL,  UEM  e  UFPR),  verificando  que  tipo  de
leitura  e  quais  conhecimentos  foram  priorizados  por  estas  instituições  entre  os  anos  de  2003  e  2006.  Para  isso,  com  base  nos
pressupostos  teóricos  do  interacionismo  sócio-discursivo  (BRONCKART,  2003;  2006),  utilizaram-se  as  definições  de  capacidades  de
linguagem  (DOLZ;  PASQUIER;  BRONCKART,  1993;  DOLZ;  SCHNEUWLY,  1998;  2004),  visto  que  as  três  ordens  dessas
capacidades  ?  capacidade  de  ação,  discursiva  e  lingüístico-discursiva  ?  viabilizaram  um  olhar  detalhado  sobre  os  tipos  de
conhecimentos  que  deveriam  ser  mobilizados  para  responder  às  questões.  Sob  essa  lente,  a  análise  das  provas  forneceu  uma  ampla  base
de  dados,  permitindo  verificar  ?  qualitativa  e  quantitativamente  ?  (1)  quais  capacidades  de  linguagem  foram  privilegiadas;  (2)  quais
foram  os  outros  conhecimentos  também  exigidos;  (3)  se  houve  uma  relação  entre  os  gêneros  presentes  na  prova  e  a  elaboração  de
questões  que  exigiram  mais  capacidades;  e  (4)  se  houve  coerência  entre  o  texto  do  programa  e  o  que,  de  fato,  as  instituições  avaliaram.
Essas  informações  revelaram  quais  conhecimentos  cada  instituição  privilegiou  e  de  que  forma  isso  foi  avaliado  por  meio  da  leitura.  
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Título: Uma Abordagem Integrada entre QFD e Gestão por Processos na Oferta de Bolsas e Seleção do ProUni

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071642002010004P4

Palavra Chave: Gestão por processos; QFD; ProUni.

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  proposta  desenvolver  um  modelo  de  gestão  de  apoio  ao  processo  de  oferta  de  bolsas  de  estudo  e  de
seleção  do  ProUni  –  Programa  Universidade  para  Todos,  através  da  gestão  por  processos,  atendendo  aos  desejos  e  necessidades  dos
estudantes  levantadas  através  do  questionário  do  ENEM  e  analisadas  com  o  auxílio  do  método  QFD  (Quality  Function  Deployment).  O
ProUni  utiliza  uma  parte  da  cota  patronal  não  recolhida  das  IES  –  Instituições  de  Ensino  Superior  privadas,  para  oferecer  em  bolsas  de
estudo  integrais  e  parciais,  mas  não  consegue  atender  a  demanda  de  estudantes  concluintes  do  ensino  médio.  Para  alterar  esta  realidade
apresenta-se  um  modelo  com  uma  nova  metodologia  para  o  cálculo  das  bolsas  integrais,  criação  da  bolsa  parcial  de  75%  e  de  uma  nova
modalidade  de  bolsa  de  estudo,  utilizando  Títulos  da  Dívida  Pública  de  curto,  médio  e  longo  prazo.  Este  modelo  permite  ao  Ministério
da  Educação  investir  além  da  renúncia  fiscal,  às  IES  em  reduzir  a  ociosidade  dos  cursos  e  aos  estudantes  a  oportunidade  de  concorrer  a
mais  bolsas  de  estudo  e  de  solicitar  financiamento  dentro  do  mesmo  processo.  Depois  de  mapear  o  atual  processo  de  oferta  de  bolsas  e
seleção  do  ProUni  e  identificar  os  elementos  necessários  à  estruturação  das  matrizes  do  QFD,  foi  proposto  um  novo  modelo  de
gerenciamento  deste  processo.
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Título: Categorias para a seleção de experimentos de Química no Ensino Médio: um estudo comparativo das 
prioridades dos professores e licenciados em formação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071940002012025P2

Palavra Chave: Experimento, Categorias, Laboratório, Química, Professores.

Resumo:  As  atividades  experimentais  de  laboratório  são  consideradas  essenciais  para  a  aprendizagem  de  Química.  Nesta  dissertação,
esse  tema  da  experimentação  foi  explorado  para  estabelecer  a  importância  relativa  das  categorias  da  seleção  de  experimentos.  A
pesquisa  é  de  natureza  quantitativa,  em  que  um  estudo  comparativo  foi  realizado  com  58  professores  de  Química  do  Ensino  Médio  de
Londrina  -  PR  e  de  algumas  cidades  próximas  e  32  licenciandos  em  formação  da  Universidade  Estadual  de  Londrina.  Esses
participantes  opinaram  a  respeito  de  4  itens  que  foram  elaborados  para  as  categorias  Motivacional,  Funcional,  Instrucional  e
Epistemológica,  perfazendo  um  total  de  16  componentes.  Para  descrever  os  pensamentos  dos  participantes  a  partir  das  categorias
partiu-se  do  enunciado  construtor  do  instrumento  de  pesquisa,  dado  pela  questão  chave  “quando  seleciono  experimento  de  laboratório,
penso...“,  que  já  deixa  claro,  de  imediato,  que  os  enunciados  seguintes  contêm  os  itens  que  eles  têm  em  mente.  O  respondente  poderá
indicar  para  cada  item  seu  grau  de  concordância  ou  discordância,  conforme  seus  motivos  ou  convicções  de  escolha  da  atividade
experimental.  Esse  “construto”  está  baseado  na  escolha  de  um  experimento  que  o  professor  tem  em  mente  no  momento  de  responder  os
demais  itens  do  questionário,  ou  seja,  as  componentes  das  categorias.  Nesse  caso,  o  participante  não  antecipa  qual  é  o  experimento,
mas  somente  o  motivo  da  escolha,  e  ainda,  é  possível  que  os  respondentes  pensem  em  vários  experimentos  enquanto  avaliam  as
assertivas.  A  partir  da  distribuição  de  freqüência  dos  participantes,  nas  respostas  do  questionário  tipo  Likert,  foi  possível  estabelecer  a
importância  relativa  que  se  propôs  na  investigação,  ou  seja,  apresentar  as  categorias  mais  importantes  para  os  dois  grupos.  Os
professores  priorizam  as  categorias  Instrucional,  Motivacional  e  Funcional,  as  duas  últimas  com  a  mesma  freqüência  e,
Epistemológica,  enquanto  os  licenciandos  dão  maior  importância  às  categorias  Motivacional,  Instrucional,  Funcional  e  Epistemológica,
respectivamente.  Há  um  padrão  comum  para  as  categorias,  porém  observam-se  discrepâncias  nas  intensidades  de  priorizações  entre  os
dois  grupos.  Este  estudo  conduziu  a  pensar  que,  quando  a  experimentação  for  vista  sob  uma  perspectiva  das  categorias  da  seleção  de
experimentos,  o  caminho  que  conduz  ao  laboratório  será  amplo  e  claro,  bem  como  da  imagem  do  seu  ambiente,  que  permanecerá  nas
mentes  dos  estudantes.  Se  professores  tomarem  para  si,  a  visão  de  que  a  ciência  Química  fornece  a  elucidação  do  conhecimento  ‘vivo’,
que  a  natureza  explica  por  si  só  à  luz  do  laboratório,  seus  estudantes  também  farão  parte  dele.  Eles  valorizarão  tanto  o  experimento
escolhido,  como  a  proposta  pedagógica,  os  conceitos  científicos  e,  principalmente,  seu  professor.
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Título: A Educação de Jovens e Adultos e a Resolução de Problemas Matemáticos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007640004015023P2

Palavra Chave: Educação de Jovens e Adultos, Resolução de Problemas Matemáticos

Resumo:  Neste  trabalho,  foram  estudados  os  fatos  que  colaboram  ou  dificultam  a  interpretação  e  a  resolução  de  problemas
matemáticos  escolares  por  alunos  do  sistema  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  que  estavam  cursando  a  Fase  II  do  Ensino
Fundamental  e  o  Ensino  Médio.  Os  sujeitos  foram  submetidos  a  uma  entrevista  clínica  semi-estruturada,  com  proposta  de  resolução  de
problemas  que  envolviam  conceitos  e  conhecimentos  matemáticos  elementares,  individualmente.  Os  resultados  obtidos  indicaram  que
a  complexidade  envolvida  no  ato  de  resolução  de  problemas  extrapola  a  questão  da  fluência  na  leitura  ou  da  utilização  ou  não  de  certas
estratégias  ou  conhecimentos  conceituais  isolados.  Percebemos  que  a  compreensão  dos  enunciados  dos  problemas  e  as  conseqüentes
abordagens  adequadas  são  dependentes  de  vários  fatores,  dentre  os  quais  citamos  a  compreensão  dos  termos  dos  enunciados,  os
conhecimentos  prévios  daqueles  que  tentam  resolvê-los  e  a  coordenação  das  informações  essenciais  contidas  no  enunciado.  Foi
possível  supor  que,  do  ponto  de  vista  matemático,  o  tempo  de  escolaridade  a  mais  dos  alunos  do  grupo  II  parece  não  proporcionar
influência  alguma,  ou  seja,  não  possibilitou  ampliação  dos  conhecimentos  que  os  sujeitos  trouxeram  da  vida;  enquanto  que  o  fato  de
alguns  alunos  usarem  determinados  conhecimentos  matemáticos  na  prática,  demonstrou  permitir  maior  facilidade  na  mobilização  de
procedimentos  para  a  resolução  e  explicação  dos  problemas.  Em  decorrência  dos  resultados  obtidos,  surge  uma  indagação  que  poderá
ser  foco  de  um  próximo  trabalho,  qual  seja:  Se  repetíssemos  essa  pesquisa  com  um  número  maior  de  pessoas,  e  se  os  resultados  se
repetissem,  o  que  isso  nos  indicaria?
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Título: As Reformas Educacionais e a Apropriação de da Noção de Competências e sua Efetiva Aplicabilidade 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073133065012001P6

Palavra Chave: Educação, Reformas da Educação, Ensino Profissional

Resumo:  A  discussão  apresentada  nesta  dissertação  está  vinculada  à  linha  de  pesquisa  Instituição  Escolar,  História,  Políticas  e
Práticas,  relacionada  com  a  pesquisa  intitulada  “Competências  e  prática  social:  o  trabalho  como  organizador  e  estruturador  das
reformas  educacionais  brasileiras  no  Ensino  Médio  na  Educação  Profissional  de  Nível  Técnico  e  sua  concretização  nas  instituições
escolares  nos  primeiros  anos  do  século  XXI”  sob  a  responsabilidade  de  João  dos  Reis  Silva  Junior  e  Celso  João  Ferreti.  Visa
identificar  e  discutir  a  apropriação  e  a  objetivação  da  noção  de  competências  pelos  professores  de  uma  escola  técnica  pública  de  nível
médio  no  Estado  de  São  Paulo.  A  discussão  está  ancorada  nas  modificações  ocorridas  na  produção  capitalista  ao  final  do  século
passado  e  as  novas  demandas  por  formação  de  trabalhadores,  as  quais  resultaram  nas  reformas  capitaneadas  pela  Lei  das  Diretrizes  e
Bases  da  Educação  (Lei  9394/96)  e  pelo  DL  2208/97,  hoje  revogado  pelo  DL  5154/04.  Num  primeiro  momento  são  apresentadas  as
modificações  ocorridas  na  produção  e  o  novo  perfil  requerido  do  operário.  Em  seguida  são  discutidas  as  reformas  na  educação
decorrentes  destas  novas  demandas  requeridas  e  os  meios  encontrados  para  solucionar  o  problema  de  formação  do  novo  operário.  No
momento  seguinte  são  apresentadas  as  análises  das  entrevistas  feitas  com  os  professores,  no  intuito  de  determinar  as  apropriações  que
estes  realizam  da  noção  de  competência,  e  como  as  objetivam,  em  seu  planejamento  de  curso  e  em  sala  de  aula.  As  categorias  para
análise  das  apropriações  e  objetivações  foram  desenvolvidas  a  partir  de  estudos  realizados  por  Newton  Duarte  e  Agnes  Heller  sobre  o
tema.  A  conclusão  das  análises  sugere  que  a  instituição  escolar  pesquisada  exerce  pouca  ou  nenhuma  influência  na  apropriação  da
noção  de  competência  mesmo  entre  os  professores  do  ensino  médio  que  recebem  uma  carga  maior  de  capacitações.  Pretende-se  com
este  trabalho  contribuir  para  a  compreensão  da  influência  das  propostas  da  reforma  entre  os  professores  do  ensino  técnico,  vários  dos
quais,  além  da  atividade  docente,  exercem  funções  profissionais  em  empresas  privadas,  serviço  público  ou  serviços.  
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Título: Parque Mãe Bonifácia: um espaço de saber ambiental no contexto de uma área urbana protegida. 
Cuiabá, Mato Grosso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073650001019001P8

Palavra Chave: Abordagem sócio-ambiental. Educação ambiental

Resumo:  A  percepção  ambiental  deve  ser  uma  constante  no  cotidiano  daqueles  atores  que  utilizam  o  Parque  Mãe  Bonifácia,  Unidade
de  Conservação  estadual,  da  cidade  de  Cuiabá<  Mato  Grosso.  Esta  unidade  destina-se  ao  uso  de  caminhadas,  lazer  cultura  e  educação
sistematizada,  mediante  sua  privilegiada  localização  urbana  no  centro  norte  desta  capital.  Esta  pesquisa  visa  levantar  o  perfil  dos
freqüentadores  do  Parque:  principais  atividades,  como  percebem  o  meio  em  que  interagem,  e  por  outro  lado,  um  grupo  pesquisar
também  os  alunos  do  1°  ano  do  Ensino  Médio  da  Escola  Liceu  Cuiabano  com  o  objetivo  de  levantar  dados  sobre  a  percepção
ambiental,  sendo  que  nesta  categoria  foi  investigado  como  está  sendo  desenvolvida  em  sala  de  aula.  Esse  trabalho  tratou  de  um  estudo
descritivo,  de  caráter  exploratório  numa  perspectiva  qualitativa,  utilizando  o  instrumento  da  pesquisa  de  campo  para  apresentar  os
dados  que  100  visitantes  do  espaço.  O  roteiro  do  questionário  foi  construído  a  partir  da  necessidade  se  conhecer  quais  eram  as
atividades  praticadas  no  parque;  quais  seriam  as  atividades  educativas,  saber  quais  eram  as  inter-relações  entre  os  usuários  e  o  meio
ambiente;  saber  também  quais  as  atividades  que  foram  axecutadas  mediante  projeto  pedagógico  da  escola  em  questão;  buscar  e
perceber  a  visão  dos  visitantes  a  cerca  da  importância  do  parque  como  unidade  de  conservação  para  o  eixo  urbano.  O  referencial
teórico  coletado  mediante  pesquisa  bibliográfica  refletiu  sobre  várias  categorias,  entre  elas:  percepção,  lugar,  paisagem  e  espaços
urbanos,  unidade  de  conservação,  biodiversidade,  etnoconservação,  educação  e  educação  ambiental.  O  diagnóstico  sobre  as  questões
levantadas  na  presente  pesquisa  evidenciou  que  os  entrevistados  tem  pouco  esclarecimento  sobre  o  conteúdo  ambiental  e
desenvolvimento  sustentável  bem  como  da  preservação  e  conservação  das  espécies  locais,  regionais  nacionais  e  mundiais  para  melhor
qualidade  de  vida.
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Título: As promessas da escola pública: uma professora e seus alunos na periferia de Guarulhos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073133005010006P0

Palavra Chave: Educação- Exclusão social - migração

Resumo:  É  lugar  comum  a  afirmação  de  que  as  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  da  rede  pública  estadual  no  Brasil  estão
desacreditadas  de  sua  real  importância  na  construção  social  do  país.  Para  a  maioria  dos  jovens  em  idade  escolar  e  que  as  freqüentam,
elas  deixaram  de  ser  um  local  de  formação  para  a  vida  e  se  tornaram  apenas  um  dos  poucos  meios  para  inserir-se  no  mercado  de
trabalho,  ganhar  um  salário  e  mudar  de  vida,  nem  que  seja  apenas  pela  obtenção  de  um  certificado  do  ensino  médio  ou  na  melhor  das
hipóteses  de  conseguir  adentrar  uma  faculdade  através  de  bolsas  de  estudo  do  Governo.  Preocupada  com  esta  realidade  esta  pesquisa
se  propôs  a  realizar  um  estudo  das  relações  dos  alunos  do  Ensino  Médio  e  Ensino  Fundamental,  e  de  seus  pais,  em  duas  escolas
públicas  estaduais,  observando  e  investigando  suas  atitudes,  seus  valores  e  perspectivas  sobre  a  educação  e  a  escola.  Para  tanto,
pesquisou-se  também  a  comunidade  na  qual  os  mesmos  estão  inseridos,  localizada  no  bairro  de  Itapegica,  periferia  da  cidade  de
Guarulhos,  já  que  o  meio  e  a  cultura  interferem  de  forma  significativa  não  apenas  na  construção  identitária  dos  jovens  e  seus  pais,  mas
também  na  construção  do  imaginário  social  e  político  que  os  vincula  à  escola.  A  análise  da  escola  e  dos  alunos  foi  feita  através  do
exercício  antropológico  da  observação  e  de  registros  etnográficos  nas  escolas  acima  citadas,  procurando  responder  às  questões
surgidas  ao  longo  dos  anos  na  observação  paciente  e  constante  desses  espaços  como  educadora,  de  par  com  questionários  e  entrevistas
junto  a  217  alunos  e  20  famílias.  A  dissertação,  que  demonstra  como  a  inadequação  das  políticas  educacionais,  em  conjunto  com  as
péssimas  condições  sociais  da  comunidade  estudada,  torna  as  ações  dos  professores  inócuas,  ao  passo  que  geram  a  desesperança  dos
alunos  e  seus  pais  num  futuro  melhor  e  mais  digno,  foi  dividida  em  três  capítulos  que,  respectivamente,  tratam  de:  1)  a  história  de
Guarulhos  e  a  história  de  vida  da  pesquisadora  enquanto  motivação  para  a  escolha  do  objeto  de  pesquisa;  2)  a  análise  das  políticas
educacionais  estaduais;  3)  análise  das  relações  dos  alunos  e  pais  com  a  escola.  São  temas  importantes  desta  pesquisa  os  debates  sobre
migração,  exclusão  social  e  políticas  educacionais
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Título: A leitura no currículo do ensino médio como meio de inserção social

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074433005010001P9

Palavra Chave: Práticas de Leitura, Ensino Médio, Currículo, Livro Didático

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  foi  compreender  as  contribuições  das  práticas  de  leitura  na  formação  e  inserção  social  do  aluno  do
Ensino  Médio  de  uma  Escola  Pública  da  Rede  Estadual  de  ensino  vinculada  à  Diretoria  de  Ensino  Leste-5,  da  cidade  de  São  Paulo,  na
disciplina  Língua  Portuguesa.  Buscou-se  inventariar  e  analisar  as  práticas  de  leitura  desenvolvidas  pelos  professores  do  Ensino  Médio,
identificando  e  caracterizando  tais  práticas  e  a  freqüência  com  que  se  lêem  diferentes  gêneros  textuais,  aferindo  de  que  modo  e  em  que
circunstâncias  a  leitura  é  trabalhada  em  sala  de  aula,  em  outros  espaços  como  a  biblioteca,  ou  em  outros  momentos  como  atividade
extraclasse,  e  realizando  análise  de  avaliações  utilizadas  pelos  professores.  Nortearam  a  pesquisa  os  conceitos  de  Currículo  (Gimeno
Sacristán,  Apple,  Young  e  Silva),  Leitura  e  Literatura  (na  visão  de  estudiosos  como  Bakhtin,  Bourdieu,  Chartier,  Hébrard,  Solé,
Lajolo,  Zilberman,  Geraldi,  Smith,  Foucambert,  Goulemot,  entre  outros),  e  os  documentos  oficiais  que  subsidiaram  a  prática  desses
professores  (PCN,  DCNEM).  A  análise  dos  dados  coletados  no  período  de  março  a  junho/2006,  por  meio  de  (1)  exame  e  análise  dos
documentos  da  escola  (Plano  Gestão,  Plano  Escolar,  Proposta  Pedagógica)  e  dos  professores  (Planejamento,  diário  de  classe,
avaliações),  (2)  observações  de  práticas  de  leitura  em  classes  de  Ensino  Médio  e  (3)  entrevistas  com  03  professores,  permitiu  confirmar
a  hipótese  de  que  os  recursos  e  procedimentos  utilizados  para  o  desenvolvimento  das  práticas  de  leitura  são  restritos  e  não  têm
proporcionado  apropriação  adequada  aos  alunos  de  modo  geral  e,  em  específico,  àqueles  com  dificuldades  de  aprendizagem.  Os
resultados  obtidos  revelaram  que  a  leitura  existe  na  escola  pública.  Contudo,  desenvolvida  como  ensino  pragmático,  ainda  não  ganhou
dimensão  de  atividade  que  subsidie  a  preparação  para  a  vida  e,  conseqüentemente,  para  o  trabalho,  conquanto  a  leitura  como
atividade-meio  é  um  componente  cultural  relevante  nas  sociedades  letradas,  cuja  apropriação  e  uso  tornam-se  elementos  de  distinção  e
de  inserção  social
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Título: Literatura e História: Diálogos na sala de aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071242008018005P5

Palavra Chave: Literatura e História; Imigração italiana;Interdisciplinarid

Resumo:  Proposta  de  diálogo  interdisciplinar  entre  Literatura  e  História,  com  o  propósito  de  discutir  de  que  forma  o  texto  literário
pode  ser  aproveitado  nas  aulas  de  História  do  Ensino  Médio.  Investigação  da  ideologia  subjacente  a  livros  didáticos  do  Ensino  Médio  e
sua  assimilação  acrítica  pelos  alunos-leitores.  Verificação  e  análise  da  presença  ou  não  da  Literatura  em  manuais  didáticos  do  Ensino
Médio,  bem  como  da  abordagem  de  fatos  históricos  ocorridos  no  Rio  Grande  do  Sul,  como  a  Revolução  Farroupilha  e  a  imigração
italiana.  Com  ênfase  no  papel  da  educação  e  tendo  como  objeto  de  estudo  o  romance  A  Cocanha,  de  José  Clemente  Pozenato,  procura
sensibilizar  a  prática  docente  da  área  de  História  para  a  percepção  de  que  a  ficção  literária  constitui  um  instrumento  eficaz  no  processo
de  ensino-aprendizagem
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Título: A prática pedagógica na educação profissional técnica de nível médio em enfermagem: estudo em uma 
escola privada do interior paulista

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007233002029017P5

Palavra Chave: Ensino; Educação em Enfermagem; Educação em Saúde

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  como  propostas  caracterizar  a  prática  pedagógica  das  professoras  que  atuam  na  Educação  Profissional
Técnica  de  Nível  Médio  em  Enfermagem,  de  uma  instituição  privada  do  interior  paulista  e  de  identificar  também  a  percepção  da
coordenadora  do  curso  quanto  à  prática  pedagógica  das  docentes  do  mesmo.  Trata-se  de  um  estudo  descritivo-exploratório,  de  natureza
qualitativa.  A  obtenção  dos  dados  se  deu  por  meio  de  entrevistas  semi-estruturadas  gravadas,  no  período  de  julho  a  dezembro  de  2006.
A  população  estudada  foi  constituída  por  cinco  enfermeiras  professoras  que  ministravam  aulas  teóricas  e  práticas  e  a  coordenadora  do
curso,  que  estavam  atuando  nesta  instituição  no  momento  da  pesquisa.  Da  análise  das  entrevistas,  norteadas  pelo  Fenômeno  Central:  A
Prática  Pedagógica  na  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  em  Enfermagem  emergiram  três  categorias:  o  professor  na
instituição  escola  profissional;  o  caminho  para  ser  professor;  o  processo  ensino-aprendizagem:  planejamento,  execução  e  avaliação.  A
partir  destas  categorias,  foi  possível  a  construção  de  algumas  reflexões  sobre  a  prática  educativa  das  docentes  e  da  coordenadora,
considerando  as  vivências  relatadas  por  elas.  Os  docentes  são  agentes  formadores  e  necessitam  atualizar  seus  conhecimentos.  Desse
modo,  é  fundamental  repensar  a  prática  pedagógica,  dando  ênfase  a  uma  atividade  educativa  baseada  na  práxis,  como  instrumento  de
transformação.
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Título: Formacao de um nucleo de apoio regional a professores de Fisica em servico no ensino medio baseado 
na Universidade de Itauna

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072432001010002P3

Palavra Chave: Formacao academica; Ensino de Ciencias

Resumo:  Neste  trabalho  discutimos  a  realização  de  um  programa  piloto  de  apoio  de  caráter  regional  direcionado  a  professores  de
física  em  serviço  no  ensino  médio,  tendo  como  base  a  Universidade  de  Itaúna.  É  apresentado  um  mapeamento  das  necessidades  de
professores  de  física  em  serviço  no  ensino  médio  atuando  na  região  de  Itaúna,  Minas  Gerais.  Foi  realizado  um  levantamento  do  perfil
dos  professores  (formação  acadêmica,  motivação  e  expectativas  profissionais)  e  de  suas  demandas  de  apoio  envolvendo  formação
continuada  e  novos  enfoques  voltados  para  a  realidade  da  sala  de  aula.  Para  situar  o  presente  trabalho,  é  incluída  uma  revisão  de
programas  intermitentes  e  continuados  de  apoio  a  professores  e  alunos  do  ensino  médio,  realizados  no  Brasil  e  em  outros  países.
Existem  vários  programas  de  apoio  ao  professor,  com  metodologias  diversas,  mas  não  atingem  todos  os  professores.  A  pesquisa  junto
aos  professores  revelou  que  maioria  dos  professores  se  encontra  desencantada  com  a  profissão.  Além  disso,  os  docentes  estão
praticamente  isolados  da  academia  e  raramente  participam  de  programas  de  formação  continuada.  Os  programas  existentes  muitas
vezes  não  correspondem  às  suas  expectativas  e  necessidades.  Mesmo  com  todas  as  dificuldades,  os  professores  têm  interesse  em
buscar  aprimoramento  profissional,  mas  não  encontram  apoio  e  incentivo  nesse  sentido.  Para  realizar  o  programa  piloto  contamos  com
uma  rede  de  colaboradores.  As  atividades  organizadas  incluíram  cursos  e  eventos  voltados  para  os  professores  de  física  e  alguns
eventos  voltados  para  estudantes  do  ensino  médio  e  para  a  comunidade  acadêmica  da  Universidade.  O  programa  piloto  trouxe  vários
benefícios  para  os  professores,  como  a  criação  de  um  espaço  de  interação  com  colegas  e  pesquisadores,  a  oportunidade  de  ter  contato
com  a  produção  científica  e  novas  idéias  para  a  sua  prática.  Os  resultados  mostram  que  é  possível  desenvolver  algumas  ações
significativas  de  apoio  aos  professores  de  física,  mesmo  a  partir  de  uma  universidade  privada  que  não  possui  um  curso  de  graduação
em  física.  O  trabalho  realizado  proporcionou  uma  aproximação  entre  professores/pesquisadores,  academia/escolas,  e  pesquisa/ensino.
Nosso  trabalho  levou  à  instalação  de  um  observatório  astronômico  na  Universidade  e  assim  passamos  a  ter  um  espaço  permanente
destinado  a  apoiar  o  ensino  de  ciências.
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Título: Leitura e Interdisciplinaridade no Contexto Escolar: o Exemplo do  ENEM

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007525001019032P0

Palavra Chave: leitura, interdisciplinaridade, avaliação

Resumo:  O  fenômeno  da  compreensão  textual  é  um  dos  aspectos  abordados  com  maior  destaque  nos  instrumentos  de  avaliação  em
larga  escala  no  nosso  país.  Levando  em  consideração  o  viés  interdisciplinar  inerente  à  leitura,  bem  como  a  influência  que  tais  exames
exercem  sobre  a  elaboração  dos  currículos  escolares,  o  presente  trabalho  tem  por  objetivo  analisar  o  espaço  concedido  ao  ensino  de
leitura  e  à  adoção  de  práticas  interdisciplinares  na  escola,  tomando  como  exemplo  o  Enem  –  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio.  São
analisadas  20  questões  do  referido  exame,  as  quais  fazem  parte  das  edições  de  1999  a  2005.  O  critério  básico  utilizado  na  seleção  das
questões  foi  a  presença  de  textos  que  fizessem  uso  do  recurso  da  quadrinização  em  seus  gêneros,  os  quais  fazem  parte  do  cotidiano  dos
alunos,  inclusive  de  suas  práticas  de  letramento  não-escolares.  Tomamos  como  base  para  análise  a  concepção  de  leitura  como  atividade
interativa,  social,  cultural  e  historicamente  constituída.  Desta  dimensão  sócio-interativa  faz  parte  também  a  noção  de  letramento  e  a
perspectiva  de  intertextualidade  como  um  recurso  interdisciplinar,  conceitos  que  orientam  essa  dissertação.  A  proposta  do  Enem  é
avaliar  o  aluno  através  da  testagem  de  suas  competências  e  habilidades,  destacando  a  leitura,  a  interdisciplinaridade  e  a  resolução  de
situações-problema  como  conceitos  fundamentais.  A  análise  da  Matriz  de  Competências  e  das  questões  selecionadas  subsidiou  o
estudo,  o  qual  revela  a  dificuldade  em  definir  interdisciplinaridade,  dada  a  complexidade  do  conceito.  Esta  constatação  justifica  que,
mesmo  apontando,  em  seus  documentos  oficiais,  a  natureza  interdisciplinar  do  exame,  na  prática,  muitas  vezes  não  é  possível  verificar
a  relação  entre  as  áreas  do  conhecimento  na  elaboração  das  questões.  Sendo  assim,  o  trabalho  serve  para  ampliar  as  discussões  sobre  a
viabilidade  da  interdisciplinaridade  no  contexto  escolar  atual.
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Título: O Fracasso Escolar na Disciplina de Matemática no Curso de Educação de Jovens e Adultos -  
SESI/SOROCABA

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071133065012001P6

Palavra Chave: Educação de jovens e adultos, Matemática e Fracasso Escolar

Resumo:  O  trabalho  investiga  o  fracasso  escolar  na  disciplina  de  Matemática  no  curso  de  EJA  do  SESI,  na  cidade  de  Sorocaba.  A
pesquisa  desenvolveu-se  segundo  uma  metodologia  do  tipo  qualitativa,  privilegiando  a  bibliografia  e  levantamentos  de  dados
estatísticos  já  existentes  na  educação  de  jovens  e  adultos,  especialmente  em  relação  à  aprendizagem  matemática.  A  investigação
apóia-se  em  dados  obtidos  em  entrevistas  e  aplicação  de  questionários  com  alunos  (as)  e  ex-alunos  (as)  do  ensino  médio  da  EJA  –
Metodologia  Telecurso  2000,  que  não  obtiveram  o  aproveitamento  mínimo  exigido  na  realização  do  exame  de  Matemática  entre  os
anos  de  2005  a  2007  .  A  conclusão  principal  é  a  de  que  não  existe  uma  só  explicação  cabal  para  o  fenômeno  do  fracasso  escolar  Ele  é
resultante  da  integração  de  várias  forças  que  englobam  problemas  sociais,  cognitivos,  econômicos  e  culturais  que  cada  aluno  apresenta.
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Título: Stress no Comportamento de Escolha do Adolescemte: Intervenção em Orientação Profissional

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007233004056085P0

Palavra Chave: Stress, comportamento de escolha, orientação profissional,

Resumo:  O  objetivo  deste  estudo  foi  analisar  a  eficácia  de  uma  intervenção  psicológica  em  orientação  profissional,  relacionada  à
presença  de  stress  e  ao  comportamento  de  decisão  profissional  de  adolescentes.  Participaram  41  estudantes  do  3º  ano  do  ensino  médio
de  uma  cidade  do  interior  de  São  Paulo,  divididos  em  três  grupos:  Grupo  Controle  (15),  Grupo  Comparativo  (15)  e  Grupo
Experimental  (11).  Os  grupos  Comparativo  e  Experimental  foram  submetidos  ao  Programa  de  Orientação  Profissional,  em  épocas
distintas,  com  10  encontros,  com  cerca  de  uma  hora  e  quarenta  minutos  de  duração.  O  grupo  Controle  não  sofreu  qualquer  intervenção.
Todos  os  participantes  responderam  a  Ficha  de  Identificação  do  Participante,  ao  Inventário  de  Sintomas  de  Stress  de  Lipp  (1SSL)  e
Ficha  de  Informação  sobre  Escolha.  Os  resultados  obtidos  nos  grupos  submetidos  à  intervenção  apontam  que  o  stress  se  manteve  nos
participantes,  apresentando  maior  preocupação  com  a  escolha  correta  e  com  o  vestibular,  além  de  maior  oscilação  na  seleção  de
carreiras  do  que  os  resultados  oferecidos  pelo  Grupo  Controle.  Houve  ainda  relação  entre  a  ‘insegurança  para  escolher’  e  ‘dificuldade
para  decidir’  com  stress,  eventos  que  demonstraram  associação  estatística  em  todos  os  grupos.  Existem  poucas  pesquisas  científicas
sobre  o  comportamento  de  escolha  profissional  e  o  stress,  acarretando  em  uma  falta  de  subsídios  para  o  trabalho  psicológico  com  os
jovens.  Provavelmente,  se  novos  estudos  fossem  realizados,  a  chance  de  prevenção  do  stress  e  de  suas  conseqüências  aumentaria.
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Título: A aplicação de um ambiente virtual de aprendizagem no contexto do nível médio de ensino: a 
plataforma e-Proinfo em uso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007931001017085P3

Palavra Chave: Ambientes Virtuais de Aprendizagem;Mediação Pedagógica

Resumo:  O  foco  de  interesse  desta  pesquisa  foi  a  análise  das  interações  ocorridas  no  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  "Como  Ler
um  Texto  em  Inglês",  curso  desenhado  com  o  objetivo  de  servir  de  apoio  às  atividades  presenciais  ao  ensino  de  língua  inglesa  no
Ensino  Médio.  O  AVA  foi  construído  sob  a  plataforma  e-Proinfo,  disponibilizada  pelo  Ministério  da  Educação,  através  da  Secretaria
de  Educação  a  Distância,  para  a  instituição  federal  de  ensino  onde  a  pesquisa  foi  conduzida.  Buscou-se  investigar  como  os  alunos
aplicam  seu  letramento  digital  em  um  contexto  de  aprendizagem.  Foram  objetos  de  estudo  as  interações  da  professora  com  a
plataforma  durante  a  elaboração  e  implementação  do  curso  e  as  interações  da  professora  e  dos  alunos  no  momento  em  que  o  AVA  foi
colocado  em  prática,  ou  seja,  suas  interações  no  AVA  em  uso.  A  metodologia  escolhida  foi  a  Pesquisa-ação  (Thiollent,  2005),  não
somente  por  possibilitar  intervenções  no  decorrer  do  processo  investigativo,  mas  também  por  ter  como  meta  a  melhoria  do  processo
ensino-aprendizagem  mediado  pelas  Novas  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação.  Para  responder  as  questões  de  pesquisa,  os
dados  foram  analisados  à  luz  da  Análise  do  Discurso  Crítica  (Fairclough,  1995,1999,  2001)  do  conceito  sóciointeracionista  de
mediação  (Vygotsky,  1998)  e  de  mediação  pedagógica  (Moran,  2000,  Masetto,  2000,  Silva,  2002,  2003)  e  dos  conceitos  de  usabilidade
(Nielsen  1993,  2000)  e  ergonomia  da  interface  (Bastien  e  Sapin,  1993).  Os  resultados  encontrados  responderam  às  questões  de  estudo
e  apontaram  para  a  potencialidade  de  um  AVA  promover  uma  aprendizagem  mais  significativa,  desde  que  possibilite  um  ambiente
favorável  à  mediação  pedagógica.
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Título: Entre Visibilidades e Invisibilidades: sentidos produzido sobre as relações vividas na escola por 
homossexuais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071133007012001P8

Palavra Chave: Homossexualismo; Escola; Produção de Sentidos

Resumo:  Objetivando  participar  das  discussões  em  relação  à  homossexualidade,  este  trabalho  apresenta  uma  pesquisa  realizada  para
compreender  quais  são  os  sentidos  atribuídos  por  sujeitos  homossexuais  às  relações  sociais  vividas  na  escola.  Um  breve  panorama
sobre  homossexualidade  e  as  imagens  construídas  no  mundo  e  no  Brasil  são  apresentadas  e  um  pequeno  histórico  dos  conceitos  de
normalidade  e  anormalidade  nos  discursos  médico,  religioso  e  educacional  é  traçado.  Questões  mais  específicas  sobre  sexualidade,
educação  sexual,  homossexualidade  e  escola  são  abordadas.  Participaram  como  sujeitos  da  pesquisa  homens  e  mulheres,  de  diversas
faixas  etárias,  alunos  e  ex-alunos  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  integrantes  de  grupos  de  discussão  virtual  que  responderam  a
questionário.  O  posicionamento  e  papel  dos  professores  e  gestores  diante  da  homossexualidade,  as  relações  vividas  entre  alunos,  o
silenciamento  e  omissão  diante  da  sexualidade  foram  apontados  como  uma  variável  interferindo  negativamente  nas  relações  sociais  e
no  sucesso  escolar.  Entendendo  que  as  relações  sociais  entre  alunos,  professores,  gestores  e  demais  funcionários  são  construídas
histórico  e  culturalmente,  as  experiências  de  vida  relatadas  pelos  sujeitos  foram  analisadas  seguindo  a  perspectiva  histórico-cultural  e  a
teoria  da  dialogia  de  Bakhtin,  para  quem  o  papel  da  linguagem,  das  interações  e  mediações  sociais  e  dos  processos  de  significação  é
fundamental  na  compreensão  dos  fenômenos  humanos.  Teoricamente  o  trabalho  também  está  apoiado  nos  estudos  de  Foucault  sobre  a
relação  que  a  linguagem  tem  com  o  poder.  Aquilo  que  é  dito  e  o  modo  como  é  dito  define  o  lugar  de  cada  um  no  meio  social  e  não
pode  ser  ignorado  nem  tratado  de  modo  superficial.  Por  meio  das  falas  dos  participantes,  se  observa  que  não  é  somente  a  questão  da
homossexualidade  que  não  é  discutida  nas  escolas:  a  própria  sexualidade  ainda  tem  se  limitado  a  questões  de  saúde  e  prevenção;  o
desejo,  as  questões  de  gênero  e  a  afetividade  não  fazem  parte  do  currículo.  Mesmo  assim,  ao  lado  de  experiências  que  envolvem
discriminações,  dores  e  muitos  preconceitos,  formas  de  resistências  foram  encontradas.  
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Título: Situações tecnológicas como meio para a significação de conceitos científicos no ensino de ciências da 
natureza e suas tecnologias

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071142024013002P4

Palavra Chave: ensino de ciências/química, (re)contextualização, ciência e

Resumo:  Trata-se  de  investigação  acerca  do  estudo  de  situações  tecnológicas  em  aulas  de  Química  no  Ensino  Médio,  enquanto
possibilidade  para  a  significação  de  conceitos  científicos.  O  eixo  tecnológico  sempre  se  faz  presente  quando  se  discute  melhorias  no
processo  de  ensino  e  aprendizagem,  estando  presente  na  própria  denominação  da  área  científica  do  Ensino  Médio:  Área  das  Ciências
da  Natureza  e  suas  Tecnologias.  No  Ensino  Fundamental  constitui  um  dos  quatro  eixos  do  componente  curricular  das  Ciências
Naturais.  Na  presente  investigação,  foram  objetos  de  estudo:  publicações  na  área  da  educação  científica  contemporânea  que  fazem
defesas  e  recomendações  sobre  a  relação  entre  Ciência  e  Tecnologia;  Orientações  e  Parâmetros  Curriculares  para  o  Ensino  Médio  em
documentos  oficiais;  propostas  curriculares  consolidadas  em  livros  didáticos  mais  utilizados  no  Ensino  Médio;  aulas  de  Química  do
Ensino  Médio  em  Escola  na  qual  estava  em  desenvolvimento  uma  nova  proposta  curricular  organizada  com  base  em  Sucessivas
Situações  de  Estudo.  Alguns  enfoques  dados  às  tecnologias  na  área  da  educação  em  Ciências/Química  foram  identificados  através  de
levantamento  em  publicações  de  periódicos,  anais  de  eventos  e  livros  didáticos.  Quatro  categorias  de  análise  permitiram  especular
sobre  a  natureza  da  relação  entre  Ciência  e  Tecnologia  no  que  tem  sido  publicado  relativo  a  esse  tema.  Nas  publicações  praticamente
não  se  encontrou  estudos  que  contemplam  a  relação  CT  como  possibilidade  de  recontextualização  e  significação  de  conceitos
científicos.  Nas  aulas  de  Química,  o  foco  foi  dirigido  para  recontextualizações  de  conceitos  científicos  em  situações  tecnológicas,
analisando  o  potencial  de  significação  desses  conceitos  para  a  compreensão  de  situações  vivenciadas  pelos  estudantes  diante  de
artefatos  tecnológicos.  Nesse  último  caso,  utilizou-se  como  referencial  de  análise  a  abordagem  histórico-cultural  com  base  em
Vigotski.  Verificou-se  que  a  proposta  curricular  por  SE  contempla  artefatos  tecnológicos  por  natural  interesse  dos  estudantes  e  que  isso
proporcionou  interações  mais  significativas  e  com  grande  potencial  de  significação  conceitual.  
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Título: O Ato de Ler: uma Análise da Prática da Leitura em Disciplinas do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072953001010001P0

Palavra Chave: letramento; leitura; estratégias pedagógicas; ensino médio

Resumo:  Esta  dissertação  apresenta  estudo  sobre  o  trabalho  de  leitura  de  textos  desenvolvido  em  classes  do  ensino  médio,  observando
aulas  de  Filosofia  e  Geografia  em  uma  escola  da  rede  pública  de  ensino  do  Distrito  Federal.  A  pesquisa  está  norteada  pela  metodologia
qualitativa  e  utilizou-se  de  pressupostos  etnográficos  para  a  geração  de  dados.  A  base  teórica  é  formada  pelos  estudos  do  letramento,
da  leitura  e  da  teoria  dos  andaimes.  Na  pesquisa,  são  analisados  os  fatores  subjacentes  ao  trabalho  com  textos  desenvolvido  em  sala  de
aula  e,  também,  as  estratégias  adotadas  pelos  professores  colaboradores  para  a  realização  das  atividades  de  leitura,  destacando  a
importância  da  interação  em  sala  de  aula  tendo  em  vista  a  construção  conjunta  do  conhecimento.  Com  este  estudo,  espera-se  promover
a  reflexão  de  que  a  leitura  permeia  o  ensino-aprendizagem  em  todas  as  disciplinas,  sendo  papel  de  todos  os  educadores  contribuir  para
o  processo  de  letramento  de  seus  alunos,  oferecendo  acesso  aos  diversos  textos  que  circulam  na  sociedade  e  propondo  estratégias
pedagógicas  facilitadoras  da  compreensão  textual.
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Título: Física para uma Discriminação Auditiva

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071633002010003P9

Palavra Chave: interdisciplinaridade, complexidade, perfil conceitual

Resumo:  Neste  trabalho  mostramos  que  os  conhecimentos  da  física  podem  ser  utilizados  como  critérios  para  uma  vida  saudável,
utilizando  um  enfoque  interdisciplinar  para  unir  a  física  aos  conhecimentos  de  fisiologia  da  audição  ligados  a  fonoaudiologia,  o  que
implica  na  complexificação  do  conhecimento.  Para  construir  um  processo  de  ensino-aprendizagem  que  resultasse  no  uso  do
conhecimento  físico,  em  um  contexto  interdisciplinar,  como  um  critério  de  decisão  para  uma  vida  saudável,  elaboramos  um  conjunto
de  atividades  de  multi-abordagens  com  base  no  ciclo  descritivo  de  aprendizagem  de  Lawson  em  suas  três  fases:  exploração,  introdução
do  conceito  e  aplicação  do  conceito.  Um  dos  principais  objetivos  dessas  atividades  é  possibilitar  que  os  estudantes  conheçam  e
entendam  os  maléficos  proporcionados  pelo  hábito  de  escutar  música  em  alta  intensidade.  Os  resultados  obtidos  após  o
desenvolvimento  das  atividades  em  uma  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  do  interior  de  São  Paulo  são  satisfatórios,  indicando  uma
apropriação  de  um  conhecimento  interdisciplinar,  que  antes  não  era  identificado.  A  avaliação  do  aprendizado  baseou-se  na
identificação  da  mudança  do  perfil  conceitual  dos  estudantes.  Os  resultados  nos  remeteram  a  importância  da  complexificação  do
conhecimento  cotidiano  com  o  conhecimento  científico  como  forma  de  compreensão  da  ultilidade,  na  vida  prática  e  diária  dos
estudantes.
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Título: Transmissão intergeracional do alemão em contato com o português em Vale Real - RS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073342001013031P1

Palavra Chave: Transmissão lingüística, língua alemã, línguas em contato

Resumo:  Este  estudo  centra-se  na  análise  da  transmissão  intergeracional  do  alemão  como  língua  de  imigração  em  Vale  Real,  Rio
Grande  do  Sul,  e  suas  implicações  para  a  compreensão  dos  processos  de  manutenção  (language  maintenance),  substituição  (language
shift)  e  revitalização  (language  revitalization  /  reinforcement)  de  línguas  minoritárias.  Para  tanto,  estabelecem-se  como  objetivos  do
estudo:  a)  analisar,  no  eixo  da  diacronia,  os  fatores  históricos,  ecológicos  e  socioculturais  que  favoreceram  a  manutenção  ou  a
substituição  do  alemão  como  língua  de  imigração  na  localidade  da  pesquisa  (macroanálise  na  diacronia);  b)  empreender  uma  análise  da
substituição  e  manutenção  lingüística  em  tempo  aparente,  através  da  comparação  do  uso  do  alemão  entre  as  gerações  de  velhos  e
jovens  na  localidade  da  pesquisa  (microanálise  na  sincronia,  da  dimensão  intergeracional);  c)  identificar,  através  do  contraste  entre
situações  de  transmissão  e  de  substituição  da  língua  de  imigração  os  fatores  que  fomentam  ou  inibem  essa  transmissão  e,  deste  modo,
fornecer  subsídios  para  a  implementação  de  políticas  lingüísticas  adequadas.  A  metodologia  de  coleta  dos  dados  envolveu,
primeiramente,  a  aplicação  de  um  questionário  escrito  a  195  alunos  de  ensino  fundamental  (5ª  e  8ª  séries)  e  médio  (1º  e  3º  anos)  da
escola  central  da  localidade,  com  vistas  à  quantificação  de  falantes  apresentando  substituição  ou  manutenção  do  alemão.  A  segunda
etapa  consistiu  na  realização  de  entrevistas  semi-dirigidas,  gravadas,  com  dois  informantes  bilíngües  cujo  uso  de  alemão  é  diário;  dois
cujo  uso  é  raro  e  dois  monolíngües  em  família  bilíngüe.  A  análise  dos  questionários  escritos  revela  número  significativo  de  falantes
que  se  declaram  bilíngües,  e  um  aparente  aumento  do  bilingüismo  entre  os  alunos  do  ensino  fundamental.  Os  resultados  da  análise
qualitativa  apontam,  de  forma  oposta,  para  um  processo  de  substituição  lingüística  do  alemão  pelo  português  em  andamento  entre  os
falantes  mais  jovens.  Nas  entrevistas  a  pais  bilíngües  cujos  filhos  são  monolíngües  detectaram-se  os  seguintes  fatores  fomentadores  de
substituição:  baixo  prestígio  da  língua  de  imigração,  problemas  de  aprendizagem  do  português  em  decorrência  do  bilingüismo,
preferência  ao  ensino  de  outras  línguas  na  escola.  Nas  entrevistas  com  os  pais  dos  alunos  que  se  declararam  bilíngües,  revelou-se  que
estes  não  são  considerados  bilíngües  por  aqueles  pais,  que  citam  os  seguintes  fatores  para  a  substituição  do  alemão  pelo  português:  a
permanência  em  ambientes  institucionalmente  monolíngües,  como  a  creche  e  a  escola,  bem  como  o  contato  com  meios  de  comunicação
de  massa.  Evidencia-se,  por  meio  deste  estudo,  por  um  lado,  a  percepção  do  bilingüismo  pelos  jovens  como  um  capital  lingüístico
desejável  (ao  enquadrarem-se  na  categoria  “bilíngües”)  e,  por  outro,  a  existência  de  um  processo  de  substituição  lingüística  do  alemão
pelo  português  em  Vale  Real.  Este  estudo  tem  como  meta  futura  contribuir  para  um  melhor  entendimento  dos  processos  envolvidos  na
transmissão  (ou  não  transmissão)  do  alemão,  uma  vez  que  traz  como  mola  propulsora  a  crença,  compartilhada  com  Romaine  (1995)  de
que  o  bilingüismo  representa  um  potencial  a  ser  explorado,  e  não  um  problema  a  ser  resolvido.  Nesse  sentido,  cabe  refletir
profundamente  sobre  os  fundamentos  de  uma  política  lingüística  e  educacional  para  o  plurilingüismo  na  localidade,  voltada  para  a
valorização  e  descoberta  desse  capital  para  o  desenvolvimento  da  mesma.
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Título: O Papel da Escola Frente aos Desafios do Século XXI: a Opinião de Jovens Estudantes do Ensino 
Médio do Distrito Federal

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072653003012001P9

Palavra Chave: Junventude, Educação, Desafios do Século XXI

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  os  resultados  e  a  análise  de  uma  pesquisa  realizada  com  jovens  estudantes  do  ensino  médio  de  duas
regiões  administrativas  do  Distrito  Federal.  A  pesquisa  teve  como  principal  objetivo  investigar  as  opiniões  desses  jovens  sobre  o  papel
da  escola  frente  aos  desafios  do  século  XXI.  Além  disso,  buscou  também  caracterizar  a  juventude,  identificar  os  desafios  percebidos
por  eles  e  relacioná-los  ao  papel  da  escola,  analisar  a  relação  entre  o  papel  desempenhado  pelas  escolas  e  seus  anseios  pessoais  e
profissionais,  bem  como  propor,  a  partir  dos  apontamentos  feitos,  algumas  iniciativas  a  serem  tomadas  pelas  escolas.  Trata-se  de  um
estudo  de  caráter  exploratório,  cujos  dados  foram  coletados  a  partir  da  aplicação  de  questionários  e  da  realização  de  grupos  focais.  A
análise  foi  feita  quantitativa  e  qualitativamente,  a  fim  de  atender  aos  objetivos  da  pesquisa.  Quanto  aos  resultados,  é  possível  afirmar
que  os  jovens  têm  muito  a  dizer  e  clamam  para  serem  ouvidos;  desejam  intervir  e  contribuir  com  os  rumos  da  educação  desse  século.
Concluiu-se  que  abrir  espaços  para  o  diálogo  e  permitir  que  os  jovens  participem  do  planejamento  e  da  execução  das  ações  significa
ampliar  as  possibilidades  de  práticas  pedagógicas  bem  sucedidas,  coerentes  com  os  desejos  e  objetivos  pessoais  e  profissionais  dos
principais  atores  desse  processo:  os  estudantes.  Por  fim,  este  estudo  também  deixa  claro  que  a  escola  do  século  XXI  precisa  vincular-se
às  novas  tecnologias  e  aos  meios  de  comunicação,  bem  como  oportunizar  a  todos  os  indivíduos  uma  educação  permanente,  conectada
ao  mundo  do  trabalho  e  ao  exercício  de  cidadania.  
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Título: A Escolha e Possibilidade de Uso de Softwares Educativos: a Ótica de Professores do Estado de 
Pernambuco

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073825001019001P7

Palavra Chave: Software educativo, software livre, mediação pedagógica

Resumo:  Esta  pesquisa  buscou  identificar  os  critérios  de  escolha  de  softwares  educativos  (SE)  para  uso  pedagógico  na  escola,  por
professores  de  matemática  e  ciências  da  natureza,  do  ensino  médio  em  Pernambuco.  Partimos  da  hipótese  de  que  as  opiniões  dos
professores  em  relação  aos  softwares  educativos  trariam  contribuições  pertinentes  para  o  processo  de  avaliação  desses  softwares
educativos,  proporcionando  maior  qualidade  e  direcionamento  destes  para  as  necessidades  prementes  dos  professores  no  ambiente
escolar.  Respaldamos  nosso  marco  teórico  sobre  os  seguintes  aspectos:  1.  as  políticas  públicas  para  inserção  da  tecnologia  da
informação  e  comunicação  (TIC)  nas  escolas;  2.  avaliação  de  software,  especialmente  a  perspectiva  apontada  por  Salvat  (1994),  a  qual
indica  três  etapas  integradas  -  produto,  usuário  e  contexto;  e  3.  os  critérios  de  escolha  e  possibilidades  de  uso  dos  SE  pelos  professores.
A  metodologia  foi  desenvolvida  em  duas  etapas  complementares.  A  primeira  etapa  compreendeu  a  aplicação  de  questionários  junto  a
professores  da  rede  pública  estadual  de  ensino  da  cidade  do  Recife,  com  o  objetivo  de  investigar  as  suas  concepções  em  relação  aos
conhecimentos  sobre  informática  e  sobre  os  softwares  educativos  (SE).  A  segunda  etapa  consistiu  em  um  estudo  de  caso  com  cinco
professores,  os  quais  foram  entrevistados  com  o  objetivo  de  analisar  a  demanda  específica  em  relação  aos  SE.  Nossos  resultados
apontaram  para:  ,1.  inviabilização  de  uso  dos  recursos  computacionais  decorrente  de  falta  de  infra-estrutura  e/ou  da  gestão  escolar;  2.
uma  postura  de  distanciamento  de  uso  de  SE  pelos  professores  em  contexto  de  sala  de  aula;  e  3.  uso  de  SE  por  alguns  professores,
quando  em  condições  estruturais  para  tal,  desassociado  da  ação  dos  alunos  sobre  os  softwares.  Intentamos,  com  esta  pesquisa,  fornecer
elementos  concretos  da  prática  docente  que  possam  ser  considerados  para  o  processo  de  avaliação  de  software  educativo,  considerando
aspectos  não  apenas  da  ordem  do  objeto,  mas  também  do  sujeito  e  do  contexto  que  o  SE  é  efetivamente  utilizado.  Além  do  aspecto
avaliativo,  buscamos  expor  a  prática  pedagógica  de  uso  dos  recursos  computacionais,  considerando  o  atual  contexto  de  crescimento  de
investimento  das  políticas  públicas  nesta  área.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071032008015006P3

Palavra Chave: Gestão pedagógica; educação;coordenação pedagógica

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  a  gestão  pedagógica  de  escolas  privadas  de  Ensino  Médio  em  Belo  Horizonte,  para
verificar  o  grau  de  adesão  dessas  instituições  às  demandas  das  políticas  públicas  para  esse  segmento.Optou-se  pela  pesquisa  qualitativa
que,  por  meio  de  entrevistas  semiestruturadas,  permitiu  a  realização  de  estudos  de  casos  comparativos,  a  partir  de  relatos  de
experiências  de  seis  coordenadores  pedagógicos  de  três  escolas  privadas  leigas,  com  diferentes  tamanhos  e  tempo  de  atuação  no
Ensino  Médio.  Contou-se,  também,  para  endosso  das  observações  feitas,  com  a  análise  documental  dos  principais  registros  formais  das
escolas  a  que  se  teve  acesso.  Os  dados  coletados  sinalizaram  que,  passados  dez  anos  de  implementação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da
Educação  Nacional,  de  1996,  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  chegam  às  escolas  privadas  de  Belo  Horizonte
como  orientações  e  encontram  traços  de  uma  cultura  reforçada  pelos  principais  vestibulares  e  acatada  não  só  por  seus  usuários,  mas
também  pelos  profissionais  que  nelas  trabalham.  O  estudo  da  gestão  pedagógica  sugere  que  mecanismos  de  resistência  à  mudança
marcam,  conseqüentemente,  as  ações  dos  coordenadores  pedagógicos.  O  final  deste  trabalho  aponta  ainda  para  amplos  espaços  de
pesquisa,  principalmente,  em  relação  ao  currículo  e  à  identidade  do  Ensino  Médio  como  segmento  terminal  da  Educação  Básica.  
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Palavra Chave: Educação, indisciplina, complexidade

Resumo:  Esta  dissertação  apresenta  e  analisa  os  registros  de  indisciplina  do  Livro  de  ocorrência  conhecido  como  “livro  preto”,  dos
alunos  dos  ensinos  fundamental  e  médio  de  uma  escola  estadual  na  cidade  de  São  Paulo.  Aponta  possibilidades  de  construir  uma  nova
visão  sobre  a  indisciplina,  tendo  como  principal  referência  o  pensamento  complexo,  de  Edgar  Morin.  Busca-se  neste  aporte  teórico
uma  contribuição  para  a  leitura  das  ocorrências,  de  indisciplina  na  escola  pública,  pois  entende  -  se  que  o  pensamento  linear  não  seja
suficiente  para  a  inteligibilidade  e  compreensão  do  estudo  em  pauta,  uma  vez  que  reforça  a  visão  tradicional  de  ordem  não  se  abrindo
para  a  articulação,  ordem-desordem-interação-organização.  A  opção  metodológica  é  a  abordagem  quali-quantitativa  que  possibilita  a
conjugação  de  fatores  diferenciados  da  realidade  investigada.  Procura-se  também  não  privilegiar  apenas  os  resultados  por  si  mesmos,
mas  evidenciar  a  compreensão  da  relação  entre  os  vínculos  das  ações  particulares  e  o  contexto  em  que  estas  se  dão.
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Palavra Chave: Livro didático; Poesia de Manuel Bandeira; Fragmentação.

Resumo:  Com  a  presente  dissertação,  venho  discutir  teorias  e  práticas  que  fazem  parte  do  cotidiano  pedagógico  da  disciplina  literatura
em  salas  de  aula  do  ensino  médio.  Contextualizando  a  minha  realidade  dentro  de  escola  particular,  procuro  refletir  sobre  questões  que
perpassam  a  práxis  de  professores  e  estudiosos.  O  problema  central  de  todo  este  trabalho  diz  respeito  à  aplicabilidade  do  conteúdo  de
história  da  literatura  na  formação  de  leitores  pela  escola.  A  partir  da  identificação  dos  problemas  que  envolvem  a  metodologia  e  o
currículo  no  ensino  médio,  focalizo  a  fragmentação  do  texto  poético  como  um  dos  problemas  mais  graves  do  nosso  trabalho.  Esse
problema  se  manifesta  sobretudo  nos  livros  didáticos  e  demonstra  o  caráter  de  pura  informatividade  com  que  a  disciplina  vem  sendo
administrada.  Daí  que  faço  um  estudo  de  caso  sobre  um  livro  didático,  analisando  a  abordagem  que  ele  faz  de  um  poeta  que  compõe  o
cânone  literário  brasileiro  Manuel  Bandeira.  Mostro,  com  uma  interpretação  dos  poemas  Os  Sapos  e  Poética  ,  que  a  história  da
literatura  se  constrói  a  partir  da  leitura  e  não  necessariamente  das  informações  prévias  que  os  livros  didáticos  veiculam  sobre  o  autor  e
seu  contexto.  Essa  idéia  se  confirmou  na  aplicação  dos  poemas  em  salas  de  aula  de  terceiro  e  de  primeiro  ano,  nas  quais  utilizo  uma
abordagem  recepcional  com  estratégias  diferentes  de  apresentação  dos  textos  aos  jovens  leitores.  
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Palavra Chave: Obesidade, Prevalência, Fatores de Risco, Adolescente.

Resumo:  O  objetivo  do  presente  estudo  foi  descrever  a  prevalência  e  os  fatores  associados  ao  sobrepeso  e  a  obesidade  em
adolescentes.  O  delineamento  foi  de  um  estudo  epidemiológico  transversal,  de  base  populacional,  com  amostra  representativa  dos
estudantes  da  rede  pública  estadual  de  ensino  médio  em  Pernambuco  (n=4.210,  59,8%  moças).  Os  dados  foram  coletados  através  do
questionário  Global  Schoolbased  Student  Health  Survey  (GSHS),  proposto  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  A  versão  em
português  foi  previamente  testada  e  obteve  boa  medida  de  reprodutibilidade.  Para  as  medidas  de  massa  (kg)  e  estatura  (cm),  foram
utilizados  balanças  portáteis  e  estadiômetros  da  marca  Plenna,  e  como  ponto  de  corte  do  desfecho,  adotou-se  o  critério  estabelecido  por
Cole  et  al.  (2000).  As  variáveis  independentes  foram  as  demográficas,  sócio-econômicas  e  comportamentais.  Foram  considerados
expostos  a  níveis  insuficientes  de  atividades  físicas  aqueles  que  relataram  uma  freqüência  inferior  a  5  vezes  na  semana.  O
comportamento  sedentário  foi  avaliado  a  partir  do  tempo  de  televisão  em  dias  de  semana  e  em  dias  de  fim  de  semana.  Os  expostos
foram  aqueles  que  relataram  um  tempo  igual  ou  superior  a  3  horas  por  dia.  Os  expostos  a  hábitos  alimentares  inadequados  foram
aqueles  que  relataram  um  consumo  inferior  a  uma  porção  diária  de  fruta,  suco  e  verduras  e  um  consumo  diário  de  refrigerante.  Os
dados  foram  tabulados  no  Epidata  (3.1)  e  analisados  pelo  programa  SPSS  (11.0)  para  Windows.  Recorreu-se  a  procedimentos
descritivos,  teste  de  qui-quadrado  e  qui-quadrado  para  tendência,  com  nível  de  significância  de  5%.  Para  a  análise  multivariada,
recorreu-se  à  regressão  logística  binária  e  foi  utilizado  um  modelo  hierárquico.  No  primeiro  nível,  foram  consideradas  as  variáveis
sócio-demográficas;  no  segundo  nível,  variáveis  relacionadas  à  escola  e  ocupação  e  no  último  nível,  as  variáveis  comportamentais  e
para  o  modelo  final,  adotou-se  um  p<0,05.  A  prevalência  de  sobrepeso  e  obesidade  foi  de  11,5%  (10,5%;  12,5%)  e  2,4%  (1,9%;  2,9%),
respectivamente.  Observou-se  uma  maior  proporção  de  adolescentes  obesos  na  região  metropolitana  (3,5%)  em  comparação  às  demais
regiões.  Jovens  residentes  na  zona  urbana  (12,1%)  e  que  relataram  alta  escolaridade  da  mãe  (14,6%)  apresentam  uma  maior  proporção
de  sobrepeso,  quando  comparados  aos  que  relataram  menor  escolaridade  da  mãe  e  residentes  na  zona  rural  (9,1%).  Rapazes  expostos  a
níveis  insuficentes  de  atividades  físicas  (2,5%)  apresentam  maior  proporção  de  obesidade  em  relação  aos  fisicamente  ativos  (1,1%).  Na
análise  multivariada,  nenhuma  das  variáveis  explicou  a  ocorrência  do  sobrepeso.  Já  entre  os  casos  de  obesidade,  Sexo  e  assistir  TV  em
dias  de  semana  explicaram  o  modelo.  Os  resultados  sugerem  que  jovens  que  relataram  assistir  menos  de  3  horas  de  televisão  por  dia,
em  dias  de  semana,  apresentam  48%  menos  chance,  enquanto  que  as  moças  apresentam  71%  mais  chance  de  obesidade.  Os  resultados
do  estudo  permitem  o  planejamento  de  intervenções  de  políticas  públicas  de  atenção  à  saúde  do  adolescente.  
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Título: Índices de Sobrepeso, Obesidade e o Volume da Atividade Física como Preditores da Condição de 
Saúde de Escolares Adolescentes no Nordeste do Estado de São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071233093016003P1

Palavra Chave: Sobrepeso; Obesidade; Atividade Física

Resumo:  Caracterizada  pelo  acúmulo  excessivo  de  gordura  corporal,  relacionado  a  vários  fatores  (genéticos,  metabólicos  e
ambientais),  o  sobrepeso  e  obesidade  se  apresentam  como  grave  problema  de  saúde  pública  na  vida  moderna.  A  prevalência  mundial
crescente  atinge  indistintamente  todas  as  camadas  sociais,  situação  esta,  que  levou  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  a
classificá-la  como  doença  crônica  não  transmissível  (DCNT).  Associada  a  fatores  de  risco  à  saúde,  como  diabetes,  ateroesclerose,
hipertensão,  cardiopatias  e  doenças  degenerativas  como  Parkinson  e  Alzheimer,  a  obesidade  tem  levado  a  óbito  mais  que  qualquer
epidemia.  Dados  epidemiológicos  de  sobrepeso/obesidade  na  população  brasileira  demonstram  um  crescimento  na  sua  prevalência
entre  as  décadas  de  70  e  90  do  século  XX,  na  ordem  de  53%,  segundo  o  Consenso  Latino  Americano.  A  amostra  foi  constituída  por
120  escolares  das  8ª  séries  do  Ensino  Fundamental  e  1º  ano  do  Ensino  Médio,  com  idade  entre  14  e  16  anos  da  cidade  de  Franca  e
região,  oriundos  de  seis  unidades  escolares,  das  redes  pública  e  privada,  com  vinte  alunos  de  ambos  sexos  por  estabelecimento  de
ensino,escolhidos  de  forma  aleatória.  O  objetivo  da  pesquisa,  foi  verificar  os  níveis  e  percentuais  de  gordura  dos  adolescentes,  através
da  avaliação  antropométrica  do  IMC  –  indice  de  massa  corporal  (peso  e  altura),  e  a  adiposidade  através  da  equação  preditiva  de
Guedes  (Protocolo  de  Guedes),  com  aferição  das  dobras  cutâneas  tricipital  e  subescapular,  estabelecendo  a  relação  destes  índices
encontrados  com  o  volume  e  intensidade  dos  exercícios  físicos  praticados  nas  aulas  de  educação  física,  complementados  com  a
atividade  física  extra-escolar  (AFEE).  A  classificação  do  IMC,  obedeceu  os  parâmetros  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS  –
1997)  e  a  adiposidade  em  conformidade  com  a  Tabela  de  Classificação  do  Nível  de  Obesidade  de  Deurenberg  –  1990.  A  metodologia
tipo  transversal,  utilizou  ficha  de  inquérito  pessoal,  através  de  questionário  informativo,  sendo  o  tratamento  estatístico  realizado  pelo
uso  do  Software  Estatístico  para  PC,Statistcs  For  Windows,V.5.07.Com  os  resultados  amostrais,  foi  possível  concluir  que,  a  amostra
de  adolescentes  desta  faixa  etária  estudada  na  região  nordeste  do  Estado  de  São  Paulo,  não  apresentou  índices  elevados  de  sobrepeso  e
obesidade,  estando  muito  aquém  de  resultados  apontados  por  outros  autores,  Ministério  da  Saúde  e  Organização  Mundial  da  Saúde.
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Título: O trabalho com o diário reflexivo de leituras em uma sala de aula do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071633050015004P1

Palavra Chave: diário de leituras; leitura; interação; dialogismo

Resumo:  O  presente  trabalho  investiga  uma  possibilidade  de  intervenção  didática  em  situação  escolar  que  se  mostre  pertinente  para
levar  os  estudantes  a  uma  leitura  mais  interativa  do  texto  literário.  Para  isso,  investiguei  as  implicações  formativas  do  trabalho  com  o
gênero  diário  reflexivo  de  leituras,  conforme  proposto  por  Machado  (1998),  com  base  teórica  enunciativo-discursiva  do  Círculo  de
Bakhtin  e  da  perspectiva  históricocultural  de  Vigotski.  O  trabalho  apresenta  os  seguintes  objetivos  específicos:  propor  atividades  para
o  ensino  de  leitura  que  tomem  por  base  a  elaboração  de  seqüências  didáticas  conforme  apontado  por  Schneuwly  e  Dolz  (2004);
elaborar  junto  aos  sujeitos  dessa  pesquisa,  seqüências  didáticas  com  vistas  ao  uso  dos  gêneros  diário  de  leituras  e  conto  pelos  alunos;
analisar  a  produção  de  diários  de  leitura  produzidos  pelos  alunos  a  partir  de  contos  literários;  analisar  as  repercussões  do  trabalho  com
os  diários  de  leitura  no  processo  de  compreensão  e  valorização  da  leitura,  pelos  alunos,  como  fonte  de  informação  e  possibilidade  de
fruição  estética.  A  pesquisa  foi  realizada  com  uma  2ª  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  do  interior  do  Estado  de  São  Paulo.
As  análises  dos  diários  reflexivos  de  leituras  dos  alunos,  bem  como  de  algumas  situações  de  interação  em  torno  dos  textos  literários  e
dos  textos  dos  diários  apontam  para:  reflexões  sobre  gêneros  e  outros  aspectos  lingüísticos;  reflexões  sobre  aspectos  sociais
envolvendo  a  própria  experiência  dos  alunos;  indícios  de  um  trabalho  interpessoal,  intrapessoal  e  intertextual,  nas  relações
estabelecidas  na  escritura  dos  diários  e  nas  situações  interativas  que  esta  proporcionou.
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Título: Diálogos entre o professor e a televisão

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20077440001016001P0

Palavra Chave: Comunicação & Educação; Televisão; Professor; Escola

Resumo:  A  presente  pesquisa  tem  como  objeto  de  estudo  os  significados  construídos  na  recepção  televisiva  dos  professores  da
Educação  Básica.  Tal  estudo  se  propôs  a  buscar  os  elementos  resultantes  desse  diálogo  e  as  suas  implicações  nas  práticas  pedagógicas
escolares,  considerando-se  que  essas  questões  contribuiriam  na  compreensão  desse  meio  de  comunicação  no  processo
ensino/aprendizagem.  Para  a  verificação  dessas  proposições  elegeram-se  os  estudos  de  recepção  a  partir  da  perspectiva  das  mediações
(MARTÍNBARBERO)  e  do  cotidiano  (CERTEAU)  que  entendem  o  processo  de  comunicação  pela  via  do  receptor,  utilizando  um
amplo  sistema  de  significados,  vivenciados  e  elaborados  nas  diversas  práticas  sociais.  A  compreensão  de  formação  dos  professores  de
Nilda  Alves  foi  conjugada  às  análises,  ampliando  a  noção  dos  múltiplos  contextos  presentes  na  trajetória  profissional  dos  docentes.  Na
convergência  desses  conceitos,  a  concepção  de  cultura  desenvolvida  por  Raymond  Williams  serviu  de  importante  fundamentação.
Nesse  sentido,  para  o  desenvolvimento  da  investigação,  foram  selecionados  21  colégios  da  rede  estadual  de  Ensino  Médio  em  Curitiba,
abrangendo  as  quatro  delimitações  geográficas  da  cidade.  Os  questionários  foram  aplicados  a  20%  dos  professores  de  um  turno  desses
colégios,  totalizando  122  professores.  Desse  total,  4  professores  foram  selecionados  para  as  entrevistas  em  profundidade,  o  período  da
investigação  ocorreu  no  segundo  semestre  de  2006  e  em  parte  do  primeiro  semestre  de  2007.  De  modo  geral,  as  marcas  culturais
impressas  no  diálogo  produzido  entre  o  professor  e  a  televisão  são  levadas  para  o  universo  escolar  e  surgem  ressignificadas  na  ação
docente.
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Título: Análise de um Processo de estudo de Semelhança

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071615001016033P8

Palavra Chave: Transposição Didática - Atividade Matemática

Resumo:  Este  trabalho  trata  de  uma  investigação  de  um  processo  de  estudo  de  semelhança  de  figuras  realizado  por  uma  comunidade
de  estudo,  em  uma  turma  do  ensino  médio  de  uma  escola  da  rede  pública  estadual  da  periferia  de  Belém,  buscando  responder  se  as
atividades  desenvolvidas  pelos  alunos  em  sala  de  aula  caracterizam  uma  atividade  matemática  a  luz  da  teoria  da  transposição  didática
de  Yves  Chevallard.  Isso  é  realizado  por  meio  de  atividades  colaborativas  em  que  busca  identificar  os  movimentos  dos  saberes
matemáticos  evocados  pelos  alunos  na  construção  do  conceito  de  semelhança.  A  pesquisa  é  de  natureza  qualitativa,  numa  abordagem
etnográfica  adaptada  à  educação,  segundo  Lüdke  e  André.  As  análises  mostram  que  as  atividades  realizadas  promovem  um  fazer
matemático  e,  portanto  uma  atividade  matemática,  por  meio  dos  saberes  evocados  e  as  articulações  estabelecidas  na  construção  de
modelos  para  a  compreensão  pelos  alunos  do  conceito  de  semelhança.  São  destacadas  as  dificuldades  como  elementos  importantes  na
identificação  de  saberes  e  articulações  destes,  bem  como  a  comunidade  de  estudo  colaborativo  como  facilitador  do  processo  de  estudo. 
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Título: Análise de Erros em Potenciação e Radiciação: um estudo com Alunos de Ensino Fundamental e 
Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007642005019026P3

Palavra Chave: Análise de erros. Potenciação e radiciação.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivo  analisar  erros  cometidos  por  alunos  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  ao  resolverem  testes
sobre  potenciação,  radiciação  e  equações  exponenciais.  A  investigação  foi  desenvolvida  em  sétimas  e  oitavas  séries  do  Ensino
Fundamental  e  primeiro  ano  do  Ensino  Médio,  de  escolas  públicas  e  particulares.  O  trabalho  consiste  na  classificação  dos  erros  nas
respostas  escritas  dos  estudantes,  ao  resolverem  testes  sobre  os  conteúdos  citados,  bem  como  na  análise  das  respostas  a  um
questionário  aplicado  a  professores  de  Matemática  das  escolas  participantes,  sobre  os  erros  cometidos  pelos  alunos.  Foram  analisadas
as  respostas  aos  testes,  aplicados  a  239  alunos  do  Ensino  Fundamental  e  193  do  Ensino  Médio,  sendo  os  erros  classificados  em  17
categorias.  Pelo  número  de  ocorrências  em  cada  classe,  bem  como  pela  análise  qualitativa  das  respostas,  é  possível  concluir  que  as
maiores  dificuldades  estão  relacionadas  a  operações  numéricas  e  às  propriedades  da  potenciação.  Os  professores  que  responderam  ao
questionário  consideraram  que,  em  geral,  os  erros  são  causados  pela  falta  de  estudo  e  de  atenção.  As  alternativas,  por  eles  sugeridas
para  auxiliar  os  estudantes,  em  geral  envolvem  apenas  a  repetição  dos  conteúdos  e  a  realização  de  exercícios  de  fixação.  Nas
conclusões,  são  apresentadas  algumas  considerações  sobre  a  pesquisa  realizada  e  sobre  o  uso  dos  erros  no  processo  de  ensino  e
aprendizagem  de  Matemática.  
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Título: Elaborando e lendo gráficos cartesianos que expressam movimento: uma aula utilizando sensor e 
calculadora gráfica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007733005010005P4

Palavra Chave: Metáfora Conceitual, Tecnologia Gráficas

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  como  objetivo  investigar  e  analisar  a  produção  de  significados,  para  alunos  do  primeiro  ano  do  Ensino
Médio  de  uma  escola  da  rede  estadual  de  Minas  Gerais,  para  gráficos  cartesianos  que  representam  o  movimento  retilíneo.  Em
particular,  foram  analisados  os  aspectos  favorecidos  na  compreensão  e  elaboração  do  gráfico  com  lápis  e  papel  e  com  o  uso  do  sensor  e
calculadora  gráfica  e  também  o  papel  do  professor  e  das  atividades  nesse  ambiente  além  das  interações  ocorridas.  O  ponto  de  partida
baseou-se  em  uma  história,  na  qual  os  alunos  foram  instigados  a  construir  sua  representação  gráfica  cartesiana,  utilizandose  de  lápis  e
papel.  Em  seguida,  empregaram  o  sensor  com  a  calculadora  gráfica.  Os  alunos  foram  instruídos  pelos  professores  e  deveriam  se
movimentar  de  modo  a  reproduzir  um  gráfico  d  x  t,  correspondente  ao  oferecido  na  tela  da  calculadora.  Assim,  procurou-se  contemplar
a  interação  aluno-aluno,  professor-aluno  e  alunotecnologia.  As  falas  e  as  ações  foram  gravadas  e  transcritas.  Como  referencial  teórico,
o  pesquisador  valeu-se  da  Teoria  da  Cognição  Corporificada,  baseada  e  Lakoff  e  Nunes,  em  particular  no  papel  das  metáforas
conceituais  e  no  Modelo  de  Estratégia  Argumentativa  (MEA)  para  análise  das  falas  e  gestos  organizadas  em  episódios  que  visavam  a
compreensão  dos  significados  produzidos.  As  idéias  de  Nobile  et  al.  Sobre  aspectos  de  visualização  foram  empregadas,
contemplando-se  as  implicações  que  distintas  disposições  de  símbolos  e  gráficos  acarretam  na  produção  de  significados  pelos  alunos.
Concluiu-se  que  o  uso  adequado  da  tecnologia  propiciou  um  “feedback”  imediato  aos  estudantes  e  que  isso  interfere  no  tipo  de  relação
que  o  professor  tem  com  seus  alunos,  modificando,  também,  a  compreensão  sobre  o  uso  de  tecnologia  em  sala  de  aula
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Título: Injustiça na escola e gênero: representações de alunos(as) de escolas particulares e públicas de ensino 
fundamental e médio da cidade de Presidente Prudente-SP

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007333004129044P6

Palavra Chave: Injustiça, Gênero, Escola, Representações Sociais

Resumo:  Esta  dissertação  foi  desenvolvida  na  linha  de  pesquisa  “Processos  Formativos,  Diferença  e  Valores”  e  teve  com  objetivo
investigar  as  representações  sociais  e  os  julgamentos  morais  sobre  injustiças  que  alunos(as)  de  escolas  particulares  e  públicas  do
município  de  Presidente  Prudente  (SP)  fizeram  em  situações  escolares  verificando  a  influência,  nessas  cognições,  de  diferentes
pertinências  sociais  (idade,  sexo,  escolas  particulares  ou  públicas).  Para  análise  teórica,  foram  utilizadas  as  abordagens  da  Psicologia
do  Desenvolvimento  Moral  de  Piaget,  Kohlberg  e  Gilligan  e  das  Representações  Sociais  criada  por  Moscovici.  Como  procedimentos
metodológicos,  foram  realizadas  observações  em  salas  de  quinta  série  do  ensino  fundamental  e  primeira  do  ensino  médio  e  foi  aplicado
um  questionário  que  continha  várias  indagações  sobre  injustiças  na  escola.  Como  resultados  das  observações,  verificou-se  que  queixas
espontâneas  de  injustiças  que  ocorrem  no  interior  da  escola  foram  freqüentes  tanto  em  meninos  quanto  em  meninas.  Considerou-se
como  queixas  de  injustiças  aquelas  que  se  incluíam  nos  diferentes  tipos  de  injustiças  apontados  por  Piaget:  legal,  retributiva,
distributiva  e  social.  Na  escola  5ª  série  da  escola  particular  as  queixas  identificadas  foram,  em  primeiro  lugar,  do  tipo  distributiva  e,  em
menor  proporção,  do  tipo  retributiva.  Na  escola  pública  foram  comuns  queixas  do  tipo  distributiva.  Na  escola  particular,  na  1ª.  série  do
ensino  médio,  foram  freqüentes  queixas  do  tipo  distributivo,  e,  em  menor  proporção,  queixas  do  tipo  retributiva.  Na  escola  pública,
nesta  série,  não  foram  identificadas  queixas  de  injustiças  que  se  enquadrassem  nas  categorias  de  injustiças  propostas  por  Piaget  e
Kohlberg.  Apareceram,  também,  queixas,  tanto  em  escolas  particulares  quanto  na  pública,  que  apontaram  o  descontentamento  dos(as)
alunos(as)  em  relação  aos  aspectos  pedagógicos  e  queixas  que  indicavam  a  insatisfação  dos  alunos  para  com  as  relações  interpessoais
estabelecidas  nas  escolas.  Foi  aplicado  questionário  em  alunos  de  5a.  e  6a.  séries  do  ensino  fundamental  e  1a,  2a  e  3a.  séries  do  ensino
médio.  Responderam  ao  questionário  52  meninas  e  34  meninos  com  idades  entre  onze  e  dezoito  anos  de  idade.  Como  resultados  do
questionário  verificou-se  que  alunos(as)  de  escolas  públicas  foram  mais  rígidos  e  heterônomos  em  seus  julgamentos  sobre  injustiças
em  ambiente  escolar  que  os(as)  de  escola  particular,  que  por  sua  vez  relativizaram  algumas  situações  e  foram  mais  flexíveis  e
dialógicos  na  proposição  de  melhorias  que  visassem  tornar  a  escola  um  lugar  mais  justo.  Além  disso,  na  lista  de  infrações  quando  a
agente  era  uma  menina  houve  mudança  de  atitude,  mostrando  assim  que  o  papel  social  do  agente  foi  um  influenciador  dos
julgamentos.  Por  fim,  as  impressões  sobre  os  colegas  de  escola  foram  muito  negativas,  principalmente  as  impressões  das  meninas
sobre  suas  parceiras  de  escola.  
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Título: Interpretação de gráficos de velocidade em um ambiente robótico

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074233005010005P4

Palavra Chave: Gráficos; Design Experimentes; Robótica; Construcionismo

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  por  objetivo  investigar  o  impacto  de  um  ambiente  robótico  nas  estratégias  e  representações  utilizadas  por
estudantes  na  interpretação  de  gráficos  apresentando  relações  entre  distância,  tempo  e  velocidade.  Como  metodologia  de  pesquisa
utilizamos  Design  Experiments  de  Kelly  e  Lesh  (2000),  isto  é,  um  processo  cíclico  das  reflexões  acerca  do  ensinar  e  do  aprender.  Para
o  desenvolvimento  das  atividades  buscamos  referência  na  concepção  construcionista  de  Seymour  Papert  (1994),  em  que  o  professor
estimula  os  alunos  a  criarem  soluções  inovadoras,  a  partir  de  suas  conjecturas  por  meio  de  desafios.  Analisamos  as  dificuldades  quanto
à  interpretação  de  gráficos  apontadas  em  diversas  pesquisas  como  Beichner  (1994),  Murphy  (1999)  e  Brown  e  Crowder  (2006)  e
também  as  dificuldades  encontradas  em  ambientes  computacionais,  tendo  como  referência  Arzarello  e  Robutti  (2004),  Parnafes  e
Disessa  (2004)  e  Simpson,  Hoyles  e  Noss  (2006).  Optamos  por  utilizar  os  materiais  de  robótica  da  LEGO  Education  e  o  software
Robolab  2.0  para  programar  os  modelos  construídos.  As  atividades  foram  aplicadas  em  uma  turma  de  alunos  da  8ª  série  do  Ensino
Fundamental  e  outra  do  1º  ano  do  Ensino  Médio,  de  uma  escola  privada  localizada  na  cidade  de  São  Bernardo  do  Campo  no  estado  de
São  Paulo.  Segundo  nossas  análises,  as  dificuldades  envolvidas  na  interpretação  de  gráficos  apontadas  nas  pesquisas  anteriores
também  emergem  quando  os  alunos  interagem  num  ambiente  robótico,  mas  nossos  resultados  indicam  que  o  trabalho  com  robôs
proporciona  oportunidades  para  criar  conexões  entre  diversas  representações.  Em  especial,  a  atividade  envolvendo  a  construção  de  um
radar  para  medir  a  velocidade  contribuiu  para  a  superação  das  dificuldades,  particularmente  para  os  alunos  do  1º  ano  do  Ensino  Médio
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Título: AQ Formação Pedagógica dos Professores dos Cursos Técnicos de Farmácia e os Paradigmas 
Educacionais Emergentes

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073440003019007P0

Palavra Chave: Prática pedagógica; Curso de Farmácia; Docência

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  objeto  de  investigação  a  formação  pedagógica  dos  professores  dos  cursos  técnicos  de
Farmácia  em  face  dos  paradigmas  educacionais  emergentes.  Para  tanto,  foram  analisadas  as  diretrizes  curriculares  do  curso  de
Farmácia,  buscando  confirmar  se  as  práticas  pedagógicas  ali  desenvolvidas  estão  em  consonância  com  as  novas  necessidades
educacionais.  A  pesquisa  fundamentou-se  nas  teorias  educacionais  vigentes,  que  buscam  conciliar  a  prática  pedagógica  com  os  novos
paradigmas  educacionais,  relacionando  a  atividade  pedagógica  com  o  seu  entorno,  em  uma  visão  mais  abrangente  e  distanciada  da
cisão  radical  entre  sujeito  e  objeto  que  caracterizou  o  conhecimento  científico  que  vigora  desde  século  XIX.  No  intuito  de  reconhecer,
na  prática  dos  professores  de  Farmácia  do  nível  médio,  os  indicadores  de  uma  mediação  didática  e  pedagógica  consciente  das  novas
necessidades  educacionais,  efetuou-se  uma  pesquisa  de  campo  entre  esses  profissionais,  verificando  em  que  medida  uma  formação  em
metodologia  do  ensino  superior  determina  uma  mais  completa  interação  com  os  alunos,  no  sentido  de  instrumentar  positivamente  a
formação  profissional  do  Farmacêutico.  Tal  pesquisa  veio  a  confirmar  a  ausência  de  elementos  pedagógicos  essenciais  na  formação
acadêmica  do  bacharel,  já  que  a  visão  dos  professores  entrevistados  com  formação  específica  em  metodologia  do  ensino  superior
mostrou-se  enriquecida  e  atualizada  no  que  tange  aos  instrumentos  e  preocupações  pertinentes  com  os  problemas  da  atualidade.
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Título: Uma proposta de utlização de material manipulativo no aprendizado da função exponencial

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007125003011012P1

Palavra Chave: Função exponencial, Aprendizagem

Resumo:  Neste  trabalho  temos  como  objetivo  geral  investigar  o  uso  de  material  manipulativo  no  aprendizado  da  fnção  exponencial,
como  proposta.  Como  orientação  teórica,  temos  as  pesquisas  da  professora  Josinalva  Estacio  Menezes,  os  trabalhos  do  professor  John
Andrew  Fossa  e  ainda  as  contribuições  dos  trabalhos  de  Brousseau  e  Lima,  que  serviram  como  apoio  ao  indicarem  suas  propostas
metodológicas  para  possíveis  superações  de  uso  do  referido  recurso  na  sala  de  aula,  como  também  apontaram  literaturas  que  poderão
propiciar  novas  investigações  para  inserção  desses  recursos,  em  particular  do  material  em  borrachado,  o  EVA,  e  da  torre  de  Hanói,
como  ferramenta  de  ensino  na  sala  de  aula  no  Ensino  de  Matemática.  Como  matodologia,  adotamos  uma  abordagem  qualitativa
contendo  análise  de  dados  quantitativos,  tomando  como  campo  de  pesquisa  o  Colégio  Liceu  de  Artes  e  Ofícios  e  como  sujeitos  36
alunos  da  primeira  série  do  ensino  médio.  Observamos  que  os  alunos  reagiram  positivamente  diante  de  novos  recursos  didáticos  como,
o  jogo  Torre  de  Enói,  utilizado  na  pesquisa.  Verificamos  uma  melhoria  por  parte  dos  alunos  no  desempenho  do  pós-teste,  após  as
ativbidades.  Concluímos,  através  das  inteverções,  que  o  trabalho  com  uma  sequencia  de  atividades  articuladas  com  material
manipulativo  favorece  a  aprendizagem  a  aprendizagem  de  conceitos  matemáticos.  
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Título: Sabões: Um contexto para o ensino de forças intermoleculares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007228001010040P4

Palavra Chave: Contexto, Ensino, Forças intermoleculares, Sabão

Resumo:  Foi  elaborada  e  testada  uma  unidade  de  ensino  contextualizada,  com  o  objetivo  de  ensinar  forças  intermoleculares  no  nível
médio,  tendo  sabões  como  contexto.  O  material  foi  aplicado  aos  alunos  da  3ª  série  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  em
Salvador,  através  de  discussão,  trabalhos  em  grupos  e  individuais,  visando  sempre  à  promoção  da  participação  e  do  aprendizado  dos
alunos.  Esse  trabalho  explicita  as  principais  características  do  ensino  contextualizado,  os  motivos  de  ensinar  no  contexto  e  a
justificativa  da  escolha  do  contexto.  Os  assuntos  a  serem  contextualizados  são  descritos,  começando  com  o  conceito  de  forças
intermoleculares,  passando  para  as  definições  de  moléculas  polares  e  apolares  e  terminando  com  a  descrição  das  diferentes  forças
interpartículas:  dipolo  permanente-dipolo  permanente,  dipolo  instantâneo-dipolo  induzido,  ligação  de  hidrogênio,  íon-dipolo
permanente  e  íon-dipolo  induzido,  relacionando-as  com  algumas  propriedades  físicas  das  substâncias.  A  pesquisa  constou  das
seguintes  etapas:  aplicação  de  questionário  sobre  o  contexto  para  obter  informações  sobre  os  conhecimentos  dos  alunos,  elaboração  e
aplicação  da  unidade  de  ensino,  análises  dos  conteúdos  e  do  contexto  em  três  livros  do  ensino  médio  para  obter  informações  se  os
assuntos  e  o  contexto  são  inter-relacionados,  avaliação  do  grau  de  aceitação  do  material  por  parte  dos  alunos,  aplicação  de  outro
questionário  para  avaliar  quantitativamente  a  aprendizagem  dos  assuntos  contextualizados  e  do  contexto  e  análise  comparativa  entre  a
abordagem  dos  livros  didáticos  e  da  unidade  de  ensino  contextualizada  em  relação  à  aprendizagem  dos  alunos.  A  análise  das  respostas
dadas  na  unidade  de  ensino,  nos  questionários  e  das  abordagens  dos  livros  didáticos,  constatou-se  a  falta  de  contextualização  e/ou
interligação  dos  assuntos  nos  livros  didáticos,  estes  sendo  abordados  de  forma  sucinta  acarretando  um  ensino  sem  cunho  crítico,  só
informativo,  no  qual  não  se  trabalha  com  os  estudantes  algumas  habilidades  básicas  importantes  tais  como  a  leitura,  interpretação,
coleta  e  análise  de  dados,  que  são  primordiais  para  o  desenvolvimento  dos  alunos.  Habilidades  essas  que  também  não  foram
observadas  nas  respostas  dos  questionários  e  da  unidade  de  ensino,  nos  quais  menos  da  metade  dos  estudantes  alcançaram  êxito,  pois  o
ensino  contextualizado  possui  a  proposta  de  trabalhar  as  habilidades  básicas  e  os  alunos  ainda  não  estão  acostumados  com  essa
metodologia  de  ensino.  Com  isso  os  resultados  são  condizentes  com  a  atual  situação  do  ensino  nas  escolas,  que  está  atrelado  aos  livros
didáticos  existentes  os  quais  não  possibilitam  o  desenvolvimento  cognitivo  dos  discentes.  Portanto,  pode-se  afirmar  que  essa
metodologia  é  mais  adequada  para  uma  melhor  aprendizagem,  pois  tem  a  proposta  de  desenvolver  algumas  habilidades  que  são
importantes.
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Título: Mediando e Transformando no Projeto de Recuperação e Reforço: um Relato de Experiência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007733065012001P6

Palavra Chave: Mediação, Prática docente, Recuperação e Reforço

Resumo:  Essa  dissertação  apresenta  uma  pesquisa  qualitativa,  inserida  na  linha  do  cotidiano  da  escola,  e  teve  como  objetivo  principal,
relatar  uma  experiência,  sobre  orientação  técnica,  realizada  com  um  grupo  de  vinte  e  seis  professoras,  do  Projeto  de  Recuperação  e
Reforço  da  Diretoria  de  Ensino  de  Votorantim,  cidade  do  interior  de  São  Paulo.  Foram  realizados  cinco  encontros  ao  longo  de  um
semestre,  com  orientações  específicas  para  o  ensino  de  língua  portuguesa.  As  orientações  técnicas  privilegiaram  mediações  com  textos,
questões  problema  e  discussões  temáticas.  Com  referencial  teórico  sócio-histórico,  as  mediações  foram  relatadas,  assim  como  as  falas
das  professoras  sobre  seu  trabalho  com  as  crianças  envolvidas  no  projeto  de  recuperação  e  reforço.  Tendo  como  hipótese  que  as
mediações  planejadas  e  não  planejadas,  com  significado  e  trabalho  coletivo,  podem  provocar  novos  conhecimentos,  foi  possível
identificar  sinais  de  mudanças  no  modo  de  interagir  das  professoras  com  os  instrumentos  e  signos  relacionadas  ao  ensino  da  Língua
Portuguesa,  na  prática  pedagógica  com  seus  alunos
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Título: Antologia de Contos na Complementação de Livros Didáticos de Inglês: os PCNs em enfoque 
discursivo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072943233003017043P7

Palavra Chave: Discurso; Formação; Didático

Resumo:  Esta  Dissertação  tem  por  objetivo  estudar  critérios  de  complementação  de  livros  didáticos  de  inglês  a  partir  de  princípios
multidimensional-discursivos  e  utilizando  antologias  de  contos.  Considerando  as  diretrizes  legais  oficializadas  pelos  Parâmetros
Curriculares  Nacionais,  defendemos  o  planejamento  de  cursos  de  línguas,  tornando  como  referencial  teórico  a  Análise  do  Discurso
Francesa.  Num  primeiro  momento,  discutimos  as  concepções  de  língua,  discurso,  ensino  e  aprendizagem  que  norteiam  a  adoção  de
livros  didáticos  e  a  escolha  de  recursos  complementares,  do  ponto  de  vista  de  professores  e  escolas.  O  Trabalho  conta  com  uma  análise
multidimensional-discursiva  de  livros  didáticos  adotados  por  escolas  que  obtiveram  avaliação  de  aprendizagem  superior  a  70%  (setenta
por  cento),  de  acordo  com  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  do  ano  de  2005.  Apresenta  também  exemplos  de
complementação  dos  referidos  livros,  a  partir  de  antologias  de  contos  brasileiros  e  norte-americanos.  Finalmente,  relatamos  um  estudo
de  caso  com  foco  na  formação  de  professores  e  discutimos  algumas  das  resistências  dos  professores  em  relação  à  aplicabilidade  de
enfoques  multidimensionais  e  discursivos  na  aula  de  língua  estrangeira.
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Título: Apelido Pejorativo na Escola, um estudo com adolescentes paulistanos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007133005010002P5

Palavra Chave: Apelido, Henri Wallon, Adolescência

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  estudar  a  visão  do  aluno  adolescente  a  respeito  do  apelido  pejorativo  na  escola.
Apelidos  são  rótulos  negativos  que  se  impõem  de  fora  para  dentro  ao  educando,  passando,  muitas  vezes,  desapercebidos  pelos  adultos.
Ocorrem  nos  fundos  da  sala  de  aula,  nas  conversas  paralelas  durante  a  aula,  nos  intervalos,  nas  trocas  de  aulas  e  nas  relações  cotidianas
entre  os  alunos.  O  apelido  dado  por  brincadeira  pode  ser  carregado  de  objetivos  preconceituosos  e  discriminatórios.  Os  alunos
diferentes  em  seus  aspectos  físicos  ou  de  sua  origem,  como  o  “gordo”,  o  “magro”,  o  “alto”,  o  “japonês”,  o  “negro”,  o  “baiano”  e
outros,  são  constantes  alvos  na  escola  de  perseguições  e  gozações  que  humilham  e  isolam.  Este  trabalho  foi  desenvolvido  com  o
objetivo  de  lançar  um  olhar  sobre  esta  forma  de  tratamento  entre  os  adolescentes  de  uma  escola  pública,  a  fim  de  fornecer  subsídios
aos  professores  no  enfrentamento  das  questões  relacionais  de  seus  alunos.  A  abordagem  deste  estudo  é  de  natureza  qualitativa  e  usa
como  técnica  de  coleta  de  dados  o  incidente  crítico.  Foram  aplicados  três  incidentes  relatando  casos  de  alunos  apelidados  no  ambiente
escolar,  para  uma  classe  do  Ensino  Médio,  de  escola  pública  da  periferia  de  um  Município  da  Grande  São  Paulo.  O  referencial  teórico
utilizado  foi  a  teoria  psicogenética  de  desenvolvimento  de  Henri  Wallon.
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Título: Políticas Públicas de Apoio à Inclusão Educacional: um estudo sobre a articulação entre o centro de 
apoio pedagógico ao deficiente visual – CAP e a Escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075128005015001P0

Palavra Chave: Deficiência visual, Educação Especial, Inclusão, políticas

Resumo:  Nessa  dissertação  é  apresentado  um  estudo  sobre  o  trabalho  do  Centro  de  Apoio  Pedagógico  ao  Deficiente  Visual  –  CAP,
enquanto  instrumento  de  política  pública  resultante  da  parceria  entre  Governo  Federal  e  do  Estado  para  inclusão  educacional  dos
alunos  com  Deficiência  Visual,  tendo  por  objetivo  investigar  como  está  sendo  implementada  a  proposta  de  inclusão  dos  alunos  com
deficiência  visual  na  Escola  Regular  do  Ensino  Médio  na  cidade  do  Salvador,  a  partir  da  relação  entre  o  CAP  e  a  Escola.  A  análise  do
trabalho  desenvolvido  pelo  CAP  foi  empreendida  a  partir  de  sua  relação  com  um  colégio  de  Ensino  Médio  que  tradicionalmente
integra  em  seu  corpo  discente  deficientes  visuais.  Devido  à  natureza  específica  do  problema  dessa  pesquisa  optou-se  pela  metodologia
de  estudo  de  caso,  tendo  como  sujeitos  cinco  alunos  com  deficiência  visual  atendidos  pelo  CAP  matriculados  no  ensino  médio  em  um
colégio  da  rede  estadual,  dois  professores  especialistas,  dois  coordenadores  pedagógicos,  a  diretora  e  a  vice-diretora  do  turno  matutino,
quatro  profissionais  que  atuam  no  CAP  na  direção,  vice-direção  e  coordenação  pedagógica,  nove  professores  de  disciplinas  das  áreas
de  física,  matemática,  química,  língua  portuguesa,  biologia  e  história  e  dois  representantes  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,
totalizando  vinte  e  seis  sujeitos.  A  partir  das  entrevistas  realizadas  foram  estabelecidas  as  seguintes  categorias:  Organização  da
Educação  Especial  no  Estado  da  Bahia:  articulação  SEC  e  CAP;  Articulação  CAP  e  colégio;  Percepção  dos  dirigentes  do  CAP  e  o  do
Colégio;  O  trabalho  do  professor  especialista  nas  salas  de  recursos;  O  material  didático  para  o  aluno  com  deficiência  visual;  A  relação
entre  os  estudantes  e  os  professores  das  disciplinas;  A  percepção  dos  estudantes  e  professores  das  disciplinas  e  o  desempenho
acadêmico  dos  estudantes.  Realizou-se  uma  análise  dos  depoimentos  destacando-se  as  contradições,  com  o  intuito  de  perceber  como  se
dá  a  efetivação  do  trabalho  do  CAP  tendo  como  base  as  percepções  dos  sujeitos  que  vivenciam  essa  realidade,  e  compreendendo  a
educação  a  partir  do  contexto  de  transformações  do  mundo  contemporâneo,  fortemente  marcado  pelas  desigualdades,  cujo  princípio
ideológico  e  forma  de  organização  social  é  o  modelo  capitalista,  estando  as  políticas  públicas  e  a  própria  instituição  escolar  refletindo
essa  lógica.  Da  análise  decorrente  depreendeu-se  que  o  CAP,  enquanto  materialização  da  política  pública  de  inclusão  educacional  de
alunos  deficientes  visuais,  carece  de  revisão,  tanto  no  que  concerne  às  diretrizes  teórico-metodológicas  que  o  fundamenta,  como  às
ações  implementadas.
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Título: A Influência da Crença Religiosa no Processo de Ensino em Evolução Biológica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071442019010005P7

Palavra Chave: Evolução, Religião, Ensino, Genética

Resumo:  A  teoria  da  evolução  procura  explicar,  por  meio  da  seleção  natural,  a  origem  e  evolução  das  formas  de  vida  existentes  em
nosso  planeta.  A  evolução  biológica  é  considerada  um  tema  interdisciplinar  dentro  da  biologia,  sendo  importante  para  a  compreensão
de  diferentes  aspectos  da  mesma.  Também  é  considerado  um  conteúdo  difícil  de  trabalhar,  sendo  muitas  vezes  relegado  para  o  final  do
plano  de  ensino.  As  crenças  religiosas  participam  na  formação  de  qualquer  indivíduo  –  inclusive  dos  professores;  deste  modo,  elas
podem  influenciá-los  no  processo  de  ensino.  Esta  proposta  de  pesquisa  objetivou  traçar  o  perfil  acadêmico  e  profissional  de  membros
do  corpo  docente  que  atuam  em  diferentes  escolas  de  uma  cidade  da  região  metropolitana  de  Porto  Alegre  (Novo  Hamburgo).
Procurou-se  igualmente  determinar  suas  formações  inicial  e  continuada,  relacionando-as  com  estratégias  e  metodologias  empregadas
face  às  posturas  assumidas  pelas  escolas  sobre  o  assunto.  A  identificação  das  diferentes  explicações  e  concepções  que  os  professores
manifestam  em  suas  práticas  em  sala  de  aula,  bem  como  pelas  dificuldades  inerentes  ao  ensino  do  assunto  evolução  biológica,  também
foram  buscadas  no  presente  trabalho.  A  metodologia  selecionada  para  esta  proposta  foi  a  quanti-qualitativa,  elegendo-se  para  tanto  o
método  hermenêutico,  associado  à  análise  de  conteúdos.  Realizaram-se  entrevistas  semi-estruturadas,  gravadas  em  áudio,
possibilitando  análise  criteriosa  e  categórica  das  respostas.  A  análise  dos  professores  entrevistados  (27),  todos  lecionando  em  classes
de  Ensino  Médio,  apontaram  como  fatores  complicadores  da  sua  atuação  em  sala  de  aula:  a)  deficiências  na  formação  inicial  sobre  o
conteúdo  de  evolução  biológica;  b)  equívocos  sobre  conceitos  de  evolução;  c)  falta  de  domínio  do  conteúdo;  e  d)  falta  de  formação
continuada  sobre  o  mesmo.  Ressaltaram-se,  igualmente,  uma  série  de  obstáculos  presentes  no  cotidiano  escolar:  a)  excesso  de  carga
horária,  dificultando  a  procura  de  oportunidades  de  atualizações;  b)  carência  de  materiais  didáticos  adequados  para  o  ensino;  e  c)
tempo  escasso  durante  o  ano  letivo  para  abordagem  de  evolução  biológica.  Foi  observada  uma  forte  influência  das  crenças  religiosas
na  postura  dentro  da  sala  de  aula.  Os  dados  obtidos  apontam  para  a  necessidade  de  se  propor  iniciativas  tanto  para  a  formação  inicial
quanto  para  a  formação  continuada  de  professores  de  biologia,  contemplado,  de  forma  integrada  o  tema  evolução  biológica.  
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Título: Geometria Analítica Plana: Praxeologias Matemáticas no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007715001016033P8

Palavra Chave: Geometria Analítica Plana, Praxeologias Matemáticasa

Resumo:  O  OBJETIVO  DESTA  PESQUISA  É  A  CONSTRUÇÃO  E  A  APLICAÇÃO  DE  UMA  ORGANIZAÇÃO  DIDÁTICA
PARA  A  GEOMETRIA  ANALÍTICA  PLANA,  A  PARTIR  DO  ESTUDO  DOS  VETORES,  NO  3º  ANO  DO  ENSINO  MÉDIO,  À
LUZ  DA  TEORIA  ANTROPOLÓGICA  DO  DIDÁTICO  DE  YVES  CHEVALLARD  E  DA  TEORIA  DA  APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA  DE  DAVID  AUSUBEL.  A  PESQUISA  É  DE  NATUREZA  QUALITATIVA  DO  TIPO  ETNOGRÁFICA  NA
EDUCAÇÃO,  DE  ACORDO  COM  MARLI  ANDRÉ,  E  FOI  DESENVOLVIDO  COM  UM  GRUPO  DE  ALUNOS  EM  UM
CONTEXTO  ESPECÍFICO  QUE  É  A  PREPARAÇÃO  PARA  O  VESTIBULAR.  A  MANIPULAÇÃO  DE  OBJETOS  OSTENSIVOS
PARA  COMPREENSÃO  DOS  OBJETOS  NÃO-OSTENSIVOS  DA  MATEMÁTICA  SERVIU  DE  CATEGORIAS  PARA
ANÁLISE  DAS  PRAXEOLOGIAS  VIVENCIADAS  EM  SALA  DE  AULA.  CONCLUÍMOS  QUE  OS  ALUNOS  AO  MANIPULAR
AS  REPRESENTAÇÕES  DE  OBJETOS  OSTENSIVOS  RESGATAM  CONHECIMENTOS  MATEMÁTICOS  DE  FORMA
ARTICULADA  E  INTEGRADA  PARA  A  ANCORAGEM  DE  NOVOS  CONHECIMENTOS  MATEMÁTICOS.  OBSERVOU-SE
TAMBÉM  QUE  A  ORGANIZAÇÃO  DIDÁTICA  PERMITE  “ECONOMIA  DE  TEMPO”,  NO  QUE  DIZ  RESPEITO  AO  ESTUDO
DESTES  CONTEÚDOS  NESTA  ETAPA  DA  VIDA  ESCOLAR

Data Pesquisa: 26/1/2009

Autor: Roberto Carlos Dantas Andrade

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 26/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.802 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1803

Título: Vozes inconclusas: mosaicos lingüísticos presentes na sala de aula e na vida

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071731004016006P5

Palavra Chave: Linguagem; internet; escrita juvenil

Resumo:  Este  estudo  busca  compreender  as  novas  tendências  e  registros  lingüísticos  desencadeados  pela  cultura  eletrônica  da  escrita  e
seus  desdobramentos  na  linguagem  juvenil,  mais  particularmente,  os  seus  “ecos”  no  contexto  escolar.  Nesse  sentido,  traz  para  o  debate
a  produção  escrita  dos  alunos  de  uma  escola  pública  matriculados  no  Ensino  Médio/técnico  com  vistas  a  problematizar  o  ensino  formal
da  língua  face  às  transformações  tecnológicas  do  mundo  contemporâneo.  Dentre  os  autores  que  fundamentam  esse  estudo,  destacam-se
Bakhtin,  Benjamin,  Fiorin,  Freitas,  Kato,  Kleiman,  Lévy,  Lyons,  Marcuschi  e  Zeichner.
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Título: Ensino Médio Integrado no Distrito Federal: um Diálogo entre a Teoria e a Prática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074053001010001P0

Palavra Chave: Ensino médio integrado; SEDF

Resumo:  Este  estudo  buscou  analisar  a  efetividade  da  implementação  da  proposta  norteadora  de  EMI  (Ensino  Médio  Integrado)  no
Distrito  Federal.  O  referencial  teórico  pesquisado  contribuiu  para  desvelar  os  aspectos  fundamentais  do  EMI,  ao  desvelar  a  relação
trabalho-educação  subjacente  a  integração  da  educação  profissional  com  o  ensino  médio.  Entendendo-se,  o  trabalho  enquanto  princípio
ontológico  do  desenvolvimento  humano  e  cognitivo;  a  educação  enquanto  sistematização  e  apropriação  do  saber  historicamente
construído  pela  humanidade.  Estes  fundamentos  subsidiaram  a  compreensão  da  concepção  preconizada  na  proposta  norteadora  do
EMI.  Dessa  forma,  buscou-se  identificar  como  essa  referida  proposta  é  apropriada  pelos  gestores  e  professores  da  SEDF.  A  pesquisa
utilizou-se  os  procedimentos  técnico-metodológicos  que  consistiram  em  entrevista  semi-estruturada  e  pesquisa  documental.  Utilizou-se
para  desvelar  os  dados  da  pesquisa  a  análise  de  conteúdo.  Os  resultados  apontam  que  a  proposta  norteadora  não  está  sendo  efetivada
em  sua  implementação  no  Distrito  Federal.  Observa-se  que  os  diferentes  atores  participantes  da  proposta  de  EMI  do  Distrito  Federal
não  se  apropriaram  das  concepções  presentes  na  proposta  norteadora,  o  que  impossibilita  a  sua  efetivação  enquanto  práxis.  Outro
aspecto  evidenciado,  é  que  a  proposta  do  Distrito  Federal  se  distancia  do  principio  da  integração  ao  trazer  elementos  que  introduzem
conceitos  formativos  externos  à  proposta  norteadora  do  EMI.  Contudo,  torna-se  premente  a  necessidade  de  reformular  a  proposta  do
Distrito  Federal  e  submetê-la  a  um  amplo  debate  com  a  sociedade,  de  forma  que  os  atores  participantes  se  apropriem  dos  conceitos  que
a  fundamenta,  aproximando-os  da  concepção  da  proposta  norteadora  em  seu  princípio  educativo.
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Título: Movimento social do campo na escola de ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073928001010001P9

Palavra Chave: Educação do Campo ;Movimento Social; Ensino Médio

Resumo:  Esta  dissertação  propõe-se  a  refletir  criticamente  em  torno  das  diretrizes  existentes  sobre  a  Educação  do  Campo  voltadas  à
formação  do  jovem  trabalhador  em  uma  escola  de  Ensino  Médio  localizada  em  uma  comunidade  rural  no  município  de  Francisco
Beltrão/PR.  Procurando  investigar  a  questão  da  Educação  do  Campo  para  o  Ensino  Médio  frente  ao  Movimento  Social  existente  na
comunidade  onde  a  escola  se  encontra,  e  saber  quais  os  objetivos  do  Movimento  e  da  comunidade  para  a  formação  de  seus  jovens
trabalhadores.  Para  tanto  se  utilizou  uma  metodologia  dentro  da  perspectiva  analítica  aliada  a  história  de  vida  e  história  oral.  Foram
coletados  dados  junto  a  Prefeitura  Municipal,  realizadas  entrevistas  com  professores  que  atuam  na  Educação  do  Campo,  objetivando
compreender  a  relação  entre  Movimento  Social  e  Educação  do  Campo.
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Título: Um olhar sobre a trajetória da Geografia Escolar no Brasil e a visão dos alunos de ensino médio sobre a 
geografia atual

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071024001015042P2

Palavra Chave: Ensino de Geografia, Prática Pedagógica.

Resumo:  Essa  dissertação  tem  dois  focos  principais  de  interesse:  refletir  sobre  a  trajetória  histórica  da  geografia  escolar  brasileira  e  os
processos  de  renovação  sofridos  por  essa  disciplina  ao  longo  do  tempo  e  analisar  através  da  fala  dos  alunos  de  ensino  médio  até  que
ponto  o  movimento  de  renovação  da  geografia  escolar  brasilera  realmente  colaborou  para  que  sobreviessem  mudanças  na  prática  de
ensino  dessa  disciplina.  Dessa  forma,  a  partir  dos  pressupostos  fundamentados  no  transcorrer  da  pesquisa  onde  foram  apontados
princípios  e  objetivos  que  estiveram  presentes  na  gênese  e  trajetória  da  geografia  escolar  é  que  chegamos  ao  ensino  de  geografia
atualmente  desenvolvido  nas  escolas  selecionadas  para  a  nossa  pesquisa.  Para  tanto,  analisamos  o  discurso  de  cento  e  sessenta  alunos
de  ensino  médio,  de  seis  escolas  do  Município  de  João  Pessoa-PB  sobre  a  atual  prática  de  ensino  de  seus  professores  de  geografia.
Dedicamo-nos  a  ouvir  e,  sobretudo,  perceber  qual  a  visão  dos  alunos  a  respeito  dessa  disciplina.  Para  que  serve?  Como  aprendem
geografia?  A  partir  da  fala  desses  estudantes,  procuramos  examinar  o  modelo  de  conhecimento  geográfico  que  tem  sido  apresentado
em  sala  de  aula.  Constatamos,  diante  do  modelo  de  análise  constituído  para  a  nossa  pesquisa,  envolvendo  questões  relacionadas  ao
ensino  e  aprendizagem  de  geografia,  que  há  de  fato  uma  realidade  que  precisa  ser  repensada  em  relação  aos  procedimentos
metodológicos  e  as  abordagens  dos  conteúdos  nas  aulas  dessa  disciplina.  Considerando  o  que  os  alunos  revelaram  ns  entrevistas,  a
forma  como  são  ministradas  as  aulas  e  a  abordagem  dada  a  alguns  conteúdos  há  uma  propensão  ao  estudo  da  geografia  numa
perspectiva  que  prioriza  um  corpo  curricular  de  assuntos  fragmentados,  descritivos,  batizados  de  enumeração  de  dados  e  limitados  à
memorização  e  a  identificação  de  conceitos  prontos  e  acabados.  Isto  se  deve  ao  tradicional  modo  de  pensar  a  geografia  pelo  professor
que,  no  processo  educativo,  considera  essencial:  os  dados  informativos,  os  conhecimentos  gerais  e  enciclopédicos,  as  localizações,
enfim,  o  conteudismo  dispensável.  Logo,  apresentamos  aqui  nossas  reflexões  com  o  intuito  de  procurar  contribuir  no  debate  sobre  o
ensino  da  geografia  que  está  sendo  desenvolvido  nas  escolas  de  ensino  médio  buscando,  sobretudo,  compeender  os  fundamentos
teóricos  e  metodológicos  da  geografia  escolar  num  contexto  de  mudanças  e  redefinições  desencadeadas  por  uma  nova  realidade  que
impõe  a  nós  professores  novas  posturas  pedagógicas  tão  necessárias  para  dar  conta  de  um  mundo  em  constante  transformação.  
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Título: Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio: é possível abordar conceitos de Mecânica 
Quântica?

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073642001013002P1

Palavra Chave: conceitos de quântica no ensino médio

Resumo:  Não  consta  resumo.
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Título: Os Sentidos do Futebol Espetáculo para Estudantes de Distintas Classes Sociais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007433017018007P8

Palavra Chave: Educação Física; Futebol; Sociologia do Esporte

Resumo:  O  presente  estudo  busca  identificar  em  que  medida  o  pertencimento  de  classe  social  interfere  nos  sentidos  e  perspectivas  do
jovem  brasileiro  frente  ao  futebol  espetáculo,  bem  como  compreender  os  mecanismos  sociais  que  determinam  a  decisão  de  os  sujeitos
investirem  na  carreira  profissional  esportiva  em  detrimento  da  trajetória  escolar  longa.  Começamos  com  uma  abordagem  sociológica,  a
análise  crítica  dos  processos  de  difusão,  massificação  e  profissionalização  do  futebol  ocorridas  no  contexto  da  sociedade
pós-industrial.  Enfocamos  a  conflituosa  mutação  da  modalidade,  inicialmente  elitizada  com  fins  social-distintivos  para  esporte  de
massa  —  ideal  de  ascensão  social  da  classe  popular  —,  além  da  dependência  com  a  mídia,  das  razões  que  levaram  a  caracterizar-se
como  produto  da  indústria  cultural,  culminando  com  a  transformação  do  futebol  em  mercadoria  submetida  às  leis  e  lógica  da  sociedade
de  consumo.  Em  seguida,  entrelaçamos  as  relações  de  poder,  aliança  e  concorrência  dos  agentes  sociais  que  participam  do  complexo
campo  das  práticas  esportivas  com  os  canais  com  que  o  público  jovem  estabelece  contato  com  o  esporte  espetáculo.  Neste  aspecto,
especial  atenção  foi  dada  à  mídia,  difusora  da  ideologia  de  uma  sociedade  capitalista  aberta,  que  reforça  a  idéia  do  esporte  como  via  de
ascensão  social  para  indivíduos  de  baixa  renda,  na  mesma  medida  em  que  oculta  em  seu  discurso  as  reais  probabilidades  de
concretização  do  sucesso  esportivo.  A  pesquisa  de  campo  foi  realizada  em  duas  escolas  do  município  de  São  Bernardo  do  Campo  (SP),
uma  da  rede  pública  estadual  e  outra  da  rede  particular  de  ensino.  Assim,  constituímos  dois  grupos  com  alunos  de  distintas  classes
sociais,  compostos  por  estudantes  do  1º  ano  do  Ensino  Médio,  sexo  masculino,  com  15  anos  de  idade  e  praticantes  de  futebol  nas  aulas
de  Educação  Física.  Metodologicamente,  fizemos  uso  da  observação  participante  e  de  entrevistas  como  instrumentos  para  a  coleta  de
dados.  Conjugadas  aos  objetivos  do  estudo,  estruturamos  a  análise  do  material  colhido  em  seis  categorias,  articulando  questões  sobre  o
prosseguimento  nos  estudos  e  o  trabalho,  as  tendências  para  a  pratica  esportiva  profissional,  as  representações  sociais  em  torno  do
futebol,  os  usos  e  costumes  no  tempo  livre  e  as  expectativas  da  pratica  esportiva  implicadas  pela  herança  cultural  familiar.  Como
referencial  teórico  de  análise,  utilizamos  de  Pierre  Bourdieu  os  conceitos  de  campo,  habitus,  estratégia,  capital  econômico,  social  e,
principalmente,  capital  cultural,  partindo  da  hipótese  de  que  o  nível  cultural  dos  alunos  e  seus  familiares  interferem  nos  sentidos  e
formas  de  apropriação  do  esporte.  Entre  outras  conclusões,  obtivemos  como  resultado  a  configuração  de  uma  trajetória  esportiva
profissional  voltada  para  os  alunos  de  baixa  classe  social,  em  oposição  à  trajetória  escolar  longa,  estrategicamente  adotada  pelos  alunos
de  classe  social  alta.
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Título: Antenas e radiofrequencia: complexificando o conhecimento cotidiano

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007533002010003P9

Palavra Chave: ensino médio, eletromagnetismo, antenas

Resumo:  Neste  trabalho  apresentam-se  evidências  de  complexificação  do  conhecimento  de  professores  de  Ensino  Médio  após
participarem  de  um  Curso  de  Capacitação,  cujo  tema  foi  a  geração,  emissão,  propagação  e  recepção  de  ondas  eletromagnéticas  na  faixa
de  radiofrequência.  A  sequencia  de  ensino,  elaborada  para  educação  em  Nível  Médio  buscando  articular  o  conhecimento  cotidiano  dos
educandos  e  os  aportes  do  conhecimento  científico,  foi  organizada  segundo  ciclos  de  aprendizagem  de  três  fases  -  exploração,
introdução  de  novos  conceitos,  e  aplicação  desses  conceitos  -  e  utiliza  diferentes  recursos  didáticos  (multiabordagem).  Os  resultados
desta  pesquisa  corroboram  a  pertinência  de  uma  perspectiva  educacional  que  considera  o  conhecimento  escolar  determinado  pela
integração  transformadora  dos  aportes  de  diferentes  formas  de  conhecimento,  ocorrendo,  em  particular,  uma  dinâmica  na  qual  o
conhecimento  cotidiano  e  o  conhecimento  científico  se  alimentam  reciprocamente.
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Título: Experiências de leitura de leitores jovens de uma escola pública de Cuiabá Mato Grosso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072950001019001P8

Palavra Chave: Leitores e literatura infanto-juvenil

Resumo:  A  presente  dissertação  trata  da  relação  entre  leitura  e  leitores  jovens  dos  primeiros  anos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola
pública  de  Cuiabá-MT.  Por  isso,  a  investigação  sobre  práticas  e  gestos  de  leitura  constitui-se  como  foco  central  para  que  se  possa
examinar  experiências  e  gostos  relacionados  ao  ato  de  ler.  Foi  feita  uma  breve  revisão  da  literatura,  onde  se  procurou  estudar
pensadores  que  de  modo  significativo  abordaram,  ou  trataram  ainda  que  indiretamente,  a  questão  da  leitura  e  das  práticas  de  leitura.  As
questões  orientadoras  da  pesquisa  são:  Qual  é  o  lugar  e  o  significado  das  experiências  de  leitura  para  cada  indivíduo?  Quais  práticas  de
leitura  caracterizam  a  juventude?  O  que  pensam  jovens  leitores  sobre  suas  experiências  de  leitura?  Como  é  o  universo  leitor  do  jovem
em  relação  as  práticas  de  leitura  evidenciadas  em  outras  épocas?  Para  tal,  desenvolvemos  um  capitulo  que  trata  sobre  a  história  da
juventude,  fazendo  recortes  desde  a  juventude  na  Grécia  Antiga  até  os  dias  atuais.  O  capítulo  seguinte  procurou  trabalhar  o  conceito  de
leitor  e  suas  formas  de  ler.  A  pesquisa  foi  realizada  em  Cuiabá  e  durante  um  bimestre  foram  coletados  dados  através  do  uso  de
entrevistas  em  questionários  semi-abertos  e  fechados  visando  desvelar  sujeitos  leitores  na  juventude.  Mesmo  vivendo  hoje  um
cotidiano  que  insiste  em  reafirmar  as  dificuldades  em  encontrar  o  jovem  leitor  ou  o  aluno  leitor,  e  principalmente  próximo  à  literatura  e
aos  livros,  percebe-se  que  as  experiências  de  leitura  de  cada  um  são  significativas.  As  leituras  da  juventude  carregam,  portanto,  um
referencial  essencial  para  a  formação  do  leitor  adulto.  Pretendemos  com  este  trabalho  buscar  verificar  práticas  de  leitura  por  quais  se
orientam  os  jovens.  Práticas  que  ocorrem  nos  espaços  da  escola  ou  situações  particulares  e  privadas  de  leitura  apontam-nos  um  pouco
sobre  as  escolhas  de  leitura.  Estas  marcadas  por  situações  de  encantamento,  distração  e  fuga  do  presente.  Mas  também,  orientadas  e
desenvolvidas  por  um  caminho  da  obrigatoriedade  e  do  dever  presente  no  cotidiano  escolar.
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Título: A reflexão do docente sobre sua prática no espaço escolar - possibilidades e limites

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007733092010002P2

Palavra Chave: prática docente, reflexão, prof reflexivo, projeto pedagógic

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objeto  a  reflexão  do  docente  sobre  sua  prática  e  procura  investigar  como  ela  se  realiza  no  contexto
escolar.  Busca  apontar  as  possibilidades  e  os  limites  da  escola  para  promover  a  reflexão  sobre  a  ação  pedagógica  e  explora  a  hipótese
de  que  o  projeto  pedagógico  é  um  espaço  estratégico  para  a  mobilização  da  prática  reflexiva  e  para  a  formação  crítica  dos  professores.
Recorre  à  abordagem  teórica  que  sustenta  a  tendência  do  professor-reflexivo  e  às  idéias  desenvolvidas  a  partir  dos  estudos  de  Donald
Schön,  seu  principal  formulador,  e  procura  fundamentar-se  nos  comentários  sobre  essa  tendência,  realizados  por  alguns  autores
brasileiros  que  exploram  a  questão  numa  perspectiva  crítico-dialética.  É  também  a  essa  perspectiva  que  recorre  para  refletir  sobre  o
projeto  pedagógico  como  estimulador  da  reflexão.  Além  da  pesquisa  bibliográfica,  foi  realizada  uma  investigação  por  intermédio  de
entrevistas  semi-estruturadas  com  professores  do  ensino  fundamental  e  médio,  em  duas  escolas  da  cidade  de  São  Paulo,  uma  particular
e  uma  pública  estadual.  Os  resultados  demonstram  que  há  um  reconhecimento  da  importância  da  reflexão  para  o  aprimoramento  da
qualidade  do  trabalho  docente  e  que  ainda  se  encontram  limitações  para  que  essa  reflexão  se  realize  efetivamente.  A  construção  do
projeto  pedagógico,  que  pressupõe  um  trabalho  coletivo,  é  apontada  como  um  elemento  que  pode  facilitar  a  convergência  entre  o
refletir  e  o  agir  no  espaço  escolar  e  constituir-se  numa  ferramenta  capaz  de  vitalizar  experiências  educativas  e  institucionais
ampliadoras  da  consciência  e  transformadoras  da  realidade.
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Título: Participação política, atitudes e valores na vida de estudantes de três escolas públicas de Ensino Médio 
de Santa Cruz do Sul/RS

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071642020018001P2

Palavra Chave: atitude, política, percepção política, democracia e cidadania

Resumo:  Parte-se  da  premissa  de  que  há  diferenças  entre  opiniões  e  atitudes  de  jovens  que  vivem  em  ambientes  sócio-econômicos
distintos,  e  cujos  posicionamentos  poderão  refletir  na  organização  social,  na  cooperação  política  e  no  próprio  desenvolvimento
econômico  da  região  à  qual  pertencem.  Por  meio  deste  trabalho,  tentaremos  mostrar  que  estas  diferenças  de  fato  existem  e  como  elas  se
apresentam.  Com  base  nesse  conceito,  acredita-se  que  o  sistema  democrático  possa  contribuir  para  que  o  desenvolvimento  de  uma
região  tenha  maior  êxito,  uma  vez  que  o  desenvolvimento  local  se  intensifica  com  a  participação  dos  indivíduos  nas  organizações
sociais  e  estas,  por  sua  vez,  possibilitam  o  crescimento  endógeno.  Com  o  resultado  da  pesquisa,  constatamos  que  quanto  maior  a
participação  nas  decisões  familiares  e  nos  debates  que  envolvem  o  tema  política  nas  escolas  e  na  família,  maior  é  a  confiança  dos
indivíduos  de  que  podem  influenciar  as  decisões  políticas  que  lhes  dizem  respeito.  A  participação  e  a  autoconfiança  individual  podem
levar  a  uma  autoconfiança  coletiva,  e  esta  incrementa  a  capacidade  de  inventar  e  reinventar  recursos  no  intuito  de  alavancar  soluções
voltadas  ao  crescimento  de  uma  comunidade
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Título: Ensino Médio e Competência Leitora - Projeto “Leia Mais”: análise das políticas de formação leitora 
na escola pública de São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071033092010002P2

Palavra Chave: Ensino Médio, Competência Leitora, Cultura Leitora

Resumo:  De  acordo  com  as  avaliações  institucionais,  a  despeito  dos  investimentos  realizados  para  estímulo  e  desenvolvimento  de
leitura,  suas  práticas  encontram-se  em  queda,  tanto  em  quantidade  como  em  qualidade.  O  presente  estudo  teve  o  objetivo  de  analisar
como  a  “crise  de  leitura”  dos  alunos  do  ensino  médio  na  rede  pública  estadual  afeta  a  formação  de  uma  cultura  leitora.  A  pesquisa  teve
como  questão  central  o  papel  da  competência  leitora  no  desenvolvimento  da  cultura  leitora,  e  privilegiou  como  categorias  de  análise  a
criticidade,  a  autonomia  e  a  leitura  de  mundo  como  condição  para  desenvolvimento  da  leitura.  Como  base  teórica,  utilizamos  o
conceito  de  cultura  em  Gramsci.  Ao  longo  da  pesquisa  ganhou  força  a  constatação  de  que  em  São  Paulo  os  projetos  de  leitura  não
atingem  todos  os  alunos,  já  que  as  escolas  estudadas  optaram  por  desenvolver  os  projetos  com  os  sujeitos  que  já  tinham  alguma
proficiência  em  leitura.  Logo,  concluiu-se  que  os  projetos  apresentados  foram  para  atendimento  de  demanda  externa,  e  não
preocupação  com  desenvolvimento  de  competência  leitora  como  condição  para  o  desenvolvimento  de  cultura  leitora
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Título: Enfoque de Ciência -  Tecnologia - Sociedade em Mostra de Projetos Temáticos de Alunos do ensino 
Técnico: Resgate da Memória Mediado por Fotografia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007931010016009P0

Palavra Chave: Educação Profissional - Educação Científica - Imagens fotográficas

Resumo:  Trata-se  de  uma  pesquisa  teórico-empírica,  descritiva,  com  abordagem  qualitativa,  apoiada  em  observações  e  dados
coletados  ao  longo  do  trabalho  com  os  sujeitos  envolvidos.  O  objeto  dessa  pesquisa  foi  a  mostra  de  projetos  temáticos  da  Semana  da
Química,  ao  longo  de  25  anos,  na  Unidade  Maracanã  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Química  de  Nilópolis  –  RJ,  que  é
um  evento  anual,  que  acontece  no  segundo  semestre.  O  objetivo  dessa  pesquisa  foi  levantar  e  analisar  a  história  da  mostra  de  projetos
temáticos  realizados  por  alunos  do  Ensino  Técnico,  durante  a  Semana  de  Química  do  CEFET  de  Química  de  Nilópolis/RJ,  focando  o
ensino  de  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade.  Para  melhor  evidenciar  os  fatos  acontecidos  ao  longo  desses  anos,  fotografias  e  análise  de
documentos  oficiais  foram  utilizadas  como  fontes  históricas,  além  da  aplicação  de  questionário  e  de  entrevista  com  alguns  atores  desse
processo.  A  Semana  da  Química  surgiu  em  1978  e,  ao  longo  dos  anos,  sofreu  transformações  na  sua  concepção  e  na  forma  de
apresentação  dos  projetos.  Entrevistas  realizadas  com  ex-dirigentes,  ex-professores,  ex-alunos  e  com  pessoas  da  administração  de
notório  saber  no  campo  da  educação  profissional  demonstraram  que  o  evento  sofreu  uma  grande  transformação  ao  longo  dos  últimos
10  anos,  especialmente  após  a  instituição  ter  passado  a  ser  CEFET,  em  1999.  As  Feiras  de  Ciência  e  Tecnologia  ultrapassam  os  muros
da  escola  demonstrando  não  apenas  o  talento  e  a  capacidade  dos  alunos,  mas  também  a  sua  importância  para  divulgação  e
popularização  da  ciência.  As  primeiras  feiras  eram  simples,  com  trabalhos  que  tinham  um  objetivo  muito  focado  na  área  de
conhecimento  e  não  havia  quase  interdisciplinaridade.  O  perfil  dos  trabalhos  mudou,  embora  tenha  um  caráter  tecnológico  também  há
uma  busca  pela  compreensão  científica,  sendo  possível  encontrar  trabalhos  da  área  de  saúde  e  da  área  de  estética  com  inspiração  em
problemas  cotidianos,  com  títulos  contextualizados,  tais  como  “Diabetes  e  Hipertensão”,  “Escovas  Progressivas”  e  “Chocolates
Energéticos”.  O  estudo  mostrou  que,  nos  últimos  anos,  o  ensino  de  CTS  está  cada  vez  mais  presente  na  mostra  de  projetos  temáticos
realizada  durante  a  Semana  da  Química.  
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Título: Relações Interpessoais no Ensino Médio na Percepção de um Grupo de Professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071442005019026P3

Palavra Chave: Relações interpessoais.Aprendizagem.Episódios de reprovação

Resumo:  Em  sala  de  aula,  complexo  espaço  de  convivência  entre  docentes  e  discentes,  há  um  cenário  repleto  de  fatos  concernentes  à
educação,  acontecimentos,  às  vezes  inusitados,  estudos  constantes,  pesquisas  instigantes,  conflitos  inevitáveis,  teorias  e  prioridades
onde  se  inserem  os  professores  e  os  alunos.  Assim,  ambos  encerram  diferentes  leituras  do  mundo  para  que  possam  compartilhar,
embora  cada  um  tenha  suas  necessidades  relativas  de  acordo  com  seu  percurso  de  vida,  as  suas  características  pessoais  e  sociais.  Nesse
meio  propício  para  uma  investigação,  encontra-se  este  trabalho  -  a  dissertação  -  que  objetiva  compreender  como  se  estabelecem  as
relações  interpessoais  entre  professores  e  alunos  numa  escola  cujos  discentes,  em  grande  maioria,  trazem  episódios  de  reprovação.  O
estudo  é  orientado  por  uma  abordagem  essencialmente  qualitativa,  objetivando  valorizar  os  aspectos  subjetivos  da  vivência  dos
pesquisados  e  a  forma  como  os  sujeitos  interagem  no  desenvolvimento  da  aprendizagem.  A  análise  das  entrevistas  no  que  tange  à
percepção  dos  entrevistados  mostra  que  o  tipo  de  relação  que  se  estabelece  entre  professores,  alunos  e  a  aprendizagem  são  aspectos
indissociáveis;  revela  também  que  o  professor  ensina  a  partir  de  suas  concepções  e  crenças,  não  havendo  um  modelo  de  professor  a  ser
seguido,  mas,  por  outro  lado,  aponta  que  o  essencial  é  aceitar  a  forma  com  que  cada  um  vê  o  mundo  na  sua  individualidade.  O
desenvolvimento  da  autonomia  -  uma  peça  chave  para  a  aprendizagem  -  começa  com  o  professor,  solicitando  das  escolas  um
tratamento  que  faça  com  que  os  docentes  participem  ativamente  sem  encapsulá-los  em  modelos  pré-determinados.  Verificou-se  que  um
trabalho  docente  comprometido,  contextualizado  e  participativo  requer  dos  professores  preparo  didático,  uma  educação  continuada  em
ambientes  propícios  para  o  diálogo  e  com  condições  de  infra-estrutura.  No  relato  de  alguns  entrevistados,  foram  apontados  conflitos,
indicando  a  necessidade  do  respeito  aos  limites  que  essas  convivências  exigem  e  que  qualificam  os  sujeitos  para  que  possam
mostrar-se  mais,  tomar  decisões  e  assumir  seus  destinos  individualmente  e  socialmente.  Algumas  evidências  nos  entrevistados  apontam
que  ações  docentes  empenhadas  em  reforçar  a  auto-estima  dos  alunos  em  contextos  que  possam  confrontá-los  com  os  problemas  reais,
também  contribuem  com  a  sua  aprendizagem  colaborando  para  que  necessidades  não  atingidas  sejam  superadas  e  abram  espaço  para
novas  perspectivas  de  futuro.  No  ambiente  escolar,  o  ato  de  aprender  envolve  o  universo  do  conhecimento,  as  vivências  e  experiências
de  seus  integrantes,  proporcionando  a  diferentes  8  gerações  conviverem  compromissados  com  o  saber,  o  fazer  e  o  ser,  elementos
relevantes  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  na  construção  de  cidadãos  autênticos.
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Título: A utilização de uma abordagem comunicativa no ensino de inglês em turmas de adolescentes do ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072026001012001P0

Palavra Chave: ensino e aprendizagem de língua inglesa, lingüística

Resumo:  O  inglês  é  usado  por  um  grande  número  de  pessoas  no  mundo  e  muitos  aprendizes  de  inglês  são  encontrados  em  turmas
monolíngües  no  Brasil,  onde  todos  falam  português.  Os  métodos  e  abordagens  de  ensino  de  línguas  têm  mudado  e  aumentado,
refletindo  a  preocupação  de  se  encontrar  formas  mais  eficazes  para  o  ensino  de  línguas.  Muitos  teóricos  da  área  de  Lingüística
Aplicada  têm  trabalhado  com  o  intuito  de  implementar  pesquisas  no  campo  de  ensino  e  aprendizagem  de  línguas,  a  fim  de  levantar
discussões  de  novas  idéias,  as  quais  são  baseadas  em  teorias  sobre  como  as  pessoas  aprendem  uma  língua  estrangeira.  Este  trabalho
tem  como  objetivo  procurar  respostas  e  instrumentos,  no  campo  específico  de  ensino  de  língua  inglesa,  em  uma  sala  de  aula  de
adolescentes,  do  Ensino  Médio,  através  da  introdução  de  materiais  de  ensino  usados  com  uma  abordagem  comunicativa,  os  quais
enfatizarão  o  processo  de  comunicação  de  forma  a  ajudar  os  alunos  a  perceber  que  a  aprendizagem  de  uma  língua  estrangeira  pode  ser
usada  como  um  meio  real  de  comunicação.  O  corpus  para  tal  investigação  foi  estabelecido  por  meio  de  gravações  em  áudio  com  suas
respectivas  transcrições,  bem  como  com  anotações  de  campo.  O  estudo  nos  mostra  que  houve  um  interesse  natural  dos  aprendizes  em
tentar  se  comunicar  na  língua  inglesa,  sem  receios  de  correções  gramaticais  e,  algumas  vezes,  com  iniciativas  próprias  de  diálogo  nessa
língua  estrangeira.  Finalmente,  este  estudo  pretende  oferecer  sugestões  para  professores  de  línguas,  e  indicações  para  futuras  pesquisas
em  sala  de  aula,  no  que  concerne  ao  processo  de  ensino  e  aprendizagem  de  uma  língua  estrangeira,  de  forma  que  possamos  ensinar
nossos  alunos,  não  a  falar  sobre  a  língua  inglesa  estudada,  mas,  a  falar  essa  língua.
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Título: Políticas Públicas de educação de jovens e adultos nas escolas Estaduais de São Paulo: avanços e 
desafios à sua consolidação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007633052018003P8

Palavra Chave: política pública de educação e educação de jovens e adultos

Resumo:  O  tema  de  pesquisa  –  Educação  de  jovens  e  adultos  –  deve-se  a  uma  inquietação  que  concerne  ao  processo  educacional
conhecido  e  suas  finalidades,  inquietação  que  ensejou  buscar  compreender  a  dinâmica  das  práticas  instituídas  nas  escolas  públicas  do
Estado  de  São  Paulo  em  relação  às  políticas  públicas  educacionais.  Assim,  o  objetivo  geral  proposto  foi  conhecer  as  políticas  públicas
de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  (EJA),  identificando  sua  concretização  nas  escolas  públicas  estaduais  para  verificar  em  que  medida
se  estabelece  a  abrangência  e  a  contribuição  dessa  modalidade  de  ensino  no  processo  de  escolarização  básica  dessa  população.  Os
procedimentos  metodológicos  constituíram-se  na  busca  de  referencial  teórico,  na  análise  documental,  com  especial  atenção  às
legislações,  declarações,  planos  e  programas  dedicados  à  educação  de  jovens  e  adultos  e  na  apreciação  crítica  dos  registros  e  das
práticas  educativas  nas  escolas  estaduais  jurisdicionadas  à  Diretoria  de  Ensino  –  Região  Caieiras  (SP).  A  partir  da  década  de  1990,  os
planos  internacionais  de  educação  colaboraram  acentuadamente  para  a  mudança  na  concepção  e  configuração  da  educação  de  jovens  e
adultos,  que  passou  a  ser  entendida  como  direito  de  todo  cidadão  ao  longo  da  vida,  tornando-se  uma  das  modalidades  de  ensino  de
educação  básica  contempladas  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  de  1996.  Essa  legislação  assegurou  a  todos  o  direito
a  estudos  sistematizados  de  Ensino  Fundamental  e/ou  Médio,  público  e  gratuito,  em  qualquer  fase  da  vida.  Verificou-se  também  que,
nas  escolas  públicas  estaduais  paulistas,  as  políticas  públicas  de  educação  de  jovens  e  adultos  se  concretizam  em  cursos  com  suficiente
oferta  de  vagas  e  diferentes  formas  de  estrutura  e  organização,  que  procuram  respeitar  as  especificidades  do  estudante  adulto  que  ainda
não  concluiu  a  educação  básica.  Entretanto,  enfrentam-se  dificuldades  de  ordem  pedagógica  e  administrativa  para  a  efetivação  de  ações
que  consolidem  a  qualidade  do  ensino.  Isso  causa  certo  impacto  no  desenvolvimento  de  propostas  educativas,  com  efeitos  pouco
consistentes  no  desenvolvimento  sociocultural  dessa  população.  
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Título: Ensino Médio em Rede: propostas de leitura na percepção de professores do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007533020019004P6

Palavra Chave: formação continuada, práticas de leitura, programa ensino

Resumo:  A  pesquisa  tem  como  tema  a  prática  do  ensino  da  leitura  presente  no  Programa  Ensino  Médio  em  Rede  desenvolvido  pela
Secretaria  Estadual  de  Educação  de  São  Paulo,  no  período  de  2004  a  2007.  Busca  investigar  as  percepções  dos  docentes  sobre  o
Programa  como  também  repercussões  e/ou  resultados  obtidos  por  meio  desta  formação,  centrando  o  foco  da  pesquisa  na  visão  dos
professores  participantes  em  relação  às  propostas  de  leitura  no  Programa  Ensino  Médio  em  Rede.  Como  referencial  teórico  foram
utilizados  alguns  conceitos  de  formação  do  educador  de  Mizukami  que  apresenta  o  professor  como  principal  mediador  entre  os
conhecimentos  socialmente  construídos  e  os  alunos;  de  Libâneo  que  aborda  as  questões  do  profissionalismo  e  da  profissionalização
como  fatores  determinantes  sobre  a  atuação  docente  e  de  Nóvoa  que  discute  as  novas  tendências  de  formação  docente.  Os  dados
coletados  também  foram  interpretados  à  luz  dos  fundamentos  teóricos  de  Silva  que  discute  a  concepção  do  ensino  de  leitura,  de  Demo
que  aborda  a  questão  da  prática  social  da  leitura,  de  Orlandi  que  trata  da  formação  do  leitor  nas  diferentes  concepções  de  leitura  e  de
Manguel  que,  em  seus  estudos,  associa  o  hábito  de  ler  às  cooncepções  humanas.  O  percurso  do  estudo  lançou  mão  dos  seguintes
procedimentos  metodológicos:  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  questionários  e  entrevistas  semi-estruturadas.  Os  pesquisados  são
professores  que  participam  do  Programa  Ensino  Médio  em  Rede  de  algumas  escolas  integrantes  da  Diretoria  Regional  de  Ensino  de
Santos.  Os  resultados  obtidos  até  o  momento  revelaram  dados  sobre  o  cotidiano  destes  participantes,  as  expectativas  quanto  à
valorização  profissional,  o  empenho  e  a  preocupação  no  resgate  do  prazer  de  ler  e  de  incentivar  a  leitura  dentro  da  realidade
educacional  no  presente,  além  de  trazer  outras  questões  relevantes  para  o  assunto  em  pauta.
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Título: A introdução do livro didático nas aulas de leitura no Ensino Médio na rede pública de ensino: um 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075228001010017P2

Palavra Chave: Livro didático, leitura, silêncio, ensino

Resumo:  Este  trabalho  pretendia,  originalmente,  verificar  e  analisar  que  concepção  de  leitura  direciona  os  trabalhos  do  professor,  da
professora  de  língua  portuguesa  do  ensino  médio  e  que  impacto  causa,  em  suas  aulas,  a  introdução  inédita  do  livro  didático  de  língua
portuguesa  nas  escolas  estaduais  brasileiras,  pelo  Governo  Federal.  Na  verdade,  esse  objetivo  foi  alcançado,  mas,  por  ser  uma  pesquisa
de  cunho  etnográfico,  outras  nuances  desse  processo  explicitaram-se  e  procurei  analisá-las.  As  pesquisas  revelaram  algumas  categorias
de  silenciamento  presentes  na  prática  de  ensino  da  língua  materna,  bem  como  nas  orientações  para  o  ensino  veiculadas  pelos
documentos  do  MEC.  É  o  que  se  encontra  no  último  capítulo,  quando  são  discutidas  as  relações  entre  os  conceitos  de  silêncio  e
barulho  no  fazer  pedagógico,  sob  a  perspectiva  de  silenciamento.  Ainda  sob  um  olhar  descritivo,  é  feita  uma  análise  de  como  vem
sendo  apresentada  a  proposta  de  atribuição  de  sentidos  aos  textos  trabalhados  no  livro  Português:  Linguagens,  usado  pelas  professoras
do  primeiro  ano  do  EM  e  seus  alunos,  na  Escola  estadual  da  Fonte  Nova  e  qual  a  sua  concepção  de  língua,  linguagem,  texto  e  ensino
de  língua.  Para  tanto,  é  feita  uma  abordagem  histórico-bibliográfica,  sintetizando  a  história  oficial  da  educação  formal  e  acadêmica  no
Brasil,  a  história  do  livro  didático  e  as  políticas  a  ele  referentes.

Data Pesquisa: 26/1/2009

Autor: Rosemary Lapa de Oliveira Campinho

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 26/1/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007

Perfil do Professor
Condições de Trabalho Docente

Eixos Secundário:

Pagina 1.819 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1820

Título: Modalidades de cursos técnicos e desempenho educacional: um estudo comparativo do perfil 
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CEFET-MG

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071632049013001P5

Palavra Chave: Formação profissional; curso técnico; sistema escolar

Resumo:  O  ciclo  de  reformas  educacionais  iniciado  no  Brasil  com  a  promulgação  da  nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação
(LDB),  em  1996,  desencadeou  profundas  mudanças  estruturais  no  ensino  profissional.  Dentre  as  mudanças  mais  polêmicas,  por  meio
do  decreto  2.208/97,  promoveu-se  a  dissociação  entre  o  ensino  médio  e  o  curso  técnico  gerando  três  novas  modalidades  destes  cursos
profissionalizantes:  a  concomitância  interna  (CI),  a  concomitância  externa  (CE)  e  o  pós-médio  (PM).  Em  2004,  já  no  governo  Lula,
restabeleceu-se  a  possibilidade  de  oferta  do  curso  técnico  integrado  ao  ensino  médio  (INT),  mantendo-se  as  demais  modalidades
geradas  por  ocasião  da  reforma.  Atualmente,  a  opção  pela  oferta  de  uma  modalidade  de  curso  técnico  dentre  as  4  (quatro)  possíveis,
especialmente  por  parte  das  instituições  públicas,  passa  por  uma  escolha  política  que  diz  respeito  a  dois  problemas  básicos:  o  perfil  dos
candidatos  que  se  quer  ter  e  o  perfil  dos  profissionais  que  se  deseja  formar.  Tais  decisões  podem  ter  implicações  importantes  sobre
situações  correlacionadas  à  equidade,  eficácia  e  eficiência  do  sistema  educacional,  tais  como  o  perfil  sócio-econômico  familiar  dos
candidatos,  resultados  escolares  internos  dos  alunos  e  resultados  escolares  externos  dos  egressos  destes  cursos.  Este  trabalho  busca
contribuir  na  elucidação  destas  questões.  Para  tal  propõe-se  um  estudo  comparativo  de  caso  envolvendo  egressos  e  alunos  de  três
modalidades  de  cursos  técnicos  oferecidas  pelo  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Minas  Gerais  (CEFET-MG):  integrado
(INT),  em  concomitância  externa  (CE)  e  em  concomitância  interna  (CI).
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Resumo:  Os  estudos  que  têm  como  tema  a  sexualidade  humana  e,  mais  especificamente,  a  sexualidade  na  perspectiva  de  adolescentes
são  complexos  e,  por  isso,  precisam  ser  abordados  de  uma  forma  ampla,  evitando  que  vieses  importantes  deixem  de  ser  valorizados.
Nesse  sentido,  em  busca  da  amplitude  necessária,  propomo-nos  compreender  a  concepção  de  sexualidade  e  o  modo  de  vivê-la,  por
intermédio  dos  depoimentos  de  jovens  escolares  do  ensino  médio,  de  uma  escola  pública,  do  Município  de  Rio  Grande,  no  Estado  do
Rio  Grande  do  Sul.  Escolhemos  como  referencial  filosófico  o  Existencialismo,  dando  ênfase  aos  pressupostos  de  Simone  de  Beauvoir,
os  quais  se  constituem  em  suporte  para  compreender  o  tema  delimitado  pela  questão  norteadora  desse  estudo:  Qual  é  a  concepção
acerca  da  sexualidade  e  o  modo  de  vivê-la,  referidos  por  jovens  de  uma  escola  pública  de  ensino  médio?  Sustentando  a  tese  de  que  a
concepção  de  sexualidade  d@s  jovens  e  o  modo  de  vivê-la  são  construídos  na  convivência,  optamos  por  utilizar  uma  metodologia
qualitativa  de  inspiração  fenomenológica.  Para  coletar  os  dados,  realizamos  entrevistas  individuais,  gravadas,  cujo  roteiro  foi
elaborado  por  um  grupo  de  jovens  adolescentes  ?  consultor@s  ?  matriculad@s  na  instituição  em  que  se  realizou  o  estudo  e
selecionad@s  por  sorteio.  Participaram  da  construção  temática  58  jovens,  chamad@s  de  colaborador@s,  com  idades  compreendidas
entre  14  e  19  anos.  Os  depoimentos  permitiram  compreender  que,  para  a  maioria  d@s  jovens  deste  estudo,  sexualidade  tem  nove
significados  diferentes:  é  instinto,  é  influência  hormonal,  é  prevenção,  é  relação  sexual,  é  opção  sexual,  é  sexo  (feminino  ou
masculino),  é  desenvolvimento  pessoal,  é  relacionamento  e  é  sentimento.  O  modo  de  viver  a  sexualidade  revelou  que  nem  a  família,
nem  a  escola  desempenharam  a  função  de  educadores  sexuais,  como  @s  jovens  gostariam.  Assim,  ávidos  pelo  conhecimento,
buscaram  esclarecimentos  com  @s  amig@s  e  na  mídia.  Outrossim,  referiram  sentir  falta  de  diálogo  com  a  família  sobre  suas  dúvidas  e
seus  sentimentos.  Revelaram  que  a  escola  também  deveria  abordar  melhor  o  tema.  Para  el@s,  a  ausência  dessa  discussão  ocorre  porque
a  maioria  dos  adultos  ?  pais,  mães  e  professor@s  ?  não  está  preparada  para  desempenhar  esta  função.  Enfatizaram  a  importância  da
mídia  como  fonte  de  informação  e  sugeriram  que  esta  seja  utilizada  como  recurso  didático.  Desvelamos  também  que  os  valores
patriarcais  alicerçaram  o  processo  de  viver  desses  jovens,  o  que  nos  fez  compreender  que  o  modo  de  viver  a  sexualidade  não  foi  muito
diferente  daquele  das  gerações  passadas,  pois  persistem  desigualdades,  tabus,  preconceitos,  estereótipos  e  restrições,  sendo  as  mulheres
as  mais  prejudicadas.  Desvelamos,  ainda,  questões  referentes  às  experiências  de  vida  d@s  colaborador@s:  relação  com  o  corpo,
masturbação,  ficar,  transar  e  violência  sexual,  as  quais  serviram  para  fundamentar  as  bases  filosófica,  teórica  e  metodológica  do
Cuidado  de  Enfermagem.  E,  por  fim,  preconizamos  que  esse  cuidado  precisa  ser  permeado  pela  ética,  pela  lei  e  pelos  valores  culturais;
precisa  atentar  às  dimensões  técnica  e  afetiva,  instigar  o  envolvimento  d@  jovem,  valorizar  o  diálogo  corporal,  considerar  cada  jovem
um  ser  único  e  integral.  É  preciso,  ainda,  primar  pela  confiança,  pela  cumplicidade  e  pelo  acolhimento,  num  ambiente  propício,  para
que  o  vínculo  e  o  respeito  sejam  estabelecidos.  O  Cuidado  de  Enfermagem  pode  proporcionar  apoio  social,  agindo  em  prol  da  adoção
de  leis,  programas  e  projetos  que  promovam  a  saúde  e  a  integração  da  família,  escola  e  mídia.  Enfim,  é  preciso  valorizar  o  potencial
d@  jovem.
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Palavra Chave: educação, ciência, iniciação científica, vocação, talento

Resumo:  O  estudo  a  que  me  propus  teve  como  intenção  refletir  sobre  duas  propostas  de  iniciação  científica  para  estudantes  de  nível
médio,  facilitadoras  da  inserção  de  jovens  no  ambiente  de  trabalho  científico:  o  Programa  de  Vocação  Científica  (PROVOC),  da
Fundação  Oswaldo  Cruz  e  o  Projeto  Jovens  Talentos  para  Ciência  (PJT),  do  Centro  de  Ciências  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Mediante
a  identificação  dos  pressupostos  pedagógicos  que  balizam  as  duas  propostas,  foram  estabelecidas  articulações  com  o  pensamento  do
educador  Pedro  Demo,  defensor  de  uma  pedagogia  promotora  da  independência  e  da  autonomia  do  aluno.  O  estudo  buscou
compreender  a  relação  entre  as  categorias  educação  e  ciência,  tida  como  essencial  para  firmar  o  diálogo  entre  a  escola  e  a  instituição  de
ciência  e  tecnologia,  um  dos  objetivos  centrais  das  duas  propostas  de  iniciação  científica  consideradas.  As  propostas  foram  descritas,
analisadas  criticamente,  os  resultados  por  elas  alcançados  apresentados  e  discutidos,  além  de  terem  sido  feitos  comentários  e  reflexões
sobre  a  relevância  dessas  possibilidades  educacionais.  O  estudo  permitiu  observar  que  os  estudantes  que  participam  do  PROVOC  e  do
PJT  revelam  mudanças  em  seus  interesses,  desenvolvem  suas  potencialidades,  ousam  e  arriscam  na  busca  de  seu  desenvolvimento
profissional  e  antecipam  sua  formação  acadêmica,  demonstrando  que  a  formação  do  cientista  pode  ser  iniciada  o  mais  precocemente
possível.  As  propostas  tomadas  como  referência  para  a  realização  do  estudo  podem  ser  consideradas  modelos  educacionais
estratégicos,  confiáveis,  que  merecem  ser  fortalecidos  e  disseminados,  em  especial  porque  se  contrapõem  a  uma  postura  passiva  de
aguardar  o  surgimento  espontâneo  de  talentos.  Ambas  demonstram  que  identificar,  distinguir  e  promover  a  iniciação  científica  ainda  no
ensino  médio,  possibilita  obter  resultados  relevantes  no  processo  de  aprendizagem,  com  reflexos  significativos  no  campo  educacional,
descortinando  um  caminho  para  estreitar  as  relações  entre  a  escola  e  o  mundo  do  trabalho.
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Resumo:  Fez-se  um  estudo  de  três  casos  para  se  analisar  como  se  dá  a  relação  entre  educação  e  desenvolvimento  social  no  ensino
médio  profissionalizante  de  Escolas  Família  Agrícola  inseridas  em  áreas  rurais  brasileiras  distintas.  A  proposta  pedagógica  dessas
escolas  se  desenvolveu  com  base  na  Pedagogia  da  Alternância,  teoria  originada  na  França  e  presente  no  Brasil  há  mais  de  35  anos.  Por
ter  em  seus  princípios  conceitos  semelhantes  aos  abordados  pelos  parâmetros  curriculares  nacionais,  essa  pedagogia  indica  ser  atual  e
estar  em  consonância  com  os  desafios  encontrados  hoje  pelo  ensino  médio  brasileiro.  Utilizando  os  referenciais  teóricos  da  pedagogia
da  alternância  e  seus  autores,  além  de  referenciais  de  desenvolvimento  rural,  social  e  humano,  buscou-se  definir  quais  os  indicadores
que  podem  ser  utilizados  para  avaliar  a  efetividade  da  utilização  dos  instrumentos  pedagógicos  da  alternância  para  desencadear
processos  de  desenvolvimento  pessoal  e  local.  Verificou-se  que  os  instrumentos  da  pedagogia  se  mostram  extremamente  eficientes
para  estabelecer  uma  relação  integrada  entre  escola  e  meio,  ainda  que  a  compreensão  limitada  do  referencial  teórico  sobre  o  qual
deveriam  se  sustentar  as  ações  pedagógicas  indique  um  impacto  menor  do  que  possibilita  seu  potencial  transformador.  Houve
mudanças  significativas  em  todos  os  elementos  considerados  essenciais  ao  bem-estar  social:  capital  social,  capital  humano,  capital
físico,  capital  econômico  e  capital  ambiental  e  demonstrou-se  que  a  proposta  pedagógica  consegue  intervir  diretamente  sobre  a  maioria
dos  aspectos  essenciais  à  implantação  de  uma  estratégia  de  desenvolvimento  rural  apoiada  no  empreendedorismo  e  voltada  para  a
economia  familiar.  Possibilita  ainda,  que  jovens  do  meio  rural  dêem  continuidade  à  sua  educação,  ofertando-lhes  as  condições  para  que
o  façam  sem  romper  os  laços  familiares  e  sua  relação  com  o  trabalho  familiar,  criando  condições  para  que  fortaleçam  a  economia  rural
com  a  fixação,  no  meio,  do  capital  humano  que  representam.
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Resumo:  Este  trabalho  tem  como  propósito  central  compreender  aspectos  da  construção  do  conceito  de  tempo  por  estudantes  do
ensino  fundamental  e  médio,  a  partir  do  referencial  epistemológico  de  Gaston  Bachelard.  A  partir  de  um  estudo  preliminar  de  natureza
exploratória,  levado  a  cabo  com  estudantes  de  um  curso  supletivo,  foi  elaborado  um  roteiro  de  questões  que  se  constituiu  em  nosso
instrumento  de  coleta  de  dados.  Com  ele,  desenvolvemos  o  estudo  principal,  que  constou  da  realização  de  um  total  de  17  (dezessete)
entrevistas  semi-estruturadas,  sendo  6  (seis)  com  estudantes  da  sexta  série  do  ensino  fundamental,  6  (seis)  com  estudantes  da  oitava
série  do  ensino  fundamental,  e  5  (cinco)  com  estudantes  da  segunda  série  do  ensino  médio.  A  análise  do  material  permitiu  delinear  as
características  mais  marcantes  do  processo  de  conceitualização  do  tempo,  representado  por  um  caminhar  no  sentido  da  objetivação  e
do  racionalismo  crescentes.  Também  foi  possível  avaliar  a  pertinência  de  nosso  referencial  teórico  na  interpretação  desse  processo.
Particularmente,  as  noções  teóricas  de  obstáculo  epistemológico  e  de  perfil  epistemológico  mostraram-se  férteis  quando  confrontadas
com  os  dados  da  pesquisa  empírica
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Resumo:  O  ponto  de  partida  desta  tese  é  o  debate  em  torno  de  políticas  de  ação  afirmativa  voltadas  para  afro-descendentes  e
estudantes  oriundos  de  escolas  públicas  no  Rio  de  Janeiro.  No  âmbito  deste  debate,  lanço  meu  olhar  para  o  papel  da  cultura  escrita  no
interior  do  projeto  de  vir  a  ser  universitário  para  os  setores  populares.  Afastando-me  da  ideologia  do  déficit,  procuro  enfrentar  a
discussão  sobre  a  desigualdade  imposta  pelo  sistema  educacional  no  Brasil,  no  que  diz  respeito,  especificamente,  à  relação  dos  setores
populares  com  a  cultura  escrita.  Com  este  objetivo,  foram  realizadas  entrevistas  e  observação  participante  em  duas  universidades,
sendo  uma  pública  e  outra  privada.  Houve,  também,  um  processo  de  imersão  em  uma  comunidade  de  baixa  renda  e,  além  disso,
buscou-se  estabelecer  uma  aproximação  em  três  espaços  de  formação  engajados  nos  movimentos  de  inclusão  e  permanência  destes
setores  na  universidade:  um  pré-vestibular  comunitário  e  dois  projetos  desenvolvidos  nas  duas  universidades  com  o  objetivo  de
minimizar  as  dificuldades  específicas  apresentadas  por  estes  grupos  em  relação  à  leitura  e  à  escrita.  Trabalhando  com  o  conceito  da
leitura  e  da  escrita  como  práticas  sociais,  a  pesquisa  aponta  para  a  dimensão  formadora  da  universidade  (ao  menos  as  que  foram
pesquisadas),  menos  por  eventuais  estratégias  pedagógicas  mas,  principalmente,  por  processos  de  socialização  em  uma  comunidade  de
leitores  formada  por  professores  com  nível  de  letramento  elevado  e  um  ambiente  favorável.  A  universidade  é  apontada  como  um
espaço  propício  à  apreenção  do  habitus  destas  práticas,  seus  gestos  e  objetos  que  compõem  um  tipo  de  sociabilidade  característico  e
que,  por  diversas  razões,  infelizmente,  não  se  dá  de  forma  satisfatória,  ao  longo  dos  ensinos  fundamental  e  médio.
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Palavra Chave: ensino, geografia, cartografia, geotecnologias

Resumo:  A  informatização  está  sendo  introduzida  na  educação  básica;  contudo,  ainda  são  limitadas,  no  país,  as  análises  objetivas
sobre  sua  real  contribuição  no  ambiente  escolar.  Esta  pesquisa  se  insere  neste  contexto,  obtendo,  a  partir  de  teste  na  área  de  Geografia,
indicadores  do  desempenho  e  da  aceitação  da  educação  informatizada  no  âmbito  formal  do  ensino  médio.  Desta  forma,  este  trabalho
avaliou  o  ensino  informatizado  e  pela  Internet  envolvendo  geotecnologias,  bem  como  gerou  em  ambiente  digital  o  meio  para  esta
avaliação.  Foram  desenvolvidas  unidades  instrucionais  digitais,  abrangendo  cartografia,  sensoriamento  remoto  e  sistemas  de
informação  geográfica,  em  consonância  com  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Enfocou-se,  por  exemplo,  aspectos  da  vegetação  e
ocupação  urbana.  Em  tempo  real,  podem  ser  acessados  dados  de  previsões  meteorológicas  e  de  queimadas,  entre  outros.  Realizou-se  a
avaliação  do  material  gerado  junto  aos  professores  e  alunos  de  duas  escolas  públicas  de  São  José  dos  Campos,  SP,  que  indicou
aproveitamento  geral  positivo  e  aceitação  desta  nova  opção  de  ensino.  O  protótipo  de  Ensino  Digital  gerado,  denominado  GEODEM,
utiliza  versão  simplificada  do  aplicativo  SPRING  na  realização  de  exercícios.  As  informações  dos  alunos  e  professores  forneceram
indicadores  e  orientações  quanto  à  incorporação  de  novas  tecnologias  para  melhoria  do  ensino  médio,  em  particular,  na  escola  pública.
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Palavra Chave: Aprendizagem, artefatos e tecnológicos

Resumo:  A  dependência  das  sociedades  contemporâneas  em  relação  aos  computadores  é  disseminada  como  verdade  incontestável.  No
entanto,  é  extensa  a  parcela  da  população  que  se  encontra  fora  dos  círculos  tecnológicos,  nos  quais  os  computadores  ocupam  o  centro
das  discussões.  As  escolas,  como  instituições,  estão  ainda  tecnicamente  pouco  envolvidas  neste  contexto,  mas  já  vislumbram  os  riscos
de  permaneceram  alienadas  ao  assunto.  No  intuito  de  apresentar  possíveis  respostas  a  uma  modesta  fração  destas  questões,  procuramos
no  presente  trabalho  investigar  as  possibilidades  cognitivas  dos  ambientes  informatizados  de  aprendizagem,  em  um  contexto  de
descoberta.  O  tema  alia-se  às  diversas  pesquisas  recentes,  que  apontam  um  amplo  conjunto  de  caminhos  possíveis  para  a  utilização  de
computadores  na  educação  regular,  bem  como  para  as  pesquisas  futuras.  Orientamos  este  trabalho  no  sentido  de  ser  um  estudo
exploratório  e  prospectivo  sobre  aprendizagem  em  ambientes  informatizados  de  ensino.  As  questões  de  investigações  propostas
tiveram  o  objetivo  de  identificar  em  que  medida  os  computadores,  como  um  novo  modelo  de  material  didático,  podem  influenciar  os
sujeitos  em  seu  processo  de  aprendizagem.  Um  ambiente  de  aprendizagem  foi  então  desenvolvido  especialmente  para  esta  tese,
denominado  ambiente  Fotograma.  Sua  função  foi  expressar  um  conceito  de  aprendizagem,  cuja  meta  era  inserir  o  sujeito  em  um
contexto  de  descoberta  sobre  artefatos  tecnológicos.  Este  programa  foi  então  aplicado  como  instrumento  de  coleta  de  dados.  O  público
pretendido  para  o  experimento  foram  estudantes  de  nível  médio  e  universitário  de  períodos  iniciais.  Os  conceitos  tratados  pelo
programa  situavam-se  principalmente  em  torno  da  estrutura  dos  dispositivos  presentes  nas  câmeras,  e  suas  respectivas  funções.  Os
resultados  decorrentes  do  processo  de  investigação  possibilitaram  responder  a  algumas  das  perguntas  propostas.  Evidentemente,
surgiram  muitas  outras  questões,  originadas  principalmente  das  interações  entre  os  estudantes  e  o  ambiente  de  aprendizagem.  Tais
ocorrências  merecem  investigações  mais  profundas,  e  constituem  sugestões  para  trabalhos  futuros,  pois  se  situam  além  do  escopo  desta
pesquisa.  Os  ambientes  de  aprendizagem  encontram-se  ainda  em  uma  fase  inicial  de  aperfeiçoamento,  na  qual  as  técnicas  e  os
processos  adequados  à  sua  criação  acabam  de  nascer.
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Palavra Chave: Ensino Médio, folha de alface e teoria em uso

Resumo:  O  objetivo  do  trabalho  foi  verificar  como  os  estudantes  usam  um  conhecimento  principalmente  escolar  -  o  conhecimento
sobre  osmose  -  para  elaborar  explicações  sobre  a  seguinte  situação  problemática  do  seu  cotidiano:  porque  uma  folha  de  alface  murcha
quando  é  temperada?  O  trabalho  apresenta  uma  metodologia  que  foi  especialmente  desenvolvida  para  fazer  uma  avaliação  do
conhecimento  do  estudante  sobre  o  tema  osmose,  como  também  propiciar  a  reflexão  e  evocação  de  conhecimentos  sobre  o  tema.  As
explicações  dos  estudantes  foram  analisadas,  interpretadas  e  caracterizadas  conforme  sua  orientação  epistemológica  e  as
teorias-em-uso  que  guiaram  sua  elaboração.  Os  dados  obtidos  foram  analisados  estatisticamente.
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Título: Projeto CER: Comunidade Escolar de Estudo, Trabalho e Reflexão
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Palavra Chave: Educação a Distância, Formação Continuada de Professores

Resumo:  Esta  pesquisa  é  um  estudo  sobre  novas  possibilidades  para  a  construção  de  uma  escola  cidadã,  onde  professores,  alunos,
gestores,  pais  e  funcionários  possam  se  sentir  melhor  como  pessoas,  convivendo  e  desenvolvendo  seus  potenciais  humanos,  no  lugar
de  executarem  papéis  pré-estabelecidos.  Com  o  uso  de  novas  tecnologias  (computador,  internet,  grupos  de  discussão  e  outros)
procurou-se  interferir  e  melhorar  as  oportunidades  e  qualidade  da  interação  entre  educadores  (entre  professores,  entre  pessoas  da
equipe  gestora  e  entre  ambos  os  papéis).  Foi  desenvolvida  uma  parceria  entre  três  escolas  públicas,  que  passaram  a  ter  momentos
conjuntos  de  formação  continuada  e  em  serviço  de  professores,  formando  uma  comunidade  de  estudos,  trabalho  pedagógico  e  reflexão.
O  estudo  focaliza  os  professores  de  5a  a  8a  séries  do  Ensino  Fundamental,  e  os  de  Ensino  Médio,  ou  seja:  professores  licenciados  em
alguma  disciplina.  As  bases  da  intervenção  do  pesquisador  eram,  além  das  novas  tecnologias  e  da  parceria  entre  escolas,  o  ciclo
planejamento-ação-reflexão  e  as  relações  democráticas  de  poder.  Num  diálogo  democrático,  crítico  e  solidário,  o  pesquisador  buscou
que  fossem  aplicadas  teorias  que  pudessem  iluminar  os  problemas  práticos  do  cotidiano  e  do  contexto  das  escolas,  assim  como
procurou  teorizar  o  conhecimento  prático  e  experimental  dos  educadores,  individualmente  e  no  coletivo.  Em  dois  anos  e  meio  foram
trocadas  mais  de  2000  mensagens  entre  educadores,  pela  internet.  No  plano  presencial,  foram  identificadas  e  abertas  novas
oportunidades  de  encontro  entre  professores  e  organizados  momentos  de  interação,  dentro  de  relações  mais  abertas  e  democráticas  de
poder.  No  ano  2003  as  escolas  conseguiram  que  o  tempo  dedicado  à  formação  em  serviço  de  professores  fosse  o  dobro  do  costumeiro,
além  de  terem  uma  programação  e  acompanhamento  geridos  em  conjunto,  entre  as  três  equipes  gestoras  e  o  pesquisador.  Este  trabalho
procura  mostrar  os  principais  acontecimentos  que  caracterizaram  a  ação  e  as  mudanças,  e  estudar  as  estruturas  e  estratégias  que
favoreceram,  e  as  que  se  contrapuseram  à  existência  e  o  bom  funcionamento  desses  espaços  de  encontro,  troca  de  experiências,
trabalho  pedagógico  e  estudo  de  professores.

Data Pesquisa: 2/12/2008

Autor: Celso Vallin

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 2/12/2008 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 1.829 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1830

Título: Comportamento Ecológico: Relações com Valores Pessoais e Crenças Ambientais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200440153001010013P8

Palavra Chave: Comportamento ecológico, valores pessoais, crenças ambientai

Resumo:  Os  problemas  ambientais  têm  sido  objeto  de  preocupação  e  investigação  nas  últimas  décadas.  Apesar  do  interesse
internacional  crescente  por  estudos  dessa  natureza,  existem  muitos  aspectos  a  serem  investigados.  No  Brasil,  as  questões  ambientais
ainda  parecem  receber  pouca  atenção  da  sociedade  em  geral  e  os  problemas  ambientais  se  agravam  a  cada  dia.  As  condições
sócio-ambientais  brasileiras  são  assustadoras,  acentuadas  pela  pobreza,  injustiça  social,  entre  outros,  muito  embora  os  recursos  naturais
brasileiros  ainda  não  pareçam  estar  em  condições  tão  alarmantes,  quanto,  por  exemplo,  as  dos  países  europeus.  Compreender  a
complexidade  da  problemática  ambiental  torna-se  fundamental  para  identificar  os  fatores  que  influenciam  as  diferentes  manifestações
do  comportamento  em  relação  ao  meio  ambiente,  o  que  poderá  contribuir  para  a  modificação  daqueles  que  são  nocivos  ao  meio
ambiente.  Até  o  momento,  os  estudos  realizados  enfatizam  uma  relação  direta  entre  variáveis  individuais  e  ambientais  sobre  o
comportamento  ecológico.  A  ausência  de  melhor  compreensão  sobre  o  papel  mediador  de  variáveis  mais  específicas,  porém  bastante
relevantes  ?  variáveis  que  ?traduzem?  adequadamente  outras  variáveis  mais  abstratas  tais  como  os  valores  pessoais  ?,  pode  ser  a
responsável  pela  pequena  magnitude  das  relações  observadas.  Tal  compreensão  qualifica  o  papel  dos  valores  e  contribui  para  maior
entendimento  do  comportamento  ecológico.  Neste  trabalho  procurou-se  investigar  as  contribuições  relativas  dos  valores  e  das  crenças
ambientais  sobre  comportamentos  ecológicos  em  uma  amostra  de  estudantes  brasileiros.  No  primeiro  estudo  foi  investigada,  em  duas
amostras  de  estudantes  universitários  e  de  ensino  médio,  a  estrutura  fatorial  da  medida  do  comportamento  ecológico  (amostra  1:  234
estudantes;  142  mulheres  e  88  homens,  com  média  de  idade  =  20,5)  e  das  crenças  ambientais  na  realidade  brasileira  (amostra  2:  483
estudantes;  309  mulheres  e  170  homens,  com  média  de  idade  =  20,7  anos).  Os  resultados  apontaram  para  a  multidimensionalidade  do
comportamento  ecológico  (quatro  fatores)  e  das  crenças  ambientais  (dois  fatores).  No  segundo  estudo,  uma  outra  amostra  (443
estudantes;  240  mulheres  e  201  homens,  com  média  de  idade  de  22,89)  permitiu  a  investigação  de  um  modelo  teórico,  onde  a  relação
entre  os  valores  pessoais  e  os  comportamentos  ecológicos  é  mediada  pelas  crenças  ambientais.  Estes  últimos  resultados  mostraram  que
as  crenças  ambientais  são  variáveis  mediadoras  significativas  na  relação  dos  valores  com  o  comportamento  ecológico.  O  poder
preditivo  dos  valores  deve  ser,  portanto,  compreendido  com  a  introdução  das  crenças  no  papel  de  variável  mediadora.  As  crenças
ambientais  representam  maior  operacionalização  dos  significados  comportamentais  ecológicos  que  os  valores  em  geral  tentam  captar
nos  indivíduos.
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Resumo:  As  antocianinas  são  os  principais  pigmentos  naturais  responsáveis  pela  coloração  vermelha  e  roxa  de  flores  e  frutos.  Estes
compostos  apresentam  a  propriedade  de  indicador  ácido-base  e  são  facilmente  extraídos  com  solventes  polares.  Além  disso,  as
antocianinas  podem  ser  oxidadas  e  descoloridas  na  presença  de  agentes  oxidantes,  como  bissulfito  de  sódio  e  hipoclorito  de  sódio.
Neste  trabalho,  foram  exploradas  diversas  frutas  vermelhas,  fontes  naturais  destes  indicadores.  Considerando-se  aspectos  como
disponibilidade  em  praticamente  todas  as  regiões  do  Brasil  e  sazonalidade  de  frutificação,  as  espécies  selecionadas  foram:  Morus  nigra
(amora),  Syzygium  cuminii  (jambolão),  Myrciaria  caulilflora  (jabuticaba)  e  Vitis  vinífera  (uva).  Do  ponto  de  vista  analítico,  os  estudos
realizados  envolveram  a  otimização  de  procedimentos  de  extração,  purificação,  identificação,  quantificação  e  avaliação  da  estabilidade
das  antocianinas  presentes  nas  espécies  selecionadas.  Também  foi  feita  a  caracterização  das  diferentes  espécies  coloridas  das
antocianinas  extraídas  em  função  do  pH,  avaliação  do  uso  destes  extratos  como  indicador  em  titulações  ácido-base  e  avaliação  dos
papéis  de  filtro  impregnados  com  os  extratos  como  papel  indicador  de  pH.  Foram  estudados  dois  importantes  comportamentos  das
antocianinas:  equilíbrio  químico  ácido-base  e  a  reação  de  óxido-redução,  que  foi  empregada  para  o  desenvolvimento  de  uma  proposta
analítica  simplificada  para  a  determinação  de  cloro  livre  em  amostras  de  produtos  higienizadores.  Com  relação  à  parte  didática  deste
trabalho,  os  resultados  obtidos  levaram  ao  desenvolvimento  e  aplicação  de  atividades  experimentais  didática  que  foram  testadas  com
alunos  e  professores  do  Ensino  Médio  e  Técnico  em  Química  de  escolas  públicas  de  Campinas-SP  e  estudantes  de  graduação  em
Química  da  Universidade  Estadual  de  Campinas  
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Palavra Chave: Perfil conceitual, termodinâmica e Ensino Médio

Resumo:  O  trabalho  de  tese  teve  como  objetivo  propor  um  perfil  conceitual  relativo  à  compreensão  da  segunda  lei  da  termodinâmica,
aplicada  às  transformações  físico-químicas,  focando  os  conceitos  de  entropia  e  espontaneidade.  E  ainda,  utilizar  esse  perfil  para
analisar  as  relações  entre  aspectos  epistemológicos  e  discursivos  no  processo  de  ensino-aprendizagem  desses  conceitos  na  sala  de  aula.
Com  essa  perspectiva,  alguns  fundamentos  teóricos  da  noção  de  perfil  conceitual  foram  discutidos  tomando  por  base:  a  proposição
inicial  feita  por  Mortimer  (1995,  2000)  para  a  noção  de  perfil  conceitual  e  os  seus  trabalhos  mais  recentes  (Mortimer,  2001),  nos  quais
é  sugerida  a  relação  entre  formas  de  pensar  e  modos  de  falar  a  partir  do  perfil  conceitual.Um  perfil  conceitual  relativo  à  compreensão
sobre  entropia  e  espontaneidade  foi  proposto  a  partir  de  idéias  da  história  da  ciência,  da  literatura  em  educação  em  ciências  e  da  sala  de
aula.  A  utilização  de  diversas  fontes  teve  como  objetivo  propor  uma  gênese  para  os  conceitos,  considerando  aspectos  do  método
genético  ou  de  desenvolvimento  proposto  por  Vygotsky  (apud  Wertsch,  1985).  Dessa  forma,  foram  buscadas  idéias  relativas  a
diferentes  domínios  genéticos  ?  sociocultural,  ontogenético  e  microgenético  ?  a  partir  dos  quais  os  conceitos  podem  ser  visualizados
como  parte  de  um  processo  e  não  como  produtos  acabados.  A  utilização  do  perfil  conceitual  para  análise  da  dinâmica  discursiva  em
sala  de  aula  foi  feita  considerando  os  aspectos  epistemológicos,  estudados  a  partir  das  zonas  do  perfil  conceitual,  e  os  aspectos
discursivos,  analisados  a  partir  de  uma  estrutura  proposta  por  Mortimer  e  Scott  (2002,  2003).  A  situação  de  ensino  analisada  se  refere  a
aulas  de  termoquímica  de  uma  turma  2º.  ano  do  ensino  médio  (16-17  anos),  do  Colégio  Técnico  da  UFMG  (Coltec).  O  perfil
conceitual  se  mostrou  como  um  instrumento  eficiente  para  a  estruturação  do  discurso  em  sala  de  aula,  relacionando  os  seus  aspectos
epistemológicos  e  discursivos.

Data Pesquisa: 2/12/2008

Autor: Edenia Maria Ribeiro do Amaral

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 2/12/2008 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 1.832 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1833

Título: Pensando a Educação Ambiental como referência à teoria de Humberto Maturana: a vivência do espaço 
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Resumo:  Diante  da  ameaça  à  vida  no  planeta,  os  movimentos  ambientalistas  vêm  avançando,  principalmente  nos  últimos  quarenta
anos,  abarcando  grandes  áreas  do  conhecimento  em  busca  de  soluções  para  os  problemas  ambientais.  Com  isso,  a  educação  ambiental
tornou-se  ferramenta  fundamental  neste  processo  e  tem  solicitado,  cada  vez  mais,  uma  conceituação  de  educação  mais  ampla,
incluindo  as  questões  sociais,  econômicas,  ambientais  e  culturais,  e  novos  paradigmas  para  as  mudanças  de  hábitos  e  valores  da
sociedade  contemporânea.  A  abordagem  da  educação  ambiental  considera  o  ambiente  em  uma  visão  ampla  incluindo  o  humano  e  as
questões  socioeconômicas.  Nesse  contexto,  a  teoria  de  Maturana  apresenta  um  novo  paradigma  para  pensar  a  biologia,  a  ciência  e  a
educação.  Tal  teoria  apresenta  uma  aproximação  com  as  pedagogias  dialógicas,  tanto  de  Martin  Buber  como  de  Paulo  Freire,  dando
um  grande  suporte  para  trabalhos  com  comunidades  excluídas.  Este  estudo  apresenta  a  discussão  da  teoria  da  Autopoiese  aplicada  ao
trabalho  educativo  na  cidade  de  Samambaia,  no  Distrito  Federal,  realizado  no  projeto  de  extensão  de  ação  contínua  ?Construindo
Saúde  e  Cidadania?  da  Universidade  de  Brasília  (UnB).  O  projeto  estruturou-se  no  Instituto  de  Saúde  Integral  de  Samambaia  (ISIS),
localizado  no  Parque  3  Meninas,  com  duas  linhas  de  ações  interligadas  pela  educação  ambiental:  i)  a  formação  de  uma  horta  de  plantas
medicinais  e  ii)  recuperação  do  Parque  3  Meninas.  Inicialmente  entramos  em  contato  com  os  pacientes  do  ISIS,  criando  uma  dinâmica
de  encontros  semanais  de  estudo  sobre  as  plantas  medicinais  e  de  cuidados  com  a  horta.  Neste  estudo,  os  membros  do  grupo  traziam
seu  conhecimento  sobre  as  plantas  e  nós  trazíamos  o  conhecimento  sistematizado.  Nos  encontros,  estabelecemos  conversações,  criando
espaços  dialógicos,  onde  o  trabalho  a  ser  desenvolvido  ia  se  configurando.  Nessas  conversações,  surgiu  a  necessidade  do  trabalho  no
Parque  3  Meninas,  que  se  apresentava  como  uma  possibilidade  de  lazer  mas  que,  na  prática,  era  uma  área  perigosa  para  ser  usada.  Com
isso,  iniciamos  o  trabalho  no  Parque  e  buscamos  a  parceria  das  escolas  públicas,  envolvendo  alunos  do  nível  médio  e  professores  da
rede  pública  de  ensino,  ampliando  a  atuação  do  projeto.  A  manutenção  da  horta  de  plantas  medicinais,  o  levantamento  geoambiental  e
a  tentativa  de  elaboração  do  conselho  gestor  do  Parque  envolveram  tanto  bolsistas  da  UnB  quanto  os  membros  da  comunidade  local.  A
maior  dificuldade  para  a  implementação  das  diretrizes  do  projeto  estava  na  política  partidária  local.  No  início  de  2004,  houve  uma
alteração  na  configuração  das  secretarias  de  estado  do  DF,  mudando  a  configuração  administrativa  do  Parque  3  Meninas,  o  que
inviabilizou  a  continuidade  do  projeto.  Em  pouco  tempo  de  trabalho,  um  grupo  de  jovens  (ex-alunos  do  nível  médio)  envolvidos  com  o
projeto  e  algumas  mulheres  estavam  organizados  para  formar  uma  associação  de  produtores  de  plantas  medicinais  de  Samambaia  e
muitos  alunos  foram  formados  monitores  ambientais,  com  orientações  básicas  sobre  o  cerrado  e  sobre  o  uso  de  trilhas  ecológicas.  As
teorias  de  Maturana,  Paulo  Freire  e  Martin  Buber,  as  quais  estão  interligadas  pela  dialogicidade,  puderam  elucidar  os  trabalhos  em
Samambaia,  considerando  as  dimensões  humanas  bio-psico-culturais  entrelaçadas.  Palavras-chave:  Diante  da  ameaça  à  vida  no
planeta,  os  movimentos  ambientalistas  vêm  avançando,  principalmente  nos  últimos  quarenta  anos,  abarcando  grandes  áreas  do
conhecimento  em  busca  de  soluções  para  os  problemas  ambientais.  Com  isso,  a  educação  ambiental  tornou-se  ferramenta  fundamental
neste  processo  e  tem  solicitado,  cada  vez  mais,  uma  conceituação  de  educação  mais  ampla,  incluindo  as  questões  sociais,  econômicas,
ambientais  e  culturais,  e  novos  paradigmas  para  as  mudanças  de  hábitos  e  valores  da  sociedade  contemporânea.  A  abordagem  da
educação  ambiental  considera  o  ambiente  em  uma  visão  ampla  incluindo  o  humano  e  as  questões  socioeconômicas.  Nesse  contexto,  a
teoria  de  Maturana  apresenta  um  novo  paradigma  para  pensar  a  biologia,  a  ciência  e  a  educação.  Tal  teoria  apresenta  uma  aproximação
com as pedagogias dialógicas tanto de Martin Buber como de Paulo Freire dando um grande suporte para trabalhos com comunidades
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Resumo:  A  Educação  Física  no  Ensino  Médio  encontra-se  descontextualizada  da  realidade  escolar  e  educacional  e  está  em  franca
decadência,  conforme  estudos  e  pesquisas  já  realizados.  Devem  ser  tomadas  medidas  urgentes  para  evitar  sua  extinção  neste  segmento
escolar.  A  monotonia  e  as  atividades  monotemáticas  que  são  desenvolvidas  como  conteúdo  curricular,  contemplam  apenas  as
atividades  esportivas  que,  certamente,  já  foram  tratadas  nas  séries  anteriores  e,  portanto,  não  apresentam  nenhum  desafio  para  os
alunos,  principalmente  os  das  séries  terminais  (2ª  e  3ª  séries).  Além  disso,  são  poucas  as  propostas  que  tratam  a  Educação  Física  como
disciplina,  isto  é,  com  um  conteúdo  acadêmico  a  ser  oferecido.  Ela  é  vista  apenas  como  atividades  para  o  domínio  de  habilidades
esportivas,  fazendo  dela  uma  atividade  com  fim  em  si  mesma,  o  que  deturpa  os  objetivos  educacionais  para  a  formação  de  seres
humanos  críticos  e  sensíveis  aos  problemas  do  meio  físico  e  social,  tão  pregoados  nos  dias  de  hoje  na  formação  profissional  dos
professores  de  Educação  Física.  A  falta  de  conhecimento  do  que  seja  a  função  das  instituições  educacionais  (Universidade,  Escolas  ?
Ensino  Médio,  Ensino  fundamental  e  Pré-escola)  é,  a  nosso  ver,  o  principal  obstáculo  para  o  desenvolvimento  de  uma  Educação  Física
relevante:  formação  de  cidadãos  conscientes  de  seu  papel  na  sociedade  e  capacitados  para  intervir  dentro  de  essa  sociedade  para
satisfazer  as  necessidades  dela.  Diante  desta  situação,  apresentamos,  como  alternativa  para  a  Educação  Física  do  Ensino  Médio,  uma
proposta  baseada  no  paradigma  oferecido  por  Paoliello  e  Pérez  Gallardo  (1997)  para  a  Educação  Física  Escolar.  Nesse  paradigma,  a
Formação  Humana  é  o  real  objetivo  da  Educação  Física,  e  os  conteúdos  da  cultura  corporal  o  seu  conhecimento  de  Capacitação,  os
quais  devem  ser  socializados  no  interior  das  instituições  escolares,  respeitando  as  características,  necessidades  e  interesse  dos  alunos  e
das  próprias  instituições  escolares  que  eles  freqüentam.  Assim,  este  estudo  se  constitui  numa  continuação  do  estudo  de  Schönardie
(2001),  que  elaborou  a  Tese  intitulada  ?Educação  Física  na  1ª  Série  do  Ensino  Médio:  Uma  Prática  por  Compromisso?,  objetivando
capacitar  o  aluno  da  1ª  Série  do  Ensino  Médio  a  desenvolver,  com  autonomia,  programas  de  condicionamento  físico  para  a  melhoria  da
performance  esportiva  e/ou  o  nível  de  aptidão  física  relacionada  à  saúde.  Nosso  estudo  procura  oferecer  uma  fundamentação
acadêmica  e  subsídios  para  a  elaboração  de  um  programa  de  formação  de  Líderes  Comunitários  para  os  alunos  da  2ª  e  3ª  séries  do
Ensino  Médio,  organizando  todo  o  material  necessário  para  a  estruturação  deste  programa.  No  capítulo  I,  discutimos  a  formação
profissional  do  professor  de  Educação  Física  e  a  capacitação  que  ele  recebe  na  graduação  para  atuar  no  Ensino  Médio.  No  capítulo  II,
analisamos  os  conteúdos  oferecidos  pelos  PCNs  para  este  segmento  escolar.  O  capítulo  III  demonstra  a  existência  de  uma  grande
quantidade  de  conteúdos  que  acreditamos  sejam  da  nossa  área  acadêmica.  Finalmente,  no  capítulo  IV  indicamos  outra  possibilidade  de
atuação  profissional  no  Ensino  Médio  -  a  formação  de  Líderes  Comunitários.
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Resumo:  Trata-se  de  trabalho  teórico-filosófico  que  procura  pensar  pressupostos  epistemológicos  e  implicações  metodológicas  para  o
ensino  de  Filosofia  no  Ensino  Médio.  A  pesquisa  divide-se  em  três  capítulos.  No  primeiro  capítulo  o  autor  procura  refletir  sobre  as
dimensões  do  filosofar  como  mediações  epistemológicas  no  processo  de  ensino  de  Filosofia.  Nesse  sentido  pensa  o  filosofar  como:
dimensão  ético-política,  meditação,  busca,  admiração,  paixão,  diálogo,  suspeita,  dúvida,  imaginação-criação,  busca  de  sentido,
responsabilidade  comprometida  com  o  humano,  crítica  e  problematizador.  O  texto  procura  voltar-se  para  a  especificidade  do  filosofar
no  processo  de  ensino  de  Filosofia  no  Ensino  Médio.  Propõe  o  filosofar  como  modelo  de  práxis  no  ensino  de  Filosofia  ao  mesmo
tempo  em  que  apresenta  o  filosofar  como  um  processo  de  pensamento  que  se  orienta  pela  ação,  pela  criação  e  pela  volta  que  o
pensamento  dá  sobre  si  mesmo  como  estratégia  metodológica  de  reflexão.  No  segundo  capítulo  o  autor  trata  das  mediações  do
processo  de  ensino-aprendizagem  e  suas  implicações  no  ensino  de  Filosofia  no  Ensino  Médio.  Inicialmente  pensa  a  Didática  e  a
aprendizagem  procurando  construir  as  bases  para  uma  Didática  do  ensino  de  Filosofia  a  partir  do  conceito  de  ensino.  Nesse  contexto
procura  refletir  sobre  as  mediações  do  processo  de  ensino-aprendizagem,  sua  função  social,  o  ato  pedagógico  de  ensinar  e  sua  relação
com  a  produção  do  conhecimento,  ao  mesmo  tempo  que  procura  pensar  as  relações  entre  a  aprendizagem  e  o  aprender.  Reflete,  ainda,
sobre  o  sistema  e  os  processos  de  aprendizagem.  Encerra  o  capítulo  pensando  a  Didática,  sua  conceituação,  sua  relação  e  sua
fundamentação  para  uma  Didática  do  ensino  de  Filosofia.  O  terceiro  e  último  capítulo  procura  pensar  mediações  do  processo  do
filosofar  no  espaço  da  sala  de  aula.  Neste  ponto  o  autor  desenvolve  uma  preocupação  particular  no  sentido  de  pensar  mediações  que
possam  facilitar  o  processo  de  ensino-aprendizagem  da  filosofia.  Nesta  direção,  propõe  mediações  que  desenvolvam  a  construção  do
conhecimento  centrado  no  processo  de  aprendizagem  do  estudante  na  relação  com  seus  processos  cognitivos.  Este  capítulo  inicia-se
pela  reflexão  sobre  a  questão  do  método  na  Filosofia  e  suas  implicações  para  o  ensino  de  Filosofia  no  Ensino  Médio.  Analisa  a  questão
da  leitura  e  da  escrita  como  mediações  fundantes  para  o  exercício  do  filosofar  na  escola  média.  Propõe  a  pesquisa  e  o  processo
cognitivo  que  ela  implica  como  condição  para  a  construção  do  conhecimento  autônomo  do  aluno.  Apresenta  algumas  reflexões  sobre  o
uso  da  imagem  exterior  como  mediações  didáticas  no  processo  de  ensino  de  Filosofia  no  Ensino  Médio;  desenvolve  uma  perspectiva
interpretativa  para  a  leitura  da  imagem,  ao  mesmo  tempo  que  propõe  o  uso  do  cinema  nas  aulas  de  Filosofia.  Encerra  o  trabalho
propondo  três  mediações  fundamentais  para  a  dinâmica  do  ensino  de  Filosofia  no  espaço  da  sala  de  aula:  a  primeira  procura  ler  e
interpretar  o  contexto  social  como  potencialidade  e  limite  do  processo  de  ensino-aprendizagem  da  Filosofia  no  Ensino  Médio;  a
segunda  centra-se  em  atividades  que  podem  desenvolver  significativamente  a  auto-aprendizagem  do  aluno;  a  terceira  propõe  uma
didática  do  trabalho  coletivo  como  dinamizador  do  processo  de  ensino-aprendizagem  nas  aulas  de  Filosofia  no  Ensino  Médio  
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Resumo:  Este  trabalho  procura  discutir  alguns  aspectos  da  noção  de  tempo  apresentada  nas  séries  do  ensino  médio  na  disciplina  de
Física.  Partindo  do  pressuposto  de  que  a  noção  de  tempo,  e  seus  possíveis  sentidos,  é  tomada  como  conhecida  e,  portanto,  redutora  já
que  é  tema  complexo  o  suficiente  para  ter  exigido  que  quase  todas  as  áreas  do  conhecimento  humano  tenham  dado  sua  contribuição
para  o  seu  entendimento,  propõem-se  uma  aproximação  entre  ciência  e  arte  que  possa  contribuir  para  o  fortalecimento  de  ambas  e,  em
conseqüência,  uma  maior  apreensão  pelo  aluno  do  tempo  e  seus  sentidos.  Assim,  assuntos  como  o  tempo  linear,  o  tempo  cíclico,  a
entropia  e  a  flecha  do  tempo  são  tratados  por  personagens,  como  Marco  Pólo  e  Nikola  Tesla,  que  empreendem  uma  viagem  por  tempos
e  locais  distintos  na  busca  por  uma  compreensão  ampliada  do  tempo,  suas  manifestações  e  relações  com  o  homem.  Estes  personagens,
entre  outros,  tanto  incorporam  características  das  figuras  históricas  citadas  como  as  necessárias  para  que  as  questões  que  guiam  o
trabalho  possam  ser  discutidas.  A  Física  é  o  núcleo  dessa  viagem  por  representar,  em  nossa  opinião,  um  elo  fundamental  entre  aspectos
tecnológicos,  sociais  e  artísticos  do  homem  e  seu  estar  no  mundo.  A  tese  é  formada  por  relatos  escritos  no  diário  de  um  dos
personagens.  Diário  esse  que,  posteriormente,  será  encontrado  por  um  professor  de  Física  de  uma  escola  de  ensino  médio.  De  posse  do
diário,  esse  professor  reflete  sobre  sua  prática  na  discussão  do  tempo  e  em  que  medida  pode  se  apropriar  de  possibilidades  de  mudança
para  uma  experiência  enriquecedora,  sua  e  de  seus  alunos.  
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Resumo:  A  partir  da  indagação  central  desta  pesquisa  "como  é  possível  ser  docente  formador  de  professor  sem  que  se  seja
efetivamente  leitor..."  procurei  desenvolver  um  estudo  que  refletisse  sobre  a  importância  da  leitura  voltada  à  formação  de  professores  e
aos  desdobramentos  no  exercício  da  profissão  docente.  Para  tratar  do  tema  em  questão  realizei  uma  revisão  bibliográfica  sobre  as
teorias  que  fundamentam  o  assunto  e  busquei,  na  investigação  narrativa,  o  método  que  me  possibilitasse  uma  análise  e  compreensão
das  narrativas  dos  sujeitos,  das  suas  histórias  de  leitura.  Assim,  o  trabalho  foi  dividido  em  grandes  e  marcantes  momentos  que  se
configuraram  em  capítulos.  Num  primeiro  momento  analiso  as  lembranças  de  leitura  antes  da  alfabetização  e  procuro  pôr  em  relevo,
neste  período,  as  situações  de  leitura  nas  quais  a  presença  da  família  ou  pessoas  próximas  aos  sujeitos  teve  um  papel  de  destaque,
evidenciando  a  importância  do  outro  em  tais  relações.  Num  momento  posterior  abordo  as  lembranças  de  leitura  do  Ensino
Fundamental  e  do  Ensino  Médio.  Segundo  os  relatos,  esta  foi  uma  fase  na  qual  a  leitura  esteve  coibida  pela  falta  de  incentivo  e,  quando
essa  é  assumida,  tem  como  pretexto  as  várias  formas  de  avaliação  sugerindo  um  modelo  tradicional  de  ensino.  Na  seqüência  trato  da
formação  inicial  e  a  universidade  e  busco  ressaltar  como  se  deram  as  relações  de  leitura  na  formação  inicial  dos  sujeitos.  Vale  dizer
que,  nesta  época,  as  ações  e  intenções  da  universidade  são  parte  de  um  modelo  de  universidade  que  aponta  para  o  operacional  e  a
leitura  não  tem  sido  considerada  como  um  dos  aspectos  mais  importantes  na  formação  de  professores.  No  momento  subseqüente
discuto  a  leitura  no  período  da  profissionalização  dos  sujeitos  e  evidencio  que  esta  é  inescapável,  no  sentido  de  que  leitura  e,
posteriormente,  escrita,  são  lugares  de  fabricação  pois  se  buscam  leitores  que  percebam  a  importância  das  relações  que  estabelecemos
com  os  textos,  isto  é,  aquilo  que  o  texto  provoca  em  nós,  impulsionando-nos  a  pensar,  a  projetar  um  agir  e  a  efetivar  fazeres
pedagógicos  reflexivos  e  distintos.  Na  última  parte  deste  trabalho  procuro  discorrer  sobre,  e  pôr  em  destaque,  a  gratuidade  da  leitura
para  que  a  cultura  escrita  seja  um  dos  lugares  no  qual  o  exercício  do  pensamento  e  da  reflexão  possa  ser  resgatado  como  condição  para
o,  igualmente,  exercício  da  cidadania.  Finalmente,  penso  que  a  leitura  deve  ser  a  alma  da  formação  docente  para  que  faça  emergir  -
pela  construção  interativa  -  um  modelo  epistemológico/pedagógico  que  considere  a  prática  da  leitura,  não  apenas  a  prática  do  ensino,
mas,  e  sobretudo,  a  prática  de  ser  autônomo.

Data Pesquisa: 2/12/2008

Autor: Filomena Maria Formaggio

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 2/12/2008 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Perfil do Professor

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 1.837 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP
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Título: O professor de matemática e as tecnologias de informação e comunicação: abrindo caminho para uma 
nova cultura profissional

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20042268733003017001P2

Palavra Chave: Professor de Matemática; Formação Continuada; Cultura.

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  pergunta  diretriz:  o  que  acontece  -  em  termos  de  novos  saberes  e  de  indícios  de  uma  nova  cultura
profissional  ?  quando  professores  de  matemática  constituem  um  grupo  colaborativo  na  escola,  visando  à  utilização  das  tecnologias  de
informação  e  comunicação  na  prática  pedagógica?  Para  respondê-la,  pesquisador  e  duas  professoras  escolares  produziram  um  contexto
favorável  à  utilização  dessas  tecnologias  à  formação  dos  estudantes  e  ao  desenvolvimento  profissional  dos  participantes  do  grupo.  O
estudo  mostra  que  a  utilização  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  no  ensino  de  Matemática,  mediada  pelo  trabalho
colaborativo,  desencadeou  um  processo  catalisador  do  desenvolvimento  profissional  dos  professores  participantes  e  de  mudanças  na
cultura  do  trabalho  docente  na  escola.  
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Código: 1839

Título: Ensinar e aprender ética na Graduação em Enfermagem: da conduta latente à manifesta

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200421033009015035P2

Palavra Chave: Ética de enfermagem; aprendizagem; ensino

Resumo:  Este  estudo  emergiu  da  necessidade  de  desvelar  como  docentes  e  alunas  vivenciam  o  processo  ensino-aprendizagem  da  ética
durante  a  Graduação  em  Enfermagem.  A  pesquisa  é  de  natureza  qualitativa,  na  vertente  fenomenológica  e  o  procedimento  utilizado
para  a  coleta  dos  dados  foi  a  entrevista  semi-estruturada  contendo  uma  questão  norteadora,  além  dos  dados  de  identificação.  Os
sujeitos  da  pesquisa  foram  docentes-enfermeiras  e  graduandas  do  Curso  de  Graduação  em  Enfermagem  de  uma  Instituição  de  Ensino
Superior  na  cidade  de  Londrina-Paraná.  A  essência  do  fenômeno  se  revelou  em  três  categorias  abertas  :  A  Ética  e  o  Processo  de
Trabalho  em  Saúde;  Ensinar  e  Aprender  a  Saber-Ser;  Os  Princípios  Éticos  e  a  Práxis  da  Enfermagem.  A  pesquisadora,  além  de
estabelecer  algumas  diretrizes  curriculares  para  o  ensino  da  ética  nos  Currículos  de  Graduação  em  Enfermagem  no  Brasil,  ressalta  que
as  docentes  precisam  buscar  fundamentação  epistemológica  para  fomentar  o  ensino  da  ética,  como  também  se  faz  necessário  uma  nova
prática  educacional  que  integre  o  ensino  elementar,  médio  e  superior  com  a  realidade  tendo  como  pedra  angular  os  direitos  humanos  e
como  meta  na  formação  dos  profissionais  o  saber,  o  fazer  e  fazer  sempre  o  que  é  justo.
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Código: 1840

Título: A Construção do comportamento anti-social em adolescentes autores de atos infracionais: uma análise 
a aprtir das práticas educativas e dos estilos parentais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200420542001013047P5

Palavra Chave: adolescente; comportamento infrator; família.

Resumo:  O  objetivo  geral  deste  estudo  foi  comparar  adolescentes  infratores  e  não  infratores  quanto  a  variáveis  familiares  que  podem
estar  relacionadas  ao  desenvolvimento  do  comportamento  infrator.  Além  disso,  pretendeu-se  investigar  as  variáveis  preditoras  da
conduta  infratora.  Os  sujeitos  foram  311  adolescentes  divididos  em  dois  grupos.  O  primeiro  grupo  foi  composto  por  148  adolescentes
do  sexo  masculino  autores  de  atos  infracionais,  que  estavam  cumprindo  medida  sócio-educativa  privativa  de  liberdades  na  Fase-RS.  O
segundo  grupo  foi  constituído  por  163  adolescentes  que  não  cometeram  atos  infracionais,  estudantes  do  Ensino  Fundamental  e  Médio
em  escolas  públicas  de  Porto  Alegre.  Os  instrumentos  utilizados  foram  uma  entrevista  estruturada,  a  Escala  de  Estilos  Parentais  e  um
protocolo  para  a  análise  dos  prontuários  dos  adolescentes  infratores.  Os  resultados  indicaram  a  presença  de  diferenças  significativas
entre  os  grupos  nas  seguintes  variáveis:  configuração  familiar;  comportamento  anti-social  na  família;  número  de  irmãos;  existência  de
conflitos  na  família;  responsividade,  exigência  e  intrusividade  parental;  práticas  educativas  parentais;  e  consumo  de  drogas  pelos
adolescentes.  As  análises  descritivas  permitiram  a  caracterização  do  comportamento  infrator  apresentado  pelos  jovens,  incluindo
aspectos  como  idade  de  cometimento  do  primeiro  delito,  motivações  e  tipo  de  delitos  efetuados.  Para  investigar  o  valor  preditivo  das
variáveis  familiares  e  individuais  sobre  o  comportamento  infrator  foi  realizada  a  Análise  de  Regressão.  Os  resultados  mostraram  que  as
variáveis  independentes  (responsividade  e  exigência  parentais;  comportamento  anti-social  na  família;  número  de  irmãos;  uso  de  drogas
pelo  adolescente;  existência  de  conflitos  na  família  e  práticas  educativas  parentais)  contribuíram  para  explicar  53%  da  variância  do
comportamento  infrator.  Examina-se  o  papel  da  família,  em  especial  das  práticas  educativas,  no  desenvolvimento  da  conduta  infratora,
as  limitações  metodológicas  para  a  investigação  em  adolescentes  com  as  características  dos  que  compõem  a  amostra  e  as  implicações
dos  resultados  encontrados  para  a  implementação  de  políticas  de  prevenção  e  de  tratamento  destinados  a  essas  famílias.
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Código: 1841

Título: O ENEM como Elemento Democratizador do Acesso ao Ensino Superior Público pelos Alunos 
Oriundos das Camadas Populares

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200442033005010003P1

Palavra Chave: ENEM; ensino superior público; camadas populares.

Resumo:  Criado  pelo  Ministério  da  Educação  e  Cultura  -  MEC  -  em  1997,  o  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  -  Enem  -  é  um  exame
voluntário  e  tem  como  objetivo  avaliar  a  performance  individual  dos  alunos  no  fim  do  ensino  médio,  verificando  o  desenvolvimento  de
suas  habilidades  e  competências.  De  acordo  com  o  MEC,  o  Enem,  no  entanto,  tem  se  tornado  uma  referência  para  guiar  as  escolhas
futuras,  seja  em  relação  à  continuidade  prosseguimento  dos  estudos,  seja  para  a  entrada  no  mercado  de  trabalho.  Atualmente  o  Enem
tem  se  tornado,  ainda  de  acordo  com  o  MEC,  uma  alternativa  ao  processo  de  seleção  para  a  admissão  às  Instituições  de  Estudo
Superior  juntamente  com  o  tradicional  vestibular  e,  mesmo  em  alguns  casos,  substituindo-o.  O  objetivo  dessa  pesquisa  foi  verificar  se
o  Enem  provoca  algum  impacto  nos  processos  seletivos  desenvolvidos  pela  USP,  Unesp  e  Unicamp,  especificamente  para  alunos
provenientes  de  escolas  públicas  de  Ensino  Médio.  O  autor  apresenta  um  estudo  histórico  e  comparativo  do  desenvolvimento  dos
sistemas  educacionais  na  Inglaterra,  Espanha  e  Portugal.  Enfatiza  a  discussão  da  noção  do  quase-mercado  na  educação  e  como  sua
implementação  tem  constituído  um  dos  elementos  estruturantes  da  transformação  do  papel  do  Estado  no  suprimento  e  na  administração
de  educação  nos  países  citados  nos  anos  80  e  90.  Relacionado  a  isso,  o  autor  apresenta,  comparativamente,  uma  análise  dos  fatos  que
têm  sido  dominantemente  presentes  na  concepção  e  condução  dos  sistemas  de  ensino  e  na  avaliação  (verificação)  institucional  de
educação  no  Brasil,  do  qual  o  Enem  faz  parte  A  partir  daí,  apresenta  uma  discussão  sobre  a  gênese  do  Enem  na  [re]configuração  de  um
Estado  que  considera  a  competitividade  como  maior  parâmetro  para  melhorar  a  qualidade  educacional.  Apresentamos  numa  outra
vertente  da  nossa  análise,  uma  breve  discussão  sobre  a  condição  desse  Exame  que,  embora  se  dizendo  uma  forma  dos  alunos
auto-avaliarem  suas  competências  e  habilidades,  tem  seus  resultados  verificados  pelo  Estado  A  análise  qualitativa  feita  permitiu-nos
concluir  que  os  resultados  obtidos  pelos  alunos  no  Enem  oferecem  um  ganho  inexpressivo  na  pontuação  da  classificação  final  de
acesso  às  três  universidades  pesquisadas  -  USP,  Unesp,Unicamp.  Então,  de  acordo  com  nossos  estudos,  o  Enem  não  tem  sido  um
instrumento  que  ajuda  os  alunos  da  escola  pública  de  ensino  médio  a  entrar  nas  Universidades  Públicas  em  São  Paulo.  Finalmente,
apresentamos  algumas  propostas  do  atual  governo  relacionadas  com  a  adoção  de  um  sistema  de  cotas  para  alunos  negros,  e  também
para  alunos  provenientes  de  escolas  públicas  de  ensino  médio.
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Título: Estrutura retórica e articulação de orações em narrativas orais e em narrativas escritas do português

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200426733004030009P4

Palavra Chave: estrutura retórica, articulação de orações, sintaxe

Resumo:  Neste  trabalho,  procura-se  verificar,  no  português  brasileiro,  nas  modalidades  de  língua  oral  e  escrita,  a  validade  da
afirmação  de  Matthiessen  &  Thompson  (1988)  de  que  as  relações  retóricas  que  se  estabelecem  no  nível  discursivo  organizam  desde  a
coerência  dos  textos  até  a  combinação  entre  orações.  O  corpus  da  pesquisa  é  constituído  de  sessenta  narrativas,  produzidas  por
informantes  do  Ensino  Superior,  do  Ensino  Médio  e  do  Ensino  Fundamental,  após  a  exibição  de  um  filme  mudo.  A  análise  das
narrativas  revelou  um  modelo  de  estrutura  retórica  comum  a  todos  os  textos  do  corpus,  exibindo  algumas  semelhanças  com  a  estrutura
da  narrativa  de  Labov  e  Waletzky  (1967).  O  modelo  encontrado  no  corpus  apresenta,  no  mínimo,  três  níveis  ou  camadas.  No  primeiro
nível,  estabelece-se  uma  divisão  tripartite  entre  a  porção  central  da  narrativa  (complicação,  no  modelo  de  Labov  e  Waletzky),  que
funciona  como  núcleo,  e  dois  satélites:  background,  que  fornece  o  pano  de  fundo  (orientação,  no  modelo  de  Labov  e  Waletzky)  e
solução,  que  apresenta  a  resolução  das  ações  da  porção  central  (resolução,  no  modelo  de  Labov  e  Waletzky).  No  segundo  nível,  as
porções  de  texto  dividem-se  em  seqüências  de  ações  que  se  resolvem  em  relações  multinucleares  de  seqüência  e  de  lista.  A  partir  do
nível  subseqüente,  a  estrutura  retórica  de  cada  narrativa  passa  a  apresentar  configurações  diferentes.Estabeleceu-se,  também,  uma
taxonomia  das  funções  exercidas  pelas  relações  retóricas  nas  narrativas  do  corpus.  Há  relações  cuja  principal  função  é  a  de
organização  textual,  relações  que  atuam  na  organização  textual  e  também  na  combinação  de  orações  paratáticas  e,  por  último,  relações
que  atuam  apenas  na  combinação  de  orações  hipotáticas.
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Título: De mantos e parangolés: invenções e inversões no ensino da arte

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200499433002010001P6

Palavra Chave: ensino de Arte, identidade cultural brasileira

Resumo:  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  discutir  identidades  culturais  brasileiras,  na  sala  de  aula,  a  partir  de  um  projeto
empírico  cujo  foco  é  a  arte  popular  brasileira.  Analisa  a  pluralidade  de  culturas  que  dialogam  na  sala  de  aula  e  como  elas  interferem  na
produção  cultural  dos  alunos.  Tem  como  pressuposto  a  produção  de  conhecimento  instaurada  pela  experiência  estética,  seguindo
aspectos  da  proposta  pragmatista  de  John  Dewey.  A  relação  entre  arte  popular  e  erudita  e  suas  interveniências  são  tratadas  dentro  de
diálogos  reflexivos,  por  meio  de  leituras  das  obras  de  arte  e  de  criações  artísticas.  Aqui,  os  alunos  são  ao  mesmo  tempo  investigadores
e  produtores  de  arte.  A  questão  da  identidade  cultural,  centro  do  projeto,  ocupa  o  espaço  da  sala  de  aula  como  objeto  de  investigação  e,
portanto,  de  reflexão.  Nesta  pesquisa,  percorrem-se  caminhos  investigativos  pela  Antropologia,  Sociologia,  Arte  e  Educação  para
compreender  as  relações  identitárias  postas  em  jogo  nas  manifestações  artísticas  populares.  São  fazeres  cotidianos  instaurados  pelos
sentidos  da  cultura  dominada.  Reflete-se  sobre  as  relações  entre  arte  popular,  erudita  e  os  processos  de  globalização,  num  contexto  de
classes  sociais.  Todas  as  investigações  adquirem  sentido  na  sala  de  aula  como  reflexo  de  análises  sobre  identidade  cultural.  Reflete-se
também  sobre  a  questão  da  identidade  como  forma  processual,  contrastiva  e  elemento  de  pertencimento.  Neste  texto,  entrelaçam-se
arte,  educação  e  identidade.  Aqui,  a  arte  é  forma  de  significação  e  recriação  de  sentidos.  As  produções  dos  alunos  são  analisadas  dentro
de  seu  contexto  de  produção.  A  pesquisa  de  campo  partiu  da  questão:  é  possível  discutir  identidade  cultural  brasileira  tendo  como  foco
a  cultura  popular?  Em  função  disso  foi  realizado,  com  alunos  de  Ensino  Médio,  um  projeto  de  ensino  de  Arte,  em  uma  escola
particular  da  cidade  de  São  Paulo.  A  metodologia  para  a  o  trabalho  de  campo  foi  a  pesquisa  participativa,  que  criou  duplo  papel  para  a
autora  da  tese:  professora  e  pesquisadora  
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Título: Aspectos da Cultura Científica em Atividades de Experimentação nas Aulas de Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2004100533002010001P6

Palavra Chave: argumentação nas aulas de ciências, cultura científica

Resumo:  Trata-se  de  um  estudo  de  caso,  referente  a  uma  seqüência  de  aulas  de  Física  em  uma  turma  de  primeiro  ano  do  Ensino  Médio
de  uma  escola  da  rede  pública  da  cidade  de  São  Paulo.  Nove  aulas  com  duração  de  uma  hora  e  quarenta  minutos  cada  foram
registradas  em  vídeo,  incluindo  notas  de  campo.  A  seqüência  trabalhada  nas  aulas  é  parte  de  um  programa  de  ensino  de  Física
desenvolvido  por  um  grupo  de  professores  do  Ensino  Médio,  incluindo  a  professora  da  turma  acompanhada.  O  objetivo  desta  pesquisa
é  analisar  como  a  cultura  científica  é  disponibilizada  no  plano  social  da  sala  de  aula  através  de  atividades  de  experimentação  e
interações  entre  professora  e  alunos  numa  seqüência  de  aulas  de  Física.  As  interações  em  sala  de  aula  foram  abordadas  a  partir  de  uma
análise  multimodal,  baseada  na  identificação  de  funções  comunicativas  realizadas  pelos  diferentes  modos  semióticos  empregados  por
alunos  e  professora  na  construção  de  explicações.  Este  referencial  de  análise  é  proveniente  da  gramática  funcional  de  Halliday,
possibilitando  a  identificação  de  funções  ideacionais,  relacionadas  ao  tratamento  de  conteúdos;  funções  interpessoais,  envolvendo
atitudes  dos  alunos  e  da  professora;  e  função  textual,  relacionada  à  construção  da  narrativa  científica.  Os  principais  aspectos  da  cultura
científica  identificados  nas  aulas  foram  inscrições  literárias  e  discussões  envolvendo  habilidades  de  argumentação.  A  atividade  de
laboratório  aberto  realizada  ao  longo  de  quatro  aulas  duplas  da  seqüência  possibilitou  um  trabalho  diferenciado  com  ferramentas  da
cultura  científica:  inscrições.  Por  outro  lado,  a  atividade  de  demonstração  investigativa  proporcionou  um  trabalho  com  habilidades  de
argumentação.  A  principal  contribuição  do  estudo  foi  mostrar  a  possibilidade  de  rompimento  com  as  abordagens  tradicionais  de
atividades  de  experimentação.  Por  meio  das  atividades  analisadas  e  das  interações  estabelecidas  em  sala  de  aula  foi  possível  colocar  em
foco,  além  dos  produtos  da  Ciência,  seus  processos  de  construção  de  significados  em  laboratório.
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Título: Educação Profissional da Juventude na Crise do Emprego
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Palavra Chave: Capitalismo tardio; desemprego; desagregação social

Resumo:  Na  sociedade  contemporânea,  a  lógica  societal  do  capitalismo  tardio  gerou  uma  nova  sociabilidade  que  desemprega  e
precariza  milhões  de  pessoas  de  todas  as  faixas  etárias,  e  o  desemprego  tornou-se  um  risco  de  desagregação  social  que  afeta  a
juventude  na  faixa  etária  entre  15  e  24  anos.  A  crise  da  identidade  mediada  pelo  trabalho  também  atinge  a  educação  que,  ao  adotar  as
competências  individuais  e  a  noção  de  empregabilidade  como  possibilidade  de  inserção  profissional  perde  a  sua  finalidade  integradora.
O  setor  produtivo  demanda  por  perfil  de  formação  integral:  técnica  e  científica  e  desafia  a  dualidade  estrutural  -  propedêutica  e
tecnicista/assistencialista  do  ensino  médio.  Essa  questão  preocupa  a  comunidade  acadêmica  ligada  à  pesquisa  da  educação  e  do
trabalho.  A  questão  central  da  tese  foi  identificar  como  os  atores  sociais  envolvidos  com  a  escola  técnica  se  movimentam  diante  do
desemprego  juvenil.  O  eixo  conceitual  da  pesquisa  se  estruturou  na  centralidade  do  trabalho  como  práxis  social  intersubjetiva
(Lukács).  Na  teoria  da  ação  comunicativa  (Habermas)  buscaram-se  os  elementos  teórico-metodológicos  para  uma  visibilidade  de
indicadores  de  participação.  A  interação  entre  a  escola  e  o  setor  produtivo  foi  vista  pela  abordagem  da  formação  integral,  com
fundamentos  científico-tecnológicos  e  histórico-sociais  (Ciavatta,  Frigotto,  Kuenzer)  complementada  pela  heterogeneidade
institucional  (Gibbons)  e  intersubjetividade  da  ciência  (Latour).  A  ambigüidade  da  noção  de  competências  foi  vista  pelo  pragmatismo
que  subordina  o  conhecimento  à  utilidade  (Ramos,  Ropé  &  Tanguy)  e  pela  contextualização  (Lopes)  como  meio  de  implementação  do
discurso  oficial  na  prática  escolar.  A  noção  de  currículo  como  prática  social  (Popkewitz)  e  como  regulação  (Lopes  e  Boaventura
Santos)  foi  tomada  para  analisar  como  se  estrutura  a  subjetividade  por  meio  do  currículo.  Conclui-se  que  a  participação  dos  atores
sociais  é  desigual.  Uma  das  respostas  dadas  pela  escola  técnica  ao  desemprego  juvenil  é  o  desenvolvimento  de  uma  ruptura  conceitual
da  subjetividade  na  formação  do  aluno,  via  currículo,  por  meio  da  mudança  do  conceito  de  empregado  para  o  de  empreendedor.  Os
interesses  dos  atores  sociais  convergem  para  o  aumento  da  oferta  de  estágios  e  emprego.  Verificou-se  que  89%  dos  alunos  da  amostra
estão  sem  estágio.  Surpreende  o  otimismo  dos  jovens  em  relação  ao  futuro  do  trabalho,  pois  72%  acreditam  que  poderão  sustentar  a
família  com  o  fruto  do  seu  trabalho.
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Palavra Chave: Inclusão/exclusão, sala de aula e histórias sociais

Resumo:  Esse  trabalho  é  fruto  de  pesquisa  realizada  nos  anos  2000  e  2001,  em  salas  de  aula  de  química,  em  uma  escola  federal  e  em
uma  escola  particular,  do  ensino  médio.  Nosso  interesse  esteve  voltado  para  compreender  as  relações  de  inclusão/exclusão  que  marcam
os  processos  de  ensino-aprendizagem  de  estudantes  do  Ensino  Médio  relativos  aos  conhecimentos  químicos.  É  uma  pesquisa  que
analisa  processos  de  construção  de  sentidos,  do  aprender  na  escola,  do  aprender  química  na  escola  por  parte  dos  estudantes,  analisa,
portanto  histórias  de  inclusão  e  exclusão  construídas  nas  interações  e  ações  das  salas  de  aula  de  química.  Dois  foram  os  potenciais  de
inclusão/exclusão  nas  duas  salas  de  aulas,  tais  como:  o  que  contou  como  conhecimento  químico  e  a  proposta  pedagógica  que  envolveu
falar  com  e  sobre  a  química  e  a  organização  das  salas  em  pequenos  grupos.  A  organização  das  salas  em  pequenos  grupos  de  trabalho
mostrou  ser  o  fator  de  inclusão  mais  forte  do  ponto  de  vista  dos  estudantes,  ou  seja,  o  aspecto  da  proposta  pedagógica  que  realmente
transformou-se  num  fator  inclusivo  de  todos  os  alunos  das  duas  salas.  Essa  pesquisa  trouxe  o  tema  da  inclusão  junto  com  o  da  exclusão
por  considerarmos  que  são  temas  pertencentes  aos  dois  lados  de  uma  mesma  moeda.  Além  disso,  não  tratamos  a  inclusão
abstratamente,  mas,  como  histórias  de  inclusão  e  de  exclusão,  trazendo  as  histórias  escolares  de  nove  estudantes  pertencentes  às  salas
de  aulas  de  química  das  duas  escolas  pesquisadas.  Trabalhamos,  então,  considerando  as  singularidades  de  cada  um  dos  nove
estudantes,  singularidades  que  foram  construídas  nos  grupos  sociais  aos  quais  os  alunos  pertencem  considerando-se  o  gênero,  a
etnia/raça,  a  classe  social  e  as  histórias  escolares  de  cada  um  deles.  Fizemos  quadros  contrastivos  entre  pares  de  estudantes  com  base
nos  dados  colhidos  por  meio  de  entrevistas,  questionários  e  interações  e  ações  das  salas  de  aulas  e  pudemos  concluir  que  isoladamente,
nem  o  gênero,  nem  a  etnia/raça,  a  classe  social  e  as  histórias  escolares  explicaram  os  processos  de  inclusão/exclusão.  Existem  questões
relativas  às  singularidades  dos  sujeitos  da  pesquisa  que  ainda  necessitam  ser  melhor  compreendidas  por  nós,  pesquisadores  em
educação.
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Palavra Chave: Avaliação, relevância, efetividade

Resumo:  A  partir  dos  pressupostos  de  que  a  administração  da  educação  é  multidimensional  e  interdisciplinar,  e  de  que  o  desempenho
das  instituições  educacionais  deve  ser  avaliado  a  partir  de  múltiplos  critérios,  esta  pesquisa  tem  como  hipótese  que  a  avaliação  do
desempenho  dessas  instituições  deve  fundamentar-se  em  indicadores  que  caracterizem  sua  eficiência,  eficácia,  efetividade  e  relevância.
Eficiência  e  eficácia  são  critérios  essenciais  na  avaliação  do  desempenho  organizacional:  eficiência,  refletindo  a  economia  dos  recursos
empregados;  eficácia,  expressando  o  cumprimento  das  metas.  Eqüidade  é  objetivo  fundamental  do  setor  educacional.  Efetividade  e
relevância  são  critérios  que  medem  eqüidade:  efetividade,  explicitando  o  atendimento  dos  anseios  sociais;  relevância,  indicando  a
satisfação  das  expectativas  dos  participantes  do  setor.  Estudou-se  como  avaliar  o  desempenho  de  instituições  educacionais
considerando,  simultaneamente,  os  critérios  de  eficiência,  eficácia,  efetividade  e  relevância.  Mostra-se  que  o  desempenho  de
instituições  educacionais,  sob  os  prismas  simultâneos  desses  quatro  critérios,  pode  ser  avaliado  através  de  uma  fronteira  de
desempenho  construída  com  o  emprego  de  um  modelo  de  programação  linear,  baseado  no  Modelo  Espacial  de  Análise  do  Desempenho
Organizacional  de  Quinn  e  Rohrbaugh  e  no  Paradigma  Multidimensional  de  Administração  da  Educação  de  Sander.  O  Modelo  de
Avaliação  do  Desempenho  Institucional  (MADI),  que  está  sendo  proposto,  agrega  indicadores  de  eficiência,  eficácia,  efetividade  e
relevância  em  um  único  escore  de  desempenho  e  foi  aplicado  para  avaliar  o  desempenho  das  escolas  catarinenses  de  ensino  médio,
empregando  dados  do  Sistema  de  Avaliação  da  Educação  Básica  e  do  Censo  Escolar.  Utilizou-se  principalmente  o  método
comparativo.  A  pesquisa  classifica-se  como  avaliação  predominantemente  somativa.  Aspectos  qualitativos  são  contemplados  na
medida  em  que  os  resultados  são  interpretados  a  partir  de  reflexões  de  natureza  qualitativa.  As  limitações  teóricas  estão  ligadas  à  base
teórica-conceitual  adotada  no  estudo:  o  Modelo  Espacial  e  o  Paradigma  Multidimensional.  As  limitações  metodológicas  são
decorrentes  das  dificuldades  próprias  do  método  comparativo  e  das  teorias  de  fronteiras  de  produção  e  de  programação  linear.  As
limitações  computacionais  são  aquelas  tradicionais  do  simplex  e  dos  métodos  lineares  de  análise  exploratória  de  dados.  Os  resultados
empíricos  revelam  que  os  indicadores  de  eficiência,  eficácia,  efetividade  e  relevância  construídos  representam  aspectos  distintos  do
desempenho  das  escolas  catarinenses,  dada  sua  relativa  independência.  A  aplicação  do  MADI  calculou  escores  de  desempenho  e  metas
de  desempenho  ótimo  para  as  escolas  catarinenses,  identificou  as  escolas  de  referência  e  a  correspondente  fronteira  empírica  de
desempenho  da  rede  escolar  catarinense.  Os  resultados  demonstram  a  validade  e  a  flexibilidade  do  MADI  como  instrumento  de  gestão
e  de  avaliação  de  instituições  educacionais,  visando  à  melhoria  da  qualidade.
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Palavra Chave: Violência, Escola, Saúde, Adolescente, Criança

Resumo:  A  necessidade  de  estudos  do  fenômeno  violências  nas  escolas  é  reforçada  nas  consideráveis  evidências  de  que  a  contínua  ou
severa  exposição  ao  bullying,  às  drogas  e  às  violências  (simbólicas  ou  físicas),  no  espaço  escolar,  pode  contribuir  para  o  aumento  das
causas  externas  como  fatores  preponderantes  nos  indicadores  de  morbimortalidade  e,  conseqüentemente,  na  saúde  das  crianças  e  dos
adolescentes.  A  pesquisa  aqui  apresentada  objetivou  conhecer  as  percepções  dos  atores  sociais  (diretores,  vice-diretores,
coordenadores,  professores  e  alunos)  acerca  das  manifestações  de  violências  e  de  indisciplinas  existentes  nas  escolas  das  Redes
Estadual  e  Privada  de  Ensino  Médio  do  município  de  Ribeirão  Preto;  analisar  as  percepções  dos  atores  sociais,  complementando  com
os  dados  quantitativos  encontrados;  descrever  os  tipos  de  manifestações  e  a  freqüência  dos  incidentes  violentos  nas  escolas  e
identificar  a  existência  ou  não  de  algum  tipo  de  associação  entre  a  violência  existente  na  escola  e  o  estrato  social  dos  alunos.  Para
abordagem  quantitativa,  utilizamos  a  pesquisa  do  tipo  survey.  O  tamanho  da  amostra  foi  de  n  =  856  alunos.  Na  abordagem
compreensiva,  trabalhamos  com  a  técnica  de  observação  in  loco  das  escolas  da  amostra,  através  de  um  Roteiro  de  Observação  e
entrevistas.  As  análises  foram  feitas  por  intermédio  de  distribuição  de  freqüência  simples  e  relativa  e  de  cruzamentos  entre  duas  ou
mais  variáveis.  Na  análise  dos  dados  qualitativos,  foi  utilizada  a  técnica  de  Análise  de  Conteúdo,  modalidade  Análise  Temática,  que
identificou  três  Núcleos  Temáticos:  1.  Clima  da  escola;  2.  Das  indisciplinas  e  incivilidades  aos  incidentes  violentos  nas  escolas;  3.
Drogas  lícitas  e  ilícitas  e  vulnerabilidade  às  violências.  Resultados  apontam  que:  o  número  de  alunos  com  comportamentos
indisciplinares  é  maior  e  independe  do  nível  socioeconômico  a  que  ele  pertença;  existe  uma  forte  apreensão  de  que  os  atos  de
indisciplinas  levam  a  atos  de  violências;  o  Bullying  tem  sido  um  problema  concernente  às  escolas;  os  fatores  externos,  como  aumento
do  tráfico,  do  consumo  e  variedade  de  drogas,  incidem  de  forma  direta  no  espaço  escolar;  o  uso  ou  a  venda  de  drogas  ilícitas  no  espaço
escolar  ou  em  seu  entorno  é  confirmado  por  35%  (públicas)  e  18%  (privadas).  O  problema  mais  apontado  pelos  alunos  foi:
desinteresse  e  indisciplina  dos  alunos,  (83%)  na  pública  e  80%  na  privada.  Os  resultados  nos  levam  a  um  caminhar  no  sentido  de
fortalecer  a  escola  como  um  fulcro  de  ações  coordenadas  que  propicie  a  diminuição  e  a  mudança  dos  indicadores  de
morbimortalidades.  Uma  importante  estratégia  é  a  Escola  Promotora  de  Saúde.
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Resumo:  Após  levantamento  sobre  a  formação  dos  professores  da  educação  básica  no  estado  do  Tocantins,  no  período  de  1998  a
2002,  a  pesquisa  focalizou  as  políticas  educacionais  voltadas  para  a  formação  de  professores  não  habilitados  da  rede  oficial  de  ensino
fundamental  e  médio.  Até  o  ano  de  2002,  a  porcentagem  de  professores  não  habilitados  era  uma  das  mais  altas  do  Brasil,  demandando
políticas  educacionais  para  o  enfrentamento  do  problema.  O  estudo  identificou  características  da  cultura  política  da  região,  a  exemplo
da  prática  de  indicação  política  para  os  cargos  em  educação.  Essa  prática,  aliada  a  uma  concepção  presente  na  visão  dos  agentes
educacionais,  que  dissocia  o  processo  de  formação  de  professores  da  profissionalização  docente,  tem  como  resultado,  uma  redução  dos
índices  de  professores  não  habilitados,  na  rede  de  ensino;  no  entanto,  permanecem  a  ausência  de  plano  de  carreira,  salários  dignos,
enfim,  ausência  de  políticas  de  valorização  docente.  Os  projetos  de  formação  de  professores  implementados  a  partir  de  1998,  tais  como
"Regime  Especial",  "Projeto  Alvorada",  "Projeto  AMBIP"  e  "Telepresencial"  são  relacionados  aos  dados  estatísticos  do  Censo
Educacional  e  aos  documentos  oficiais  coletados,  permitindo  um  diagnóstico  das  necessidades  do  estado  e  dos  professores  quanto  à
formação  inicial.  A  interpretação  dos  depoimentos  dos  agentes  educacionais  entrevistados,  isto  é,  dos  dirigentes  e  ex  -  dirigentes  da
Secretaria  de  Educação  (SEDUC-TO),  da  Universidade  do  Tocantins  (UNITINS),  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Educação  do
Estado  do  Tocantins  (SINTET),  da  União  dos  Dirigentes  Municipais  de  Educação  (UNDIME)  e  do  Conselho  Estadual  de  Educação  do
Tocantins  (CEE/TO),  foi  realizada  considerando  o  contexto  das  políticas  reformistas  e  neoliberais  dos  anos  de  1990.A  pesquisa
analisou  o  significado  dessas  políticas  educacionais  para  o  estado,  para  os  profissionais  da  educação  e  as  diferentes  visões  dos  atores
situados  nos  órgãos  oficiais,  na  universidade,  no  sindicato  e  nas  entidades  da  sociedade  civil.
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Título: Educação a distância e estilos cognitivos: construindo um novo olhar sobre os ambientes virtuais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20044242001013075P9

Palavra Chave: estilos cognitivos, ambientes virtuais de aprendizagem, educ

Resumo:  Esse  trabalho  consiste  em  uma  pesquisa  qualitativa  cujo  principal  objetivo  foi  identificar  indicadores  para  modelagem  de  um
framework  visando  a  adaptação  de  ambiente  virtual  de  aprendizagem  de  apoio  à  EAD,  considerando  os  estilos  cognitivos
predominantes  de  alunos  de  um  curso  a  distância.  Durante  essa  pesquisa  buscou-se  estabelecer  uma  relação  entre  as  idéias  de  Paulo
freire  e  Jean  Piaget,  tendo  nos  conceitos  de  autonomia  e  cooperação  pontos  fundamentais  para  a  compreensão,  tanto  da  ação  do  aluno
quanto  da  ação  do  professor,  envolvidos  em  um  processo  de  educação  a  distância.  À  luz  dessas  ações,  alunos  e  professores  aprendem  e
ensinam  ao  mesmo  tempo  e,  dessa  forma,  consolidam  uma  transformação  social  importante  no  momento  em  que  a  tecnologia  passa
também  a  intehgrar  essa  transformação,  flexibilizando  as  relações  sociais  que  se  estabelecem  entre  educador  e  educando.  Essa
investigação  também  busca  suporte  teórico  na  área  da  Psicologia,  com  o  intuito  de  tornar  os  ambientes  virtuais,  voltados  aos  processos
de  ensino  e  aprendizagem  desenvolvidos  a  distância,  mais  personalizados,  resgatando  concepções  teóricas  referentes  aos  estilos
cognitivos.  Uma  vez  que  no  âmbito  das  diferenças  individuais,  os  estilos  cognitivos  denotam  tendências  diferenciadas  básicas  nas
formas  de  aprender  e  relacionar  os  dados  da  realidade,  influenciando  aspectos  como:  atitudes,  valores,  interação  social,  resolução  de
problemas,  entre  outros.  Assim,  um  aporte  teórico  explorando  aspectos  pedagógicos,  psicológicos  e  computacionais  mostrou-se
necessário  para  compreender  o  processo  educativo  realizado  na  modalidade  a  distância  e  mediado  por  um  ambiente  virtual.  A  pesquisa
apresentada  nesse  trabalho  é  concebida  como  um  estudo  de  caso  e  o  método  utilizado  é  a  ánalise  de  conteúdo,  tendo  como  categorias
principais  os  estilos  cognitivos  predominantes  dos  participantes  dessa  pesquisa  e  a  ação  do  aluno  e  do  professor  no  espaço  virtual.  A
análise  dessas  categorias  permitiu  definir  indicadores,  que  possibilitam  a  adaptação  de  um  ambiente  virtual  de  aprendizagem  a  esses
diferentes  estilos  cognitivos.  Esses  indicadores  levaram  ainda  à  modelagem  de  um  framework,  utilizando  técnicas  de  hipermídia
adaptativa.
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Título: Modelo Estrutural de Marketing de Relacionamento: Aplicação e Validação em uma Instituição de 
Ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200430632001010026P0

Palavra Chave: Estratégia/ Modelagem

Resumo:  Para  lidar  com  a  competição,  as  organizações  estão  cada  vez  mais  tentando  agregar  valor  aos  seus  produtos  e  serviços.  As
peculiaridades  dos  serviços  representam  um  desafio  maior  às  organizações,  uma  vez  que  a  qualidade  do  serviço  também  dependerá,
nesse  caso,  de  aspectos  do  relacionamento  entre  provedor-usuário  do  serviço.  Em  uma  tentativa  de  fidelizar  seus  clientes,  empresas
têm  adotado  estratégias  de  relacionamento.  O  objetivo  desta  tese  foi  investigar,  em  uma  escola  particular  de  Belo  Horizonte,  os  fatores
que  influenciaram  os  clientes  a  (i)  engajarem-se  em  um  boca-a-boca  favorável;  (ii)  sua  propensão  a  reclamar  com  o  próprio  provedor
do  serviço,  sem  recorrerem  à  agências  de  reclamações  externas  (por  exemplo,  PROCON)  e  (iii)  sua  propensão  a  deixar  o
relacionamento.  Apoiado  em  uma  revisão  da  literatura  que  trata  do  assunto,  um  modelo  de  marketing  de  relacionamento  foi  proposto  e
empiricamente  validado  e  testado.  O  modelo  incluía  relações  entre  "facilitadores  do  relacionamento"  (valor  percebido,  qualidade
percebida,  custo  de  término  do  relacionamento,  valores  compartilhados  e  tratamento  adequado  de  reclamações)  e  "resultado
comportamentais"  (propensão  ao  boca-a-boca  favorável,  propensão  a  deixar  o  relacionamento  e  propensão  a  reclamar  internamente),
mediadas  por  "efeitos  do  relacionamento"  (satisfação,  comprometimento  e  confiança).  Em  uma  tentativa  de  detectar  possíveis
diferenças  entre  as  relações  entre  os  construtos  e  nas  médias  dos  construtos,  entre  grupos,  os  respondentes  foram  aleatoriamente
divididos  em  dois  grupos  que  tinham  perfis  similares:  (i)  um  grupo  recebeu  um  estímulo  de  relacionamento  -  uma  mensagem
informando  sobre  a  possível  implantação  de  um  programa  de  fidelidade  e  (ii)  outro  grupo  que  não  recebeu  tal  estímulo.  Foi  usada  a
modelagem  de  equações  estruturais  multigrupos  para  alcançar  esse  objetivo.  Os  resultados  mostraram  suporte  empírico  à  maioria  das
relações  hipotetizadas,  ou  seja,  houve  evidências  de  um  alto  grau  de  explicação  do  modelo.  Além  disso,  os  índices  de  bondade  do
ajuste  foram  relativamente  bons,  apresentando  um  adequado  grau  de  previsão  do  modelo.  As  diferenças  entre  as  médias  dos  construtos
dos  dois  grupos  não  foram  significativas  e,  em  termos  da  cadeia  nomológica,  as  diferenças  foram  marginais,  evidenciando  a  fragilidade
do  estímulo  de  relacionamento  usado.
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Título: Ressignificação do movimento em práticas escolares: o diálogo, a consciência, a intencionalidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200433923001011001P1

Palavra Chave: Educação física escolar; ensino; movimento; práticas

Resumo:  A  TESE  DESENVOLVE  POSSÍVEIS  CORRELAÇÕES  ENTRE  AS  CATEGORIAS,  PROCESSO  EDUCATIVO  E
CONSTRUÇÃO  DO  CONHECIMENTO,  NA  PERSPECTIVA  DE  FUNDAMENTAR  E  ESTABELECER  ELOS  DE
APROXIMAÇÃO  EPISTEMOLÓGICA  COM  A  INTERVENÇÃO  PEDAGÓGICA.  TRABALHA  OS  CONCEITOS  DIÁLOGO,
CONSCIÊNCIA  E  INTENCIONALIDADE  COMO  VETORES  EPISTÊMICOS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DE  PROGRAMA
ESCOLAR,  QUE  VISLUMBRA  A  ARTICULAÇÃO  PEDAGÓGICO-EPISTEMOLÓGICA  NA  PRÁXIS  DOCENTE.  PRESSUPÕE
QUE  A  APROPRIAÇÃO  EPISTEMOLÓGICA  É  ELEMENTO  FACILITADOR  DA  INTERVENÇÃO  PEDAGÓGICA,
PERMITINDO  A  UTILIZAÇÃO  DE  DIFERENTES  PROCEDIMENTOS  METODOLÓGICOS.  COMPREENDE  O  DIÁLOGO  NO
SENTIDO  DE  PAULO  FREIRE,  A  CONSCIÊNCIA  INTEGRANDO  AS  VIVÊNCIAS  CORPORA-IS,  VIABILIZADAS  POR
DIFERENTES  MANIFESTAÇÕES  MOTORAS,  NO  CASO  DO  TRATO  COM  A  CONSCIENTIZAÇÃO  DO  CORPO.  O  ESTUDO
DO  PROCESSO  DE  CONSCIENTIZAÇÃO  PERMITE  PENSAR  O  MOVIMENTO  RESSIGNIFICADO  NAS  PRÁTICAS
CORPORAIS  ESCOLARES.  A  REFLEXÃO  CONCEITUAL  PERMITE  COMPREENDER  COMO  RESSIGNIFICAR  O
MOVIMENTO  NA  PERSPECTIVA  DAS  DIMENSÕES  HUMANAS,  QUER  NO  CONHECIMENTO  DE  SI,  QUER  NA  RELAÇÃO
COM  O  OUTRO  OU  NA  APROPRIAÇÃO  DE  DIFERENTES  REALIDADES.  ADOTA  O  CONCEITO  DE  CULTURA  DE
MOVIMENTO  APROPRIADO  POR  ELENOR  KUNZ.  ENCONTRA  SUPORTE  NA  COMPREENSÃO  DA  CULTURA  COMO
RESSIGNIFICADO  DE  MANIFESTAÇÃO  DAS  PRÁTICAS  CORPORAIS.  O  PROCESSO  EDUCATIVO  PARTE  DOS  TEMAS
EXTRAÍDOS  DA  REALIDADE  E  ARTICULADOS  COM  OS  CONCEITOS  DO  CONHECIMENTO  SISTEMATIZADO,
FUNDA-SE  NA  CONSTRUÇÃO  DIALÓGICA  E  COLETIVA  E  SUSTENTA-SE  NA  PERCEPÇÃO  CRIATIVA  E  NO  JOGO  DO
PENSAMENTO  LIVRE  COMO  POSSIBILIDADE  E  MEIO  FACILITADOR  DA  APRENDIZAGEM.  ESSA  ACEPÇÃO
EDUCATIVA  TEM  O  PLANEJAMENTO  DE  ENSINO  COMO  AÇÃO  MULTILATERAL  QUE  ENVOLVE  TODOS  OS
SUJEITOS,  CONSTITUÍDOS  NAS  ESFERAS  INTERATIVAS  SIMBÓLICA  (RELATIVA  À  CONSTRUÇÃO  DE  EXPLICAÇÕES,
MEDIADA  PELO  MEIO  NO  QUAL  A  CULTURA  DA  TRADIÇÃO  E  O  CONHECIMENTO  SISTEMATIZADO  SE  MISTURAM),
SOCIAL  (REÚNE  FAMÍLIA,  ESCOLA,  TRABALHO  E  RELAÇÕES  SOCIAIS)  E  PRODUTIVA  (CAPACIDADE  HUMANA  DE
INTERVENÇÃO  NO  MEIO).  A  TESE  APONTA  PARA  A  POSSIBILIDADE  DE  CONSTRUIR  CONHECIMENTO  A  PARTIR  DE
UMA  LINGUAGEM  DO  GESTO  E  PELA  RESSIGNIFICAÇÃO  DO  MOVIMENTO  NAS  PRÁTICAS  CORPORAIS.
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Palavra Chave: Currículo. Parâmetros curriculares nacionais. Ensino médio.

Resumo:  Com  a  promulgação  da  Lei  nº  9394/96  o  sistema  educacional  brasileiro  passou  por  uma  reformulação  de  ensino.  Por  isto,
foram  elaboradas  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCN),  bem  como  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN).  Estes
documentos  oficiais  poderiam  ser  estudados  e  utilizados  pelos  docentes.  Contudo,  do  contato  mantido  com  professores  em  exercício  no
ensino  de  Biologia  constatou-se  que  os  mesmos  interpretavam  os  textos  oficiais  de  forma  distinta  daquelas  presentes  nos  originais.
Utilizando-se  as  categorias  do  médico  polonês  Fleck  (1986),  estilo  de  pensamento  e  coletivo  de  pensamento,  buscou-se  interpretar  esta
dificuldade  de  interlocução  entre  os  documentos  oficiais  e  os  professores.  Por  conseguinte,  esta  pesquisa  teve  como  objetivo  verificar
se  existe  diferença  entre  o  estilo  de  pensamento  dos  professores  e  o  dos  documentos  oficiais  sobre  as  finalidades  do  ensino  Biologia
presente  como  uma  disciplina  nos  currículos  das  escolas  de  ensino  médio.  Analisou-se,  mais  especificamente  o  texto  dos  PCN  para  o
ensino  médio  e  identificou-se  neles  a  predominância  do  estilo  de  pensamento  denominado  de  Flexível,  por  entender  o  ensino  médio
como  geral  sem  ser  genérico,  incorporando  o  trabalho  sem  ser  profissionalizante,  no  sentido  estreito  do  termo  (Kuenzer,  2000).
Mediante  entrevistas  semi-estruturadas  realizadas  com  32  professores  de  Biologia  das  diversas  escolas  de  ensino  médio  do  município
de  Santa  Maria  (RS)  Brasil,  constatou-se  a  presença  de  dois  estilos  que  se  intercalam  no  discurso  dos  professores:  o  Acadêmico  e  o
Utilitário,  com  predomínio  do  segundo.  Os  resultados  indicam  que  há  indícios  que  levam  a  conclusão  de  que  as  diferentes
interpretações  dos  textos  oficiais  devem-se,  em  parte,  pela  presença  de  diferentes  estilos  de  pensamento.  Este  fator  deve  ser  levado  em
conta  tanto  na  formação  inicial  quanto  na  continuada  de  professores,  a  fim  de  minimizar  a  dificuldade  de  interlocução  entre  docentes  e
documentos  oficiais,  bem  como  fomentar  a  circulação  intercoletiva  de  idéias.
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Palavra Chave: Não constam

Resumo:  Não  consta
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Palavra Chave: ambientes costeiros, investigação, problemas ambientais

Resumo:  A  tradição  disciplinar  da  educação  no  Ensino  Médio  impõe  aos  profissionais  desse  nível  de  ensino  uma  grande  dificuldade
para  desenvolver  projetos  integrados.  No  presente  trabalho,  investigações  em  ambientes  costeiros  são  apresentadas  como  alternativa
para  a  integração  de  conhecimento  e  de  contextualização  de  conceitos  e  procedimentos  comumente  trabalhados  de  maneira  isolada  nos
programas  curriculares.  A  partir  do  método  de  investigação,  dividido  em  7  fases  ao  longo  de  um  semestre,  estudantes  de  primeiro  ano
do  Ensino  Médio  elaboraram  pesquisas  escolares  que  enfocaram  problemas  ambientais  de  ecossistemas  costeiros.  Os  resultados
indicam  que  a  proposta  é  apropriada  para  o  desenvolvimento  de  projetos  interdisciplinares,  apresentados  em  uma  estrutura  menos
hierarquizada  e  mais  significativa,  a  partir  de  um  rol  mínimo  de  conceitos  denominados  Núcleo  Duro,  composto  por  parâmetros
físico-químicos  e  biológicos,  além  da  possibilidade  do  desenvolvimento  de  conceitos  escolhidos  pelos  próprios  estudantes,
denominado  Núcleo  Flexível,  relacionado  com  questões  sociambientais.  A  proposta  curricular  também  estimulou  o  desenvolvimento
de  habilidades  de  investigação  e  a  reflexão  sobre  as  atitudes  dos  estudantes  em  relação  aos  colegas,  à  ciência  e  ao  ambiente.
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Título: Serviço Social, educação e complexidade: um diálogo com o homo complexus professor
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Palavra Chave: Serviço Social; complexidade; educação; ação humana educativa

Resumo:  
Pesquisa  de  natureza  qualitativa  que  explora  a  noção  de  sujeito  moriniana  no  estudo  do  sujeito-professor,  focalizado  como  homo
complexus,  sapiens/demens,  capaz  de  racionalidade  e  de  emoção.  Sob  a  ótica  da  complexidade,  a  reflexão  caminha  pelo  desvelamento
do  lado  poético  do  sujeto-professor,  buscando  evidenciar  a  presença  e  a  importância  da  sensibilidade  e  do  imaginário  na  formação  e  na
ação  do  agente  educativo.  Esse  caminhar  pelo  poético  significa  embrenhar-se  pelo  estado  de  encantamento,  pelo  prazer  estético,
conhecer  as  emoções  imbricadas  no  sujeito  e  ressaltar  a  importancia  desse  cultivo  como  alimento  de  um  sentimento  humano  muitas
vezes  ausente  na  vida  real.  Entendendo  a  ação  educativa  como  essencialmente  humana,  o  trabalho  aproxima  a  docência  da  ação  do
Assistente  Social  e,  dessa  forma,  ambas  emergem,  no  contexto  educacional,  como  ações  humanas  carregadas  de  significado,  valores  e
intenções,  interferindo  na  realidade  humano-social.  Pensar  os  vínculos  entre  Educação  e  Serviço  Social  pressupõe  uma  relação
dialógica  que  ultrapassa  a  fronteira  da  especialização  e  se  amplia  na  interação  humana  entre  os  agentes  protagonistas  da  ação
educativa.  Para  enriquecer  a  pesquisa,  foram  feitas  entrevistas  abertas,  de  natureza  narrativa,  com  professores  de  Ensino  Fundamental,
Médio  e  do  Serviço  Social.  A  interpretação  dos  dados,  expressos  descritivamente,  deu  consistência  e  significado  à  pesquisa
bibliográfica.  As  conclusões  apontam  para  a  inseparabilidade  racional/poético,  e,  sobretudo,  para  a  importância  do  poético  num
cotidiano  educativo  que  pretende  remeter  à  associação  de  conceitos  e  ações  sociais  tais  como  emancipação  humana  e  transformação
social.  O  fechamento  do  trabalho  abre  aos  educadores  o  convite  à  auto-reflexão  sobre  a  própria  singularidade,  sobre  a  forma  particular
de  integrar  sua  racionalidade  à  dimensão  humana,  e  sobre  o  potencial  da  arte  na  formação  da  visão  de  mundo  de  cada  um  e  na
construção  decisiva  da  cidadania.
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Título: A reforma do Ensino Médio: da pedagogia das competências à gestão tecnocrática em educação
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Palavra Chave: Reforma, Ensino Médio, competência, gestão estratégica

Resumo:  EMBORA  A  EXPANSÃO  DA  MATRÍCULA  SEJA  A  FACE  MAIS  VISÍVEL  DA  REFORMA  DO  ENSINO  MÉDIO,
ELA  FOI  JUSTIFICADA  COIM  DOIS  ARGUMENTOS  CENTRAIS:  COMO  RESPOSTA  ÀS  MUDANÇAS  NO  MUNDO  DA
PRODUÇÃO,  DO  TRABALHO  E  DAS  RELAÇÕES  SOCIAIS  EXTERNAS  À  ESCOLA;  COMO  NECESSIDADE  DE
MUDANÇAS  PROFUNDA  NA  CULTURA  PEDAGÓGICA  DA  ESCOLA  E  DE  SUA  GESTÃO.  A  TESE  DE  QUE  SEU  CENTRO
ERA  O  NOVO  CURRÍCULO  FOI  SUPERADA  PELA  CONSTATAÇÃO  DE  QUE  SE  TRATAVA,  DE  FATO,  DE  UMA
REFORMA  DE  GESTÃO.  ERA  A  REFORMA  POSSÍVEL,  QUE  CABIA  NO  ORÇAMENTO  PÚBLICO  E  ATENDIA
MINIMAMENTE  AOS  ANSEIOS  SOCIAIS.  ESSA  MUDANÇA  DE  FOCO  RESULTOU  DA  INVESTIGFAÇÃO  CRÍTICA  DOS
PROBLEMAS  QUE  JUSTIFICARAM  A  REFORMA  E  DA  ANÁLISE  DOS  FUNDAMENTOS  INERENTES  ÀS  ESTRATÉGIAS
ADOTADAS  PARA  CONCRETIZÁ-LA  NA  GESTÃO,  FINANCIAMENTO  E  CURRÍCULO.  A  EXPOSIÇÃO  FOI  ORGANIZADA
DE  FORMA  A  SE  OBTER  UMA  ANÁLISE  CADA  VEZ  MAIS  SISTEMÁTICA  DA  DIMENSÃO  DA  REFORMA  ENFOCADA,
PARTINDO-SE  DE  SUAS  DETERMINAÇÕES  MAIS  GERAIS  E  ABSTRATAS  PARA,  ENTÃO,  MAPEAR  SUAS
MANIFESTAÇÕES  MAIS  ESPECÍFICAS  E  CONCRETAS.  NO  PLANO  MAIS  ABSTRATO  É  POSSÍVEL  CONSTATAR  QUE  A
REFORMA  DO  ENSINO  MÉDIO  RESPONDE  A  UMA  CRISE  NA  EDUCAÇÃO,  COMO  PARTE  DE  UMA  REFORMA  MAIOR,
COMO  HISTORICAMENTE  ACONTECEU  NO  PAIS  EM  SEUS  MOMENTOS  REFORMISTAS.  A  PARTICULARIDADE  É  QUE
ESTAS  REFORMAS  ESTÃO  HOJE  ASSOCIADAS  A  UMA  CRISE  SEM  PRECEDENTES  NO  SISTEMA  DO  CAPITAL,  COM
EXTENSAS  IMPLICAÇÕES  SOBRE  O  TRABALHO  E  A  ORGANIZAÇÃO  DA  SOCIEDADE.  NUM  PLANO  CADA  VEZ  MAIS
CONCRETO,  A  GESTÃO  E  O  FINANCIAMENTO  DA  REFORMA  SÃO  PROGRESSIVAMENTE  DISCUTIDOS  NUM  DUPLO
MOVIMENTO.  NO  MAPEAMENTO  DOS  FUNDAMENTOS  QUE  ORIENTARAM  O  ESPÍRITO  DOS  REFORMADORES:  O
FINANCIAMENTO  INTERNACIONAL  COM  BASE  NO  MODELO  FUNDESCOLA/PDE;  E,  NA  ANÁLISE  DA  PRÓPRIA
REALIDADE  DA  ESCOLA  DE  ENSINO  MÉDIO  A  PARTIR  DA  LEITURA  DE  SUJEITOS  RESPONSÁVEIS  PELA  GESTÃO  E
CONDUÇÃO  DA  REFORMA  NO  SISTEMA  DE  ENSINO  E  NA  REALIDADE  DA  ESCOLA.  A  MESMA  LÓGICA  DE
EXPOSIÇLÃO  FOI  ADOTADA  PARA  A  DIMENSÃO  TÉCNICO-PEDAGÓGICA;  PARTE-SE  DA  ANÁLISE  CRÍTICA  DO
NOVO  PARADIGMA  PARA  A  EDUCAÇÃO  DEFENDIDO  PELA  ONU,  A  TEORIA  DAS  COMPETÊNCIAS.  NO  ENTANTO,  É
A  PRÓPRIA  LÓGICA  DE  SE  VIABILIZAR  A  REFORMA  PELO  CAMINHO  EXCLUSIVO  DA  MUDANÇA  CURRICULAR  QUE
É  PROFUNDAMENTE  QUESTIONADA.  NESSE  SENTIDO,  OS  PRÓPRIOS  PRESSUPOSTOS  QUE  ORIENTARAM  AS  NOVAS
DIRETRIZES  CURRICULARES  NACIONAIS,  ASSIM  COMO  SEUS  PRINCÍPIOS  PEDAGÓGICOS,
INTERDISCIPLINARIDADE  E  CONTEXTUALIZAÇÃO,  SÃO  FORTEMENTE  QUESTIONADOS  A  PARTIR  DO
DESVELAMENTO  DE  SEU  EDIFÍCIO  CONCEITUAL.  DE  ONDE  SE  PODE  CONCLUIR:  A  REFORMA  PELO  CURRÍCULO  É
A  IDEOLOGIA  DA  REFORMA  SUBSTANTIVA,  A  DA  ADEQUAÇÃO  T  TÉCNICO-ADMINISTRATIVA  DO  ESPAÇO
EDUCACIONAL  AO  EFICIENTISMO  DA  SOCIEDADE  TECNOLÓGICA  DA  MERCADORIA.
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Resumo:  No  presente  trabalho  foram  estudadas  8  espécies  lenhosas  dos  gêneros  Cinchona  (C.  amazonica  Standl.),  Croton  (C.
billbergianus  Müll.Arg.,  C.  floribundus  Spreng.,  C.  lechleri,  Müell.Arg.,  C.  matourensis  Aubl.,  C.  palanostigma  Klotzsch)  e  Uncaria
(U.  guianensis  (Aubl.)  J.F.  Gmel.  e  U.  tomentosa  (Willd.  ex  Roem.  &  Schult.)  DC.)  de  interesse  medicinal  e  ocorrentes  no  Estado  do
Acre,  Brasil.  Dessas  plantas  foram  analisadas  as  características  dendrológicas,  a  estrutura  anatômica  do  lenho,  sua  distribuição
geográfica  e  ?status?  de  conservação.  A  pesquisa  consistiu  de  visitas  de  campo  a  diferentes  regiões  do  Estado,  coleta  de  material
botânico  e  do  lenho  das  plantas,  levantamento  e  estudo  das  exsicatas  das  espécies  em  herbários  nacionais  e  internacionais  da  América
do  Sul,  revisão  bibliográfica  das  espécies  na  literatura  e  ?sites?  especializados,  descrição  dos  parâmetros  dendrológicos  e  da  estrutura
antômica  do  lenho  das  espécies  em  laboratório,  possibilitando  a  identificação  das  espécies  dos  3  gêneros.  As  características
dendrológicas  vegetativas  das  plantas  mostraram  variações,  resultado  das  adaptações  ao  meio  ambiente,  da  idade  e  de  sua  ampla
distribuição  geográfica.  A  estrutura  anatomica  do  lenho  foi  mais  distinta  entre  famílias  (Euphorbiaceae  e  Rubiaceae)  e  gêneros
(Cinchona,  Croton,  Uncaria)  e  menos  nas  espécies,  constituindo-se  em  parâmetro  importante  e  auxiliar  na  sua  identificação.  As  plantas
de  Cinchona  amazonica  apresentaram  baixa  intensidade  populacional,  embora  com  ampla  distribuição  no  Estado  do  Acre,  em  outros
estados  brasileiros  e  nos  países  amazônicos.  No  gênero  Croton,  as  plantas  de  C.palanostigma  mostraram  distribuição  quase  pontual  no
Acre  e  extensa  na  Amazônia  e  menos  ampla  na  América  Latina;  C.  floribundus  com  ocorrência  pontual  no  Acre,  distribuição
concentrada  no  Estado  de  São  Paulo  e  em  outros  estados  brasileiros  e  no  Paraguai;  C.  matourensis  encontram-se  bem  distribuídas  no
Acre  e  em  outros  estados  brasileiros  e  países  amazônicos,  até  o  Panamá;  C.  lechleri  ocorrem  somente  no  sudeste  do  Estado  do  Acre,  na
Bolívia,  Colômbia,  Peru  e  Equador;  C.  billbergianus  encontram-se  bem  distribuídas  no  Estado  do  Acre,  escassa  em  outros  estados
amazônicos,  ocorrendo  em  outros  países  da  América  Latina  até  o  México.  As  plantas  de  Uncaria  guianensis  e  U.  tomentosa  foram  as
de  maior  abundância  no  Estado  do  Acre  e  em  toda  a  Amazônia  brasileira,  sendo  U.  tomentosa  de  menor  abundância  e  distribuição
muito  ampla  ocorrendo,  inclusive,  até  a  América  Central.  Com  respeito  ao  ?status?  de  conservação,  as  plantas  de  Croton  billergianus,
C.  matourensis  e  Uncaria  guianensis  foram  incluídas  na  categoria  LC  (comuns  e  abundantes  ou  fora  de  perigo),  Cinchona  amazonica,
Croton  lechleri  e  C.  palanostigma  em  CR  (perigo  crítico),  Uncaria  tomentosa  em  VU  (perigo  a  médio  prazo)  e  Croton  floribundus  em
DD  (informação  insuficiente).  A  presença  destas  espécies  não  foi  constatada  nas  unidades  de  conservação  do  Estado  do  Acre  e,  no
momento,  as  florestas  onde  ocorrem  estão  sendo  exploradas  para  a  extração  da  madeira,  de  fármacos  e  para  a  ampliação  da  fronteira
agropecuária.  Nos  herbários  das  instituições  de  pesquisa  e  de  ensino  do  Estado  do  Acre  as  coleções  de  plantas  das  espécies  de
Cinchona,  Croton  e  Uncaria  são  escassas  em  comparação  com  as  de  outros  Estados  do  Brasil  e  dos  países  visitados.  
  
  
  
  
  
No  presente  trabalho  foram  estudadas  8  espécies  lenhosas  dos  gêneros  Cinchona  (C.  amazonica  Standl.),  Croton  (C.  billbergianus
Müll Arg C floribundus Spreng C lechleri Müell Arg C matourensis Aubl C palanostigma Klotzsch) e Uncaria (U guianensis

Data Pesquisa: 16/12/2008

Autor: Percy Amilcar Zevallos Pollito.

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 16/12/2008 

Tipo Publicação: Tese

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2004 Eixos Secundário:

Pagina 1.858 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1859

Título: Financiamento da Educação. O FUNDEF na educação do Estado do Pará: Feitos e Fetiches
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Palavra Chave: Financiamento da Educação, FUNDEF, gasto-aluno, municipaliza

Resumo:  Trata-se  de  pesquisa  empírica,  de  abordagem  qualitativa,  que  avalia  impactos  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento
do  Ensino  Fundamental  e  Valorização  do  Magistério  (FUNDEF)  na  educação  do  Estado  do  Pará,  especificamente  no  Sistema  Estadual
de  Educação,  no  Sistema  de  Ensino  do  Município  de  Belém  e  na  Rede  de  Ensino  do  Município  de  Santarém.  Seu  objetivo  foi  avaliar  a
pertinência  do  arranjo  financeiro  criado  com  esse  Fundo,  considerando:  (i)  as  disparidades  do  gasto-aluno  intra-estadual;  (ii)  a
capacidade  de  atendimento  educacional  dos  municípios;  (iii)  a  focalização  dos  recursos;  (iv)  e  a  cooperação  entre  as  esferas  de  governo
no  provimento  do  Ensino  Fundamental.  Para  isso,  foi  analisada  a  magnitude  dos  recursos  totais  e  adicionais  mobilizados  por  esse
Fundo,  observando  a  sua  redistribuição  e  efeitos  nas  receitas,  na  gestão  e  no  valor  per  capita.  A  análise  dos  dados  foi  orientada  pelos
princípios  e  objetivos  do  FUNDEF,  questionando  os  procedimentos  adotados  na  sua  formulação  e  implementação,  os  atores
envolvidos  e  a  sua  configuração  final.  Os  impactos/efeitos  foram  identificados  e  avaliados  a  partir  do  percentual  de  variação  das
informações  referentes  aos  anos  de  1996  a  2001  e  da  visão  dos  sujeitos  mais  diretamente  envolvidos  (Secretários  de  Educação,  de
Finanças,  Conselheiros  do  FUNDEF,  diretores  e  professores).  Constatou-se  que,  no  Pará,  houve  considerável  redistribuição  de
recursos  do  Governo  do  Estado  para  os  municípios,  possibilitando  a  ampliação  do  gasto  por  aluno  do  Ensino  Fundamental  e  a  redução
da  diferença  entre  o  maior  e  menor  per  capita.  Entretanto,  o  resultado  interno  em  nada  alterou  o  quadro  externo:  o  per  capita  do  Pará
continuou  sendo  um  dos  menores  do  país,  tendo  em  vista  que  o  principal  acionista  do  Fundo  paraense  é  o  próprio  governo  do  Estado.
Além  disso,  houve  redução  das  matrículas  na  Educação  Infantil  e,  as  do  Ensino  Médio,  não  foram  ampliadas  na  mesma  proporção  que
o  governo  estadual  repassou  as  do  Ensino  Fundamental  para  os  municípios,  resultando  na  redução  do  atendimento  à  Educação  Básica  e
dos  gastos  efetivados  por  esse  governo.  Desta  feita,  concluiu-se  que  o  FUNDEF  vem  colaborando  mais  para  racionalizar  os  recursos
da  União  e  do  Governo  do  Estado  do  Pará,  através  da  municipalização  do  Ensino  Fundamental,  do  que  para  equalizar  o  gasto-aluno  em
nível  nacional,  tendo  em  vista  que  a  diferença  entre  os  per  capita  dos  Estados  ricos  e  pobres  foi  ampliada,  no  período  do  estudo.
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Título: As luzes e as sombras das condições de leitura na escola: um olhar sobre dois mundos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200410625001019018P7

Palavra Chave: Leitura; ensino da leitura; escola.

Resumo:  Para  analisar  as  condições  de  leitura  na  escola,  foram  realizados  dois  estudos  independentes:  Estudo  I,  realizado  no  Brasil  e;
Estudo  II,  realizado  na  Catalunha,  Espanha.  O  Estudo  I  foi  desenvolvido  em  uma  escola  pública  estadual  da  zona  sul  do  Recife  -  PE,
que  atendia  alunos  de  todos  os  níveis  de  ensino.  Este  teve  como  objetivos:  (a)  verificar  as  condições  de  produção  de  leitura  de  alunos  e
professores;  (b)  investigar  os  procedimentos  pedagógicos  do  professor  de  Língua  Portuguesa,  e  as  condições  materiais  e  ideológicas
subjacentes;  (c)  identificar  a  concepção  de  leitura  de  professores  e  alunos;  (d)  analisar  o  desenvolvimento  da  atividade  de  leitura  em
crianças  e  adolescentes  durante  a  escolarização.  Foi  realizado  um  estudo  de  caso  através  de:  (1)  observações  sistemáticas  e
assistemáticas  na  escola  e  na  sala  de  aula;  (2)  entrevistas  formais  e  informais  com  alunos  e  professores;  (3)  atividades  experimentais  de
leitura  com  os  alunos.  Participaram  desse  estudo  120  estudantes,  de  seis  a  23  anos,  da  1ª,  4ª,  6ª  e  da  8ª  séries  do  Ensino  Fundamental  e,
do  3º  ano  do  Ensino  Médio  e,  as  professoras  das  respectivas  séries.  Dos  120  alunos  entrevistados,  apenas  77  participaram  das  duas
sessões  de  leitura.  Os  resultados  deste  estudo  podem  ser  assim  resumidos:  (a)  professores  e  alunos  estão  expostos  a  uma  variedade  de
textos  dentro  e  fora  da  escola,  mas  a  produção  de  leitura  é  quase  inexistente;  (b)  a  concepção  de  leitura  dos  professores  é  determinada
por  sua  história  de  leitura  e  não  por  sua  formação;  (c)  os  alunos  concebem  a  leitura  predominantemente  como  instrumento  de
aprendizagem;  (d)  a  atividade  de  leitura  dos  alunos  evolui  da  ênfase  sobre  os  conhecimentos  prévios  à  integração  de  vários  níveis  de
informação,  embora  a  dificuldade  para  integrar  informações  persista  até  o  final  da  escolaridade.  O  Estudo  II  teve  como  objetivos  (1)
apontar  os  problemas  e  soluções  acerca  da  formação  leitora,  na  Espanha,  a  partir  da  análise  (a)  das  diretrizes  curriculares  da  Europa,
Espanha  e  Catalunha;  (b)  das  concepções  dos  professores  sobre  a  leitura  e,  (c)  das  condições  materiais  que  alunos  e  professores  estão
submetidos;  (2)  esboçar  uma  comparação  entre  as  condições  de  leitura  no  Brasil  e  Espanha.  Para  a  análise  das  concepções  dos
professores  e  das  condições  materiais  em  que  eles  e  os  alunos  estão  submetidos,  foram  entrevistados  seis  professores  de  diferentes
áreas  e  níveis  de  atuação;  e  realizadas  observações  em  duas  salas  de  aula:  3º  ano  do  Parvulario  e  5º  de  P  rimária  de  uma  escola  pública
da  cidade  de  Vilanova  i  la  Geltru.  Os  resultados  deste  estudo  demonstram  que:  (a)  no  currículo  escolar  há  a  coexistência  de  duas
formas  distintas  de  entender  os  processos  de  leitura;  (b)  a  formação  docente  é  o  principal  problema  e  solução  da  formação  de  leitores,
na  escola;  (c)  Brasil  e  Espanha  se  diferenciam  quanto  às  condições  materiais  e  de  formação  docente  e  se  aproximam  quanto  à
concepção  dos  professores  sobre  a  leitura.  O  conjunto  desses  resultados  demonstra  que  a  concepção  do  professor  sobre  a  leitura  é  a
causa  última  dos  problemas  da  formação  de  leitores,  na  escola,  nos  dois  países.
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Palavra Chave: Escola pública, vitalismos, relações éticas, gestão democrática

Resumo:  Esta  tese  procura  mostrar  como  a  Escola  Pública  consegue  recriar-se  e  permanecer  apesar  dos  antagonismos  e  problemas  que
a  consomem  indefinidamente.  Ela  resulta  de  um  estudo  de  caso,  desenvolvido  na  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  Bandeirante  de
Guaporé,  (RS-Brasil),  nos  anos  de  2000  a  2004.  A  partir  de  uma  perspectiva  sócio-antropológica,  ancorada  em  aportes  teóricos  de
Georges  Balandier,  Edgar  Morin,  Michel  Maffesoli  e  Humberto  Maturana,  o  pesquisador  utilizou-se  dos  meios  e  técnicas  conferidos
pelo  método  etnográfico  de  pesquisa  para  investigar  os  movimentos  de  ordem,  desordem,  organização  e  mudança  na  Escola,  buscando
enfocar  os  vitalismos  que  a  perpassam  e  lhe  dão  jovialidade.  Pela  observação  reflexiva,  registrada  em  diário  de  campo,  procurou
perceber  nas  ações  de  conduta,  comportamentos,  posturas  e  atitudes  dos  sujeitos  o  fluir  das  emoções,  geradoras  das  éticas  que
perpassam  as  relações,  bem  como  as  ambigüidades  de  sua  manifestação.  Por  meio  de  entrevistas,  com  amostras  selecionadas  de
professores,  pais,  alunos  e  funcionários,  investigou  as  razões  e  motivações  de  suas  presenças  na  Escola,  bem  como  as  qualidades,
sabores  e  dissabores  por  eles  produzidos  na  convivência.  Pôde  conferir  que,  como  organismo  vivo,  a  Escola  pública  se  configura  em
teias  de  relações  onde  magia,  criação  e  sentidos  encontram  espaço  de  manifestação  nos  prazeres  que  a  convivência  produz.É  nesta
Estética  do  Estar-Juntos  que  o  autor  percebeu  a  fonte  inesgotável  das  Éticas  que  se  transfiguram  nos  encontros,  reencontros  e  relações
e  que  possibilitam  a  Escola  auto-organizar-se  e  recriar-se  constantemente,  produzindo  os  liames  de  sua  e  sustentação  e  permanência,
apesar  do  turbilhão  que  a  consome.
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Palavra Chave: Violência; Violência Doméstica; Gravidez na Adolescência

Resumo:  Objetivo:  determinar  se  a  violência  intrafamiliar  constitui  fator  de  risco  para  gravidez  na  adolescência.  Método:  Trata-se  de
um  estudo  epidemiológico  com  desenho  caso  -  controle,  realizado  no  Serviço  de  Assistência  integral  ao  adolescente  do  Hospital
Regional  Manuel  Nunez  Butrón  e  Unidades  de  Ensino  Médio  da  Direção  Regional  de  Educação  de  Puno  -  Peru.  A  amostra
constituiu-se  de  100  adolescentes  grávidas  e  100  adolescentes  não  grávidas.  Foram  excluídas  do  estudo  as  adolescentes  não  grávidas
que  não  estavam  freqüentando  regularmente  a  escola.  Resultados:  obteve-se  diferença  estatisticamente  significante  na  análise
estatística  para  a  violência  física  (p  =  0,008)  e  ,  na  violência  sexual-estupro  (p  =  0,01).  A  análise  conjunta  foi  realizada  com  o  modelo
de  regressão  logística,  sendo  expressa  como  Odds  ratios  (OR):  as  variáveis  que  apresentaram  diferença  estatisticamente  significante
foram:  procedência  -  periferia  urbana  (OR  =  3,74;  IC95  por  cento  =  1,76-7,98;  p  =  0,004),  idade  da  menarca  (OR  =  1,57;  IC95  por
cento  =  1,16-2,11;  p  =  0,013)  e  estupro  (OR  =  180,33;  IC95  por  cento  =  30,67-1060,40;  p  =  0,001),  o  que  sugerem  que  estes  fatores
estão  acentuadamente  associados  com  a  ocorrência  de  gravidez  na  adolescência.  Conclusão:  A  maioria  das  adolescentes  foi  vítima  de
violência  em  suas  diversas  formas  de  agressão,  perpetrada  tanto  pelos  membros  da  própria  família  (intrafamiliar)  como  por  pessoas
alheias  à  família  (extrafamiliar)  e  as  causas  mais  freqüentes  associadas  a  esta  agressão  foram  a  desobediência,  chegar  tarde  em  casa,  ter
amigos  /namorados  e  executar  as  tarefas  domésticas  com  lentidão.  0  estudo  permitiu  concluir  que  a  violência  é  um  fator  de  risco  para  a
gravidez  na  adolescência.  .
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Palavra Chave: literatura, análise do discurso, ensino

Resumo:  Esta  pesquisa  enfoca  especificamente  o  ensino  da  literatura  no  ensino  medio  e  tem  dois  objetivos  centrais:  primeiramente,
descrever  e  compreender  as  praticas  de  ensino  de  literatura  no  ensino  medio  e  mapear  as  razoes  de  seu  fracasso;  em  segundo  lugar,
apontar  saidas  que  melhorem  a  qualidade  de  ensino  da  disciplina  nesse  estagio  escolar.
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Palavra Chave: Experiências sociais, formação docente e Educação Física

Resumo:  Esta  investigação  busca  analisar  como  as  experiências  sociais,  mais  especificamente  as  experiências  sociocorporais  dos
alunos  de  um  curso  de  formação  inicial  em  Educação  Física  agem  como  um  filtro  no  processo  de  formação  destes  alunos,  orientando
escolhas  e  definindo  interesses  e  a  valorização  de  determinados  conteúdos  curriculares,  em  detrimento  de  outros,  enfim  influenciando  a
trajetória  acadêmica  destes  estudantes.  No  que  se  refere  a  orientação  teórico-metodológica  da  pesquisa,  foram  tomados  alguns
elementos  da  etnometodologia  que  contribuíram  para  compreender  melhor  quais  as  ações  e  interações  mobilizadas  pelos  alunos,  com
base  em  suas  experiências  sociais,  escolares  e/ou  não  escolares.  Para  isto  foram  utilizados  diferentes  instrumentos  para  o  trabalho  de
campo,  incluindo  memorial,  entrevistas  em  grupo  e  individuais.  Por  meio  destes  instrumentos  foi  possível  identificar  experiências
sociais  construídas  anteriormente  à  formação  inicial,  no  ensino  fundamental,  no  ensino  médio  e  também  experiências  externas  à  escola.
Incluem  experiências  sociais  construídas  na  transição  do  ensino  médio  para  o  ensino  superior  e  experiências  sociais  construídas  no
decorrer  da  formação  inicial.  A  partir  de  uma  análise  do  material  foram  configurados  quatro  grupos  e  trajetórias  específicas,  que  foram
classificadas  como:  experiências  sociocorporais  escolares;  experiências  sociocorporais  não  escolares;  experiências  sociocorporais
escolares  e  não  escolares;  experiências  sociais  de  outra  natureza.  Baseando-se  nas  teorias  de  currículo,  de  formação  docente  e,
sobretudo,  na  sociologia  da  experiência,  a  análise  dos  dados  evidenciou  que  as  experiências  sociais  antes  do  ingresso  no  curso  e
mesmo  no  processo  de  formação,  parecem  determinar  fortemente  as  ações  dos  alunos  durante  o  curso,  tanto  no  que  refere  as  escolhas  e
ao  processo  de  hierarquização  das  disciplinas,  de  acordo  com  a  importância  a  elas  atribuídas,  e  também  nas  relações  que  os  estudantes
estabelecem  com  os  saberes  dessas  disciplinas.  As  trajetórias  relacionadas  com  as  experiências  sociocorporais  dos  alunos  mostraram
ser  elementos  fundamentais  na  compreensão  de  como  os  alunos  vivenciam  o  currículo  dos  cursos  de  formação  profissional  em
Educação  Física.  As  ações  realizadas  pelos  alunos  no  ensino  fundamental  e  no  ensino  médio  são  informadas  por  diferentes  lógicas  que
estão  intrinsecamente  relacionadas  com  as  experiências  escolares  vividas  dentro  da  lógica  de  funcionamento  da  escola,  que  irão
influenciá-lo  durante  a  formação  inicial  em  Educação  Física.  Constata-se,  ainda,  que  as  experiências  que  informam  algumas  das  ações
desses  alunos  são  múltiplas  e  heterogêneas,  sendo,  portanto,  importante  considerar  a  subjetividade  e  a  identidade  como  elementos
centrais  nessas  trajetórias.  Concluem-se,  então,  que  há  relação  direta  entre  as  experiências  anteriores  dos  alunos  e  suas  escolhas,
valorizações,  caminhos  percorridos  na  formação  e  que  estas  experiências  levam  à  mudanças  significativas  nos  objetivos  definidos  para
a  formação  inicial  no  projeto  pedagógico  (ou  na  proposta  pedagógica)  do  curso  investigado.
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Resumo:  O  presente  trabalho  parte  das  experiências  vividas  no  colégio  no  qual  sou  professor  de  artes  -  um  colégio  público  de  ensino
médio  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  –  utilizadas  como  argumentação  da  tese  que  defende  o  espaço  escolar  como  cenário  imagético
permanentemente  reinventado  nas  relações  e  vivências  coletivas  que  abriga.  A  escola  imaginada  cotidianamente  por  seus
protagonistas,  professores,  professoras,  alunos  e  alunas  é,  então,  apresentada  em  seu  dia-a-dia  como  uma  rede  imagética  na  qual
aparece  a  produção  de  sentidos  para  a  existência  desses  praticantes  no/do  cotidiano  do  universo  escolar  público.  O  que  é  tomado  como
central  neste  universo  é  a  potência  imaginal  investida  na  produção  da  escola  em  seus  transitórios  espaços  e  tempos  sempre
impregnados  de  belezas.  Sob  essa  perspectiva,  os  protagonistas  da  escola  fazem  de  uma  vida  difícil,  às  vezes  dura,  a  estética  do
acontecimento  do  dia-adia,  sem  racionalizarem,  necessariamente,  a  condição  sisífica  inerente  à  permanente  criação  de  sentimentos  de
existir,  imprescindível  ação  para  tornar  a  vida  mais  que  suportável,  fruível.  Nesse  caminho,  tentei  captar  o  fugidio,  a  fugacidade  dos
pequenos  acontecimentos  cotidianos  que,  a  despeito  de  sua  volatilidade  e  aparente  irrelevância,  emergem  como  preciosos  indícios  de
um  universo  não  considerado  ou  não  percebido  por  muitos  que  pesquisam  a  Educação  nesses  mesmos  espaços  escolares.  Para  tanto,  o
texto  foi  articulado  entre  cinco  categorias  do  imaginário  -  reprodução,  irrealização,  evocação,  fabulação  e  criação  -  entendidas  como
produtoras  das  imagens  da  escola.  Imagens  que  se  enredam  e  confundem  na  contínua  invenção  da  escola.  Imagens  narradas  por  meio
da  escrita  e  por  meio  das  fotografias  produzidas  ao  longo  da  pesquisa,  mediadas  pela  idéia  de  que  a  vida  cotidiana  é  mais  próxima  da
arte  do  que  comumente  é  imaginado.
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Palavra Chave: atividades experimentais; problemas cotidianos; hidrostática

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  investigar  quais  as  contribuições  das  atividades  experimentais,  enquanto  recurso  didático,
no  ensino  e  na  aprendizagem  significativa  de  Hidrostática  no  nível  médio.  Para  atingir  este  objetivo  foram  elaboradas  atividades
experimentais,  com  roteiro  próprio,  inseridas  em  Módulos  Didáticos  (MD),  elaborados  de  acordo  com  a  metodologia  dos  Três
Momentos  Pedagógicos  (TMP),  propostos  por  Delizoicov  e  Angotti  (1991).  A  implementação  das  atividades  experimentais  ocorreu  no
laboratório  didático  de  Física  do  Colégio  Estadual  Manoel  Ribas  em  Santa  Maria/RS,  na  2ª  série  do  ensino  médio.  Essas  atividades
fizeram  uso  de  materiais  recicláveis  e/ou  de  fácil  obtenção  no  meio  onde  os  alunos  vivem  e  foram  utilizadas  em  complementação  à
abordagem  conceitual,  em  aulas  expositivas  sobre  os  temas  estudados.  Neste  trabalho,  fez-se  uso  da  teoria  de  aprendizagem  de
Ausubel,  pois  essa  oferece  um  referencial  teórico  capaz  de  contribuir  para  a  melhoria  do  ensino  de  Física  sem  implicar  em  condições
ou  recursos  não  existentes  na  grande  maioria  das  escolas.  Para  este  autor,  a  aprendizagem  significativa  é  um  processo  que  deve  partir
dos  conhecimentos  prévios  dos  alunos,  adquiridos  de  suas  construções  pessoais  na  sua  relação  cotidiana  com  o  mundo,  e  da  interação
destes  com  os  conhecimentos  novos,  por  meio  de  atividades  de  ensino-aprendizagem  que  facilitem  a  articulação  entre  esses
conhecimentos.  Os  resultados  obtidos  revelaram  que  houve  uma  evolução  em  relação  à  construção  de  significados  dos  conceitos
físicos  envolvidos  nesse  assunto.  Ao  manusear  materiais  recicláveis,  os  alunos  vislumbraram  que  a  ciência  não  é  um  conhecimento
acabado  pertencente  somente  a  um  grupo  limitado  de  pessoas,  mas  que  pode  ser  estudada  e  entendida  por  todos  nós,  pois  fazemos
parte  desta  ciência.  A  investigação  evidenciou  que  o  trabalho  com  atividades  experimentais  em  sala  de  aula  possibilitou  o
desenvolvimento  de  atitudes  e  procedimentos  nos  alunos,  facilitando  a  aproximação  do  mundo  vivido  na  escola  e  sua  vida  cotidiana,
permitindo-lhes  resolver  não  apenas  problemas  escolares,  mas  também  problemas  cotidianos.
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Palavra Chave: Ensino de Física. Energia. Conservação da Energia

Resumo:  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (PCN+)  destacam  a  importância  do  conhecimento  do  conceito
de  energia,  de  sua  conservação  e  de  sua  degradação.  O  objetivo  deste  trabalho  é  propor  uma  metodologia  e  produzir  material  didático
para  o  ensino  desses  conceitos  no  Nível  Médio.  Na  primeira  etapa  fizemos  umamplo  levantamento  bibliográfico  coletando  artigos  e
livros  que  nos  permitiram  detectar  as  preocupações  com  o  ensino  –  aprendizagem  do  conceito  de  energia  e  outros  correlacionados.  Na
análise  destes  trabalhos  destacamos  alguns  pontos  importantes  para  o  processo  ensino  aprendizagem  como  as  concepções  alternativas
ou  prévias,  a  necessidade  de  se  trabalhar  com  sistemas,  tratar  a  energia  como  algo  abstrato.  Identificamos  também  alguns  problemas
como  os  diferentes  usos  da  palavra  energia  e  de  conceitos  correlacionados  com  trabalho  e  calor,  a  consideração  de  diferentes  formas  de
energia,  tratamento  da  energia  como  algo  material  etc.  Neste  trabalho  apresentamos  uma  proposta  pedagógica  baseada  numa
abordagem  problematizadora  e  em  fundamentos  da  aprendizagem  por  construção  do  conhecimento  por  parte  do  aluno  levando  à  sua
participação  ativa  através  de  um  estímulo  à  reflexão.  Iniciamos  fazendo  um  levantamento  de  algumas  concepções  prévias  dos  alunos
sendo  que  isso  levou  a  uma  discussão  e  colocação  do  problema.  Agindo  assim  deixamos  o  ensino  tradicional  no  sentido  de  o  aluno
somente  receber  a  informação  sem  refletir  sobre  ela.  Na  seqüência  foi  feita  uma  revisão  de  alguns  conceitos  de  Mecânica  Clássica  no
sentido  de  reafirmar  algumas  idéias  que  serão  importantes  na  compreensão  do  sistema  Terra+bola,  utilizado  como  sistema  básico  e  da
vivência  do  aluno  para  colocação  das  idéias  sobre  energia,  conservação  e  degradação.  A  seguir  foram  apresentadas  as  idéias  de  modelo
e  sua  importância  na  compreensão  da  descrição  da  natureza,  através  de  uma  atividade  com  molas.  Ainda  como  fundamentação  da
metodologia  foi  realizada  uma  atividade  com  bolas  de  gude  onde  seguimos  as  idéias  colocadas  por  Feynman  sobre  como  compreender
o  conceito  de  energia.  Tal  atividade  também  foi  importante  no  estabelecimento  de  conceitos  como  sistema  aberto  ou  fechado  e  de
algoritmos  para  descrever  situações  às  quais  não  temos  acesso  direto.  A  partir  disso  aplicamos  essas  idéias  a  sistemas  como  Terra+bola
e  massa+mola+superfície,  desenvolvendo  argumentos  e  algoritmos  para  descrever  os  seus  comportamentos  em  termos  de  energia,  de
sua  conservação  e  degradação.  A  generalização  dos  conceitos  em  estudo  –  energia,  conservação,  degradação  –  foi  realizado
considerando-se  outras  situações  na  natureza  onde  os  sistemas  podem  interagir,  tais  como  por  diferença  de  temperatura,  radiação
eletromagnética,  e  outros.  Foram  realizadas  duas  atividades:  aquecimento  da  água  por  radiação  solar  e  aquecimento  da  água  por
diferença  de  temperatura.  Vários  exemplos  foram  considerados  descrevendo  várias  situações  na  natureza  utilizando-se  os  conceitos
apresentados.  Para  implementação  da  metodologia  escolhida  foram  preparados  textos  com  informações  cadenciadas  para  levar  os
alunos  a  conflitos  entre  as  concepções  prévias  e  conhecimento  científico.  Na  aplicação  das  atividades  os  alunos  foram  divididos  em
grupos  para  responder  às  perguntas  à  medida  que  avançavam  nas  leituras.  Ao  final  de  cada  atividade  havia  uma  discussão  e  síntese  no
sentido  de  buscar  garantir  que  o  objetivo  da  atividade  fosse  alcançado.  O  texto  para  o  aluno  foi  necessário  em  função  da  necessidade
de  se  colocar  os  conceitos  em  novas  bases  e  em  novos  significados  para  os  vários  termos,  o  que  raramente  se  encontra  na  literatura.  O
material  desenvolvido  foi  aplicado  numa  turma  regular  do  primeiro  ano  do  ensino  médio  do  CEFETRN,  composta  de  29  alunos.  Ao
final  foi  aplicado  o  mesmo  questionário,  agora  crescido  de  duas  perguntas  específicas  sobre  a  idéia  de  conservação  e  degradação  de
energia.  Da  experiência  vivida  na  aplicação  do  material  constatamos  que  a  metodologia  utilizada  é  bastante  viável  e  efetiva  para  o  que
se  visa,  mas  encontra  alguns  problemas  relacionados  com  o  tempo  de  operacionalização,  com  a  formação  de  professores  e  com  os
pré-requisitos dos alunos que ingressam ao ensino médio Os problemas envolvendo a formação dos professores serão considerados na
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Título: Concepções  de uma seqüência didática para o ensino/aprendizagem da congruência

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006333005010030P9

Palavra Chave: Congruência, Cabri-Géomètre, Prova, Geometria

Resumo:  Esta  dissertação  tem  por  objetivo  investigar  como  alunos  da  1a  série  do  Ensino  Médio  se  apropriam  do  conceito  de
congruência  e  o  utilizam  no  processo  de  prova.  A  pesquisa  foi  baseada  nas  investigações  de:  Parzysz  (2001)  sobre  o  desenvolvimento
do  pensamento  para  o  ensino  da  Geometria;  Machado  (2005)  sobre  a  rede  de  conhecimentos;  Freudenthal  (1973)  sobre  a  organização
local  para  o  estudo  da  congruência  e  Balacheff  (1988)  sobre  os  tipos  de  provas.  Utilizou-se  como  metodologia  de  pesquisa,  alguns
princípios  da  Engenharia  Didática  que  envolveu  14  alunos  do  1o  ano  do  Ensino  Médio,  de  uma  escola  pública  do  Estado  de  São  Paulo.
As  análises  da  experimentação  mostraram  que,  o  processo  de  transição  do  concreto  para  o  espaço-gráfico  contribuiu  para  a  apropriação
do  conceito  de  congruência  e  que  esse  processo  favoreceu,  em  parte,  a  passagem  do  empírico  para  o  dedutivo.  Outros  complementos
na  sequência  didática  se  tornam  necessários  para  que  a  passagem  do  empírico  ao  dedutivo  se  concretize  mais  amplamente.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061423001011032P4

Palavra Chave: Relatividade Especial. Ensino de Física

Resumo:  As  novas  diretrizes  circulares  apontam  para  uma  necessidade  de  se  introduzir  conceitos  de  Física  Moderna  e  Contemporânea
no  nível  médio.  Objetivo  desse  trabalho  é  desenvolver  uma  metodologia  e  produzia  material  didático  para  o  ensino  da  Teoria  da
Relatividade  Especial(TER)  no  nível  médio.  Na  primeira  etapa  fizemos  um  levantamento  bibliográfico  coletando  artigos  e  livros  sobre
a  TER  e  seu  ensino.  Na  análise  destes  trabalhos  destacamos  alguns  pontos  importantes  para  o  processo  ensino  aprendizagem  como  as
concepções  prévias,  a  atualização  da  História  e  Filosofia  da  Ciência  na  compreensão  da  evolução  do  conhecimento,  os  equívocos  que
são  praticados  em  relação  a  alguns  conceitos  da  TER,  especialmente  sobre  a  equivalência  massa  –  energia  e  sobre  a  massa.  Nesse
trabalhos  apresentamos  uma  proposta  pedagógica  baseada  em  fundamentos  da  aprendizagem  por  construção  do  conhecimento  por
parte  do  aluno  e  a  metodologia  utilizada  leva  à  participação  ativa  do  aluno  através  de  um  estímulo  `reflexão.  Na  primeira  aula
aplicamos  um  questionário  com  questões  relacionadas  ao  conteúdo  para  fazer  um  levantamento  de  algumas  concepções  prévias  dos
alunos  e,  depois  de  analisar  as  respostas  foi  feito  uma  discussão  e  a  colocação  do  problema.  Na  seqüência  foi  feita  uma  revisão  dos
conceitos  de  Mecânica  Clássica  no  sentido  de  reafirmar  algumas  idéias  que  estão  em  questão  ao  longo  do  curso  e  para  as  quais  se
busca  uma  evolução  conceitual.  Seguindo  uma  abordagem  problematizadora  foram  trabalhadas  quatro  atividades  envolvendo  situações
da  natureza  que  não  podem  ser  descritas  pela  Física  Clássica,  criando  dessa  forma  uma  necessidade  de  novos  conhecimentos  para  a
compreensão  do  comportamento  da  natureza.  Agindo  assim  deixando  o  ensino  tradicional  no  sentido  de  o  aluno  somente  receber  a
informação  sem  refletir  sobre  ela.  A  metodologia  escolhida  foi  a  preparação  de  textos  com  informações  e  perguntas  cadenciadas  para
levar  aos  alunos  alguns  conflitos  entre  dados  experimentais  e  teóricos.  Na  aplicação  dessas  atividades  os  alunos  foram  divididos  em
grupos  de  três  para  responder  as  perguntas  à  medida  que  avançavam  na  leitura.  Ao  final  da  cada  atividade  fizemos  uma  discussão  e
síntese  no  sentido  de  reforçar  e  garantir  que  o  objetivo  da  atividade  fosse  alcançado.  Foram  preparadas  ainda  seis  atividades  com
perguntas  e  respostas  que  poderão  ser  utilizadas  pelo  professor  de  acordo  coma  sua  disponibilidade  de  tempo  e  as  condições  da  turma.
Devido  à  inexistência  de  um  texto  adequado  à  metodologia  utilizada  também  foi  preparado  um  material  específico  para  o  aluno  com  o
objetivo  de  dar  suporte  ao  trabalho  da  sala  de  aula.  Isso  exigiu  bastante  tempo  de  preparação.  O  material  desenvolvido  foi  aplicado  em
turmas  compostas  de  alunos  de  terceiro  ano  do  ensino  médio.  Uma  turma  foi  formada  com  alunos  e  alunas  do  terceiro  ano  do  ensino
médio  da  Escola  Doméstica  de  Natal  e  do  Complexo  Educacional  Henrique  Castriciano  e  a  outra  foi  formada  com  dezesseis  alunos
sendo  que  cinco  já  haviam  terminado  o  ensino  médio  e  onze  estavam  concluindo  o  terceiro  ano  do  ensino  médio  em  diversos  colégios
de  Natal.  Devido  a  vários  problemas  estruturais  não  foi  possível,  como  planejado,  aplicar  o  material  em  turmas  regulares  do  ensino
médio.  Um  dos  fatores  foi  a  dificuldade  de  se  enquadrar  a  carga  horária  regulares  do  ensino  médio.  Um  dos  fatores  foi  a  dificuldade  de
se  enquadrar  a  carga  horária  necessária  para  aplicação  do  material  dentro  da  programação  de  escola.  Ao  final  foi  aplicado  novamente  o
questionário  inicial  acrescido  de  mais  três  questões  para  se  avaliar  a  evolução  conceitual  dos  alunos  e  a  aplicação  das  novas  idéias
TER.  Da  experiência  vivida  na  aplicação  do  material  constatamos  que  a  metodologia  utilizada  á  viável  e  efetiva,  mas  encontra  alguns
problemas  relacionados  com  o  tempo  de  operacionalização,  com  a  formação  dos  professores  e  com  o  nível  geral  do  ensino  médio.  Os
problemas  envolvendo  a  formação  dos  professores  serão  considerados  na  seqüência  desse  trabalho  através  de  cursos  de  extensão.
Fazendo  isso  estaremos  divulgando  nossas  idéias  junto  à  comunidade  e  aperfeiçoando  o  trabalho.
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Título: O uso da Astronomia como instrumento para a introdução ao estudo das radiações eletromagnéticas no 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006142001013076P5

Palavra Chave: radiações eletromagnéticas, astronomia, ensino médio

Resumo:  Este  trabalho  relata  a  utilização  de  tópicos  ligados  à  Astronomia,  como  motivação  educacional,  a  fim  de  inserir  o  estudo  das
radiações  eletromagnéticas,  com  abordagem  na  Física  Moderna.  Em  geral,  a  bibliografia  atual  disponível  trata  deste  assunto  (sob  o
título  “ondas  eletromagnéticas”)  no  capítulo  relacionado  a  “ondas”,  dentro  da  física  clássica,  não  abordando  assim,  conceitos  da  física
moderna:  dualidade  onda  partícula,  quantização  da  energia,  efeito  foto-elétrico,  lei  de  Planck,  etc.  O  tema  foi  abordado  utilizando
atividades  práticas:  observação  do  Sol,  observação  do  céu  com  telescópio,  simulação  computacional  através  de  applets  disponíveis  na
Internet,  atividades  de  laboratório,  sempre  partindo  de  aspectos  relacionados  à  Astronomia.  A  proposta  foi  aplicada  em  uma  turma  de
terceira  série  de  ensino  médio,  do  Instituto  Estadual  de  Educação  de  Sapiranga,  cidade  do  Vale  do  Rio  dos  Sinos.  Este  trabalho  foi
embasado  pela  teoria  de  Aprendizagem  Significativa  de  Ausubel  e  de  Novak,  e  pela  teoria  de  mediação  de  Vygotsky.  A  partir  dos
dados  colhidos  através  de  testes  comparativos,  entrevistas  e  depoimentos  dos  alunos,  foi  possível  detectar  que  os  alunos  estiveram
motivados  para  a  aprendizagem,  sendo  que  alguns  inclusive  passaram  a  se  interessar  mais  pela  disciplina  de  Física.  Ao  finalizar  a
aplicação  desta  proposta  de  trabalho,  foi  concebidos  um  CD,  com  textos  ,  simulações  e  sugestões  para  aplicações  em  sala  de  aula.
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Título: Estudo Exploratório sobre o uso de ambientes colaborativos virtuais de aprendizagem no ensino básico 
de Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006231022014002P0

Palavra Chave: aprendizagem - ambientes virtuais - educação à distância

Resumo:  Partindo  do  princípio  de  que  as  propostas  pedagógicas  baseadas  na  abordagem  de  desenvolvimento  de  competências
requerem  o  acompanhamento  e  o  incentivo  dos  desenvolvimentos  cognitivos,  afetivos  e  de  mobilização  dos  aprendizes,  deve-se
considerar  que  sua  aplicabilidade  depende  de  espaços  físicos,  limitação  de  número  de  aprendizes  por  turma,  recursos  educacionais,
carga  horária  adequada  às  necessidades  mínimas  de  planejamento  e  administração  do  processo  ensino-aprendizagem.  Apesar  disso,
duas  dificuldades  marcantes  que  todo  professor  encontra  ao  trabalhar  nesse  enfoque  são  as  clássicas  turmas  superlotadas  e  a  carga
horária  reduzida,  marcas  registradas  de  um  modelo  de  formação  e  de  avaliação  por  exclusão.  Com  o  objetivo  de  minimizar  essas
dificuldades,  este  trabalho  de  pesquisa  investiga  os  fundamentos,  potencialidades  e  limitações  do  “Blended  Learning”  no  ensino  médio
regular,  cuja  abordagem  integra,  em  um  mesmo  sistema,  os  recursos  tecnológicos  dos  ambientes  presenciais  e  virtuais  de
aprendizagem.  A  justificativa  para  essa  abordagem  baseia-se  no  fato  de  que  os  recursos  dos  Ambientes  Virtuais  Colaborativos  de
Aprendizagem  (AVCA),  além  de  permitirem  que  os  conteúdos  instrucionais  sejam  disponibilizados  em  diversos  formatos  midiáticos,
permite  que  as  interações  colaborativas  em  atividades  de  estudo,  pesquisa  e  desenvolvimento  de  projetos  ocorram  de  forma  mais
intensa  e  nas  modalidades  síncronas  e  assíncronas.  Uma  terceira  vantagem  desses  ambientes  virtuais  de  aprendizagem  está  relacionada
ao  processo  de  acompanhamento  da  aprendizagem,  onde  o  professor  tem  ao  seu  dispor  os  recursos  computacionais  baseados  no
conceito  de  agentes  inteligentes,  que  atuando  de  forma  autônoma  nesses  ambientes,  dão  suporte  ao  processo  de  acompanhamento  dos
desenvolvimentos  dos  aprendizes,  gerando  informações  muito  difíceis  de  serem  percebidas  em  salas  de  aula  superlotadas,  mas  que  são
fundamentais  no  contexto  da  avaliação  formativa.
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Palavra Chave: astrobiologia, ensino de física, nivel medio.

Resumo:  Neste  trabalho,  criticamos  a  forma  como  alguns  temas  básicos  da  Física  são  expostos  e  são  estudados  ao  longo  do  Ensino
Médio.  O  assunto  escolhido  por  nós  foi  a  “Aplicação  da  Astronomia  ao  Ensino  de  Física  com  ênfase  em  Astrobiologia”.  Este  projeto
tem  como  objetivo  introduzir  e  estimular  os  alunos  do  2º  ano  do  Ensino  Médio  ao  campo  da  Astronomia,  utilizando-se  de
conhecimentos  pré-adquiridos  de  Física  da  primeira  série  do  Ensino  Médio,  e  com  ênfase  em  um  tema  bastante  atual  e  em  forte
desenvolvimento,  a  Astrobiologia.  O  desenvolvimento  do  projeto  proporcionou  então  o  aprendizado  de  novos  conceitos  e  áreas  de
Física,  ainda  não  formalmente  estudados.  O  projeto  aborda  desde  um  histórico  da  Astronomia,  passando  por  um  panorama  geral  da
Astronomia  contemporânea,  até  a  sua  relação  com  outras  disciplinas,  como  Física,  Química  e  Biologia,  usando  como  eixo  a
Astrobiologia.  Nestes  contextos  foram  introduzidos  conceitos  básicos  de  diferentes  áreas  da  Física,  incluindo  aquelas  que  são
abordadas  no  decorrer  dos  dois  últimos  anos  do  Ensino  Médio.  Este  projeto  resultou  na  produção  de  um  CD,  onde  está  contido  todo  o
material  aplicado  nas  aulas  com  o  formato  “PowerPoint”.  O  CD  inclui  também  explicações  detalhadas  para  o  professor  sobre  cada
aula,  sendo  que  estas  notas  de  aula  estão  no  formato  de  texto  mais  usual,  “Microsoft  Word”.  Dessa  forma,  professores  terão  em  mãos
um  roteiro  de  fácil  acesso  para  que  possam  se  orientar  em  suas  aulas.  Obtivemos  resultados  bastante  significativos  após  a  aplicação
deste  projeto.  Tais  resultados  são  demonstrados  nas  tabelas  e  gráficos  apresentados  no  decorrer  desta  dissertação  foram  considerados
satisfatórios  por  nós,  demonstrando  com  clareza  que  a  necessidade  de  atualizarmos  e  inovarmos  o  conhecimento  em  Física  torna-se  um
fato  notório.  Com  este  trabalho,  esperamos  poder  contribuir  estimulando  a  criatividade  e  a  curiosidade  dos  alunos  para  um  tema
merecedor  de  toda  a  nossa  atenção.

Data Pesquisa: 9/2/2009

Autor: Clifford Luciano Vinícius Neitzel

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 9/2/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 1.872 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1873

Título: Modelagem Matemática e o uso do álcool e do cigarro: uma forma de contextualizar a Matemática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006642039010001P1

Palavra Chave: modelagem matemática; álcool; cigarro; função exponencial

Resumo:  Apresenta-se,  nesta  dissertação,  uma  pesquisa  qualitativa,  voltada  à  Educação  Matemática,  desenvolvida  em  turmas  de
primeira  série,  do  Ensino  Médio,  no  Colégio  Militar  de  Santa  Maria  (CMSM).  Questionou-se  se  a  Modelagem  Matemática  pode  ajudar
os  alunos  a  conhecer  os  riscos  causados  pelo  uso  do  álcool  e  do  cigarro,  enquanto  constroem  seus  conhecimentos  matemáticos.  Para
tanto,  realizou-se,  em  sala  de  aula,  uma  experiência  de  ensino,  em  que  foi  desenvolvida  a  unidade  de  Matemática  referente  à  Função
Exponencial,  abordando-se  o  tema  “Drogas,  em  particular  o  uso  do  álcool  e  do  cigarro”,  tendo  como  estratégia  metodológica  a
Modelagem  Matemática.  Deu-se  enfoque  ao  uso  de  dados  oriundos  do  cotidiano  dos  estudantes.  Com  o  objetivo  de  verificar  se  o
emprego  dessa  estratégia  de  ensino-aprendizagem  facilita  tanto  a  assimilação  e  a  construção  de  conhecimentos  matemáticos,  quanto  a
conscientização  dos  alunos  sobre  os  efeitos  maléficos  causados  por  essas  drogas,  usaram-se  os  passos  e  procedimentos  investigativos
propostos  pela  pesquisa-ação,  diluídos  concomitantemente  nas  etapas  da  Modelagem.  Foram  coletados  dados  descritivos,  usando-se
questionários;  dois  deles  foram  aplicados  no  início,  e  um  terceiro  no  final  da  investigação.  Também  se  usaram  pautas  de  observação.
Fez-se  a  descrição  e  análise  dos  dados  coletados  em  cada  um  dos  três  instrumentos,  bem  como  a  comparação  do  primeiro  com  o
terceiro.  Descreveu-se  também  o  desenvolvimento  da  unidade  de  ensino.  Para  um  melhor  entendimento  do  comportamento  gráfico  da
função  estudada,  usou-se  a  planilha  Excel.  No  final  da  pesquisa,  constatou-se  que  os  alunos  conheceram  os  riscos  causados  pelo  uso  do
álcool  e  do  cigarro  e  que  a  Modelagem  Matemática  contribuiu  significativamente  para  isso,  enquanto  houve  apropriação  de
conhecimentos  matemáticos,  que  foram  construídos  paralelamente  à  abordagem  do  tema.
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Título: Aquisição automática de dados proporcionando discussões conceituais na Física Térmica do Ensino 
Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006242001013076P5

Palavra Chave: física térmica,aquisição automática, sistema cbl

Resumo:  Diante  dos  problemas  vivenciados  no  ensino  da  Física  cabe  ao  professor  a  tarefa  de  tentar  combater  as  dificuldades  de  seus
alunos,  proporcionando-lhes  experiências  de  aprendizagem  eficazes,  procurando  atualizar,  tanto  quanto  possível,  os  instrumentos
pedagógicos  que  utiliza.  Considerando  a  especificidade  experimental  da  Física,  a  realização  de  atividades  de  laboratório  faz-se  de
grande  importância.  Porém,  uma  reflexão  a  respeito  de  como  utilizar  tais  atividades  é  necessária  para  que  possam  realmente  contribuir
para  uma  aprendizagem  significativa.  Nesta  busca,  a  utilização  da  aquisição  automática  de  dados  através  de  dispositivos  do  tipo  CBL
(do  inglês  Calculator  Based  Laboratory)  pode,  sem  dúvida,  trazer  grande  contribuição.  Aliando-se  à  grande  potencialidade  do  uso
destes  dispositivos,  à  inexistência  de  trabalhos  divulgados  envolvendo  seu  uso  no  ensino  de  Física  no  Brasil  e,  finalmente,  ao  fato  deste
ser  um  equipamento  adquirido  recentemente  pelo  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Pelotas,  instituição  na  qual  este  trabalho
foi  desenvolvido,  optou-se  por  propor  nesta  dissertação  a  utilização  de  tais  equipamentos  em  laboratório  didático  de  Física  Térmica  no
ensino  médio.  Dentre  os  assuntos  abordados  cita-se:  calor,  temperatura  e  energia  interna;  resfriamento  de  um  corpo;  mudança  de
estado  físico  e  pressão  de  vapor;  transmissão  do  calor.  Alguns  destes  assuntos  não  são  normalmente  abordados  no  ensino  médio,  como
a  lei  de  resfriamento  e  análise  da  curva  de  pressão  de  vapor.  Outros  tópicos  levam  a  uma  maior  contextualização  da  Física,  como
umidade  relativa  do  ar  e  formação  de  geada.  Esta  proposta  é  fundamentada  pela  teoria  da  aprendizagem  significativa  de  David  Ausubel
e  pela  teoria  da  interação  social  de  Lev  Vigotski.  Através  desta  experiência  de  implementação  em  aulas  regulares  de  ensino  médio,
espera-se  verificar  a  possibilidade  de  sua  utilização  neste  nível  de  ensino.  Como  produto  deste  trabalho  de  dissertação,  foi  produzido
material  instrucional  que  compreende  guias  experimentais  e  textos  envolvendo  os  conteúdos  abordados,  assim  como  material
hipermídia  sobre  transmissão  do  calor  contendo  algumas  animações  e  teste  interativo  desenvolvidos  em  Flash  MX.  Todo  este  material
foi  concebido  e  implementado  buscando  levar  o  aluno  a  uma  aprendizagem  significativa  dos  conceitos  físicos.
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Título: Um panorama de argumentação de alunos da educação básica : o caso do fatorial

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006433005010030P9

Palavra Chave: Prova e Argumentação, Divisibilidade, Fatorial

Resumo:  Este  trabalho  trata  do  objeto  matemático  fatorial.  Ele  visa  contribuir  com  o  projeto  Argumentação  e  Prova  na  Matemática
Escolar  (AProvaME),  que  tem  como  uma  das  metas  elaborar  um  levantamento  das  concepções  sobre  argumentação  e  provas  de
estudantes  brasileiros.  Para  este  levantamento,  foram  elaborados  dois  questionários,  um  de  Álgebra  e  outro  de  Geometria,  aplicados  a
uma  amostra  composta  por  2012  alunos  na  faixa  etária  entre  14  e  16  anos,  matriculados  na  8ª  série  do  Ensino  Fundamental  ou  1ª  série
do  Ensino  Médio  em  escolas  no  Estado  de  São  Paulo.  As  questões  que  analisamos  estão  inseridas  no  questionário  de  álgebra.  Depois
de  uma  análise  descritiva  dos  dados  coletados,  que  indicou  consideráveis  dificuldades  dos  alunos  em  construir  argumentos  válidos,
uma  análise  multidimensional  foi  efetuada,  utilizando  o  software  CHIC.  Com  os  resultados  dessa  análise  foi  possível  identificar
principalmente  três  grupos  distintos  de  alunos  os  que  não  conseguiram  resolver  as  questões  com  a  noção  do  fatorial;  os  alunos  que
privilegiaram  o  uso  de  cálculos  numéricos  nas  suas  respostas  e  os  alunos  que  enfocaram  propriedades  do  fatorial  na  construção  de  suas
justificativas.  Também  foi  possível  identificar  aqueles  alunos  cujos  perfis  de  respostas  mais  contribuíram  para  a  formação  de  tais
grupos.  Numa  segunda  fase,  alguns  desses  alunos  foram  entrevistados  para  a  obtenção  de  mais  informação  em  relação  às  motivações
de  suas  respostas.  Nessa  fase,  o  questionário  também  foi  aplicado  aos  professores  de  escolas  participantes  da  amostra.  Em  geral,  nossas
análises,  tanto  quantitativas  quanto  qualitativas,  sugerem  que  a  questão  de  argumentação  e  provas,  pelo  menos  em  relação  à
multiplicação  e  divisão,  não  estão  sendo  contempladas  com  esses  alunos.  Os  que  conseguiram  responder  às  questões  privilegiaram  o
cálculo  como  a  principal  ferramenta  e  poucos  foram  os  que  justificaram  suas  respostas  com  o  uso  de  propriedades,  por  exemplo,
citando  a  inversa  relação  entre  multiplicar  e  dividir.
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Título: Física e Música no Ensino Médio à Distância

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006433005010030P9

Palavra Chave: Física e Música - aprendizagem significativa - ensino à dist

Resumo:  Neste  trabalho  é  apresentado  o  processo  de  elaboração  de  um  curso  de  Física  e  Música  para  o  Ensino  Médio  e  no  formato  de
ensino  a  distância.  São  apresentados  os  princípios  teóricos  norteadores  desta  elaboração:  as  teorias  de  ensino  a  distância  e  a  teoria  da
aprendizagem  significativa  de  Ausubel.  As  conexões  entre  as  linguagens  próprias  de  cada  teoria  são  salientadas  no  processo  de
elaboração  do  material.  São  descritos  alguns  procedimentos  técnicos  importantes  neste  processo  de  elaboração,  como  a  produção  dos
sons  utilizados  no  decorrer  do  curso  e  sua  formatação  para  o  acesso  em  uma  página  no  formato  html.  São  destacadas  as  dificuldades
com  a  implementação  do  material  em  plataformas  de  ensino  a  distância.  O  produto  final  –  o  curso  de  Física  e  Música  –  é  apresentado,
tendo  sido  implementado  em  um  sítio  da  Internet  para  consulta  e  aplicação.  São  apresentados  os  possíveis  desdobramentos  deste
trabalho.
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Título: Lyceu de Goiânia: recuperação pela modernização
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Palavra Chave: Patrimônio, gestão do conhecimento, educação, iconografia

Resumo:  O  Lyceu  de  Goiânia,  que  chegou  a  ter  indicadores  de  excelência  nas  suas  primeiras  décadas  de  funcionamento,  presenciou
seu  número  de  alunos  reduzir-se  ano  a  ano  a  partir  da  década  de  1990,  chegando  a  ter  seu  turno  noturno  ameaçado  de  continuidade  e
indicadores  oficiais  de  eficiência  e  eficácia  alarmantes.  Em  2003,  com  a  declaração  das  instalações  mais  antigas  da  instituição  como
patrimônio  histórico,  abriu-se  uma  oportunidade  para  o  Lyceu  de  Goiânia  se  reposicionar  como  uma  unidade  escolar  tradicional  e
centro  de  referência  na  Rede  Pública  Estadual;  entretanto,  isso  efetivamente  não  ocorreu.  Em  virtude  do  aparente  paradoxo,
configurado  pelo  crescente  investimento  em  modernização  a  partir  de  1999  e  o  diagnóstico  institucional,  o  Lyceu  apresentou-se  como
um  objeto  instigante  para  um  Estudo  de  Caso  que  averiguasse  a  internalização  de  tecnologias  gerenciais,  bem  como  de  tecnologias  da
informação  e  comunicação,  como  estratégia  de  modernização.  A  partir  do  diagnóstico  institucional,  desenvolveu-se  uma  proposta  de
recuperação  do  Lyceu  de  Goiânia,  com  a  modernização  de  sua  gestão  e  de  suas  práticas  pedagógicas,  através  da  reestruturação  dos
locus  de  desenvolvimento  dos  processos  de  ensino  aprendizagem,  da  estruturação  de  uma  participação  ativa  da  comunidade  local  na
vida  escolar  mediada  pelo  projeto  comum  de  um  centro  de  referência  iconográfica,  bem  como  através  do  alinhamento  estratégico  das
ações  pedagógicas  pelo  estabelecimento  do  patrimônio  como  tema  transversal  e  integrativo  das  disciplinas  curriculares.
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Título: Formação contínua do professor de ciências: Pesquisa colaborativa na construção de uma proposta  de 
coordenação reflexiva

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006553001010056P9

Palavra Chave: PROFESSOR DE CIÊNCIAS, FORMAÇÃO CONTÍNUA,

Resumo:  O  presente  trabalho  insere-se  no  contexto  da  formação  de  professores,  especialmente  na  possibilidade  de  uma  formação
contínua  que  se  dá  no  exercício  colaborativo  de  reflexão  crítica  sobre  a  própria  prática  pedagógica,  na  constituição  da  autonomia  e  na
autotransformação.  A  origem  do  foco  de  atenção  situa-se  no  contexto  de  minha  formação  profissional  e  da  utilização  do  espaço/tempo
institucional  da  Coordenação  Pedagógica  na  Rede  Pública  de  Ensino  do  Distrito  Federal.  Este  trabalho  busca  analisar  o  processo  em
que  um  grupo-colaborativo,  formado  por  pesquisadores  da  Universidade  de  Brasília  (UnB),  professores  e  gestores  de  uma  escola
pública  de  Ensino  Médio  do  Distrito  Federal,  utilizou  o  espaço  da  Coordenação  Pedagógica  de  forma  reflexiva,  (re)organizando-o,  na
perspectiva  da  produção  intelectual  intrínseca  à  atividade  docente  e  à  implantação/implementação  de  um  projeto  educativo.  Para  se  ter
uma  visão  holística  e  processual  do  fenômeno  estudado,  não  se  definiu  por  completo  o  corpo  teórico  a  priori.  Assim,  os  conceitos
iniciais  foram  paulatinamente  (re)construídos,  na  medida  em  que  as  demandas  da  pesquisa  exigiam  e  as  ações,  (re)orientadas  conforme
o  corpo  teórico,  iam  se  delineando,  em  um  movimento  contínuo  e  dialético.  Nessa  visão,  foram  utilizados  os  princípios  norteadores  da
pesquisa  colaborativa  e  os  registros  das  ações/encontros  do  grupo-colaborativo,  no  período  de  outubro/2004  a  outubro/2006,  feitos  em
diário  de  campo  e  gravados  em  audiocassete.  Para  se  garantir  a  fidedignidade,  e  em  linha  com  o  dinamismo  da  formação  contínua,
foram  feitas  entrevistas  semi-estruturadas,  mais  precisamente,  entrevistas  reflexivas.  Pela  natureza  da  pesquisa  e  quantidade  de  dados
acumulados,  utilizou-se  a  análise  de  conteúdo  qualitativa  como  metodologia  de  interpretação,  o  que  permitiu  uma  análise  plural  e  a
valorização  da  voz  do  professor.  Por  isso,  não  foi  buscada  a  generalização,  a  menos  se  entendida  como  uma  ação  subjetiva  em  que  o
próprio  leitor  faça  a  sua  generalização,  desenvolvendo  novas  perspectivas,  (re)visões/percepções  para  o  fenômeno  em  questão.  Os
resultados  obtidos  foram  apresentados/discutidos  em  dois  encontros  com  os  coordenadores  pedagógicos  dos  diferentes  níveis
hierárquicos  organizacionais  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  Distrito  Federal  (SEE-DF),  ampliando  o  potencial  de  impacto  no
sistema.  Foi  produzido  um  texto  relatando/discutindo  os  resultados  desta  pesquisa  e,  conforme  vislumbrado  nos  encontros  com  as
Instâncias  Superiores  e  com  os  coordenadores  pedagógicos,  esse  texto  será  disponibilizado  para  todas  as  Gerências  Regionais  de
Ensino,  ficando  disponível  para  todas  as  Unidades  de  Ensino  que  formam  a  Rede  Pública  de  Ensino  do  Distrito  Federal.  A
contribuição  da  pesquisa  está  no  desvelamento,  e  conseqüente  potencial  multiplicativo,  do  processo  de  construção  crítico-colaborativo
que  se  deu  na  elaboração  de  uma  dinâmica  que  fez  do  espaço/tempo  da  Coordenação  Pedagógica  um  lócus  privilegiado  de  formação
contínua  para  um  grupo  de  professores  em  um  dado  contexto,  bem  como  de  (re)elaboração  do  projeto  educativo,  na  constituição  de  sua
autonomia
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Palavra Chave: não consta

Resumo:  não  consta
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Título: O professor diante do espelho: constituição de um instrumento  para pesquisa e formação continuiada 
de professores de ciências
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Palavra Chave: Formação Continuada de Professores; Pesquisa Colaborativa

Resumo:  presente  trabalho  relata  pesquisa,  considerada  pesquisa-formação,  instaurada  em  ambiente  institucional,  no  contexto  da
atividade  de  Coordenação  Pedagógica  de  uma  escola  particular  de  Ensino  Médio  do  Distrito  Federal.  Esta  já  desenvolve  uma  proposta
voltada  para  a  formação  continuada  de  seus  professores,  cujo  espaço  foi  cedido  parcialmente  para  a  parceria  universidade-escola  ora
descrita.  Tratou-se  de  desenvolver,  com  os  professores,  um  instrumento  de  reflexão  da  prática  docente  e  da  formação  profissional
continuada  e,  por  meio  do  instrumento  desenvolvido  –  e  em  seu  próprio  desenvolvimento  –,  viabilizar  a  consolidação  de  processos
contínuos  de  aprimoramento  da  dinâmica  de  sala  de  aula.  A  origem  do  problema  situa-se  na  relação  desarticulada  entre  os  professores
e  o  projeto  da  escola,  em  que  formas  sutis  de  resistência  em  participar  de  trabalhos  em  espaços  coletivos  foram  caracterizadas  no
grupo.  Admitimos  a  priori  que,  como  co-autores  no  processo  de  pesquisa,  os  professores  pudessem  produzir  novos  sentidos  para  o
trabalho  de  formação  continuada  realizado  na  escola.  Enfoca-se,  na  defesa  da  pesquisa  colaborativa,  a  inserção  dos  professores  no
centro  de  programas  de  formação  continuada,  como  autores  e  protagonistas,  em  oposição  às  formas  prescritivas  e  doutrinárias  dos
modos  de  ser  e  estar  na  profissão.  O  trabalho  relata  a  história  vivenciada  por  um  grupo  formado  por  professores  da  escola,  um
mestrando  e  um  professor  da  UnB,  que  ousaram  inverter  a  lógica  de  programas  convencionais  de  formação  continuada,  para  se
constituírem  autores  de  si  mesmos.  O  grupo  constituiu-se  num  instrumento  que  deslocou  o  professor  de  seu  lugar,  para  fora  do
acontecimento  vivenciado,  para  outro  lugar,  de  onde  criou  uma  nova  imagem  dele  e  do  vivido.  Baseado  na  analogia  do  auto-reflexo  no
espelho  percebeu-se  que  a  imagem  diante  do  espelho  não  representa  o  sujeito  no  cotidiano  de  sua  vida.  Diante  do  espelho  posamos
para  o  outro  e  vemos  apenas  aquilo  que  desejamos  ou  o  que  não  desejamos  ver,  mas  não  para  nós  mesmos,  e  sim  para  os  outros
(BAKTHIN,  1997).  No  grupo,  os  outros  se  constituíram  para  nós  como  a  um  espelho  sem  superfície  refletora.  Em  um  espelho  sem
superfície  refletora  a  luz  sofre  refração,  e  a  imagem  produzida  pode  ser  vista  por  dentro  do  espelho.  Por  dentro  do  espelho,  o  professor
viu,  por  exemplo,  sua  indiferença  pelo  aluno  e  todo  um  cenário  por  detrás,  que  antes  não  percebeu.  Essa  nova  imagem  o  constrangeu  a
mudar  sua  prática.  A  experiência  vivenciada  no  grupo  demonstrou  o  resultado  de  um  trabalho  de  formação  continuada  que  considera,
em  primeiro  plano,  a  vida  do  professor.  A  ênfase  na  humanidade  do  professor  favorece  a  mudança  de  sua  própria  prática,  na  qual  o
aluno  não  é  mais  considerado  como  um  objeto,  um  número  no  diário,  mas  uma  pessoa,  com  sonhos  e  angústias.  Essa  experiência
constituiu-se  em  referência  para  a  reestruturação  da  dinâmica  organizacional  do  trabalho  de  formação  continuada  realizado  na  escola,  a
partir  de  2006.
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Código: 1882

Título: Dificuldades no processo ensino aprendizagem de trigonometria por meioi de atividades

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006123001011032P4

Palavra Chave: Trigonometria. Ensino por atividades. Educação.

Resumo:  Este  estudo  analisa  as  dificuldades  que  os  professores  do  ensino  médio  enfrentam  no  processo  de  ensino  de  trigonometria
através  de  atividades  dentro  de  um  enfoque  construtivista.  Ele  contém  uma  revisão  de  algumas  publicações  e  dissertações  relacionadas
com  o  estudo  da  trigonometria  elaborada  nos  últimos  anos  por  diversos  autores.  Recorre  ao  estudo  da  Engenharia  Didática  como  uma
ferramenta  utilizada  na  pesquisa.  Apresenta,  também,  um  conjunto  de  atividades  o  que  servirá  de  amostra  para  outros  professores  de
matemática;  e  aponta  caminhos  para  superação  das  dificuldades  encontradas.
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Acuidade Visual

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006633005010030P9

Palavra Chave: Ferramenta, Representação de Gráficos, Visual

Resumo:  Este  trabalho  insere-se  em  duas  linhas  de  pesquisa  inclusão  de  alunos  com  necessidades  especiais  na  escola  regular  e  o  uso
de  ferramentas  na  construção  de  conhecimento  Matemática  O  estudo  desenvolveu-se  com  alunos  do  Ensino  Fundamental  e  Médio  e
tem  como  ponto  de  partida  a  posição  de  Vygotsky  referente  ao  processo  de  mediação  e  a  importância  da  inclusão  de  alunos  nas  escolas
regulares  e  conseqüentemente  na  sociedade  em  que  se  vive  A  metodologia  abordou  duas  fazes  experimentação  individual  cujo  centro
da  pesquisa  era  o  aluno  com  necessidades  especiais  e  em  outro  momento  este  mesmo  aluno  porém  inserido  coletivamente  em  seu
ambiente  escolar  realizando  atividades  com  seus  colegas  de  sala  O  estudo  possibilitou  investigar  as  dificuldades  apresentadas  por
alunos  videntes  são  semelhantes  às  apresentadas  por  alunos  sem  acuidade  visual  com  relação  às  dificuldades  conceituais  e
compreensão  frente  a  diversas  atividades  aplicadas  O  aluno  conseguiu  utilizar  a  ferramenta  proposta  como  um  instrumento  que  mediou
seu  melhor  entendimento  com  relação  à  representação  gráfica  de  função  de  primeiro  grau.  
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Título: Aspectos referentes ao ensino de Matemática com aplicações de modelos característicos a teoria da 
confiabilidade

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006633005010030P9

Palavra Chave: transposição didática - ensino de matemática - confiabilidad

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  reflexões  a  respeito  do  ensino  de  matemática,  em  nível  médio  profissionalizante.
As  discussões  são  feitas  considerando-se  os  paradigmas  educacionais  da  atualidade,  a  lei  de  diretrizes  e  bases  da  educação,  lei
9394/1996  e  ainda  um  referencial  teórico  pautado  na  teoria  das  situações  didáticas.  A  partir  desses  pressupostos,  apresenta-se  um
material  de  estudo  para  professores  de  matemática  e  áreas  afins  –  que  atuam  no  ensino  médio  profissionalizante  –  sugerindo  uma
metodologia  de  ensino  de  matemática  aplicada,  dentro  de  uma  proposta  vinculada  à  criação  de  exemplos  e  modelos  característicos  da
teoria  da  confiabilidade.  Apesar  do  forte  caráter  pedagógico,  não  foram  omitidas  as  provas  de  afirmações  matemáticas,  de  modo  que  o
rigor  das  demonstrações  de  resultados  se  faz  presente,  sendo  esta,  uma  das  intenções  a  se  destacar.  Acredita-se  que  o  entendimento
aprofundado  de  conceitos  e  idéias  matemáticas  é  de  fundamental  importância  para  aqueles  que  tem  o  compromisso  de  construir,  com
seus  alunos,  um  conhecimento  verdadeiro,  sólido  e  eficaz.  Dessa  forma,  a  teoria  da  confiabilidade  é  tratada  também  com  o  mesmo
rigor  característico  da  matemática  a  fim  de  servir,  para  o  professor,  como  uma  ferramenta  motivadora  na  geração  e  estudo  de  modelos
característicos  da  vida  cotidiana  de  um  profissional  da  área  técnica.  A  partir  de  um  conhecimento  detalhado  desses  modelos  o
profissional  de  educação  estará  mais  bem  preparado  para  aplicar  uma  metodologia  de  ensino  comprometida  com  a  resolução  de
problemas,  visando  a  construção  do  conhecimento  matemático  por  meio  de  transposições  didáticas  bem  sucedidas,  que  considera  o
estudante  um  ser  ativo,  em  interação  com  o  grupo  e  o  mundo  de  que  faz  parte,  respeitado  em  sua  individualidade,  desafiado  a  perceber,
questionar  e  transformar  o  contexto  em  que  está  inserido.  Acredita-se  que  esse  é  o  caminho  para  um  processo  contínuo  de  muitas
aprendizagens  responsáveis  em  desenvolver  nos  estudantes  competências  intelectuais,  afetivas  e  sociais.  Dessa  forma,  o  estudante  é
capaz  de  aprender  a  conhecer,  a  fazer  e  a  ser.  Com  isso  torna-se  capaz  de  participar  efetivamente  de  uma  sociedade  marcada  pelos
avanços  tecnológicos  e  científicos  e  é  também  capaz  de  atender  às  exigências  dos  novos  paradigmas  da  pós-modernidade.
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Título: Atitudes e procedimentos de alunos da educação de jovens e adultos frente à resolução de problemas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006933005010030P9

Palavra Chave: Ensino de Matemática, Atitudes, Procedimentos

Resumo:  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  identificar  as  atitudes  e  procedimentos  de  alunos  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos
(EJA)  frente  à  resolução  de  problemas.  Utiliza  pesquisa  bibliográfica  e  documental  e  baseia-se  numa  avaliação  diagnóstica  realizada
com  32  alunos  de  uma  mesmaturma  da  1a  série  do  Ensino  Médio,  localizadano  municípiode  Jundiaí.  Por  meio  de  propostas  de
atividades  de  resolução  de  problemas  em  que  procuramos  contemplar  diferentes  variáveis,  como  o  número  de  soluções  do  problema,  o
domínio  matemático  envolvido,  buscamos  identificar  e  analisar  as  atitudes  e  estratégias  dos  alunos  nessas  situações.  Nossa  intenção
com  este  trabalho  é  a  de  buscar  alternativa  para  a  aproximação  dos  alunos  da  EJA  com  a  Matemática,  utilizando  suas  experiências
cotidianas  e  superando  medos  relacionados  à  própria  capacidade  de  aprender  Matemática.  Esperamos  ainda  que  nosso  trabalho  possa
ser  utilizado  por  professores  que  atuam  na  EJA,  ensinando  Matemática.
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Título: Utilizando as ciências espaciais  e a  astronáutica na construção de atividades práticas em ensino de 
física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006623001011032P4

Palavra Chave: Ciências Espaciais - Astronáutica -Ensino de Física

Resumo:  Neste  trabalho  refletimos  sobre  a  utilização  das  novas  tecnologias  provenientes  das  pesquisas  das  Ciências  Espaciais  e  da
Astronáutica  no  processo  educativo,  incorporando  técnicas  e  conceitos  da  Física  Espacial  que  podem  levar  à  resposta  de  alguns
problemas  que  há  muito  insistem  em  povoar  a  mente  de  professores  e  alunos  quanto  ao  entendimento  desses  conceitos  no  nível  Médio.
Com  ele  pretendemos  levar  mais  uma  contribuição  à  prática  de  ensino  nas  aulas  de  Física,  especialmente  da  Mecânica  Clássica,
permeando-se,  porém,  vários  conceitos  introdutórios  da  Física  Moderna,  haja  vista  que  o  tema  gerador  é  instigante,  de  grande  interesse
por  parte  de  mestres  e  aprendizes,  envolvendo  tecnologia  de  ponta,  cujos  componentes  de  fabricação  passam  por  processos  que
possibilitam  a  contextualização  desses  conceitos.
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Título: Espaços pedagógicos e educação ambiental - um estudo de caso

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006933078017002P3

Palavra Chave: n.c.

Resumo:  A  presente  dissertação  apresenta  resultados  de  um  estudo  de  caso,  envolvendo  reflexões  sobre  a  cultura,  a  educação
ambiental  e  a  construção  da  cidadania.  O  estudo  foi  desenvolvido  com  alunos  desde  a  5ª.  Série  do  Ensino  Fundamental  até  a  1ª.  Série
do  Ensino  Médio,  em  uma  escola  estadual  na  Região  Leste  da  cidade  de  São  Paulo.  O  Programa  de  Educação  Ambiental  analisado  no
estudo  de  caso  foi  organizado  em  torno  de  dois  eixos  temáticos:  o  aproveitamento  do  espaço  interno  da  escola  para  cultivo  do  solo  e  o
estudo  do  Rio  Tietê,  que  atravessa  a  região.  Define  como  seu  objetivo  a  Educação  Ambiental  contemplando  a  construção  do
conhecimento  científico,  a  cidadania  e  a  valorização  dos  laços  que  unem  o  homem  à  natureza  e  à  cultura,  fazendo  apelo  à
sensibilidade,  à  emoção,  e  ao  contato  direto  com  a  realidade.  No  contexto  específico  em  que  foi  desenvolvido  esse  estudo,  acreditou-se
que  essa  relação  com  o  Meio  Ambiente  poderia  efetivar-se,  enquanto  busca  por  entender  o  contexto  urbano  local,  como  ecossistema
urbano,  tomando  consciência  dos  problemas  nele  envolvidos  e  incentivando  processos  em  busca  da  transformação  da  realidade.
Entende-se  que  a  metodologia  não  se  restringe  apenas  a  métodos  e  técnicas;  ela  define  igualmente  à  forma  como  deve  ser  direcionado
o  processo  de  conhecimento,  propõe-se,  portanto,  uma  metodologia  segundo  a  qual  o  conhecimento  pode  e  deve  ser  construído  no
movimento,  na  dinâmica,  numa  visão  dialética  que  considere,  igualmente,  a  complexidade.  Assim,  pensar  o  espaço  urbano  é  resgatar
seu  valor  histórico  naquilo  que  caracteriza  não  só  a  questão  territorial,  mas  no  que  ele  significa  em  sua  relação  com  a  população.  Nesse
sentido,  a  aprendizagem  se  torna  mais  significativa  se  as  atividades  estiverem  voltadas  para  situações  da  vida  real  da  cidade,  ou  do
meio,  do  aluno  e  do  professor.
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Título: As Concepções da Mobilidade e Acessibilidade Urbana aplicadas a implementação do ensino de Física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061323001011032P4

Palavra Chave: 

Resumo:  Aborda  um  estudo  sobre  a  metodologia  aplicada  em  sala  de  aula,  com  ênfase  para  o  ensino  de  Física,  mas  podendo  ser
estendida  para  outras  matérias  do  Ensino  Médio,  principalmente  para  aqueles  alunos  com  atraso  escolar  e  que  precisam  ter  argumentos
pedagógicos  que  permitam  sua  proximidade  ao  assunto  tratado  para  agilizar  sua  aprendizagem.  O  estudo  foi  desenvolvido  mediante
adoção  da  metodologia  da  pesquisa  bibliográfica,  associada  ao  recurso  indutivo  que  permitiu  avaliar  os  métodos  de  ensino  atualmente
praticados  nas  escolas  do  Ensino  Médio,  tanto  no  âmbito  privado  quando  pó  público,  a  fim  de  dotar  os  professores  de  recursos  que
podem  contornar  as  dificuldades  de  aprendizagem  que  prejudicam  o  desempenho  do  alunado.  Os  resultados  demonstram  que  é
perfeitamente  possível  incrementar  a  atuação  do  corpo  docente  da  Física,  levando  à  expansão  do  rendimento  do  processo
ensino-aprendizagem,  além  de  ter  permitido  demonstrar  que  essa  metodologia  proposta  pode  ser  levada  para  outras  matérias  do  Ensino
Médio  para  tornar  essa  fase  da  escolaridade  mais  adequada  às  necessidades  da  sociedade.  Conclui-se  que  a  Educação  brasileira  pode
receber  muitos  incrementos,  partindo  sempre  da  criatividade  do  profissional  que  está  no  interior  da  sala  de  aula,  bem  próximo  dos
problemas  apresentados  pelos  alunos  em  captarem  os  ensinamentos.
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Título: Risco de crédito em cooperativas: estudo de caso no segmento das instituições de ensino superior

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061832064012001P7

Palavra Chave: n.c

Resumo:  O  presente  trabalho  trata  da  análise  do  risco  de  crédito  de  recursos  financeiros  fornecidos  aos  associados  das  cooperativas  de
crédito,  cujo  propósito  é  proporcionar  intermediação  financeira  com  taxas  de  juros  bem  abaixo  daquela  praticada  pelas  instituições
financeiras.  Discutir  a  análise  do  risco  de  crédito  deste  tipo  de  instituição  permitirá  identificar  aquelas  operações  que  geram  maior
risco,  levantando  estratégias  para  as  próximas  concessões  de  crédito;  evitando-se,  assim,  o  risco  de  inadimplência  do  crédito.  A
rentabilidade  depende  da  criação  de  estratégias  para  a  minimização  de  risco  do  retorno  do  recurso  liberado  e  aumento  da  eficiência  dos
créditos  disponibilizados.  Para  tal,  o  presente  trabalho  foi  dividido  em  três  etapas.  A  primeira  etapa  refere-se  ao  Sistema  Financeiro
Nacional,  com  o  objetivo  de  demonstrar  como  nele  estão  inseridas  as  Cooperativas  de  Crédito.  A  segunda  etapa  aborda  o  Sistema  de
Crédito  Cooperativo,  apresenta  de  que  forma  está  estruturado  e  seu  nível  hierárquico.  A  terceira  etapa  trata  do  Sistema  de  Risco  de
Crédito,  na  qual  serão  analisados  o  risco,  gerenciamento  e  os  modelos  de  avaliação  de  crédito.  Neste  trabalho,  foram  analisados  vários
modelos  de  avaliação  de  crédito,  pois  a  grande  vantagem  da  avaliação  de  crédito  é  facilitar  a  compreensão  e  possibilitar  a  tomada  de
decisão,  pois  é  através  dele  que  se  procuram  as  respostas  às  perguntas.  Verificou-se  que  os  modelos  mais  adequados  para  análise  das
Cooperativas  de  Crédito  são  os  Modelos  de  Credit  Scoring  e  o  Credit  Bureau,  nos  quais,  através  de  técnicas  estatísticas  como  a  análise
discriminante  e  regressão  logística,  demonstrou-se  as  características  de  créditos  considerados  de  maior  risco  de  inadimplência.  Os
dados  foram  divididos  em  dois  grupos,  sendo,  melhor  cliente  (inadimplência  até  90  dias)  e  pior  cliente  (inadimplência  após  90  dias).  A
análise  se  baseou  em  identificar  o  pior  cliente,  uma  vez  que  estes  geram  maior  risco  de  inadimplência  e  influenciam  na  gestão
financeira  e  contábil  da  cooperativa.  Mediante  pesquisa,  concluiu-se  que  as  variáveis  mais  relevantes  para  identificar  o  risco  de
inadimplência  foram  a  renda  mensal  bruta  e  o  valor  liberado  na  concessão  de  crédito,  pois  a  maior  concentração  de  risco  de
inadimplência  está  focalizada  em  virtude  de  menor  renda  bruta  mensal  do  cooperado,  aliado  ao  montante  de  crédito  concedido  dentro
de  sua  capacidade  de  pagamento.  Identificou-se,  também,  o  valor  médio  de  R$2.403,70  (dois  mil,  quatrocentos  e  três  reais  e  setenta
centavos)  de  inadimplência  nestas  características.  Para  diminuir  o  risco  de  crédito,  foram  sugeridas  algumas  estratégias  como:
aplicação  completa  dos  Modelos  de  Credit  Scoring,  Credit  Bureau  e  também  utilização  de  garantia  fidejussória,  por  tratar  de
mecanismo  que  proporciona  maior  segurança  e  maior  economia  para  a  cooperativa.
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Código: 1890

Título: A aprendizagem de conteúdos de funções e estatísitca por meio da Modelagem Matemática: 
"Alimentação, questões sobre obesidade e desnutrição

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006442039010001P1

Palavra Chave: modelagem matemática; ensino médio; ensino e aprendizagem

Resumo:  A  presente  dissertação  apresenta  uma  pesquisa  realizada  através  da  adoção  da  Modelagem  Matemática  como  estratégia  de
ensino  e  aprendizagem,  numa  primeira  série  do  Ensino  Médio,  discutindo  o  tema  “Alimentação,  Questões  sobre  Obesidade  e
Desnutrição”.  Propôs  verificar  as  possibilidades  metodológicas  oferecidas  pela  Modelagem  Matemática  para  a  melhoria  da
aprendizagem  dos  conteúdos  de  Funções  e  Estatística.  A  pesquisa  foi  do  tipo  pesquisa-ação  e  teve  uma  abordagem  qualitativa,  baseada
em  questionários  e  observações  das  atividades  desenvolvidas  pelos  alunos.  Os  questionários,  inicial  e  final,  aplicados  aos  alunos,
foram  analisados  e  comparados,  e  as  observações  realizadas  pela  autora  foram  devidamente  registradas  em  pautas  de  observações.  Os
alunos  foram  capazes  de  propor  e  resolver  situações-problema  a  partir  do  tema  proposto  e  assumiram  um  papel  ativo  no  processo  de
ensino  e  aprendizagem.  Como  resultado  da  pesquisa  pode-se  afirmar  que  a  Modelagem  Matemática,  como  estratégia  de  ensino,
possibilitou  a  construção  de  conceitos  matemáticos  relacionados  com  Funções  e  Estatística  e  contribuiu  para  a  melhoria  da
aprendizagem.  As  experiências  de  ensino  com  Modelagem  Matemática  oportunizaram  ao  aluno  o  papel  de  pesquisador  e  ao  professor,
elemento  indispensável  do  processo,  o  papel  de  orientador.
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Título: Uma proposta de introdução de conceitos físicos na 8ª série através do som, e algumas importantes 
curiosidades e aplicações do seu estudo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006442001013076P5

Palavra Chave: aplicação de astronomia, astrobiologia, ensino de física

Resumo:  O  ensino  de  Física  nos  níveis  fundamental  e  médio  apresenta-se,  em  geral,  desarticulado  das  demais  disciplinas  que
compõem  as  ciências  da  natureza,  tais  como  Biologia,  Química  e  Matemática.  Ensinar  Física  através  da  sua  ocorrência  na  natureza,
como  nos  sistemas  funcionais  das  plantas,  dos  animais  e  do  próprio  homem,  torna-a  mais  significativa  para  os  estudantes,
principalmente  nas  oitavas  séries,  pois  permite  introduzir  conceitos  físicos  fundamentais  sem  que  haja  uma  quebra  brusca  de  currículo
em  relação  à  disciplina  de  Ciências  das  séries  anteriores.  Essa  dissertação  de  mestrado  apresenta  uma  proposta  de  introdução  da  Física
para  as  oitavas  séries  através  do  estudo  de  fenômenos  físicos  relacionados  à  produção  e  percepção  de  sons.  Na  perspectiva  de
apresentar  a  Física  inserida  na  natureza,  particularmente  no  próprio  funcionamento  do  corpo  humano,  produzimos  um  painel  sobre  o
processo  da  audição  humana.  O  painel  destaca  os  fenômenos  físicos  responsáveis  pelo  processo  da  audição  que  ocorrem  ao  longo  dos
ouvidos  externo,  médio  e  interno.  Devido  à  riqueza  de  fenômenos  físicos  relacionados  a  esse  sentido,  produzimos  também  um  texto
complementar  ao  painel,  que  traz  explicações  e  comentários  mais  detalhados  e  que  permite  ao  professor,  após  julgar  o  interesse  e  nível
cognitivo  de  seus  alunos,  um  aprofundamento  maior  sobre  o  assunto.  A  produção  do  painel  e  do  texto  complementar,  com  o  objetivo
de  explorar  da  melhor  maneira  a  maior  quantidade  de  fenômenos  físicos  que  ocorrem  no  processo  da  audição  humana,  permite  que
esses  materiais  sejam  adotados  também  por  professores  do  Ensino  Médio  e  na  formação  de  professores  da  área  das  Ciências  Naturais.  
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Título: Políticas Estadual de Educação Especial: limites e possibilidades da integração/ inclusão

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061322003010019P8

Palavra Chave: Educação; Inclusão; Exclusão

Resumo:  O  objeto  de  estudo  deste  trabalho  é  a  Política  Estadual  de  Educação  Especial:  Integração  com  Responsabilidade,  no  tocante  á
avaliação  de  sua  implementação.  Naquela  perspectiva,  levantamos  dados  da  realidade  presente  e  passada,  e  analisamos  o  plano  do
governo  2003/2006  para  observar  se  sua  concepção  filosófica  guarda  sintonia  com  a  da  política  em  foco.  Constatamos  que  sim  e
inferimos  que  nosso  objeto  de  estudo  tem  amplas  possibilidades  de  continuar  na  atual  gestão.  Focalizamos,  também,  a  Educação
Especial  no  cenário  brasileiro  e  registramos  sua  evolução  conceitual.  Pesquisamos  o  pensamento  de  teóricos  diferentes  acerca  de
integração  e  inclusão,  concluindo  serem  esses  princípios  não  só  norteadores  do  desenvolvimento  da  Educação  Especial  inclusiva,  como
também,  principalmente,  indicadores  dos  caminhos  da  escola  de  qualidade  para  todos.  Constatamos  que  a  política  é  conhecida  e  conta
com  a  receptividade  e  crença  dos  entrevistados  na  possibilidade  do  seu  sucesso.  Verificamos,  todavia,  que  tal  êxito  está  condicionado,
dentre  outros  fatores,  á  garantia  de  condições  satisfatórias  ao  desenvolvimento  da  política,  ao  compromisso  do  professor,  a  uma
competente  formação  do  pessoal  envolvido,  ao  apoio  das  famílias.  Outros  achados  da  pesquisa  dizem  respeito  a  lições  consideradas
aprendidas,  como  a  de  que  todos  temos  limitações,  a  integração/inclusão  deve  ser  uma  filosofia  de  vida  e  a  inclusão  exige  uma  escola
aberta  ás  diferenças.  Tais  inferências  nos  levaram  á  discussão  do  conflito  do  professor  entre  crer,  querer  e  saber.  Dessas  discussões,  foi
concluído  que  os  atos  de  crer  e  querer  são  muito  importantes,  mas  não  bastam.  Para  o  sucesso  da  inclusão  é  preciso  estarem
acompanhadas  do  saber.  Por  fim,  o  estudo  possibilitou  extrair  algumas  reflexões  conclusivas,  originadas  do  paralelo  estabelecido  entre
os  achados  da  pesquisa  e  as  hipóteses  levantadas.  Daí,  fizemos  inferências  sobre  os  limites  e  possibilidades  da  Política.  Consideremos
limites:  a  escassez  dos  orçamentos  do  Estado  e  dos  municípios  para  a  Educação  Especial  e  a  inexpressiva  cooperação  financeira  da
União;  a  área  de  abrangência  da  Política,  limitada  á  rede  de  ensino  estadual;  a  inexistência  de  uma  política  de  formação  docente,
envolvendo  as  agências  de  formação  de  professores  de  nível  médio  e  superior,  na  operacionalização  de  um  projeto  pedagógico  que
inclua  a  educação  especial  na  perspectiva  da  constituição  da  escola  inclusiva;  a  insuficiências  dos  recursos  didáticos  necessários  ao
desenvolvimento  eficiente  da  inclusão;  a  resistência  que  ainda  subsiste  nos  núcleos  gestores  das  escolas  e  em  grande  parte  dos
professores  do  ensino  regular;  a  descrença  e  falta  de  apoio  da  maioria  das  famílias.  Como  possibilidades  sobressaem:  a  grande
receptividade  das  pessoas;  o  regime  de  colaboração  Estados/Municípios;  um  programa  continuado  de  formação  de  pessoal;  a  existência
de  equipes  multiprofissionais  para  assessoramento  para  á  ação  de  inclusão;  a  criação  de  um  fundo  ou  fundos  que  assegure(m)  a
manutenção  e  desenvolvimento  da  educação  básica.
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Título: Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: Uma proposta para professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006542001013076P5

Palavra Chave: mecânica quantica, ensino médio, aquisição automática

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  a  elaboração,  aplicação  em  sala  de  aula  e  os  resultados  da  proposta  de  um  curso  introdutório  à
mecânica  quântica  para  futuros  professores  de  ensino  médio.  O  curso  foi  aplicado  na  Universidade  de  Passo  Fundo  como  parte  de  uma
disciplina  do  curso  de  licenciatura  em  Física.  A  proposta  tem  como  marco  teórico  a  teoria  cognitiva  de  Piaget.  O  curso  desenvolvido
faz  uso  sistemático  de  novas  tecnologias  de  comunicação,  com  destaque  para  o  software  Doppelspalt,  utilizado  para  promover  o
aprendizado  significativo  de  alguns  dos  conceitos  mais  básicos  da  mecânica  quântica.  Como  produto  educacional,  foi  produzido
material  instrucional  que  compreende  o  texto  completo  envolvendo  os  conteúdos  abordados  e  os  roteiros  exploratórios  elaborados  e
usados  em  atividades  virtuais.  Com  a  elaboração  do  curso,  espera-se  facilitar  a  inserção  da  mecânica  quântica  no  ensino  médio,  através
de  um  produto  educacional  testado  e  adequado  à  realidade  do  ensino  oferecido  aos  futuros  professores.  A  proposta  leva  em  conta,
também,  as  recomendações  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais,  no  sentido  de  uma  progressiva  inserção  da  física  do  século  XX  no
ensino  médio.
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Título: Uma proposta de um ambiente virtual colaborativo para o ensino de astronomia

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061133078017002P3

Palavra Chave: n.c.

Resumo:  A  Astronomia  é  um  tema  que  pode  oferecer  uma  grande  possibilidade  de  abordagens  para  envolver  o  aluno  em  discussões
científicas.  Entretanto,  há  uma  grande  deficiência  no  conhecimento  do  conteúdo  de  Astronomia,  visto  que  alguns  professores
apresentam  algumas  concepções  equivocadas  mesmo  após  ter  concluído  o  curso  de  graduação.  Os  mesmos  parecem  utilizar  somente
métodos  de  ensino  centrados  no  professor,  cabendo  aos  alunos  uma  posição  passiva,  com  pouca  motivação.  Nesse  contexto,  o
aprendizado  resume-se  a  uma  reprodução  memorizada  do  conteúdo  visto  em  sala  de  aula,  com  pouco  ou  nenhuma  discussão  sobre  os
assuntos  estudados.  O  presente  trabalho  apresenta  o  processo  de  construção  de  um  Ambiente  Virtual  Colaborativo  para  o  Ensino  de
Astronomia  denominado  AstroClass,  que  deverá  ser  utilizado  pela  Escola  Municipal  de  Astronomia  (EMA)  em  suas  atividades  de
complementação  cultural  e  extensão  cultural,  e  pretende  aumentar  a  motivação  do  estudante  utilizando-se  de  concepções
construtivistas  e  interacionistas.  AstroClass  foi  construído  com  base  na  análise  de  ferramentas  atualmente  utilizadas  no  ensino  mediado
por  computador.  Tais  ferramentas  são  categorizadas  de  acordo  com  os  processos  de  autoria  por  elas  suportados,  classificados  como:
autoria  estática,  dinâmica  e  híbrida.  Objetiva-se,  com  isso,  a  melhoria  do  processo  ensino-aprendizagem,  através  de  um  ambiente  que
seja  capaz  de  suportar  atividades  educacionais  baseadas  em  uma  visão  construtivista  do  ensino,  com  recursos  educacionais  que
promovam  os  processos  de  interpretação  de  conteúdos,  incentivando  a  busca  do  conhecimento  e  contribuindo  para  uma  auto-formação
crítica  que  deverá  ser  compartilhada  e  discutida.  Nesta  pesquisa  foram  realizados  dois  estudos  de  caso:  inicialmente  um  estudo  de  caso
com  um  grupo  de  professores  utilizando  um  instrumento  avaliativo,  analisando-se  os  aspectos  relevantes  de  qualidade,  usabilidade  e
eficiência  do  ensino/aprendizagem  do  projeto.  O  segundo  estudo  foi  realizado  com  alunos  de  5º  série  que  além  de  verificar  os  aspectos
utilizados  no  estudo  com  o  grupo  de  professores,  avaliou-se  o  conhecimento  construído  após  o  contato  com  o  ambiente,  através  de  um
questionários  aplicados  antes  e  depois  dos  alunos  utilizarem  o  ambiente.  Os  resultados  comprovam  a  possibilidade  da  utilização  do
AstroClass  como  auxílio  a  uma  melhor  compreensão  de  conhecimentos  relacionados  a  Astronomia,  influenciando  positivamente  a
motivação  do  alunos.
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Título: Concepção e desenvolvimento de uma aplicação multimídia visando à aprendizagem de sistemas de 
numeração

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061133078017002P3

Palavra Chave: sistemas de nulmeração; multimídia; operações aritméticas

Resumo:  A  motivação  para  esse  trabalho  surgiu  da  importância  do  conteúdo  de  Sistemas  de  Numeração  nas  disciplinas  básicas  de
eletrônica  digital,  responsáveis  pelo  funcionamento  dos  microcomputadores.  A  idéia  de  conceber  e  desenvolver  uma  aplicação
multimídia  sobre  esse  conteúdo  surgiu  a  partir  da  experiência  como  docente  no  curso  profissionalizante  Técnico  em  Informática  da
Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  Profª  Maria  Rocha.  O  objetivo  da  aplicação  é  potencializar  a  aprendizagem  deste  conteúdo  e
trabalhar  as  operações  matemáticas  nas  diversas  bases  pelos  alunos  dos  cursos  técnicos  em  Informática.  Foi  incluída  na  aplicação  a
História  da  Matemática,  porque  se  acredita  que  isso  contribui  de  forma  significativa  para  a  real  compreensão  do  conteúdo.  Sistemas  de
Numeração  também  é  trabalhado  na  educação  básica  e  a  aplicação  pode  ser  aproveitada  por  esses  alunos  com  uma  metodologia
apropriada,  pois,  as  relações  entre  um  software  educacional  e  a  aprendizagem  estão,  em  especial,  diretamente  condicionadas  à
metodologia  de  ensino  utilizada  pelo  professor.
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Código: 1896

Título: A Figura do Professor com Contrato Temporário: um estudo de caso no colégio Liceu do Conjunto 
Ceará

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061022001018049P1

Palavra Chave: Professor, Educação

Resumo:  O  objetivo  desta  dissertação  foi  analisar  as  relações  de  trabalho  (precarização,  flexibilização)  do  professor  temporário,  bem
como  seu  cotidiano  profissional  e,  em  contrapartida,  o  papel  da  Secretaria  de  Educação  Básica  do  Ceará  –  SEDUC  frente  ao  contrato
temporário,  tomando  a  realidade  dos  professores  que  lecionam  no  Ensino  Médio  do  Colégio  LICEU  do  Conjunto  Ceará,  em  Fortaleza.
A  pesquisa  qualitativa  busca  entender  como  se  dá  o  processo  das  relações  no  trabalho  exercido  pelo  professor  temporário  no  seu
cotidiano,  enfocando  a  forma  de  tratamento  dada  aos  docentes  em  suas  relações  de  trabalho.  O  método  do  estudo  de  caso  está  fundado
na  análise  intensiva  de  uma  instituição  de  educação  de  ensino  médio,  sustentando-se  com  as  contribuições  teóricas  do  campo  da
educação  e  das  ciências  sociais,  contextualizadas  com  teorias  das  ciências  políticas,  da  Sociologia  da  Educação  e  da  Sociologia  do
Trabalho.  As  mudanças  ocorridas  no  mundo  do  trabalho  e  o  fenômeno  chamado  globalização  ocasionaram  novas  modalidades  de
trabalho.  O  procedimento  metodológico  da  investigação  decorreu  entre  2002  e  2004  e  realizou-se  por  meio  de  pesquisas  bibliográfica,
documental  e  estudo  de  campo,  subsidiadas  por  um  questionário  e  pela  técnica  da  entrevista  semi-estruturada  aplicadas  a  um  conjunto
de  atores  sociais:  23  professores,  o  grupo  gestor  da  escola,  representantes  da  Associação  dos  Professores  do  Estado  do  Ceará  -  APEOC
e  Sindicato  Único  dos  Trabalhadores  da  Educação-  SINDIUTE  e  4  técnicos  do  Centro  Regional  de  Desenvolvimento  da  Educação-
CREDE  e  da  SEDUC.  Os  resultados  elucidaram  a  idéia  de  que  os  professores  com  contrato  temporário  do  Liceu  do  Conjunto  Ceará
exercem  suas  funções  trabalhistas  no  sistema  informal,  sem  carteira  assinada  e  não  têm  seus  direitos  garantidos,  vivenciando  um  forte
processo  de  desvalorização  profissional  em  meio  aos  lemas  preconizados  pelo  sistema  educacional  do  Ceará,  como  “Educação  de
Qualidade  para  Todos  e  Escola  Melhor  e  Vida  Melhor”.  São  professores  que  não  têm  como  opinar  nas  decisões  trabalhistas.  Recebem
seus  salários  atrasados  sem  ter  seus  benefícios  de  direito,  sendo  considerados  como  profissionais  descartáveis,  pois  de  seis  e  seis  meses
são  obrigados  a  mudar  de  escola,  tendo,  assim,  uma  quebra  no  seu  trabalho  docente.  Há  necessidade  de  uma  política  trabalhista  justa
que  valorize  todos  os  trabalhadores,  inclusive  a  classe  dos  professores,  peça  importante  na  garantia  da  qualidade  na  educação.
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Código: 1897

Título: Uma análise dos questionamentos dos alunos nas aulas de números Complexos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006823001011032P4

Palavra Chave: NÚMEROS COMPLEXOS. HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

Resumo:  Este  trabalho  busca  apresentar  uma  contribuição  para  os  estudos  referentes  ao  uso  da  História  da  Matemática  visando  à
melhoria  do  processo  ensino-aprendizagem.  Propõe  que  a  História  da  Matemática  seja  articulada  ao  Ensino  da  Matemática,  como
forma  de  dar  significado  à  disciplina  e  melhorar  a  qualidade  do  processo  de  ensino-aprendizagem.  Nesta  investigação,  o  foco  está  nas
indagações  dos  alunos,  classificadas  em  três  categorias  de  porquês:  o  cronológico,  o  lógico  e  o  pedagógico.  Para  tanto,  investiga-se  o
ensino  dos  números  complexos,  a  partir  das  questões  levantadas  pelos  alunos  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do  Rio
Grande  do  Norte,  em  Natal.  O  trabalho  tem  como  objetivos:  classificar  e  analisar  os  questionamentos  dos  alunos  nas  aulas  de  números
complexos,  da  segunda  série  do  Ensino  Médio,  e  confrontá-los  com  as  categorias  apontadas  por  Jones;  discutir  quais  os  possíveis
encaminhamentos  que  o  professor  de  Matemática  pode  dar  a  estas  questões;  apresentar  os  recursos  de  apoio  ao  professor  no  que  se
refere  à  História  da  Matemática.  Em  seguida,  apresenta  uma  pesquisa  bibliográfica,  buscando  revelar  material  de  apoio  ao  professor,
com  conteúdos  que  articulassem  o  Ensino  da  Matemática  com  a  História  da  Matemática.  Descobrimos  que  os  questionamentos  dos
alunos  referem-se  mais  aos  porquês  pedagógicos  e  que  os  livros  didáticos  pouco  contemplam  outros  aspectos  da  história  e  pouco
dizem  sobre  o  surgimento  e  a  evolução  dos  métodos  de  cálculos  utilizados  por  nós.
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Código: 1898

Título: Estudo técnico e econômico para implantação de técnicas de aproveitamento de águas pluviais  na 
infra-estrutura predial de uma escola municipal do ensino médio e fundamental de Taubaté

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062933021015006P5

Palavra Chave: Aproveitamento de águas pluviais; educação ambiental

Resumo:  O  trabalho  ora  apresentado  tem  por  finalidade  implantar  o  conceito  de  técnica  de  aproveitamento  de  água  de  chuva  nas
instalações  prediais  da  Escola  Municipal  Integral  de  Ensino  Fundamental  “Vereador  Mario  Monteiro  dos  Santos”,  que  funciona  por  um
período  de  12  horas,  totalizando  a  freqüência  diária  de  cerca  de  1500  (mil  e  quinhentos)  alunos  em  dois  períodos,  através  do
aproveitamento  das  águas  pluviais  captadas  nos  telhados.  Para  a  viabilidade  desse  aproveitamento,  a  água  deve  ser  tratada  para  que
possam  ser  retidos  os  sólidos  grosseiros  e  armazenada  para  posterior  utilização,  por  meio  do  acionamento  das  descargas,  para  lavagem
dos  pátios  da  escola  e  regadas  as  áreas  verdes.  A  estimativa  é  de  que,  através  desse  sistema  seja  possível  proporcionar  uma  grande
economia  de  água,  disponibilizando-a  para  fins  mais  nobres,  pois  o  volume  de  água  consumida  na  escola  para  essas  finalidades  é
considerável.  Porém,  o  retorno  maior  somente  será  percebido  após  a  divulgação  do  sistema  e  sua  implantação  em  todas  as  escolas  da
rede  municipal,  que  totalizam  trinta  e  seis  prédios,  com  as  mesmas  características  do  primeiro,  além  das  creches,  que  somam  com  as
escolas  o  total  de  quarenta  e  cinco  prédios.  O  volume  total  de  água  economizada  irá  apresentar  uma  economia  muito  significativa.  O
segundo  aspecto  positivo  desse  sistema,  é  o  impacto  na  questão  da  educação  Ambiental  no  ensino  de  1º  e  2º  Graus,  pois  irá
conscientizar  tanto  os  alunos  como  toda  a  comunidade  atingida  pela  escola,  acerca  da  importância  do  uso  racionado  de  água  potável
paras  fins  mais  nobres  que  a  descarga  em  vaso  sanitário.
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Código: 1899

Título: Oportunidades de Marketing Advindas do Perfil da Oferta de Cursos Superiores e Técnicos e da 
Demanda por Profissionais, de Rio Claro e Microregião

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20062933021015006P5

Palavra Chave: Estratégias de Marketing. Educação Superior e Técnica

Resumo:  Esta  dissertação  busca  investigar  as  oportunidades  de  marketing  advindas  do  perfil  da  oferta  de  profissionais  no  ensino
médio/  técnico  e  superior  e  da  demanda  por  profissionais  nos  negócios  da  indústria,  comércio  e  serviços,  nos  níveis  de  formação
citados  para  Rio  Claro  e  microrregião.  De  natureza  exploratória  e  descritiva,  a  pesquisa  foi  desenvolvida  com  base  em  investigações  já
realizadas  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (TEM),  como  o  Cadastro  Geral  de  Empregados  e  Desempregados  (CAGED)  e
ministério  da  Educação  (MEC),  por  meio  do  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP)  para
levantamento  da  oferta  de  cursos  superiores  e  ensino  médio/  técnicos  nas  regiões  em  estudo.  Como  resultados,  as  oportunidades
encontradas  estão  no  avanço  do  ensino  médio  de  nível  técnico  e  superior  tecnológico  e  a  atratividade  de  Rio  Claro  e  microrregião
como  pólo  de  conhecimento,  atraindo  novos  empreendimentos  em  função  da  oferta  de  profissionais  em  áreas  específicas.  
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Código: 1900

Título: Competências para Promoção e Educação em Saúde na formação de profissionais de nível médio de 
Enfermagem.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061041005015006P0

Palavra Chave: competências, educação profissional e educação em saúde

Resumo:  Na  tentativa  de  dar  conta  das  mudanças  ocorridas  nas  últimas  décadas,  vários  ajustes  educacionais  vêm  sendo  realizados.
Estas  tentativas  têm  em  comum  a  afirmação  de  uma  escolaridade  básica  mais  prolongada  e  a  proposta  de  uma  educação  profissional
mais  abrangente  e,  portanto,  para  além  das  técnicas  de  trabalho.  A  tendência  generalizada  nas  políticas  de  educação  profissional
refere-se  à  opção  por  uma  organização  curricular  com  foco  no  desenvolvimento  de  competências  durante  a  formação  de  profissionais
de  nível  médio  da  área  da  saúde.  Com  uma  definição  mais  específica  das  competências  necessárias  para  estudantes  de  cursos  de  nível
médio  de  Enfermagem,  para  promoção  e  educação  em  saúde,  percebe-se  a  necessidade  de  uma  avaliação  crítica  da  disciplina  Educação
em  Saúde,  proposta  no  plano  de  curso  de  duas  Instituições  de  Educação  Profissional,  pública  e  privada.  Esta  pesquisa  teve  como
objetivo  identificar  o  desenvolvimento  de  competências  para  promoção  e  educação  em  saúde  nas  práticas  curriculares  em  nível  técnico
de  Enfermagem.  A  abordagem  foi  qualitativa,  através  de  um  Estudo  de  Caso,  onde  serviram  como  fonte  de  dados  o  Projeto  Político
Pedagógico,  a  Grade  Curricular,  os  Planos  de  Ensino  da  Instituição  e  os  Referenciais  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Profissional
de  nível  Técnico,  que  foram  submetidos  à  análise  de  conteúdo  temática  documental,  através  da  técnica  de  Blocos  de  Informação,  e  para
a  obtenção  de  maiores  informações,  foi  realizado  também  um  roteiro  de  entrevista  semi-estruturada  com  os  docentes  da  disciplina
Educação  em  Saúde.  Foram  obtidos  dados  significativos,  no  qual  foi  identificado  que  o  sentido  atribuído  às  práticas  curriculares  em
relação  à  Promoção  da  Saúde,  tinha  significados  aproximados  com  a  prevenção.  Surge  a  necessidade  da  abordagem  de  temáticas  como
as  políticas  públicas,  o  histórico  da  saúde  no  Brasil,  o  Sistema  Único  de  Saúde,  o  conceito  ampliado  de  saúde,  além  da  educação  em
saúde  como  bases  para  a  Promoção  da  Saúde.  Através  da  síntese  propositiva  foi  possível  propor  mudanças  nas  competências  propostas
nos  Planos  de  Curso  das  Escolas  envolvidas.  Visando  a  formação  de  profissionais  através  do  desenvolvimento  de  competências,  com
perfil  adequado,  para  atuar  no  modelo  de  promoção  à  saúde,  idealizado,  de  atenção  integral  à  saúde,  atendendo  as  necessidades  do
mercado  de  trabalho,  ressaltando  a  contra-hegemonia  ao  preconizado  atualmente  pelo  SUS.  
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Código: 1901

Título: Números complexos: uma proposta de mudança metodológica para uma aprendizagem significativa no 
ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006223001011032P4

Palavra Chave: Biblioteca Depositaria: Biblioteca Central Zila Mamede

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  proposta  de  mudança  metodológica  para  o  ensinoaprendizagem  dos  números  complexos  no
ensino  médio.  É  fundamentado  nas  indagações  e  dificuldades  dos  alunos,  detectadas  na  sala  de  aula  quanto  ao  ensino  dos  números
complexos,  uma  problematização  do  contexto  do  ensino  da  matemática  -  motivo  da  investigação.  Na  busca  de  uma  aprendizagem
significativa  e  situando  o  trabalho  enquanto  pesquisa,  é  apresentada  uma  reflexão  histórica  da  evolução  do  conceito  dos  números
complexos,  destacando  seus  enfoques  mais  relevantes,  a  saber:  simbólico,  numérico,  geométrico  e  algébrico.  Na  seqüência,  mostra  a
descrição  do  caminho  da  pesquisa  fundamentado  na  metodologia  da  engenharia  didática.  Esta  é  desenvolvida  a  partir  da  utilização  de
suas  quatro  fases,  onde  na  fase  das  análises  preliminares  são  apresentados  dois  levantamentos  de  dados:  o  primeiro  é  com  relação  à
forma  de  apresentação  dos  conteúdos  dos  números  complexos  nos  livros  didáticos  de  matemática  e  o  segundo  é  com  relação  à
entrevista  realizada  com  professores  do  ensino  médio  que  trabalham  com  números  complexos  no  exercício  de  suas  profissões.  Na  fase
da  análise  a  priori  é  apresentado  o  material  preparado  e  organizado  para  ser  utilizado  na  fase  seguinte.  Na  fase  da  experimentação  é
apresentado  o  processo  de  realização,  que  foi  operacionalizado  com  alunos  do  segundo  ano  do  ensino  médio  do  Centro  Federal  de
Educação  Tecnológica  do  Rio  Grande  do  Norte  –  CEFET/RN.  Ao  final,  apresenta,  na  fase  da  análise  a  posteriori  e  validação,  a
revelação  dos  resultados  obtidos  a  partir  das  observações  feitas  na  sala  de  aula  quando  da  realização  da  seqüência  didática,  das  falas
dos  alunos  e  da  coleta  de  dados
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Código: 1902

Título: A História da Borracha na Amazônia e a Química Orgânica: Produção de um vídeo didáticoeducativo 
para o Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006453001010056P9

Palavra Chave: Borracha, Amazônia, Química orgânica, Vídeo didático

Resumo:  O  freqüente  uso  do  vídeo  em  sala  de  aula  tem  exigido,  além  de  mais  qualidade  quanto  à  produção  do  material,  maior  cautela
em  sua  aplicação.  Dentre  os  vídeos  voltados  ao  ensino  de  Química,  pode-se  notar  que,  na  área  de  Orgânica,  há  valorização  da
memorização  e  pouco  é  explorado  em  relação  a  reações  como  a  de  polimerização.  O  principal  objetivo  desse  trabalho  foi  produzir  um
vídeo  didático  e  educativo  que  enfoque  a  Química  Orgânica,  sem  priorizar  a  memorização  de  fórmulas,  destacando  a  formação  de
substâncias  orgânicas  por  meio  de  reações  de  polimerização.  Além  disso,  foi  feita  uma  revisão  de  conceitos  gerais  da  Química  para
servir  como  introdução  ao  estudo  da  Química  Orgânica.  Dessa  maneira,  o  vídeo  "A  história  da  borracha  na  Amazônia  e  a  Química
Orgânica",  que  atende  aos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  visa  colaborar  com  o  combate  à  carência  de  vídeos  dessa  área,
apresentando  um  trabalho  que  mostra  a  realidade  da  borracha  na  Amazônia,  no  Brasil  e  no  mundo,  em  interdisciplinaridade,
principalmente,  com  História,  Geografia,  Biologia  e  Sociologia.  Para  melhor  fundamentar  o  trabalho,  foi  realizado  um  estudo  de
vídeos  produzidos  pela  Sociedade  Brasileira  de  Química  (SBQ),  pela  coleção  Globo  Ciência,  pelo  Telecurso  2000  e  por  programas
governamentais  como  a  TV  Escola,  com  o  intuito  de  verificar  deficiências  quanto  aos  aspectos  didáticos  e  educativos,  sobretudo
quanto  à  ótica  da  Química.  Também  foi  realizada  pesquisa  bibliográfica  referente  à  metodologia  de  utilização  do  vídeo  em  sala  de  aula,
às  reações  orgânicas  de  polimerização,  aos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  à  Lei  de  Direitos  Autorais  da  Constituição
Brasileira,  ao  histórico  de  documentários  destinados  ao  ensino  e  à  influência  da  TV  na  educação.  Assim,  foram  obtidos  subsídios  para
a  confecção  do  roteiro  do  vídeo  didático  que  introduz  a  Química  Orgânica  a  partir  da  polimerização  do  isopreno  na  formação  da
borracha  natural  via  látex,  por  meio  de  imagens  gravadas  na  floresta  amazônica.  Embora  haja  manual  para  utilização  do  vídeo  em  sala
de  aula,  sua  aplicação  não  é  enfoque  do  trabalho.  Apesar  de  ainda  não  termos  avaliado  o  vídeo  sistematicamente,  sua  utilização  tem
apresentado  bons  resultados,  especialmente  em  relação  à  motivação  dos  alunos.
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Título: O Ensino Médio e a Possibilidade de Articulação da Escola com o Trabalho

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006353001010056P9

Palavra Chave: educação politécnica, educação Química Química no Ensino

Resumo:  Este  trabalho  busca  investigar  e  propor  estratégias  para  melhorar  a  compreensão  de  conceitos  científicos  de  Química  pôr
alunos  do  Ensino  Médio.  Uma  dessas  estratégias  consiste  em  pôr  em  prática  projetos  que  enfatizem  a  noção  de  trabalho  como  um
princípio  geral  educacional,  na  perspectiva  da  educação  politécnica.  Entrevistas  (pre  e  pós-projetos)  foram  utilizadas  para  avaliar  os
resultados.  Nas  entrevistas  pós-projetos,  foi  observado  uma  significante  incorporação  de  conceitos  científicos,  assim  como  uma
considerável  melhora  na  interpretação  dos  experimentos.
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Título: A Utilização de Mapas Conceituais no Estudo de Física no Ensino Médio: uma proposta de 
Implementação

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006753001010056P9

Palavra Chave: mapas conceituais, ensino de Física, estratégias

Resumo:  Neste  trabalho  utilizamos  a  estratégia  de  mapas  conceituais  no  estudo  da  física  como  atividade  complementar  às  aulas
expositivas  e  demonstrativas,  visando  a  aprendizagem  significativa  de  Ondulatória,  Acústica  e  Óptica  no  ensino  médio.  Para  aplicação
da  estratégia,  elaboramos  “Mapas  de  Referência”,  os  quais  não  são  propriamente  os  mapas  conceituais  propostos  por  Joseph  Novak,
mas  que  fornecem  uma  noção  inicial  para  utilização  dessa  estratégia.  Para  isso  nos  baseamos  nos  três  tipos  de  recursos  didáticos
propostos  por  Novak  (1996)  para  a  elaboração  de  atividades  com  mapas  conceituais:  1)  Extração  dos  significados  dos  livros  de  texto,
2)  Extração  de  significado  de  trabalhos  de  laboratório  e  3)  Preparação  de  trabalhos  de  exposições  orais.  Nosso  referencial  teórico  foi  a
teoria  da  aprendizagem  significativa  de  David  Ausubel,  a  qual  tem  como  premissa  o  ensino  a  partir  do  conhecimento  prévio  do
aprendiz.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  com  duas  turmas  de  segundo  ano  do  Centro  de  Ensino  Paulo  Freire,  na  cidade  de  Brasília/DF.
Durante  dois  bimestres  trabalhamos  com  vinte  e  cinco  alunos  em  cada  turma,  tanto  na  turma  experimental,  a  qual  submetemos  às
atividades  com  mapas  conceituais,  quanto  na  turma  de  controle,  a  qual  desenvolvemos  métodos  tradicionais,  como:  resenhas,  resolução
de  problemas  e  exercícios  formais  de  física.  Para  identificarmos  as  concepções  dos  alunos  sobre  os  temas  a  serem  estudados,  aplicamos
um  teste  de  concepções  alternativas,  que  nos  possibilitou  conhecer  melhor  o  nível  conceitual  das  turmas.  A  partir  de  uma  análise
qualitativa  dos  mapas  elaborados  pelos  alunos  foi  possível  identificar  deficiências  conceituais  dos  mesmos.  Em  nosso  estudo,
percebemos  que  os  mapas  conceituais  elaborados  pelos  alunos  no  final  do  semestre  foram  qualitativamente  superiores  aos  primeiros
mapas,  demonstrando  maior  facilidade  dos  alunos  em  expor  organizadamente  suas  idéias,  elaborar  proposições  e  conclusões.  Os
resultados  quantitativos  também  apontam  para  uma  melhoria  estatisticamente  significativa  no  desempenho  dos  alunos  do  grupo
experimental,  quando  comparado  aos  estudantes  da  turma  de  controle.  A  aprovação  em  utilizar  essa  estratégia  foi  comprovada  pelo
questionário  que  aplicamos  ao  final  da  pesquisa.  Os  diversos  textos  produzidos  sobre  os  mapas  conceituais  e  sua  utilização,  os
exemplos  de  mapas  elaborados,  por  nós  e  pelos  alunos,  sobre  ondulatória,  acústica  e  óptica,  bem  como  os  testes  e  questionários
aplicados  nesta  pesquisa  fazem  parte  dessa  dissertação  como  um  produto  educacional  a  ser  utilizado  por  professores  e  alunos.
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Título: Utilizando a pesquisa - ação para ensinar quimica nuclear no ensino médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061433078017002P3

Palavra Chave: N.C

Resumo:  O  presente  trabalho  partiu  da  nossa  preocupação  em  relação  ao  desinteresse  dos  alunos  pela  disciplina  de  Química.  O  método
de  trabalho  que  nos  era  proposto  a  ser  desenvolvido  de  forma  tradicional/conteudista  e  considerando  os  resultados  negativos,  obtidos
ao  longo  dos  anos  de  experiência  como  professor  resultou  nesta  pesquisa.  Desta  forma,  buscamos  comprovar  a  ineficácia  de  um
trabalho  desenvolvido  de  uma  forma  tradicional  de  abordagem  de  conteúdos  e  apresentar  uma  metodologia  de  ensino  diferenciada
através  da  pesquisa-ação,  no  qual  professor  e  aluno  participam  de  modo  investigativo  podendo  facilitar  a  compreensão  dos  conteúdos.
Apresentando  dados  atualizados  da  crise  educacional,  nos  quais  estão  incluídos:  despreparo  do  educador;  desinteresse  dos  alunos;
desestrutura  escolar,  a  pesquisa-ação  presta-se  como  guia  de  ensino-aprendizagem,  propondo  a  interação  entre  aluno  e  professor,
independentes  das  condições  que  lhes  são  proposta.  Buscamos  com  este  trabalho  demonstrar  que  a  metodologia  da  pesquisa-ação
estabelecida  na  interação  aluno  e  professor,  na  valorização  do  conhecimento  prévio,  e  criatividade  dos  alunos  contribuiu  com
resultados  positivos  no  ensino  e  aprendizagem.  Enfatizando  uma  melhor  compreensão  e  atitude  dos  alunos  frente  aos  conteúdos
abordados  e  a  utilização  dos  mesmos  em  seu  cotidiano.
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Título: Física dentro da Tecnologia: Uma introdução ao Eletromagnetismo através de um Disco Rígido

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006842001013076P5

Palavra Chave: tecnologia, eletromagnetismo, ensino médio

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  proposta  de  atividades  desenvolvidas,  no  terceiro  ano  do  Ensino  Médio,  a  qual  explora  a
tecnologia  que  nos  rodeia.  Consideramos  as  especificidades  dessa  série,  quanto  ao  desenvolvimento  cognitivo  do  aluno  e  quanto  ao
que  é  proposto  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio.  O  tema  escolhido  foi  estudar  o  Eletromagnetismo  Clássico  a
partir  do  funcionamento  de  um  disco  rígido  (HD)  de  computador.  Abordamos  este  tema  de  forma  interdisciplinar,  possibilitando  a
técnica  da  Reconciliação  Integrativa,  segundo  a  teoria  de  aprendizagem  de  David  Ausubel,  por  meio  da  desmontagem  e  remontagem
de  um  disco  rígido.  A  partir  de  um  HD,  trabalhamos  os  conceitos  de  campo  eletromagnético  e  a  relação  entre  este  campo  e  a  corrente
elétrica,  o  que  possibilitou  relacionar  os  conceitos  teóricos  a  algumas  aplicações  atuais.  O  trabalho  foi  desenvolvido  em  uma  turma  de
terceiro  ano  regular  e  em  uma  turma  de  educação  para  jovens  e  adultos.  O  nível  de  satisfação  dos  estudantes,  em  ambos  os  casos,  foi
muito  bom,  apesar  das  realidades  e  dos  graus  de  dificuldade  para  realização  do  trabalho  serem  distintos.  Com  o  objetivo  de  facilitar  a
aplicabilidade  desta  proposta  por  outros  professores  e  de  garantir  material  viável  e  acessível  a  todas  as  escolas,  com  bons  resultados
experimentais,  apresentamos  uma  descrição  detalhada  dos  procedimentos  que  realizamos,  incluindo  um  TEXTO  DE  APOIO  AO
PROFESSOR.
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Título: Módulo de Ensino de Mecânica Newtoniana com Uso de Abordagem CTS - Histórica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006253001010056P9

Palavra Chave: Ensino de Física; material didático

Resumo:  Este  trabalho  foi  motivado  por  uma  crença  na  possibilidade  de  redução  das  dificuldades  enfrentadas  por  alunos  do  primeiro
ano  do  Ensino  Médio  para  aprender  Mecânica  Newtoniana.  Com  base  na  idéia  de  que  as  abordagens  CTS  (Ciência,  Tecnologia  e
Sociedade)  e  HFS  (História,  Filosofia  e  Sociologia  da  Ciência)  contribuem  para  o  aprendizado  de  ciências,  foi  criada  uma  abordagem
com  elementos  presentes  nas  duas,  qual  seja,  CTS-Histórica,  e  a  partir  dela  foi  produzido  um  material  didático.  Chamamos  este
material  de  Módulo  de  Ensino,  o  organizamos  em  dois  CDs  com  apresentações  em  Power  Point  e  em  dois  textos  de  apoio  e
produzimos  um  manual  para  o  professor.  O  objetivo  principal  deste  trabalho  é  desenvolver  um  material  que,  a  partir  de  um  contexto
social  e  histórico,  auxilie  professores  de  Física  a  ensinar  Mecânica  Clássica.  Para  tanto,  usou-se  o  tema  gerador  “Satélites”  para  a
construção  do  Módulo  e  trabalhou-se  os  conceitos  Físicos  inerentes  à  questão.  As  apresentações  em  CD  começam  com  o  conceito  de
satélites,  suas  funções  e  tipos.  Para  que  os  alunos  entendam  como  essas  máquinas  são  colocadas  em  órbita,  há  necessidade  de  um
embasamento  com  a  Teoria  da  Gravitação  Universal.  Isto  é  feito  ainda  no  CD  01  com  o  uso  da  história  da  ciência,  desde  a  Física
aristotélica,  passando  pelos  trabalhos  de  Tycho  Brahe,  Kepler  e  Galileu,  até  a  Mecânica  Newtoniana.  O  segundo  CD  contextualiza
historicamente  a  invenção  dos  satélites,  abordando  a  Revolução  Russa,  a  Primeira  e  a  Segunda  Guerra  Mundial  e,  finalmente,  a  Guerra
Fria  quando  ocorreu,  na  corrida  espacial,  a  invenção  dos  primeiros  satélites.  A  apresentação  neste  CD  termina  com  a  queda  do  Muro
de  Berlim  e  o  fim  da  União  Soviética.  Ambos  os  CDs  propõem  contextualização  e  interdisciplinaridade.  Uma  vez  pronto  este  material
didático,  surgiu  a  necessidade  de  se  avaliar  o  impacto  que  ele  causaria  no  ensino  de  Física.  Para  tanto,  dois  professores  dessa  disciplina
receberam  o  Módulo  para  avaliação.  A  coleta  de  dados  para  a  pesquisa  foi  feita  com  utilização  de  uma  entrevista  semi-estruturada.  A
avaliação  dos  professores  sinalizou  uma  boa  aceitação  do  Módulo  de  Ensino  e  a  existência  da  intenção  de  levá-lo  para  a  sala  de  aula.
Os  professores  entrevistados  também  apresentaram  algumas  sugestões  para  o  material,  bem  como  outras  formas  de  usá-lo.
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Título: Automação de procedimentos administrativos como  ferramenta de gestão escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061112001015009P1

Palavra Chave: Automação digital; Gestão de ensino; Estratégia.

Resumo:  Este  trabalho  discute  a  importância  do  processo  de  automação  digital  na  gestão  escolar.  Tem  por  objetivo  propor  sub-rotinas
para  consolidar  um  modelo  de  programa  (software)  que  auxilie  uma  gerência  de  ensino  a  desempenhar  suas  atividades  administrativas
de  forma  mais  eficiente  e  eficaz,  a  fim  de  satisfazer  seus  estudantes  (clientes).  Como  modelo  para  estudo  selecionou-se  a  gerência  de
ensino  da  unidade  descentralizada  de  uma  organização  que  oferece  cursos  diferentes  em  suas  duas  unidades  localizadas  em  uma
mesma  cidade.  Essas  unidades  utilizam  um  programa  (software)  que  cadastra  dados  de:  alunos,  servidores,  notas,  freqüências,
ocorrências,  turmas,  horários,  cursos  entre  outros.  Na  unidade  descentralizada  a  gerência  de  ensino  estrutura-se  nas  coordenações  do
Ensino  Médio,  do  Ensino  Técnico,  do  Ensino  Superior,  de  Registro  Escolar,  de  Apoio  ao  Ensino  e  Técnico-Pedagógica.  Essa  gerência
lida  com:  a  falta  de  motivação,  de  comprometimento  e  de  iniciativa  de  alguns  funcionários;  coordenadores  inexperientes  em  gestão;
insuficiente  número  de  funcionários,  causando  sobrecarga  e  acúmulo  de  tarefas.  Diante  desses  problemas  básicos  e  utilizando-se  o
software  já  utilizado  na  organização,  propõe-se  automatizar  os  procedimentos  administrativos  das  atividades  meio  e  de  gestão,
desempenhados  pela  gerência  de  ensino,  como  estratégia  para  torná-la  mais  produtiva.  Como  referencial  teórico  pesquisou-se  sobre
administração,  planejamento  estratégico,  estratégia  empresarial,  teorias  comportamentais,  cultura  organizacional,  comunicação
administrativa,  gestão  de  serviços,  gestão  da  produção,  gestão  da  informação,  gestão  da  qualidade  e  certificação  ISO  9000.  Em
pesquisa  de  campo,  utilizando-se  questionários  e  entrevistas  com  gerentes  e  respectivos  colaboradores,  fez-se  levantamento:  do
ambiente  institucional,  software  utilizado,  fatores  críticos  que  demandam  automação,  modelos  de  requerimentos  de  alunos,  atividades
administrativas  desempenhadas  pela  gerência  sem  e  com  o  uso  do  software  e  itens  do  plano  estratégico.  Obteve-se  que:  a  instituição
utiliza  instalações  físicas  adequadas  e  oferece  aos  estudantes,  cursos  de  nível  médio,  técnico  e  superior;  a  estrutura  organizacional  da
gerência  contempla  as  funções  de  gerente,  coordenador,  professor,  administrativo  e  bolsista;  para  o  desempenho  de  algumas  atividades
administrativas  a  gerência  de  ensino  utiliza-se  diversos  tipos  diferentes  de  pastas  com  documentos;  estas  pastas  estão  armazenadas  em
vários  armários;  o  software  disponibiliza  vários  tipos  de  relatórios  estatísticos  para  os  gestores.  A  partir  dos  dados  coletados  foram
organizados,  padronizados  e  otimizados:  os  dados  dos  documentos  contidos  nas  pastas;  as  atividades  e  deslocamentos  utilizados  para  a
realização  de  tarefas  administrativas  desempenhadas  sem  e  com  a  utilização  do  software;  e  aqueles  necessários  ao  atendimento  das
opções  dos  modelos  de  requerimentos  dos  alunos.  Como  proposta  de  automação  desses  dados,  foram  sugeridas  sub-rotinas  que  gerem
novos  relatórios  e  automatizem  atividades  de  gestão.  Observou-se  então,  que  a  automação  reduz  o  número  de  documentos  impressos,
pastas,  armários,  material  de  expediente,  tarefas,  deslocamentos  e  talentos  humanos  assim  como,  permite  a  criação  de  novos  relatórios,
evita  as  perdas  temporárias  e  extravios  na  entrega  de  documentos,  aumenta  a  segurança  dos  dados,  reduz  o  tempo  de  atendimento  aos
requerimentos  dos  estudantes,  reduz  fatores  críticos  (requerimentos,  relatórios  dentre  outros),  simplifica  a  rotina  de  trabalho,  aplica
orientações  do  plano  estratégico  e  executa  ações  de  gestão.
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Título: Uma seqüência de ensino para o estudo dos logaritmos usando a Engenharia Didática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006842039010001P1

Palavra Chave: Engenharia didática ; Seqüência de ensino ; Logaritmos

Resumo:  Esta  pesquisa  propõe  verificar  a  utilização  de  uma  seqüência  didática,  elaborada  segundo  as  etapas  da  Engenharia  Didática,
com  problemas  que  privilegiam  situações  reais  incentivando  à  pesquisa  e  atividades  relacionadas  ao  surgimento  dos  logaritmos,
contribuindo  para  a  construção  e  compreensão  do  conceito  de  logaritmo  por  parte  dos  alunos.  O  estudo  está  fundamentado  na  didática
da  matemática  que  se  preocupa  com  resultados  de  experiências  em  sala  de  aula,  relativas  ao  ensino  e  aprendizagem  de  conteúdos
matemáticos.  A  metodologia  utilizada  segue  os  princípios  da  Engenharia  Didática,  a  qual  se  justifica  pelo  fato  de  se  tratar  de  uma
concepção  que  dá  importância  tanto  a  dimensão  teórica,  como  experimental  da  pesquisa  e  cuja  finalidade  é  analisar  as  situações
didáticas,  objeto  de  estudo  da  educação  matemática.  As  atividades  da  seqüência  foram  elaboradas  visando  a  participação  dos  alunos  da
1ª  série  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Militar  de  Santa  Maria-RS  na  construção  do  conceito  de  logaritmo.  Nesse  trabalho,  foram
analisadas  as  produções  de  27  (vinte  e  sete)  alunos,  organizados  em  trios.  Pode-se  inferir  a  partir  das  análises  a  posteriori,  que  as
atividades  da  seqüência  contribuíram  para  a  aquisição  do  conceito  de  logaritmo.  Os  resultados  obtidos  também  revelam  que  as  aulas
realizadas  no  laboratório  de  informática,  com  auxílio  do  software  Winplot,  facilitaram  a  construção  dos  gráficos,  permitindo  o
desenvolvimento  de  competências  para  a  interpretação  dos  mesmos,  bem  como  a  compreensão  da  função  logarítmica  como  inversa  da
função  exponencial.  Ainda,  as  atividades  da  seqüência  de  ensino  envolveram  situações  que  tornaram  a  aprendizagem  do  conceito  de
logaritmo  mais  significativo,  possibilitando  aos  alunos  utilizarem-se  desse  conceito  para  o  entendimento  de  fenômenos  do  mundo  real.
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Título: Critérios para Avaliação de Livros didáticos de Química para o Ensino Médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006153001010056P9

Palavra Chave: livro-didático, critérios de avaliação

Resumo:  O  livro  didático,  por  sua  grande  influência  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  apresenta  importante  papel  no  ensino
formal.  Sua  escolha  deve  ser  feita  de  forma  criteriosa,  considerando  diferentes  aspectos  relacionados  a  sua  abordagem  didática  e  ao
contexto  de  seus  alunos  e  escola.  Todavia,  os  professores  normalmente  não  se  sentem  bem  preparados  e  orientados  para  o  exercício
dessa  função.  Assim  sendo,  este  trabalho  tem  como  objetivo  propor  um  instrumento  que  auxilie  o  professor  a  analisar  e  a  avaliar  o
Livro  Didático  de  Química  –  LDQ  –  para  o  Ensino  Médio,  por  meio  de  critérios  apresentados  na  literatura.  Para  tal,  são  apresentadas
discussões  sobre  o  livro  didático  que  versam  sobre  sua  evolução  histórica  e  suas  diversas  funções.  Desta  forma,  justifica-se  a  real
necessidade  de  se  apresentar  um  instrumento  de  avaliação  de  LDQ.  Inicialmente,  foi  realizado  um  levantamento  das  concepções  dos
professores  de  Química  do  Ensino  Médio  do  Distrito  Federal  sobre  os  critérios  aplicados  por  eles  na  escolha  dos  livros  a  serem
adotados.  A  análise  dos  resultados  dessa  avaliação  indicou  que  os  educadores  não  utilizam  critérios  fundamentados  em  pesquisas  na
área  de  ensino  de  Ciências  para  escolha  do  LDQ,  prevalecendo  fatores  subjetivos,  tais  como  conteúdo,  exercícios  e  preço.  A  partir  da
análise  da  realidade  dos  professores  e  da  pesquisa  na  literatura,  em  ensino  de  Química  e  sobre  livros  didáticos,  para  avaliação  de  LDQs
destinados  ao  Ensino  Médio,  estabeleceu-se  um  conjunto  de  critérios  relacionados  aos  seguintes  aspectos:  imagens,aspectos
gráfico-editoriais  e  textuais,  linguagem,  livro  do  professor,  atividades  experimentais,  aspectos  históricos  relacionados  à  construção  do
conhecimento,  abordagem  de  aspectos  sociais,  contextualização  dos  conceitos  e  conteúdos  da  Química  e  abordagem  metodológica  do
conteúdo  químico.Tais  critérios  de  avaliação  foram  organizados  na  Planilha  para  Avaliação  de  Livros  Didáticos  de  Química  –
PLANLDQ  –  desenvolvida  no  Windows  Excell,  também  compatível  com  plataforma  Linux,  gerando  um  instrumento  auto-explicativo.
Buscou-se,  com  a  PLANLDQ,  desenvolver  um  instrumento  simples  que  facilite  a  manipulação  e  a  compilação  dos  dados  pelo
avaliador.  Por  meio  da  PLANLDQ,  espera-se  que  os  professores  de  Ensino  Médio  obtenham  um  conjunto  de  informações
significativas  e  concretas,  que  possibilite  uma  análise  criteriosa  e  consciente  dos  LDs  disponíveis.  Além  disso,  esse  instrumento  tem,
também,  a  função  de  exercitar  o  professor  a  olhar  de  forma  mais  crítica  para  o  LDQ.  Pretende-se,  assim,  que  o  manual  didático
escolhido  dessa  avaliação  seja  coerente  com  os  objetivos  educacionais  e  que  propicie  condições  para  formação  de  cidadãos  autônomos,
críticos  e  participativos.
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Título: Conhecimentos prévios dos alunos do ensino médio sobre estrutura de ecossistemas: um estudo sobre 
cadeia alimentar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061733078017002P3

Palavra Chave: N.C

Resumo:  Destaca-se  a  influência  dos  conhecimentos  prévios  no  processo  de  ensinoaprendizagem,  apresentado-os  como  ponto  de
partida  às  atividades  de  ensino.  Tendo  como  pressuposto  que  o  conhecimento  é  sempre  fruto  de  experiências  anteriores  do  sujeito,  para
compreender  a  relevância  da  cadeia  alimentar,  o  estudante  apóia-se  em  concepções  anteriores  construídas,  manifestadas  na  sua  maneira
de  produzir  sentido.  É  importante  considerar  que  aquele  que  aprende  deverá  encontrar-se  em  condições  de  exceder  o  edifício
constituído  pelos  conhecimentos  prévios,  sejam  estes  originados  no  seu  cotidiano  ou  de  situações  anteriores  de  ensino.  A  fim  de
conhecer  quais  são  os  conhecimentos  prévios  de  origem  cotidiana  dos  estudantes  acerca  dos  conhecimentos  relacionados  aos
conteúdos  de  Cadeia  Alimentar,  optouse  pelo  uso  de  um  questionário  impresso,  contendo  três  questões  abertas,  numa  investigação  do
tipo  qualiquantitativa  com  79  estudantes  de  uma  Escola  de  Ensino  Médio  da  Rede  de  Ensino  Pública  Estadual  da  Cidade  de  São  Paulo,
em  2005.  Para  a  análise  das  respostas,  recorreu-se  à  análise  de  conteúdo,  cujo  objetivo  foi  identificar  os  conhecimentos  prévios  de
origem  cotidiana,  com  vistas  a  criar  condições  e  apontar  possibilidades  de  passagem  dos  conhecimentos  prévios  de  origem  cotidiana
para  conhecimentos  científicos.  A  análise  evidenciou  que  os  conhecimentos  prévios  dos  estudantes  se  apresentavam  carregados  de
equívocos  sobre  cadeias  e  teias  alimentares,  requerendo  dos  educadores  atenção  redobrada  durante  o  processo  de
ensino-aprendizagem.  Os  dados  mostraram  ainda,  a  prevalência  dos  conhecimentos  cotidianos  sobre  os  conhecimentos  científicos,  de
modo  a  afetar  a  aprendizagem  dos  últimos  no  que  diz  respeito  aos  estudos  sobre  cadeia  alimentar,  o  que  se  configura  como  um  desafio
para  novas  perspectivas  do  ensino  dos  conteúdos  de  Ecologia,  tendo  como  meta  a  aprendizagem  significativa.  
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Título: A Física e a Sociedade na TV

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006531022014002P0

Palavra Chave: abordagem CTS - atividades investigativas - força magnética

Resumo:  Nesta  dissertação  de  mestrado,  apresentaremos  e  analisaremos  as  principais  características  de  um  Produto  Educacional,
estruturado  no  formato  de  uma  Unidade  Didática  destinada  ao  estudo  do  eletromagnetismo  para  o  ensino  médio.  Utilizando  a  TV  como
tema  organizador,  propomos  criar  uma  abordagem  interdisciplinar  dos  diferentes  aspectos  da  inserção  deste  aparato  tecnológico  em
nossa  sociedade.  Nos  capítulos  iniciais  desta  dissertação,  faremos  uma  revisão  bibliográfica  dos  referenciais  históricos,  filosóficos  e
pedagógicos,  que  utilizamos  para  a  elaboração  deste  Produto.  Em  seguida,  analisaremos  os  pressupostos  metodológicos  sobre  a
utilização  de  “atividades  investigativas”  e  os  aspectos  de  uma  abordagem  CTS  (Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade),  que  também
adotamos  na  confecção  deste  material.  Posteriormente  apresentaremos  as  principais  características  deste  produto  educacional,  sua
relevância  para  a  sociedade  e  o  detalhamento  de  sua  estrutura.  Elaboramos  também  um  roteiro  destinado  aos  professores  do  ensino
médio,  contendo  as  principais  estratégias  desenvolvidas  com  a  finalidade  de  inseri-las  no  cotidiano  de  nossa  sala  de  aula.  Este  produto
educacional  pretende  ser  uma  contribuição  no  formato  da  apresentação  de  temas  com  elevado  grau  de  especificidade  e  de  difícil
abordagem  no  ensino  médio,  como  é  o  caso  do  estudo  de  forças  em  cargas  elétricas  no  interior  de  campos  magnéticos.  No  apêndice
desta  dissertação  é  apresentada  a  integra  deste  produto  educacional,  que  foi  idealizado  tendo  como  motivador  a  criação  do  Sistema
Brasileiro  de  TV  Digital  Terrestre  (SBTVD-T).  Propomos,  neste  material,  a  criação  de  um  “Fórum  Nacional  da  TV”,  onde  serão
levantadas  controvérsias  sobre  a  forma  de  utilização  e  produção  desta  nova  tecnologia  em  nossa  sociedade.  Este  fórum  será  composto
de  mesas  redondas,  oficinas  e  conferências  com  o  objetivo  de  instrumentalizar  os  estudantes  na  tomada  de  decisão  das  controvérsias
que  serão  levantadas.  Os  conceitos  físicos  nascerão  como  conseqüência  da  necessidade  do  entendimento  do  funcionamento  deste
aparato  tecnológico.

Data Pesquisa: 11/2/2009

Autor: Sidnei Percia da Penha

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 11/2/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2006 Eixos Secundário:

Pagina 1.912 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1913

Título: Concepção de uma seqüência de ensino para o estudo da semelhança: do empírico ao dedutivo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061533005010030P9

Palavra Chave: Semelhança, homotetia, transformações, congruência, provas

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  é  investigar  como  o  conceito  de  figuras  semelhantes  pode  ser  apresentado  de  maneira  significativa
e  motivadora  a  alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio,  de  modo  que  a  prova  seja  parte  integrante  desse  processo.  Procuramos  responder
às  questões  de  pesquisa:  Como  se  dá  a  transição  da  geometria  concreta  para  a  espaço-gráfica  no  contexto  das  figuras  semelhantes?
Como  ocorre  a  passagem  das  validações  empíricas  para  as  dedutivas  nesse  contexto?  Para  isto,  por  meio  da  metodologia  da  Engenharia
Didática,  desenvolvemos  uma  seqüência  didática  formada  por  três  blocos,  sendo  que  no  primeiro  e  segundo  trabalhamos  com
validações  empíricas,  utilizando  materiais  concretos  e  um  ambiente  informatizado  e,  no  terceiro  bloco  com  validações  dedutivas,
utilizando  o  papel  e  lápis.  Empregamos  em  nossa  pesquisa,  os  pressupostos  teóricos  de  Parsysz  para  o  ensino  da  Geometria,  onde  ele
destaca  quatro  etapas  do  desenvolvimento  do  pensamento  geométrico;  as  idéias  de  Balacheff  sobre  processos  de  validações  de  provas,
destacando-se  as  provas  pragmáticas  e  a  prova  intelectual  e  com  as  idéias  de  Freudenthal  que  propõe  para  o  ensino  da  demonstração
uma  organização  local.  Os  resultados  da  experimentação  apontam  indícios  que  a  geometria  concreta  com  a  manipulação  de  vários
objetos  estimulou  os  alunos  no  processo  de  investigação  e  a  descobrir  regularidades  que  os  levassem  à  idéia  do  conceito  de
semelhança,  contribuindo  assim,  no  reconhecimento  de  propriedades  implícitas  nas  figuras  dadas  pelo  dinamismo  do  software
Cabri-Géomètre.  Além  disso,  o  trabalho  feito  com  as  validações  empíricas  foi  importante  para  que  os  alunos  se  apropriassem  do
conceito  de  semelhança,  despertando  neles  a  importância  de  justificar  os  seus  resultados  e  preparando-os  para  o  processo  das
validações  dedutivas,  sendo  que  neste  processo  observa-se  uma  evolução  na  estrutura  das  provas  apresentadas.
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resultados de aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20061353001010056P9

Palavra Chave: atividades experimentais, aprendizagem significativa

Resumo:  Neste  projeto  inserimos  atividades  experimentais  ao  longo  das  aulas  expositivas  com  o  intuito  de  promover  a  integração
teoria-prática,  visando  a  aprendizagem  significativa  de  conteúdos  de  Física  em  nível  médio.  Para  tanto,  produzimos  material  de  apoio
do  tipo  manual  de  atividades  experimentais,  contendo  roteiros  com  textos  básicos  sobre  os  fundamentos  teóricos  relativos  aos  temas
tratados  nas  aulas  e  uma  orientação  sobre  os  procedimentos  a  serem  desenvolvidos  para  a  realização  das  atividades  experimentais,
dentro  da  perspectiva  de  promoção  da  integração  teoria-prática.  O  referencial  teórico  deste  trabalho  foi  o  da  teoria  de  aprendizagem
significativa  de  David  Ausubel,  a  qual  tem  como  característica  principal  levar  em  conta,  de  forma  sistemática,  o  conhecimento  prévio
do  aprendiz.  O  estudo  foi  realizado  com  duas  turmas  do  segundo  ano  do  Centro  de  Ensino  Médio  4  de  Ceilândia,  DF,  sendo  que  uma
delas,  o  grupo  experimental,  com  23  alunos,  foi  submetido  ao  tratamento  e  a  outra,  o  grupo  de  controle,  com  28  alunos,  foi  submetida
às  aulas  expositivas  tradicionais.  O  estudo  foi  implementado  durante  o  segundo  semestre  de  2005.  Os  resultados  nos  mostram  que  os
alunos  do  grupo  experimental  apresentaram  melhor  desempenho  do  que  os  alunos  do  grupo  de  controle,  o  que  nos  faz  crer  que  o
tratamento  aplicado  facilitou  a  aprendizagem  significativa  dos  conceitos  físicos  abordados.  A  metodologia  de  tomada  de  dados
incorporou  observação  participativa,  avaliações  escritas  ao  longo  do  semestre  e  um  questionário  de  opinião.  O  produto  educacional
produzido  como  decorrência  deste  trabalho,  será  disponibilizado  aos  professores  interessados,  com  intuito  de  auxiliá-los  na  sua  prática
pedagógica,  está  incluído  em  um  CD-ROM  e  integra  esta  dissertação.  Sistematizar  o  ensino,  priorizando  a  forma  de  organização  do
conhecimento,  incorporando  as  atividades  experimentais,  trabalhadas  em  termos  de  situações-problema  a  resolver,  nos  parece  uma
estratégia  efetiva  para  a  promoção  da  aprendizagem  significativa  de  conceitos  físicos  em  nível  de  ensino  médio.  
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Código: 1915

Título: Análise da organização do trabalho,  saúde e qualidade de vida dos professores das escolas estaduais de 
Coronel Fabriciano-MG

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063832077017001P8

Palavra Chave: organização do trabalho; qualidade de vida;escolas estaduais

Resumo:  Neste  estudo  foi  desenvolvida  uma  análise  que  levou  à  compreensão  da  relação  entre  a  organização  do  trabalho,  saúde  e
qualidade  de  vida  dos  docentes  de  quatro  escolas  estaduais  do  ensino  fundamental  e  médio  localizadas  no  município  de  Coronel
Fabriciano.  A  atenção  esteve  focada  nos  fatores  que  contribuem  para  a  “sobrecarga  de  trabalho”,  e  nas  inter-relações  destes  com  os
problemas  de  saúde  e  qualidade  de  vida  de  acordo  com  as  percepções  relatadas  pelos  professores.  Para  a  coleta  de  dados  foram
utilizados  dois  questionários,  sendo  um  para  levantamento  da  organização  do  trabalho  e  saúde  e  o  outro  relacionado  à  qualidade  de
vida  (WHOQOL-bref).  Diante  do  quadro  atual  constatou-se  que:  os  professores  acabam  por  assumir  jornadas  longas  de  trabalho,
enfrentando  dificuldades  determinadas  por  deficiências  materiais;  desvalorização  social  e  econômica;  políticas  educacionais  impostas;
sem  que  os  professores,  muitas  vezes,  participem  das  discussões;  excesso  de  alunos  na  turma,  dentre  outros  fatores.  A  diversidade  dos
problemas  enfrentados  no  trabalho  afetam  o  desempenho  profissional,  a  saúde  física  e  mental  destes  profissionais  e  contribuem  para  a
depreciação  da  percepção  de  qualidade  de  vida  nos  diversos  domínios  avaliados:  físico,  psicológico,  relações  sociais  e  meio  ambiente.
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Título: Física no cotidiano: da cozinha para a sala de aula – relato de uma experiência didática no município de 
Limoeiro do Norte (CE)

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007323001011032P4

Palavra Chave: Contextualização. Cotidiano. Física Térmica. Cozinha.

Resumo:  O  Ensino  Médio  brasileiro  vem  passando  por  importantes  transformações.  Partindo  da  legislação  em  vigor  e  de  outros
documentos  oficiais  que  subsidiam  essas  mudanças,  essa  pesquisa  focaliza  a  noção  de  contextualização,  discutindo  as  possibilidades  de
um  Ensino  de  Física  contextualizado  ao  ambiente  de  uma  cozinha.  Em  virtude  das  dificuldades  apresentadas  pelos  alunos  de
estabelecerem  relações  dos  conteúdos  apreendidos  em  sala  de  aula  com  suas  vivências  e  experiências  no  cotidiano,  propusemos  a
elaboração  e  a  aplicação  de  uma  Unidade  Didática  que  teve  como  ponto  de  partida  uma  análise  feita  através  de  um  questionário  inicial.
A  Unidade  foi  elaborada  com  base  na  proposta  do  GREF  (Grupo  de  Reelaboração  do  Ensino  de  Física)  para  um  curso  de  Física
Térmica,  e  envolveu  situações  do  cotidiano  dos  alunos,  particularmente  atividades  que  buscavam  relacionar  os  conteúdos  trabalhados
em  sala  com  o  contexto  de  uma  cozinha.  A  Unidade  foi  aplicada  numa  turma  da  segunda  série  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública
do  município  de  Limoeiro  do  Norte  (CE).  A  avaliação  da  experiência  permite  afirmar  que  a  contextualização  é  um  desafio  a  ser
perseguido,  no  intuito  de  que  os  estudantes  possam  olhar  a  Física  de  maneira  mais  crítica,  compreendendo  que  essa  disciplina  é
relevante  para  nós  e  está  presente  em  todo  o  mundo  ao  nosso  redor.
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Título: Educação e comunicação: a atualização das novas tecnologias  por adolescentes  em ambiente escolar

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007532077017001P8

Palavra Chave: tecnologias;comunicação;conhecimento;adolescentes;internet

Resumo:  A  utilização  de  novas  tecnologias  e  o  uso  de  computadores  conectados  à  Internet  estão  presentes  em  todos  os  segmentos  da
sociedade.  Esta  presença  tem  transformado,  irreversivelmente,  a  forma  como  as  pessoas  pensam,  agem  e  se  relacionam  com  as  outras.
Essas  mudanças  provêm  da  rapidez  com  que  são  disponibilizadas  e  processadas  as  informações.  O  comunicar  parece  interconectar  e
aproximar  indivíduos,  fazendo  aflorar  percepções  e  situações  vividas  no  cotidiano,  que  podem  interferir  na  prática  escolar.  Dessa
forma,  esse  estudo  envolveu  adolescentes  que  têm  acesso  a  esses  novos  equipamentos,  os  quais  têm  influenciado  na  maneira  de  se
comunicar  e  informar  dentro  e  fora  da  escola.  Portanto,  sua  implicação,  no  contexto  escolar,  foi  analisada  nesta  pesquisa,  cujos  sujeitos
investigados  foram  alunos  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular.  O  objetivo  foi  o  de  investigar  a  influência  das  novas  tecnologias
(computador  e  Internet)  no  cotidiano  dos  adolescentes  e  sua  utilização  no  processo  educacional.  Foi  utilizado,  como  instrumento  de
pesquisa,  um  questionário,  aplicado  aos  adolescentes.  Dentre  as  questões  de  estudo  tivemos:  a  Internet  e  o  computador  são
considerados  ferramentas  a  serviço  do  conhecimento?  Como  é  que  vem  sendo  utilizada  a  Internet  pelos  adolescentes,  e  como  a
utilizam  na  educação?  Após  a  análise  dos  dados,  foi  possível  observar  que:  os  adolescentes  percebem  a  utilização  do  computador  e  da
Internet  como  fonte  de  informação  e  sua  utilidade  como  pesquisa.  No  que  diz  respeito  à  indagação  da  utilização  do  computador  e  da
Internet  como  forma  de  aproximar  ou  afastar  as  pessoas  do  meio  ambiente,  os  adolescentes,  em  maior  percentual,  enfatizaram  que
essas  tecnologias  afastam  as  pessoas  do  meio  ambiente,  pois  o  equipamento  causa  vício  para  aqueles  que  não  têm  um  autocontrole  de
sua  utilização,  distanciando  do  meio  ambiente  natural.  Finalizando,  os  adolescentes  percebem  as  novas  tecnologias  como  ferramenta  a
serviço  do  conhecimento.
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Título: Uma introdução de tópicos de Física Moderna no Ensino Médio
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Palavra Chave: Física Moderna, Ensino Médio, Ensino/Aprendizagem

Resumo:  O  presente  trabalho  consiste  em  um  relato  de  experiência  sobre  o  desenvolvimento  e  a  aplicação  de  tópicos  de  Física
Moderna  no  Ensino  Médio.  Este  trabalho  foi  realizado  sob  diferentes  aspectos  a  fim  de  analisar  como  a  Física  Moderna  é  abordada  no
Ensino  Médio,  o  que  os  livros  didáticos  apresentam  sobre  este  assunto,  o  desenvolvimento  de  um  módulo  didático  e  a  sua  aplicação  em
sala  de  aula.  Em  um  primeiro  momento  realizou-se  uma  investigação  com  professores  do  Ensino  Médio  de  Santa  Maria/RS  e  região,
por  meio  de  um  questionário  cujas  perguntas  estavam  direcionadas  ao  Ensino/Aprendizagem  de  Física  Moderna.  A  partir  das  respostas
dos  professores,  fez-se  uma  análise  nos  livros  didáticos  mais  utilizados  pelos  mesmos  e  nos  currículos  básicos  das  escolas  onde
trabalham.  Logo  a  seguir  desenvolveu-se  um  Módulo  Didático  com  tópicos  introdutórios  de  Física  Moderna  para  o  Ensino  Médio  que
foi  fundamentado  a  partir  dos  livros  didáticos  avaliados,  de  módulos  didáticos  digitais  e  de  materiais  de  revistas  científicas.  Este
módulo  apresenta  uma  linguagem  simples  e  questionamentos  relacionados  ao  dia-a-dia  do  aluno,  instigando  sua  investigação  científica.
Finalmente,  foi  aplicado  este  módulo  didático  a  uma  turma  préselecionada  de  alunos  da  segunda  série  do  Ensino  Médio  da  Escola
Estadual  Cilon  Rosa  de  Santa  Maria  –RS.  O  módulo  didático  foi  dividido  em  cinco  (05)  aulas  e  apresentado  em  quatro  (04)  encontros,
para  os  quais  foram  utilizados  além  de  aulas  expositivas,  módulos  didáticos  virtuais,  recortes  de  jornais  e  debates  sobre  os  temas
trabalhados.  Este  trabalho  demonstrou  o  interesse  dos  professores  por  temas  relacionados  à  Física  Moderna,  assim  como  o  grande
empenho  por  parte  dos  alunos  nas  atividades  desenvolvidas.
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Título: Argumentação e prova: análise de argumentos geométricos de alunos da educação básica.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007133005010030P9

Palavra Chave: Argumentação e Prova, Geometria, Educação Básica

Resumo:  No  ano  de  2005  teve  início,  na  PUC/SP,  um  projeto  de  pesquisa  com  objetivo  de  investigar  a  presença,  o  ensino  e  a
aprendizagem  de  provas  na  matemática  da  Educação  Básica;  esse  projeto  gerou  1998  protocolos  com  atividades  de  geometria  e,  o
mesmo  número  de  protocolos  com  atividades  de  álgebra,  realizados  por  alunos  de  8ª  série  do  Ensino  Fundamental  e  por  alunos  de  1ª
série  do  Ensino  Médio.  Sendo  participante  desse  projeto,  aproveitei  para  estruturar  minha  dissertação  e  a  direcionei  às  atividades  de
geometria,  procurando  fazer  um  levantamento  das  concepções  sobre  argumentos  e  provas  geométricas  dos  alunos  envolvidos.  Visando
uma  análise  mais  detalhada  dos  protocolos,  dos  1998  produzidos,  foi  extraída  uma  amostra  menor  com  50  deles;  também  selecionei
para  investigação,  duas  questões  que  solicitavam  aos  alunos,  a  apresentação  de  uma  resposta  e  de  uma  justificativa  à  resposta  dada.
Das  produções  dos  alunos  que  compõem  a  amostra  menor,  foram  realizadas:  uma  análise  quantitativa  determinando  a  freqüência  das
respostas  e  das  justificativas  e  uma  análise  qualitativa,  focando  os  argumentos  apresentados,  os  conhecimentos  específicos  e  os
processos  cognitivos  mobilizados.  Buscando  confirmar  ou  refutar  as  conjeturas  levantadas  nas  análises  anteriores,  foram  entrevistados
sete  alunos,  fechando  assim  a  investigação  da  amostra  menor.  Na  seqüência,  analisei  os  dados  da  amostra  maior,  dos  1998  protocolos;
a  análise  foi  realizada  em  dois  momentos:  no  primeiro,  a  partir  de  uma  organização  em  tabelas,  ela  se  fundamentou  nas  freqüências  das
respostas  e  das  justificativas;  no  segundo  momento,  a  análise  se  apoiou  em  três  tratamentos  dos  dados,  realizados  pelo  software
estatístico  multidimensional  CHIC.  Encerro  a  dissertação  com  um  capítulo  para  as  conclusões.  Antecipo  que  as  resoluções  dos  alunos
ficaram  aquém  do  desejável,  para  ilustrar,  ressalto  que  os  protocolos  apresentaram  um  desempenho  entre  dois  extremos:  26,3%,
tipicamente  alunos  de  1o  ano  do  ensino  médio,  não  responderam  nem  justificaram  nenhuma  das  questões;  um  pequeno  grupo  de  1,9%
da  amostra,  tipicamente  de  alunos  de  8a  série,  apresentou  respostas  corretas,  acompanhadas  de  justificativas  pertinentes,  a  ambas  as
questões.  Ainda,  de  modo  geral,  o  desempenho  dos  alunos  de  8a  série  foi  melhor  do  que  o  dos  alunos  do  1o  ano  do  ensino  médio.  No
último  capítulo,  faço  uma  síntese  das  constatações  e  conjeturas  que  integram  a  pesquisa  e  algumas  indicações  para  o  desenvolvimento
do  tema  
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Título: Aprendizagem Cooperativa no Ensino de Química: uma proposta de abordagem em sala de aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007653001010056P9

Palavra Chave: Aprendizagem Cooperativa; Ensino de Ciências

Resumo:  O  presente  trabalho  insere-se  no  contexto  do  Mestrado  Profissional  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ensino  de  Ciências
da  Universidade  de  Brasília,  especificamente  na  linha  de  pesquisa  Ensino  de  Química:  Concepções  e  Processo  Ensino-Aprendizagem.
Teve  como  objetivo  desenvolver  uma  estratégia  de  ensino-aprendizagem  baseada  nos  pressupostos  teórico-metodológicos  da
Aprendizagem  Cooperativa  (AC),  visando  proporcionar  condições  de  melhor  aprendizagem  de  conteúdos  químicos,  contribuir  na
formação  para  o  exercício  da  cidadania  e  estimular  atitudes  cooperativas  nos  contextos  escolar  e  social.  Foram  utilizados  os  princípios
norteadores  da  investigação-ação.  A  análise  desenvolveu-se  a  partir  dos  registros  das  ações  dos  estudantes,  organizados  em  Grupos
Cooperativos,  no  período  de  agosto  a  setembro  de  2007,  feitos  em  diário  de  campo  durante  as  aulas  programadas  em  um  Plano  de
Unidade  de  Química.  Aulas  foram  gravadas  em  filmagem  digital  e  analisadas  em  grade  criada  em  consonância  com  os  pressupostos  da
AC.  Todas  as  informações  coletadas  durante  o  processo  foram  comparadas  com  os  dados  do  QSC  e  com  as  informações  adquiridas
sobre  o  contexto  escolar.  A  pesquisa  foi  desenvolvida  em  uma  escola  de  Ensino  Médio  do  Distrito  Federal  –  DF,  na  qual  foram
detectados  o  baixo  desempenho,  a  desmotivação  e  o  alto  índice  de  reprovação  em  Química,  creditando-se  parcela  desse  problema  à
abordagem  dita  convencional  de  ensino  de  Química.  Abordagem  vinculada  às  relações  e  experiências  da  vida  acadêmica  dos
professores,  ratificada  na  Graduação,  formação  inicial  na  qual  as  ferramentas  necessárias  para  lidar  com  o  dinâmico  processo
ensino-aprendizagem  não  são  desenvolvidas  a  contento.  Na  abordagem  da  Aprendizagem  Cooperativa,  proporcionam-se  aos
estudantes  oportunidades  de  trabalhar  e  interagir  com  seus  colegas,  de  aprender  ao  fazer,  de  ser  agentes  no  processo
ensino-aprendizagem,  preenchendo  uma  lacuna  deixada  pela  falta  de  participação  discente  na  abordagem  convencional.  Para  realizar  a
presente  pesquisa,  estruturou-se,  com  base  na  abordagem  proposta  na  AC,  um  Plano  de  Unidade  no  qual  se  destacou  o  compromisso  de
negociação  de  significados  envolvendo  os  objetos  de  conhecimento  da  Química,  prezando-se  pela  formação  integral  dos  alunos,
estando  aí  inseridas  as  questões  éticas  que  envolvem  a  cidadania.  Como  fruto  dessa  pesquisa,  foi  elaborado,  como  proposição  esperada
de  um  Mestrado  Profissional,  um  texto  de  apoio  a  professores,  com  a  explicitação  teórico-metodológica  do  método  da  AC.  Em
contraposição  ao  trabalho  como  organização  dos  estudantes  em  sala  de  aula  denominada  “grupo  tradicional”,  apresenta-se  uma
experiência  de  trabalho  no  âmbito  de  grupos  cooperativos.  
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Título: Uma seqüência de ensino para o estudo de progressões geométricas via fractais.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073733005010030P9

Palavra Chave: Fractais

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  é  investigar  o  aprendizado  de  Progressões  Geométricas  via  fractais  e  as  suas  influências  sobre  a
construção  do  conhecimento  deste  assunto.  A  partir  deste  objetivo  emergem  as  nossas  questões  de  pesquisa:  Como  a  utilização  dos
fractais  pode  ser  motivadora  na  percepção  da  autosemelhança?  Como  a  auto-semelhança  pode  contribuir  no  processo  de  generalização
das  fórmulas  da  progressão  geométrica  para  alunos  do  Ensino  Médio?  Para  isto,  desenvolvemos  uma  seqüência  de  ensino,  utilizando
alguns  elementos  da  metodologia  de  pesquisa  denominada  engenharia  didática.  A  seqüência  concebida  é  constituída  por  três  blocos,
sendo  que  no  primeiro,  trabalhamos  a  construção  de  fractais;  no  segundo  utilizamos  a  Geometria  Dinâmica  para  representá-los;  e  no
terceiro  enfocamos  as  generalizações.  Empregamos  em  nossa  pesquisa  os  pressupostos  teóricos  de  Parzysz  para  o  ensino  de  geometria,
no  que  concerne  aos  seus  quatro  níveis  de  desenvolvimento  do  pensamento  geométrico;  as  idéias  de  Machado  que  sugere  na
construção  de  um  objeto  geométrico  uma  articulação  entre  quatro  processos:  percepção,  construção  física,  representação  e  organização
conceitual;  as  situações  de  resoluções  de  problemas  para  desenvolvimento  de  conceitos  significativos  propostas  por  Vergnaud;  e
também  a  Geometria  Dinâmica  para  incentivar  o  espírito  investigativo  do  aluno.  A  análise  dos  resultados  obtidos  na  aplicação  da
seqüência  didática  mostrou  que  a  construção,  a  manipulação  e  a  observação  levam  à  percepção  da  auto-semelhança,  esta,  por  sua  vez,
facilita  o  processo  de  generalização  dos  elementos  matemáticos  que  compõem  o  estudo  de  Progressões  Geométricas.  Não  obstante,  o
número  de  alunos  utilizado  na  seqüência  (22  duplas)  nos  trouxe  grandes  dificuldades  na  aplicação  das  atividades,  porém,  refletiu  um
ambiente  semelhante  ao  encontrado  em  sala  de  aula.
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Título: Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073733005010030P9

Palavra Chave: Astronomia, Ensino Médio, Ensino de Física

Resumo:  Este  trabalho  relata  as  atividades  desenvolvidas  na  disciplina  de  Física  em  duas  turmas  de  Ensino  Médio  de  uma  escola
particular  de  Porto  Alegre.  Esses  alunos  tiveram  a  oportunidade  de  estudar,  no  último  semestre  do  curso,  um  assunto  interessante,  atual
e  sempre  na  moda  -  a  Astronomia  -  incluída  recentemente  no  currículo  de  Física  da  escola.  O  conteúdo  foi  organizado  em  três
módulos,  tendo  como  tema  geral  “O  Sistema  Solar”.  O  Módulo  1  foi  chamado  de  “Os  Planetas  e  Corpos  Menores  do  Sistema  Solar,  e
inclui  Histórico  da  Astronomia,  Leis  de  Kepler,  Gravitação,  e  Características  dos  Planetas,  Asteróides  e  Cometas.  O  Módulo  2  foi
concebido  sob  o  título  “Interação  Sol  –  Terra  –  Lua”  e  nele  estão  conteúdos  como  Fases  da  Lua,  Eclipses,  Marés,  Estações  do  Ano,
Movimento  Aparente  dos  Astros  e  Auroras.  No  Módulo  3,  com  título  “Estrutura  e  Evolução  do  Sol”,  são  abordados  assuntos  como
Formação  do  Sol  e  do  Sistema  Solar,  Características  do  Sol  e  noções  básicas  de  Evolução  Estelar.  Os  três  módulos  juntos  cobrem  uma
diversidade  de  conteúdos  de  astronomia  significativamente  maior  do  que  os  normalmente  encontrados  em  livros  didáticos  para  o
Ensino  Médio.  Utilizamos  a  nosso  favor  a  pré-disposição  do  aluno  a  aprender  Astronomia,  o  que,  de  acordo  com  Ausubel  e  Novak,  é
um  facilitador  da  aprendizagem.  A  interação  dos  conteúdos  com  a  realidade  social  que,  segundo  Novak,  é  item  indispensável  para  a
aprendizagem,  também  esteve  presente,  visto  que  a  Astronomia  é  assunto  abordado  diariamente  nos  meios  de  comunicação  e  está
presente  no  dia-a-dia  das  pessoas.  A  influência  dos  eventos  astronômicos  na  vida  cotidiana  permite  relacionarmos  a  teoria  com  a
prática,  contribuindo  também  para  uma  assimilação  mais  efetiva  dos  conhecimentos.  A  relação  entre  a  experiência  do  aluno  e  a  teoria  a
ser  aprendida  serviu  de  base  para  o  presente  trabalho.  No  planejamento  das  atividades  procuramos  sempre  priorizar  a  interação  social
entre  o  professor  e  os  alunos  e  entre  os  alunos  entre  si,  pois,  segundo  Vygotsky,  é  na  socialização  que  ocorre  a  aprendizagem.  A
comparação  dos  resultados  de  questionários  realizados  antes  das  aulas  (pré-testes),  com  aqueles  realizados  após  as  aulas  (pós-testes)
mostrou  um  aumento  significativo  no  número  de  acertos,  indicando  uma  evolução  real  no  grau  de  conhecimento  dos  alunos  sobre  os
assuntos  abordados.  O  produto  final  foi  a  elaboração  de  um  texto  de  apoio  contendo  as  atividades  desenvolvidas,  sugestões  de  sítios  da
internet  com  simulações  e  exercícios  para  serem  aplicados  em  sala  de  aula.
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Título: O Uso de Apresentações em Slides e de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na Perspectiva de 
Promoção da Aprendizagem Significativa de Conteúdos de Colisões em Nível de Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073733005010030P9

Palavra Chave: aprendizagem significativa, ambiente virtual de aprendizagem

Resumo:  Este  trabalho  trata  da  construção  e  da  aplicação  de  um  material  instrucional,  que  aborda  o  tópico  de  Colisões,  elaborado  com
o  objetivo  de  promover  o  processo  de  aprendizagem  significativa,  utilizando  as  novas  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação.
Este  material  foi  aplicado  em  uma  turma  da  primeira  série  do  ensino  médio,  no  início  do  segundo  semestre  de  2006,  no  Centro
Educacional  Dimensão,  na  cidade  satélite  do  Guará,  em  Brasília,  DF.  Para  a  construção  deste  material  nos  fundamentamos  nos
resultados  de  pesquisas  já  realizadas  na  área  e  especialmente  na  teoria  da  aprendizagem  significativa  de  David  Ausubel.  Utilizamos
ainda,  de  forma  complementar,  o  referencial  teórico  dos  campos  conceituais  de  Gèrard  Vergnaud.  Fazem  parte  do  material  produzido
uma  série  de  aulas  em  slides  e  um  conjunto  de  atividades  que  podem  ser  utilizadas  em  um  ambiente  virtual  Moodle.  Juntamente  com  a
construção  deste  material  produzimos  algumas  animações  também  visando  facilitar  o  processo  de  aprendizagem  significativa.  Estas
animações  fazem  parte  de  alguns  slides  e  de  atividades  do  ambiente  virtual.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  o  de  investigar  a  hipótese  de
que  as  novas  tecnologias  da  informação  e  da  comunicação,  utilizadas  como  recurso  instrucional,  elaborado  tendo  em  vista  o  processo
da  aprendizagem  significativa,  seriam  capazes  de  viabilizar  tal  tipo  de  aprendizagem,  de  forma  mais  eficaz  do  que  os  recursos
tradicionais.  Os  resultados  encontrados,  após  a  análise  dos  dados  coletados  por  meio  da  aplicação  de  pré  e  pós  teste,  e  teste
complementar  de  retenção,  aplicado  aos  mesmos  alunos  um  ano  após  o  tratamento,  nos  permitem  inferir  que  houve  aprendizagem
significativa.  A  receptividade  dos  alunos,  analisada  por  meio  de  seus  depoimentos,  com  relação  ao  novo  material  instrucional  também
foi  considerada  satisfatória.
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Título: Polinômios no ensino médio: uma investigação em livros didáticos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071433005010030P9

Palavra Chave: Polinômio, Função, Livro Didático, Ensino-Aprendizagem

Resumo:  Nosso  trabalho  investiga  se  os  tópicos  polinômios  e  funções  são  arti-culados,  em  livros  didáticos  de  Matemática  destinados
ao  Ensino  Médio  bra-sileiro.  Para  tanto,  pesquisamos  o  tema  na  literatura  didática  disponível,  em  documentos  oficiais,  em  dissertações
e  teses  defendidas  no  Brasil  e  em  arti-gos  de  congressos  internacionais.  Nossa  análise  investigou  três  das  onze  coleções  de  Matemática
aprovadas  em  2005  pelo  Programa  Nacional  do  Li-vro  para  o  Ensino  Médio  do  Ministério  da  Educação  e  Cultura.  Examinamos  o
tratamento  expositivo  e  o  corpo  de  exercícios  dessas  três  coleções.  Quanto  ao  tratamento  expositivo,  investigamos  como  os  assuntos
polinômios  e  fun-ção  polinomial  são  tratados,  e  como  são  relacionados,  se  este  for  o  caso.  Quanto  ao  corpo  de  exercícios,  buscamos
observar  se  as  coleções  dão  a  cada  exercício  o  tratamento  de  polinômio  ou  de  função  polinomial.  Concluí-mos  que  duas  das  coleções
não  articulam  os  temas  no  tratamento  expositivo  nem  no  corpo  de  exercícios,  enquanto  que  a  terceira  coleção  esboça  tal  arti-culação  no
plano  expositivo  e  desenvolve-a  com  algum  detalhe  em  seu  corpo  de  exercícios.
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Título: Tecnologias Computacionais Como Recurso Complementar no Ensino de Física Térmica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007142001013076P5

Palavra Chave: Novas tecnologias

Resumo:  O  ensino  de  Física  no  Brasil  passa  por  muitas  dificuldades.  Cabe  ao  professor  a  tarefa  de  buscar  novas  metodologias  de
ensino  para  tornar  as  aulas  mais  interativas  e  atraentes  para  os  alunos,  como  forma  de  despertar  maior  gosto  pela  aprendizagem  das
ciências  em  geral.  É  imprescindível  também  desenvolver  o  poder  de  crítica  dos  alunos  na  formação  de  conceitos  através  da
socialização  entre  alunos  e  professores  e  da  interação  com  o  meio  em  que  o  aluno  vive,  sempre  visando  à  obtenção  de  uma
aprendizagem  potencialmente  significativa.  Diante  deste  quadro  e  embasados  nas  teorias  de  mediação  e  de  interação  social  de  Vigotski
e  na  teoria  de  aprendizagem  significativa  de  Ausubel  e  Novak,  buscou-se  desenvolver  atividades  em  Física  Térmica  utilizando
modelagens  computacionais  criadas  com  os  programas  Modellus  e  Excel  como  recurso  complementar  às  aulas  de  Física.  Também
foram  produzidos  gifs  animados  não  interativos  explorando  algumas  situações  e  um  hipertexto,  incluindo  textos  de  apoio  utilizados,
principalmente,  como  recurso  de  pesquisa  extraclasse.  Este  projeto  foi  aplicado  ao  longo  dos  meses  de  março  a  agosto  de  2006  em  três
escolas  particulares  de  Porto  Alegre:  Colégio  São  José  de  Murialdo,  Colégio  Santa  Inês  e  Escola  Maria  Goretti,  envolvendo  seis
turmas  de  segundo  ano  do  Ensino  Médio,  em  um  total  de  182  alunos.  O  material  elaborado  abordou  os  tópicos  sobre  termometria,
dilatação  térmica,  calorimetria,  curvas  de  aquecimento,  processos  de  transmissão  do  calor,  gases  ideais  e  termodinâmica.  Os  conteúdos
foram  organizados  em  sete  módulos  didáticos,  com  a  seguinte  estrutura:  um  texto  de  apoio,  as  modelagens  utilizadas,  um  guia  de
atividades  com  orientações  para  sua  utilização  e  questionamentos  acerca  do  conteúdo.  Em  todos  os  módulos  foi  incluída  uma  seção
denominada  Física  no  Cotidiano,  com  questões  que  buscam  relacionar  os  assuntos  trabalhados  no  ambiente  escolar  com  situações
vivenciadas  pelo  aluno  no  seu  dia-a-dia.  As  atividades  eram  trabalhadas  em  duplas  ou  em  trios  de  alunos,  o  que  promoveu  uma  maior
interação  social  e  trocas  de  experiências  na  construção  do  conhecimento;  ao  professor  cabia  o  papel  de  mediador  da  atividade.  O
material  instrucional  foi  sendo  disponibilizado,  gradualmente,  em  CD-ROM  e  em  página  da  Web  das  escolas  com  o  objetivo  de  fazer
com  que  os  alunos  se  detivessem  em  cada  um  dos  módulos  de  forma  a  alcançar  um  amadurecimento  no  conteúdo  correspondente.  O
produto  deste  trabalho  será  publicado  na  série  Hipermídias  de  Apoio  ao  Professor  de  Física,  para  que  outros  professores  possam
utilizá-lo  com  seus  alunos.  
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Título: Análise da Astronomia Kepleriana no Ensino Médio: A História da Ciência a Favor da Aprendizagem

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007531022014002P0

Palavra Chave: sistema de mundo, mudança conceitual, história da ciência

Resumo:  Neste  trabalho  procuramos  traçar  uma  linha  histórica  entre  os  principais  sistemas  de  mundo  da  antiguidade  até  o  sistema  de
Kepler,  desenvolvido  na  chamada  astronomia  kepleriana.  O  objetivo  desta  dissertaçãoé  o  de  demonstrar  como  a  história  da  ciência
pode  ser  usada  a  favor  de  uma  aprendizagem  significativa,  desde  que  possua  um  marco  teórico  bem  definido.  Não  se  trata  de  uma
análise  astronômica  ou  matemática  das  Leis  de  Kepler,  mas  de  um  estudo  histórico.  Portanto,  centralizou-se  a  narrativa  no
desenvolvimento  dos  modelos,  seus  aperfeiçoamentos,  as  quebras  de  paradigma  e  as  revoluções  científicas  produzidas.  Outro  objetivo
do  texto  é  o  de  a  todo  momento  traçar  paralelos  entre  a  forma  como  a  ciência  se  desenvolve  e  a  forma  como  o  aprendizado  do
estudante  é  construído,  sempre  na  tentativa  de  desmistificar  a  ciência  e  seus  personagens,  relacionando  as  influências  dos  vários
aspectos  da  sociedade  com  o  pensamento  científico.  Ao  final  analisam-se  dois  textos  históricos  retirados  de  manuais  didáticos,  para
verificar  em  que  medida  corroboram  ou  não  a  proposta  desta  dissertação.  
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Título: Uma seqüência de ensino usando o programa WINPLOT: em busca de uma aprendizagem autônoma do
aluno
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Palavra Chave: Transf. gráficas.Winplot. Seqüências de ensino. Melhorias

Resumo:  Esta  pesquisa  tem  como  objetivos  analisar  as  contribuições  do  Winplot  para  a  melhoria  da  qualidade  do  ensino  e  da
aprendizagem  de  funções  reais,  com  enfoque  nas  transformações  gráficas,  bem  como  analisar  a  influência  da  interatividade,  tanto  com
o  programa  quanto  com  os  colegas,  no  despertar  de  habilidades  como  autonomia,  criticidade  e  criatividade.  A  pesquisa  foi  realizada
com  14  alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Militar  de  Santa  Maria  (CMSM).  A  metodologia  utilizada  seguiu  alguns  passos
da  Engenharia  Didática.  Foi  elaborada  uma  seqüência  de  ensino,  baseada  em  5  sessões,  cada  uma  relacionada  a  um  tipo  de  função  real
(afim,  quadrática,  exponencial,  logarítmica  e  trigonométrica)  e  a  uma  situação  envolvendo  o  Planeta  Terra,  associada  à  Geografia  e
Física.  Os  estudos  preliminares  mostraram  que  os  alunos  pesquisados  têm  acesso  ao  computador,  porém,  o  usam  basicamente  para  o
lazer.  Por  outro  lado,  os  PCNs  orientam  que  a  formação  do  aluno  deve  contemplar  o  acesso  às  novas  tecnologias,  de  modo  a  prepará-lo
para  o  mundo  do  trabalho,  que  espera  cidadãos  críticos  e  autônomos.  Para  isso,  a  aula  precisa  ser  mais  reflexiva  e  participativa,  ao
invés  de  simplesmente  informativa.  Da  análise  dos  resultados  (atividades  propostas,  relatórios,  entrevista,  observações)  concluiu-se
que  o  trabalho  em  dupla  é  importante  durante  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  pois  gera  ambiente  de  discussão,  reflexão  e
argumentação  que,  por  sua  vez,  desenvolve  a  criticidade  do  aluno.  A  curto  prazo,  o  uso  do  Winplot  possibilitou  que  os  alunos
inferissem  e  comprovassem  suas  asserções,  diminuindo  a  dependência  da  figura  do  professor.
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Palavra Chave: Currículos, Álgebra, Ensino Fundamental, Práticas Docentes

Resumo:  O  presente  trabalho,  que  se  insere  no  grupo  de  pesquisa  “Inovações  Curriculares  nos  Ensinos  Fundamental  e  Médio”,
composto  por  alunos  de  mestrado  e  de  doutorado  do  Programa  de  Estudos  Pós-Graduados  em  Educação  Matemática,  tem  como
objetivo  identificar  como  a  Álgebra  aparece  nos  currículos  do  ensino  fundamental  nos  últimos  50  anos  e  realizar  uma  análise
comparativa  entre  os  documentos  oficiais  que  guiam  a  composição  curricular  de  Matemática  no  Ensino  Fundamental  nas  últimas
décadas  e  o  depoimento  de  professores  que  atuam  na  rede  pública  e  particular.  Inicialmente,  para  o  embasamento  teórico,
apresentamos,  por  meio  de  revisão  bibliográfica,  as  proposições  de  alguns  autores  que  discutem  o  ensino  de  Álgebra.  Em  seguida,
investigamos  quais  as  recomendações  curriculares  relativas  ao  ensino  da  Álgebra,  por  meio  de  pesquisa  documental,  relatando  e
comparando  as  indicações  dos  Guias  Curriculares,  das  Propostas  Curriculares  e  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Finalmente,
por  meio  de  aplicação  de  questionários  a  um  grupo  de  professores  que  atuam  na  rede  pública  municipal  e  estadual  de  São  Paulo,  em
turmas  dos  três  últimos  anos  do  Ensino  Fundamental,  buscamos  identificar  a  visão  dos  professores  sobre  o  tema  Álgebra  e  o  que
revelam  em  relação  à  Álgebra  que  ensinam  a  seus  alunos.  Os  resultados  apontam  que  os  professores  consideram,  em  sua  maioria,  a
Álgebra  como  um  elemento  importante  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  de  generalização,  abstração,  interpretação,  mas  que
encontram  severas  dificuldades  justamente  no  desenvolvimento  dessas  habilidades.  Os  problemas  mais  freqüentes  apontados  são:
incompreensão  no  uso  de  letras  e  barreiras  para  generalizar  e  abstrair.  Corroboram  essas  dificuldades  aspectos  como  a  forte  crença  no
valor  cultural  dos  conteúdos  como  o  aspecto  da  aprendizagem  mais  valorizado  pelos  professores;  a  visão  estruturalista  da  Álgebra  e  a
mecanização  como  a  técnica  mais  presente  nas  respostas.  Os  PCN  são  apontados  como  os  materiais  mais  utilizados  na  preparação  das
aulas,  embora  haja  aspectos  altamente  enfatizados  nesse  documento  que  pouco  são  citados  pelos  professores,  o  que  denota,
historicamente,  a  falta  de  um  maior  envolvimento  dos  professores  em  questões  curriculares,  bem  como  a  necessidade  de  existir  um
maior  preparo  dos  docentes  para  que  haja  um  envolvimento  consciente  e  uma  reflexão  crítica  na  construção  do  currículo.

Data Pesquisa: 15/2/2009

Autor: Charston  Lima  Keppke

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 15/2/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.928 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1929

Título: O currículo de Química nas Escolas Públicas de Ensino Médio da Cidade de São Paulo

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007833078017002P3
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Título: Autódromo: Um fogo para motivar a aprendisagem e promover  a interação social
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Palavra Chave: Jogos didáticos; Ensino de ciências; Ensino-Aprendizagem

Resumo:  O  presente  trabalho  descreve  e  discute  uma  estratégia  educativa  lúdica,  criada  com  o  objetivo  de  averiguar  a  importância  do
uso  de  jogos  didáticos,  como  forma  de  motivação  para  a  aprendizagem  e  de  interação  social  entre  os  alunos.  Trata-se  do  jogo
autódromo,  que  é  flexível,  de  fácil  construção  e  aplicação,  podendo  ser  adaptado  a  qualquer  conteúdo  escolar  no  ensino  fundamental,
médio  e  superior.  Para  este  trabalho,  o  autódromo  foi  testado  em  alunos  de  quinta,  sexta  e  sétima  séries,  nas  aulas  de  Ciências.  Mesmo
com  intenção  educativa,  ficou  evidente  que  os  jogos  didático-científicos  não  perdem  o  caráter  lúdico,  facilitando  o  desenvolvimento
cognitivo,  promovendo  a  socialização,  a  construção  de  princípios  morais  e  aumento  do  rendimento  escolar.
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Título: Argumentação e prova no ensino médio: análise de uma coleção didática de matemática

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007833005010030P9

Palavra Chave: Argumentação, Prova, Coleção Didática, Tratamento Expositivo

Resumo:  Esta  dissertação  tem  o  objetivo  de  estudar  como  são  tratadas  as  questões  da  argumentação  e  da  prova  em  uma  coleção
didática  para  o  Ensino  Médio,  e  visa  contribuir  com  o  Projeto  Argumentação  e  Prova  na  Matemática  Escolar  (AProvaME).  Trata-se  de
pesquisa  documental  que  visa,  mediante  o  uso  de  categorias  da  literatura  disponível  relacionadas  a  idéia  de  argumentação  e  de  prova,
investigar  a  questão:  Como  a  coleção  escolhida  trata  a  questão  da  Argumentação  e  da  Prova.  Após  o  levantamento  de  provas  e
exercícios  apresentados  na  coleção  didática  em  alguns  conteúdos  selecionados,  concluímos  que,  em  Álgebra,  a  coleção  apresenta  uma
abordagem  pedagógica  que  enfatiza  a  prova  intelectual.  Já  em  Geometria,  há  ênfase  na  prova  pragmática.  No  ponto  de  vista  da
finalidade  dos  exercícios,  a  análise  mostrou  que  predominam  as  tarefas  para  aprendizagem  da  escrita,  tanto  para  Álgebra  quanto  para
Geometria.  Observamos  que  as  características  apresentadas  nas  tarefas  encontradas  na  coleção  confirmam  aspectos  que  julgamos
relevantes  ao  escolher  a  coleção  para  análise.
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Palavra Chave: fracasso escolar, dificuldades individuais, aprendizagem

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  atividades  de  matemática  que  foram  elaboradas  com  o  objetivo  de  identificar  dificuldades  individuais
dos  estudantes  no  que  tange  ao  conhecimento  matemático.  O  alvo  dessa  identificação  é  a  melhoria  das  condições  de  aprendizado  dos
estudantes.  Os  sujeitos  da  pesquisa  são  estudantes  do  terceiro  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  estadual.  O  referencial
teórico  utilizado  é  o  da  Pedagogia  Diferenciada  de  Philippe  Perrenoud.  Nessa  teoria,  para  que  o  estudante  possa  vivenciar  situações  de
aprendizagem,  é  necessário  desenvolver  um  ensino  que  leve  em  conta  diferenças  existentes  entre  os  estudantes.  O  método  de  análise
dos  dados  é  de  cunho  qualitativo  e  os  dados  foram  obtidos  por  meio  de  atividades  matemáticas  regulares  da  classe.  Os  resultados  da
pesquisa  evidenciaram  que  a  identificação  de  dificuldades  individuais  de  cada  um  dos  estudantes  favorece  as  escolhas  de  abordagens
de  ensino  mais  eficazes  para  enfrentá-las.
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Título: A inserção de tópicos de Astronomia como motivação para o estudo da mecânica em uma abordagem 
epistemológica para o ensino médio
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Resumo:  A  inserção  de  tópicos  de  Astronomia  como  motivação  para  o  estudo  da  mecânica  em  uma  abordagem  epistemológica  para  o
ensino  médio...................................................................................................................
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Título: Um viveiro de mudas como ferramenta para o Ensino de Botânica, Ecologia e Educação Ambiental

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007332008015013P0

Palavra Chave: Biblioteca Depositaria: Biblioteca Padre Alberto Antoniazi - Puc Minas

Resumo:  Este  estudo  foi  realizado  com  o  objetivo  de  solucionar  dois  problemas:  as  dificuldades  na  aprendizagem  dos  tópicos  de
Botânica,  Ecologia  e  Educação  Ambiental  de  alunos  que  chegam  ao  ensino  médio  e  a  minimização  da  perda  de  árvores  da  cidade  de
Bambuí,  MG.  Para  tal,  foi  mobilizado  um  grupo  de  alunos  de  séries  variadas  do  ensino  fundamental  e  médio  da  Escola  Estadual  João
Batista  de  Carvalho,  no  intuito  de  construir  um  viveiro  de  mudas  de  árvores  no  recinto  da  escola.  A  participação  dos  alunos  ocorreu  em
todas  as  etapas  do  projeto:  montagem  do  viveiro,  coleta  das  sementes,  aquisição  do  material  de  plantio  (reaproveitado  do  lixo  da
escola),  aquisição  dos  substratos,  processos  de  plantio,  transplante  e  manutenção  das  mudas.  As  diferentes  etapas  foram  avaliadas  e
otimizadas  durante  o  decorrer  do  trabalho.  Foi  possível  a  abordagem  de  vários  tópicos  das  disciplinas  com  resultados  positivos  no
processo  ensino/aprendizagem.
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Palavra Chave: Educação profissional, competências profissionais, mercado de trabalho

Resumo:  O  estudo  objetivou  verificar  a  influência  de  um  curso  de  educação  profissional  de  nível  médio  na  área  de  secretariado,  no
desenvolvimento  de  competências  profissionais  e  na  situação  sócio-econômica  de  seus  egressos.  Trata-se  de  uma  pesquisa  descritiva  e
quantitativa.  Foram  realizados  estudos  bibliográficos  e  documentais,  além  de  a  pesquisa  ter  sido  consolidada  através  da  aplicação  de
questionários,  respondidos  pelos  concludentes  do  Curso  de  Técnico  em  Secretariado  realizado  pelo  CETREDE  –  Centro  de
Treinamento  e  Desenvolvimento,  em  Fortaleza.  As  respostas,  baseadas  na  influência  do  curso  no  desenvolvimento  de  competências  e
nas  melhorias  sócio-econômicas  de  seus  egressos,  foram  significativamente  positivas.  O  estudo  proporcionou  uma  série  de  reflexões
que  poderão  servir  de  estímulo  para  novas  pesquisas  e  enfatizar  a  relevância  do  ensino  profissionalizante,  bem  como  a  importância  do
profissional  de  secretariado.  Palavras-chave:  Educação  Profissional,  Competências  Profissionais,  Mercado  de  Trabalho  de
Secretariado.
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Título: Análise do processo de argumentação e prova em relação ao tópico “logaritmos”, numa coleção de 
livros didáticos e numa seqüência de ensino

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073333005010030P9

Palavra Chave: Provas, Demonstração, Logaritmos, Livro Didático

Resumo:  O  objetivo  desta  pesquisa  é  investigar  a  abordagem  conferida  a  provas  e  demonstrações  do  objeto  matemático  logaritmo,
numa  coleção  de  livros  didáticos  para  o  Ensino  Médio,  bem  como  conceber  e  aplicar  uma  seqüência  didática  para  introduzir  o  aluno  da
primeira  série  do  Ensino  Médio  ao  pensamento  matemático  dedutivo.  A  pesquisa  procura  responder  às  seguintes  questões  de  pesquisa:
(1)  Como  o  autor  de  livros  didáticos  aborda  o  processo  de  prova  em  relação  ao  tema  “logaritmo”  na  sua  coleção?  Os  alunos  leitores
são  estimulados  a  realizar  provas  em  atividades  propostas?  (2)  Quais  dificuldades  os  alunos  da  primeira  série  do  Ensino  Médio
apresentam  durante  um  processo  de  produção  de  provas?  Para  responder  à  primeira  questão  analisamos  a  coleção  Matemática  do
Ensino  Médio  de  autoria  de  Luiz  Roberto  Dante  utilizando  para  isso  os  critérios  do  Catálogo  Nacional  do  livro  para  o  Ensino  Médio
(CNLEM).  Para  a  segunda  questão,  adotamos  alguns  elementos  da  metodologia  engenharia  didática.  Empregamos  para  essa  análise  a
tipologia  de  provas  de  Balacheff.  Os  resultados  das  nossas  análises  aduzem  que  o  autor  da  coleção  se  preocupa  em  oferecer  sempre
algum  tipo  de  justificativa  ou  demonstração  para  cada  elemento  novo  apresentado.  Entretanto,  há  poucas  atividades  que  estimulam  o
leitor  a  produzir  provas.  No  tocante  à  seqüência  didática,  a  pesquisa  aponta  algumas  dificuldades  verificadas  no  processo  de  produção
de  provas  e  mostra  que  apesar  disso,  a  seqüência  permitiu  um  avanço  por  parte  dos  alunos  de  validações  empíricas  para  as  validações
dedutivas
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Título: Elaboração  e aplicação de uma estratégia de ensino sobre os conceitos  de calor e temperatura

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007523001011032P4

Palavra Chave: Concepções alternativas. calor e temperatura. Termodinâmica

Resumo:  Este  trabalho  investigou  as  concepções  alternativas  apresentadas  por  alunos  do  Ensino  Médio,  em  relação  aos  conceitos  de
calor  e  de  temperatura,  objetivando  a  elaboração  eaplicação  de  uma  estratégia  de  ensino  a  partir  do  diagnóstico  levantado  das
concepções  presentes  nos  estudantes.  A  estratégia  de  ensino  foi  constituída  por  uma  seqüência  de  atividades  que  envolvem  História  da
Ciência  e  experimentos,  inseridas  num  curso  que  teve  como  base  a  proposta  do  Grupo  de  Reelaboração  do  Ensino  de  Física  (GREF).
Utilizamos  como  fio  condutor  de  nosso  trabalho  de  pesquisa  o  desenvolvimento  da  Termodinâmica,  desde  o  desenvolvimento  das
primeiras  máquinas  térmicas,  passando  pela  Revolução  Industrial  e  a  evolução  dos  conceitos  de  calor  e  de  temperatura.  A  estratégia  de
ensino  foi  aplicada  a  uma  turma  do  segundo  ano  do  ensino  médio  de  uma  escola  pública  da  cidade  de  Mossoró  (RN).  Procurou-se,  com
as  atividades,  tornar  os  conceitos  que  fazem  parte  da  Termodinâmica  mais  significativos  para  os  alunos.  Avaliamos  que  a  aplicação  da
estratégia  representou  ganhos  para  os  estudantes  da  turma,  em  termos  do  aprendizado  das  leis  e  conceitos  da  Termodinâmica
(especificamente  dos  conceitos  de  calor  e  de  temperatura),  assim  como  no  que  se  refere  à  superação  de  suas  concepções  iniciais.
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Título: A informática como recurso didático para a aprendizagem de física no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007423001011032P4

Palavra Chave: Informática; Aprendizagem Significativa; Eletricidade.

Resumo:  no  desempenho  dos  alunos,  ao  tentarem  dar  prosseguimento  a  seus  estudos  fora  da  sala  de  aula,  em  virtude  da  falta  de
equipamentos  adequados,  ou  mesmo,  de  um  laboratório  onde  eles  possam  colocar  em  prática  os  conteúdos  estudados.  O  trabalho
objetiva  construir  e  testar  um  software  educativo  que  sirva  como  ferramenta  auxiliadora  na  aprendizagem  de  Física  no  Ensino  Médio,
na  área  de  eletricidade,  com  ênfase  no  estudo  da  eletrodinâmica  em  resistores.  O  software  desenvolvido  apresenta-se  como  uma
alternativa  aos  problemas  de  aprendizagem,  colocando  a  informática  como  ferramenta  auxiliar,  visto  que,  além  de  ser  uma  alternativa
em  plena  expansão  tecnológica,  dotada  de  diversos  recursos,  estimula  a  aprendizagem  significativa,  segundo  a  perspectiva  de  David
Ausubel.  Um  software  contendo  um  programa  destinado  à  aplicabilidade  de  conteúdos  de  física  no  ramo  da  eletricidade  é  apresentado
como  uma  ferramenta  auxiliar,  onde  o  estudante  pode,  não  apenas,  rever  os  conteúdos  apresentados  em  sala,  como  também  por  em
prática,  através  de  um  laboratório  virtual,  alguns  destes  conteúdos,  além  de  testar  seus  conhecimentos  através  de  um  banco  de  questões
discursivas.  A  avaliação  do  software  desenvolvido  foi  feita  submetendo-o  à  apreciação  de  profissionais  da  área  de  física.  Igualmente,
através  de  avaliações  contínuas,  foram  feitas  comparações  entre  o  desempenho  de  alunos  de  cinco  turmas  distintas,  na  mesma  escola,
que  se  utilizaram  do  programa  como  ferramenta  auxiliadora  de  sua  aprendizagem,  e  o  desempenho  daqueles  que  não  o  utilizaram.
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Código: 1939

Título: Mapas Conceituais como Instrumento de Promoção e Avaliação da Aprendizagem Significativa de 
Conceitos de Calorimetria, em Nível Médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007353001010056P9

Palavra Chave: mapas conceituais, aprendizagem significativa

Resumo:  Neste  trabalho,  foi  realizada  uma  investigação  que  teve  por  objetivo  verificar  se  a  utilização  de  mapas  conceituais  no  ensino
de  conceitos  da  Calorimetria  é  uma  estratégia  eficiente  para  a  promoção  e  avaliação  da  aprendizagem  significativa,  em  nível  de  Ensino
Médio.  Foi  identificado,  o  nível  das  evidências  de  aprendizagem  apresentado  pelos  alunos  em  três  momentos  distintos  (no  início,
durante  e  após  a  apresentação  da  Calorimetria),  através  de  análise  comparativa  dos  mapas  conceituais  construídos  pelos  estudantes.  A
análise  dos  resultados  obtidos  nos  permite  afirmar  que,  embora  apresente  algumas  dificuldades,  inerentes  Às  características  do
instrumento,  a  estratégia  dos  mapas  conceituais  se  mostrou  eficiente  na  promoção  e  avaliação  a  aprendizagem  significativa  desse  corpo
de  conceitos.
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Código: 1940

Título: Resolução de problemas em oscilações e ondas: uma abordagem para o Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007142039010001P1

Palavra Chave: Resolução de problemas, oscilações e ondas, ensino

Resumo:  Tornar  o  aluno  crítico  e  fascinado  pelos  fenômenos  e  técnicas  do  seu  cotidiano  é  um  dos  grandes  desafios  do  ensino  de
Física.  No  entanto,  temos  um  grande  impasse  nos  pré-requisitos  e  processos  envolvidos  para  o  entendimento  das  leis  físicas  associadas
a  estes  fenômenos.  Desta  forma,  o  método  de  resolução  de  problemas  é  visto  como  uma  das  estratégias  para  aproximaros  conteúdos
abordados  com  a  realidade  do  aluno.  Nesse  sentido,  apresentamos  um  relato  de  experiência  sobre  a  aplicação  da  metodologiada
resolução  de  problemas  no  Ensino  Médio  associado  aos  temas  de  oscilações  e  ondas.  Desenvolvemos  um  módulo  didático  referente
aos  conteúdos  a  serem  abordados  com  questões  relacionadas  a  fenômenos  ou  equipamentos  do  dia-a-dia  do  aluno.  Apresentamos
também  neste  módulo  algumas  páginas  da  internet,  previamente  selecionadas,  com  textos  multimídias,  simulações  virtuais  e  vídeos  que
foram  usadas  como  suporte  para  a  aplicação  dessa  metodologia.  A  proposta  de  trabalhofoi  aplicada  em  quatro  (4)  turmas  do  Segundo
Ano  do  Ensino  Médio  da  escola  SantAnna  de  Santa  Maria-RS  totalizando  156  alunos.  Aplicamos  atividades  diferenciadas  em  cada
uma  destas  turmas  avaliando  o  envolvimento  e  o  comportamentodos  alunos  frente  a  esta  metodologia.  Podemos  ressaltar  que  a
resolução  de  problemas  gerou  questionamentos  e  discussões  aprofundadas  em  relação  aos  fenomênos  envolvidos  nas  atividades.
Notamos  uma  mudança  de  atitude  nos  alunos  quanto  à  busca  por  conhecimento  adicional  ao  que  é  proposto  em  sala  de  aula.  E,
finalmente,  observamos  que  os  alunosconseguiram  relacionar  alguns  fenômenosbaseados  em  oscilações  e  ondas  com  acontecimentos
do  seu  dia-a-dia.
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Código: 1941

Título: " Um olhar para o outro"  Sensibilidade e Cidadania

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007542016010002P5

Palavra Chave: Assistência Social, adolescência, transformação

Resumo:  O  espaço  de  vivência  da  solidariedade  é  possível  na  medida  em  que  existirem  corpos  e  mentes  consagrados  e  também  os
saberes  procurando  vincular-se  na  busca  do  bem  comum.  Esse  espaço  de  amor  existe  no  desejo  do  ser  humano,  que  compreende  a
presença  do  outro  com  significado  na  sua  existência  e  com  o  universo  que  o  circunda.  Assim,  o  presente  estudo  norteia  suas  reflexões
em  alguns  questionamentos.  Qual  é  a  contribuição  do  programa  social  na  construção  da  identidade  do  adolescente?  Ele  fornece
referenciais  que  permitem  a  estruturação  nessa  etapa  de  vida,  convivendo  com  as  diferenças  sociais  e  seu  aprimoramento  para  a  fase
adulta?  Até  onde  a  subjetividade  expressa  pelo  adolescente,  com  suas  vulnerabilidades,  é  escutada  e  validada,  assim  como  a  das
pessoas  assistidas  em  situação  de  vulnerabilidade,  podendo  contribuir  mutuamente  para  o  crescimento?  O  programa  social
desenvolvido  na  escola  é  o  espaço  que  oportuniza  a  vivência  dos  projetos  e  práticas  de  atividades  de  cunho  social.  O  presente  trabalho
está  dividido  em  três  capítulos.  No  primeiro  capítulo,  apresenta-se  o  Programa  Social  –  Um  olhar  para  o  outro,  com  as  vivências  das
ações  solidárias,  envolvendo  os  120  jovens  adolescentes  do  Ensino  Médio  e  seus  desdobramentos.  No  segundo  capítulo,  o  adolescente
e  as  peculiaridades  do  seu  desenvolvimento  é  o  objeto  de  estudo,  com  os  aportes  teóricos  para  esclarecimento  e  compreensão  dos
jovens  da  escola,  no  contexto  atual  e  sua  contribuição  em  ações  voltadas  à  solidariedade.  No  terceiro  capítulo,  o  relato  das  vivências
dos  jovens  adolescentes  no  programa  social  funde-se  com  demais  vivências,  entre  elas,  filmes,  questionários  e  demais  atividades  de
aula,  para  teorizar  e  problematizar  as  questões  que  envolvem  o  presente  estudo.  Concomitantemente,  visa  contribuir  significativamente
para  o  processo  de  mudanças  na  área  social,  com  o  incentivo  ao  protagonismo  do  adolescente,  bem  como  oportunizar  o
desenvolvimento  de  significados  para  o  sentido  de  vida,  com  fundamentos  na  fé  e,  dessa  maneira,  contribuir  na  transformação  da
sociedade,  tornando-a  mais  justa  e  fraterna.
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Código: 1942

Título: Encontrando, minimizando e planejando  percursos: uma introdução à teoria  dos grafos no ensino 
médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071031022014002P0

Palavra Chave: teoria dos grafos, matemática discreta, ensino médio

Resumo:  O  advento  dos  computadores  e  das  técnicas  digitais,  no  século  XX,  vem  promovendo  profundas  transformações  na
sociedade,  onde  a  cultura  dos  procedimentos  seqüenciais  se  torna  rapidamente  um  padrão.  Concomitantemente,  a  articulação  da
Matemática  ensinada  no  Ensino  Médio  com  temas  atuais  da  ciência  e  da  tecnologia  tem  sido  defendida  e  recomendada  pela  LDB  e
pelos  PCN´s.  A  Teoria  dos  Grafos  trata  de  diversos  problemas  pertinentes  e  aplicáveis  às  mais  variadas  áreas  do  conhecimento,  além
de  oferecer  oportunidades  significativas  para  a  compreensão  da  influência,  potencialidade  e  limitações  dos  processos  algorítmicos  na
resolução  de  problemas  atuais.  Apresenta  ainda  problemas  envolvendo  situações  de  simples  entendimento,  cuja  exploração  revela
diversas  propriedades  matemáticas  interessantes,  oferecendo  ao  aluno  a  possibilidade  de  desenvolver  uma  série  de  habilidades
importantes,  tais  como  explorar,  analisar,  conjecturar,  modelar,  generalizar,  dentre  outras.  A  partir  da  constatação  dessa  realidade,
apresenta-se  neste  trabalho  uma  proposta  de  Introdução  à  Teoria  dos  Grafos  no  Ensino  Médio,  que  privilegia  a  construção  do
conhecimento  matemático  através  do  conceito  de  Investigação  Matemática.  As  atividades  realizadas  envolvem  assuntos  como  os
Ciclos  Eulerianos,  Problemas  do  Caminho  Mínimo  e  do  Caminho  Crítico,  uma  introdução  ao  conceito  de  complexidade,  o  teorema  de
Festinger  e  o  Problema  do  Caixeiro  Viajante.  A  interligação  do  conhecimento  adquirido  com  assuntos  atualmente  presentes  no
programa  do  Ensino  Médio,  tais  como  Análise  Combinatória  e  Matrizes  reforça  a  importância  e  alcance  do  tema.  Analisam-se  as
estratégias  apresentadas  pelos  alunos  numa  abordagem  inicial  aos  problemas,  bem  como  a  transformação  dessas  estratégias  ao  longo
das  aulas.  Constata-se  que  a  descoberta  de  soluções,  sempre  presentes  nas  atividades  realizadas,  não  estão  necessariamente  atreladas  à
construção  de  argumentos  consistente  que  justifiquem  tais  soluções.  Os  resultados  das  atividades  apontam  para  a  possibilidade  e
relevância  deste  tema  no  Ensino  Médio.  A  partir  das  atividades  elaboradas  e  da  análise  do  desenvolvimento  dos  alunos  no  decorrer  do
processo  ensino-aprendizagem,  elaborou-se  o  material  didático:  Grafos:  Conceitos  e  Contextos  para  o  Ensino  Médio  que,  além  de
abordar  atividades  investigativas,  traz  uma  compilação  dos  conceitos  estudados  nas  atividades,  bem  como  uma  variedade  de  problemas
e  aplicações  desses  conceitos,  oferecendo  a  professores  e  alunos  subsídios  para  a  exploração  de  Grafos  na  sala  de  aula  de  Matemática
no  Ensino  Médio.
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Código: 1943

Título: A Gestão Democrática na Escola Pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073322003010019P8

Palavra Chave: gestão democrática, escola pública.

Resumo:  Síntese  da  Dissertação:  A  Política  Educacional  Brasileira  adota  à  partir  de  1990,  um  novo  modelo  de  administração  da
escola,  a  gestão  colegiada.  A  comunidade  escolar  composta  por  segmentos  da  direção,  professores,  alunos,  pais  e  membros  da
comunidade  extra-escolar  são  conclamados  a  decidir  coletivamente,  os  rumos  da  educação  na  escola.  O  interesse  por  tal  temática
surgiu  devido  o  contato  do  pesquisador  com  a  realidade  Apresentada  através  do  exercício  profissional  de  coordenador  de  gestão  da
Escola  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  Estado  do  Amazonas.  A  pesquisa  teve  como  objetivo  geral  a  caracteriza  cão  do  modelo  de
gestão  democrática  vivido  pela  escola,  especificamente  no  que  tange  à  com  Preensão  da  gestão  democrática  sob  a  ótica  da  comunidade
participante,  analisando  a  importância  do  Conselho  Escolar  e  do  Plano  de  Desenvolvimento  da  Escola  para  o  colegiado,  bem  como,  o
impacto  da  eleição  de  diretores  e  a  formação  do  Núcleo  Gestor.  A  pesquisa  de  natureza  qualitativa,teve  como  público-alvo,
diretores,professores,alunos,pais,funcionários  e  representantes  da  comunidade  vinculados  a  escola.O  primeiro  capítulo  fundamento  o
seu  posicionamento  teórico  com  a  definição  e  objetivos  da  pesquisa  pedagógica  progressista,  compreendida  como  principal
pressuposto  no  exercício  de  toda  prática  social  transformadora  pretendida  pela  gestão  colegiada.Contempla-se,no  segundo  capítulo;os
aspectos  sócio-econômicos  em  um  contexto  caracterizado  pelas  tendências  gerais  do  capitalismo  contemporâneo,intervenções  e
cooperação  do  Banco  Mundial  e  globalização  de  agendas  internacionais  Busca-se  definir  a  função  social  da  escola  no  cotidiano  e  na
relação  com  a  comunidade.No  terceiro  capítulo,  finaliza-se  o  trabalho  com  a  apresentação  dos  resultados  correspondentes  às  questões
da  pesquisa  em  foco,  visando  efetuar  um  diagnóstico  da  escola  e  esclarecer  as  indagações  sobre  gestão  democrática  na  escola  pública.
Palavras-chave:  Política  Educacional,Escola,Ensino.
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Título: Interdisciplinaridade no Ensino Médio: Desafios e Potencialidades

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007153001010056P9

Palavra Chave: interdisciplinaridade, ensino médio, concepção de professor.

Resumo:  Esse  trabalho  é  dedicado  ao  estudo  da  interdisciplinaridade  no  ensino  médio.  O  processo  de  pesquisa  começa  com  uma
revisão  bibliográfica  do  tema,  com  a  intenção  de  identificar  o  conjunto  de  conceitos  mais  comuns  na  literatura,  que  constituirá  o
referencial  teórico.  Com  o  objetivo  de  examinar  as  concepções  de  interdisciplinaridade  dos  professores  e  como  esse  tipo  de  abordagem
poderia  ser  implementada  na  escola,  foi  aplicado  um  questionário  a  um  grupo  de  professores  do  período  noturno  de  uma  escola  pública
do  Distrito  Federal.  O  conjunto  desses  dados,  associados  a  informações  sobre  a  organização  pedagógica  e  administrativa  da  escola
pesquisada,  permite  a  definição  do  contexto  escolar  que  serve  de  referência  para  uma  discussão  das  dificuldades  e  barreiras  a  serem
enfrentadas  pela  escola  na  busca  pela  interdisciplinaridade,  além  de,  a  partir  do  referencial  teórico  e  do  conhecimento  do  contexto  da
escola  pesquisada  e  da  percepção  que  os  professores  têm  de  toda  a  situação,  apontar  possíveis  caminhos  e  soluções.  A  partir  dos
documentos  coletados  na  escola  e  de  documentos  oficiais  do  Ministério  da  Educação,  realizou-se  uma  pesquisa  documental  e,  assim,
foi  feita  uma  análise  de  conteúdo,  tanto  das  respostas  dos  professores  aos  questionários  quanto  dos  documentos.  Para  dar  mais  sentido
à  nossa  pesquisa,  encerramos  o  presente  trabalho  propondo  um  conjunto  de  ações  a  serem  tomadas  visando  à  tentativa  de  se
estabelecer  progressivamente  uma  nova  dinâmica  pedagógica  em  que  a  interdisciplinaridade  não  seja  meramente  um  fim,  mas  um  meio
para  se  atingir  os  objetivos  educacionais  de  interesse  para  a  escola  pesquisada.
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Título: Composição e decomposição de figuras geométricas planas por alunos do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073633005010005P4

Palavra Chave: Área, Composição, Decomposição, Registros de Representações

Resumo:  O  objetivo  da  pesquisa  é  estudar  o  cálculo  de  área  por  meio  da  composição  e  decomposição  de  figuras  geométricas  planas,
por  alunos  da  3ª  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  estadual  do  Município  de  Jacupiranga.  Para  isso,  é  apresentado  aos  alunos  um
teste  diagnóstico  composto  de  duas  atividades,  com  o  objetivo  de  verificar  se  eles  possuem  os  pré-requisitos  necessários  para  a
aplicação  da  seqüência  de  ensino.  A  primeira  atividade  é  uma  seqüência  de  figuras  geométricas  planas  para  a  determinação  de  sua  área;
a  segunda,  uma  relação  de  problemas  que  visa  a  verificar  se  o  aluno  consegue  passar  da  linguagem  escrita  para  a  linguagem
geométrica.  A  pesquisa  apresenta  ainda  uma  seqüência  de  ensino  que  contém  onze  exercícios,  cujo  objetivo  é  trabalhar  a  composição  e
a  decomposição  de  figuras  planas  para  o  cálculo  de  área  das  regiões  hachuradas.  Na  análise  dos  resultados  obtidos  do  teste  diagnóstico
observou-se  que  a  maioria  dos  alunos  tem  conhecimento  de  como  se  calcula  a  área  de  uma  figura  geométrica  plana.  Após  a  análise  da
seqüência  de  ensino,  pôde-se  observar  que  a  maioria  dos  alunos  demonstra  muita  dificuldade  no  que  diz  respeito  ao  cálculo  de  área  de
figuras  que  necessitam  de  decomposição  ou  composição.  A  pesquisa  foi  fundamentada  nas  teorias  de  Raymond  Duval,  levando  em
consideração  as  quatro  formas  de  apreensões  dos  registros  de  representação  semiótica  seqüencial,  perceptiva,  discursiva  e  operatória
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Título: Argumantação e prova: análise de argumentos algébricos de alunos da educação básica
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Palavra Chave: Prova e Argumentação, Álgebra, Análise Multidimensional, Edu

Resumo:  O  presente  trabalho  trata  de  questões  apresentadas  no  questionário  de  álgebra  do  projeto  AprovaME  (Argumentação  e  Prova
na  Matemática  Escolar),  da  PUC-SP.  Uma  das  metas  do  projeto  é  levantar  um  mapa  sobre  as  concepções  de  argumentação  e  prova  dos
alunos  brasileiros,  mais  precisamente  dos  alunos  do  Estado  de  São  Paulo.  Foram  elaborados  dois  questionários,  um  de  Álgebra  e  um  de
Geometria  para  esse  levantamento,  aplicados  para  uma  amostra  composta  de  1998  alunos  na  faixa  de  14  a  16  anos,  matriculados  na  8ª
série  do  Ensino  Fundamental  e  1º  ano  do  Ensino  Médio.  Após  a  análise  descritiva  dos  dados  coletados,  pudemos  verificar  que  a
criação  de  argumentação  e  prova  pelos  alunos  é  falho,  visto  que  muitos  deles  sequer  viram  qualquer  tipo  de  argumentação  ou  prova  em
sua  vida  estudantil.  Feita  a  análise  descritiva,  realizamos  uma  análise  multidimensional,  com  o  auxílio  do  software  C.H.I.C.  que
também  nos  auxiliou  na  escolha  dos  alunos  que  seriam  entrevistados.  Ainda,  para  uma  melhor  análise,  realizamos  entrevistas  com
alguns  professores  acerca  das  questões  que  são  objeto  de  nosso  estudo,  como  também  sobre  o  uso  de  argumentações  e  provas  em  sala
de  aula.  Os  mesmos  valem-se  muito  pouco  desse  recurso.  Em  geral,  nossas  análises,  tanto  quantitativas  quanto  qualitativas,  sugerem
que  os  processos  de  argumentação  e  provas  não  estão  sendo  contemplados  com  esses  alunos.  Os  alunos  que  responderam  às  questões
apresentaram,  na  maioria  das  vezes,  argumentos  empíricos.  Os  que  tentaram  evidenciar  alguma  propriedade  ou  alguma  estrutura  para  a
argumentação  e  prova  valeram-se  muitas  vezes  da  língua  materna.  Além  disso,  o  uso  da  linguagem  algébrica  é  pouco  difundida  nas
escolas,  fato  evidenciado  pelas  argumentações  apresentadas  pelos  alunos.
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Palavra Chave: Biblioteca Depositaria: PUC-SP

Resumo:  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (Brasil,  1998)  reconhecem  e  orientam,  que  o  currículo  de  Matemática  deve
necessariamente  contemplar  atividades  e  experiências  que  possibilitem  aos  aprendizes  o  desenvolvimento  e  a  comunicação  efetiva  de
argumentos  matematicamente  válidos.  Mas  há  consenso  entre  os  pesquisadores  da  Educação  Matemática,  em  diversos  países,  quanto
às  dificuldades  inerentes  ao  ensino  e  à  aprendizagem  de  prova.  Esta  pesquisa  está  inserida  no  projeto  AprovaME  na  área  da  Educação
Matemática  da  PUC-SP,  que  tem  entre  seus  objetivos,  o  de  contribuir  para  o  debate  sobre  o  ensino  e  aprendizagem  de  prova  em
Matemática.  O  objetivo  do  presente  trabalho  foi  investigar  o  envolvimento  de  alunos  da  1ª.série  do  Ensino  Médio  em  processos  de
construção  de  conjeturas  e  provas,  a  fim  de  responder  à  seguinte  questão  de  pesquisa:  que  dificuldades  apresentam  os  alunos  diante  de
situações  de  argumentação  e  prova  envolvendo  o  teorema  de  Pitágoras?  Para  responder  à  questão  de  pesquisa,  adotamos  como
metodologia  de  pesquisa  alguns  elementos  da  engenharia  didática.  Uma  seqüência  de  ensino  foi  elaborada  com  questões  sobre
argumentação  e  prova,  envolvendo  o  teorema  de  Pitágoras  e  aplicada  a  alunos  de  uma  escola  particular  do  interior  do  Estado  de  São
Paulo.  Os  trabalhos  de  Robert  (1998)  e  Duval  (2002)  contribuíram  para  a  concepção  das  atividades  e  os  de  Balacheff  (1988)  para  a
análise  dos  tipos  de  provas  dos  alunos.  As  produções  dos  alunos  ao  final  das  atividades  mostram  que  uma  seqüência  de  ensino
concebida  para  produzir  argumentações  e  provas  favoreceu  a  passagem  de  uma  etapa  onde  as  validações  são  predominantemente
empíricas  para  uma  outra  etapa  onde  as  validações  são  dedutivas.  Outros  trabalhos  abordando  diferentes  tópicos  de  matemática  e  que
tratem  do  ensino  e  aprendizagem  da  prova  tornam-se  cada  vez  mais  necessários  para  compreender  a  complexidade  desse  processo.
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007442039010001P1

Palavra Chave: software-função quadrática-desenvolvimento de capacidades

Resumo:  Este  trabalho  tem  como  tema  o  desenvolvimento  de  um  material  educativo  digital  capaz  de  tornar  a  ciência
lógico-matemática  mais  atrativa  para  os  alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio.  Pretende-se  demonstrar  o  uso  do  computador  como  uma
ferramenta  que  venha  contribuir  para  o  ensino-aprendizagem  de  um  conteúdo  por  demais  importante  na  matemática:  a  Função
Quadrática.  Como  objetivo  central,  coloca-se  o  desenvolvimento  deste  material,  sua  estrutura  digital,  a  aplicação  de  elementos  como
cores,  sons  e  situações-problema.  Busca-se,  assim,  no  cognitivismo  de  Piaget  e  na  teoria  das  Inteligências  Múltiplas  de  Gardner,  o
referencial  teórico  que  delineará  a  concepção  deste  material  que,  ao  propiciar  ao  aluno  uma  aprendizagem  contextualizada,  auxilia-o  a
identificar  desafios  e  a  desenvolver  o  pensamento  crítico  para  resolvê-los,  como  preconizam  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  A
partir  deste  objetivo,  foi  possível  destacar  a  importância  da  interação  através  da  informática,  cujos  softwares  tornam  a  ciência
lógico-matemática  mais  atrativa  e  despertam  o  interesse  dos  alunos  pelo  estudo  que,  no  caso,  foi  demonstrado  pela  função  quadrática.
Conclui-se  que  a  construção  da  ferramenta  educacional  –  software  de  ensino-aprendizagem  -  é  um  desafio  para  o  professor,  mas  que
para  o  aluno  estabelece  relações  entre  os  recursos  da  tecnologia  em  suas  diversas  linguagens  e  os  materiais  educativos  que  se  engajam
como  ferramentas  no  desenvolvimento  das  capacidades  e  das  diversas  inteligências  necessárias  ao  Ensino  Médio.

Data Pesquisa: 15/2/2009

Autor: Josiane Bortolini Teixeira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 15/2/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.948 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1949

Título: Atitudes e Procedimentos de alunos do Ensino Médio frente à enunciados Matemáticos
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Palavra Chave: Educação Matemática, Prova e Demonstração, Geometria Plana,

Resumo:  Este  estudo  trata  da  demonstração  da  soma  da  medida  dos  ângulos  internos  de  um  triângulo  por  alunos  da  oitava  série  do
Ensino  Fundamental  e  da  primeira  série  do  Ensino  Médio,  a  partir  da  resolução  de  duas  questões  específicas.  Procura  contribuir  com  o
Projeto  Argumentação  e  Prova  na  Matemática  Escolar  (AprovaME),  que  tem  como  um  de  seus  objetivos  o  mapeamento  das
concepções  sobre  argumentação  e  prova  de  alunos  adolescentes  em  escolas  públicas  e  particulares  do  Estado  de  São  Paulo.  Para  esse
levantamento  foi  elaborado  um  questionário  contendo,  em  dois  cadernos,  cinco  questões  de  Álgebra  e  cinco  de  Geometria,  aplicados  a
1998  alunos  na  faixa  etária  entre  14  e  16  anos.  As  duas  questões  analisadas  estão  inseridas  no  caderno  de  Geometria.  Após  a  tabulação
das  informações  coletadas,  extraiu-se  dessa  população  uma  amostra  de  50  alunos,  cujas  respostas  foram  classificadas  em  quatro  níveis
progressivos  quanto  às  formas  de  validação  dos  argumentos  empregados  numa  evolução  da  categoria  Prova  Pragmática  (métodos
rudimentares  de  verificação)  à  Prova  Intelectual  (elaboração  de  raciocínios  de  natureza  lógico-dedutiva  e  produção  de  explicações
caracterizadas  como  demonstrações  matemáticas).  Na  etapa  seguinte,  esses  alunos  foram  agrupados  de  acordo  com  os  tipos  de  resposta
apresentados  para  a  realização  de  entrevistas  individuais  visando  à  obtenção  de  esclarecimentos  adicionais  sobre  suas  escolhas.
Encerra  o  trabalho  um  panorama  conclusivo  baseado  no  resultado  da  análise  em  que  são  sugeridas  formas  de  abordagem  do  tema
Provas  e  Demonstrações  em  sala  de  aula,  contemplando  a  realização  de  atividades  dinâmicas  que  privilegiem  a  construção  de
argumentos  matematicamente  consistentes,  fundamentados  na  expressão  de  raciocínios  generalizadores

Data Pesquisa: 15/2/2009

Autor: Júlio César  Porfírio de Almeida

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 15/2/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.950 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1951

Título: Estudo de Intervalo sobre R a partir de situações contextualizadas aplicadas ao Ensino Médio e 
Superior
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Palavra Chave: Intervalo sobre R, Níveis de Conhecimento,

Resumo:  A  noção  de  intervalos  sobre  R,  em  geral,  é  introduzida  nas  séries  finais  do  ensino  fundamental  e  recebe  um  tratamento  mais
formal  no  ensino  médio.  Neste  trabalho  propõe-se  que  o  ensino  deste  conceito  seja  feito  a  partir  de  situações  contextualizadas  e  se
verifica  a  aplicabilidade  desta  proposta  por  meio  de  uma  tarefa  realizada  em  quatro  fases  com  alunos  do  ensino  médio.  Para  elaborar  a
tarefa  e  compreender  melhor  as  possibilidades  de  trabalho  que  a  noção  de  intervalo  sobre  R  oferece,  considera-se  um  breve  panorama
matemático  tanto  deste  objeto  como  de  seu  papel  enquanto  ferramenta  no  desenvolvimento  de  outras  noções  que  se  espera  sejam
estudadas  no  ensino  médio  e  nos  cursos  superiores  onde  a  matemática  é  uma  das  componentes  curriculares.  A  partir  deste  estudo,
constrói-se  uma  grade  de  análise  centrada  nas  abordagens  teóricas  em  termos  de  níveis  de  conhecimento  esperados  dos  estudantes
conforme  definição  de  Robert  (1997)  e  registro  de  representação  semiótica  segundo  Duval  (1995).  Esta  grade  serve  tanto  para  o  estudo
da  relação  institucional  existente  que  é  analisada  via  dois  livros  didáticos  do  ensino  médio  sugeridos  pelo  PNLEM  2006  e  um  livro
destinado  a  um  curso  para  professores  de  matemática,  onde  a  noção  de  intervalo  sobre  R  aparece  tanto  no  papel  objeto  como
ferramenta,  e  também  para  a  análise  dos  resultados  apresentados  nas  produções  dos  estudantes  para  as  quatro  fases  da  tarefa.  Esta
análise  não  se  restringe  apenas  a  aplicação  da  grade,  mas  é  feita  uma  rápida  apresentação  das  dificuldades  encontradas  pelos
estudantes,  uma  vez  que  as  fases  subseqüentes  da  tarefa  foram  construídas  em  função  das  dificuldades  encontradas  nas  fases  anteriores.
Na  primeira  fase,  o  problema  proposto  exigia  o  nível  disponível  e,  nas  outras  três  fases,  o  nível  exigido  era  o  mobilizável  em  relação  à
noção  de  intervalo  sobre  R  e  eram  também  explicitadas  outras  noções  em  jogo  quando  necessário  uma  vez  que  os  diferentes  níveis
estão  associados  ao  papel  objeto  ou  ferramenta  do  conceito  na  execução  da  tarefa  proposta.  Concluindo  o  trabalho,  verifica-se  que  não
há  diferença  considerável  entre  estudantes  do  EJA  e  do  Ensino  Regular  quando  se  trata  de  utilizar  os  conceitos  previamente  estudados
em  situações  contextualizadas,  mais  especificamente  os  conceitos  de  intervalo  sobre  R.
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Título: O educando da EJA: dificuldades e superações na aprendizagem de Matemática Financeira
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Palavra Chave: EJA.Dificuldades.Superações.Aprendizagem.Matemática.

Resumo:  Este  estudo  se  refere  a  um  relatode  experiência  de  cunho  qualitativo,  que  envolveu  o  desenvolvimento  de  uma  proposta  de
Ensino  de  Matemática  Financeira,  junto  aos  alunos  da  EJA,  centrada  na  análise  das  dificuldades  e  superações  na  Aprendizagem  dos
Jovens  e  Adultos  do  Ensino  Médio  da  Escola  Estadual  de  Educação  Básica  Francisco  Brochado  da  Rocha  -  Centro  Integrado  de
Educação  Pública,  em  São  Sepé,  RS.  O  estudo  teve  por  objetivo  buscar  compreendercomo  as  metodologias  de  Projetos  de  Kilpatrick,
combinada  com  atividades  contextualizadas  no  tema  Cooperativa,  pode  contribuir  com  a  motivação,  criticidade,  curiosidade,
sociabilização  e  a  aprendizagem  de  Matemática  Financeira,  integrada  às  Funçõesdo  1º  grau.  Este  métodopossibilitou  realizar  trabalhos
em  grupo  e  individual  e  a  partir  deles,  identificar  e  analisar  as  dificuldades  de  aprendizagem,  bem  como  realizar  a  retomada  das
explicações  e  situações-problema  que  contribuíssem  na  superação  das  dificuldades  apresentadas.  Como  resultado  desse  trabalho,
pôde-se  evidenciar  uma  experiência  social,  envolvendo  a  aprendizagem,  competências  multiplas  e  saberes  integrativos,  oportunizados
pelas  trocas  de  experiências.  O  grande  propulsor  dessa  experiência  foi  o  tema  COOPERATIVA.  Nela,  foidesenvolvidocom  os  alunos
um  produto  que  os  fizesse  confiar  nas  suas  capacidades  de  aprender  Matemática,  descobrir  e  criar  soluções,  desafiar,  propor  e  assumir,
através  dos  conhecimentos  diversos,  as  consequências  das  suas  escolhas,  apoiadas  por  uma  aprendizagemmediadora  e  pelos
conhecimentos  sócio-culturais,  proporcionados  pela  pedagogiado  trabalho  da  montagem  da  cooperativa.  Um  dos  resultados  desse
trabalho  é  a  contribuição  para  o  desenvolvimento  de  práticas  pedagógicas  semelhantes,  que  auxiliem  os  alunos  a  aprender  a  conhecer  e
compreender  suas  dificuldades  de  aprendizagem,  bem  como  suas  causas,  para  trabalhá-las  na  busca  das  superações.
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Código: 1953

Título: O Papel das Representações Geométricas Frente à Resolução de Problemas

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007431022014002P0

Palavra Chave: educação matamática, geometria, resolução de problemas

Resumo:  É  de  fundamental  importância,  para  o  ensino  da  Matemática  e,  em  particular,  da  Geometria,  que  os  alunos  compreendam  os
conceitos  e  princípios  envolvidos  nos  problemas,  bem  como  os  algoritmos  utilizados  na  solução  dos  mesmos.  Dentro  da  proposta  da
resolução  de  problemas,  é  importante  que  o  aluno  seja  estimulado  a  construir  conceitos  matemáticos  através  de  situações  que
estimulem  o  seu  raciocínio.  Analisando  a  história  da  Educação  Matemática  no  Brasil,  verifica-se  não  ser  de  hoje  a  preocupação  com  o
ensino  da  Geometria.  Este  sempre  enfrentou  sérios  problemas  derivados  do  conhecimento  insuficiente  do  assunto  por  parte  dos
professores,  da  inadequação  da  metodologia  utilizada  para  sua  abordagem  em  sala  de  aula  e  da  dificuldade  em  estabelecer  uma  ponte
entre  a  Geometria  prática  desenvolvida  na  escola  elementar  e  a  abordagem  axiomática  proposta  para  a  escola  média.  Esta  pesquisa,
fundamentada  nos  estudos  de  Raymond  Duval,  analisa  situações  de  resolução  de  problemas  geométricos  de  alunos  da  1ª  série  do
Ensino  Médio  de  duas  escolas,  uma  pública  e  outra  particular,  com  o  propósito  de  investigar  como  se  dá  o  desempenho  desses  alunos
quando  realizam  uma  seqüência  de  atividades  geométricas  por  meio  da  resolução  de  problemas,  tendo  em  vista  que  esses  alunos
parecem  não  usufruir  de  um  ensino  que  lhes  permita  compreender  a  mudança  do  estatuto  da  figura,  os  estatutos  da  definição  e  dos
teoremas  geométricos  além  de  utilizar  as  mudanças  de  registros  de  representações;  justificar,  provar  ou  demonstrar  suas  decisões  e
problemas  de  geometria  usando  o  raciocínio  dedutivo.  Em  conseqüência  deste  estudo,  surgiu  como  contribuição  ao  tema  trabalhado
nesta  dissertação,  um  projeto  intitulado  Atividades  de  Geometria,  que  visa  suprir  as  dificuldades  apresentadas  na  resolução  de
problemas  em  Geometria  buscando  oferecer  a  oportunidade  do  aluno  de  rever  os  conceitos  básicos  de  geometria  que  deveriam  ter  sido
trabalhados  ao  longo  do  Ensino  Fundamental.  Espera-se  que  apesar  das  dificuldades  no  domínio  do  registro  de  representações
semióticas  e  o  processo  das  apreensões  em  geometria,  como  também  das  deficiências  de  conteúdo  –  o  processo  desenvolvido  propicie
aos  alunos  envolvidos  a  oportunidade  de  um  ensino-aprendizagem  reflexivo  e  motivador.
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Código: 1954

Título: Teoria dos jogos: uma nova proposta para o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072133005010030P9

Palavra Chave: Teoria dos Jogos, Ensino Médio

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  investigar  a  possibilidade  de  introduzir  a  Teoria  dos  Jogos  de  John  Von  Neumann  e  Oskar
Morgenstern  no  Ensino  Médio  e  de  que  forma  isso  poderia  ser  feito.  Para  atingir  esse  objetivo,  elaboramos  uma  seqüência  didática  que
foi  aplicada  a  três  turmas  do  3º  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  estadual  na  capital  de  São  Paulo.  No  decorrer  da  aplicação  dessa
seqüência  didática,  procuramos  debater  e  orientar  as  resoluções  das  atividades,  auxiliando  os  alunos  na  retomada  de  alguns  conteúdos
anteriores,  necessários  ao  desenvolvimento  da  tarefa.  Concluímos,  ao  final  dessa  experiência,  que  é  possível  ensinar  a  Teoria  dos  Jogos
para  os  alunos  do  Ensino  Médio,  contemplando  a  aquisição  de  outros  conteúdos.
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Título: Uma análise da abordagem sobre argumentações e provas numa coleção do ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072633005010030P9

Palavra Chave: Prova, Argumentação, Livro Didático

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  foi  investigar  o  papel  que  assume  as  provas  e  demonstrações  no  livro  didático  de  matemática  do
Ensino  Médio.  O  trabalho  contribui  com  o  projeto  AProvaME1  cujo  objetivo  é  investigar,  analisar  e  propor  atividades  para  a
aprendizagem  de  provas  e  demonstrações  na  matemática  escolar.  Minha  investigação  se  pautou  na  coleção  de  Manoel  Paiva  aprovada
pelo  PNLEM/20052  e  distribuída  para  as  escolas  públicas  de  Ensino  Médio  do  estado  de  São  Paulo  que  optaram  por  adotá-la,  entre
elas  a  que  leciono.  Uma  vez  que  o  livro  didático  é  uma  fonte  quase  que  única  para  o  apoio  do  professor,  vários  estudos  apontam  a
influência  do  mesmo  no  ensino  do  professor  e  consequentemente  influencia  a  aprendizagem  dos  alunos,  investigar  se  existe  e  de  que
modo  trata  provas  e  demonstrações  em  sua  coleção  contribui  para  apontar  novos  caminhos  para  tal  ensino.  Os  temas  investigados
foram:  Conjuntos  Numéricos,  Funções,  Progressões  Aritméticas  e  Geométricas,  Paralelismo  e  Perpendicularismo.  Analisando  os  três
volumes,  relativos  às  três  séries  do  Ensino  Médio,  segundo  Balacheff,  Villiers  e  do  grupo  IREM,  foi  possível  classificar  os  tipos  de
provas  que  são  privilegiados  na  coleção.  Discuto  e  apresento  algumas  sugestões  para  complementar  o  ensino  de  provas  relativas  aos
tópicos  analisados.
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Código: 1956

Título: Prevalência de disfonia em professores do ensino público estadual afastados de sala de aula

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007931030017002P0

Palavra Chave: disfonia, distúrbios da voz, educação

Resumo:  A  disfonia  é  um  problema  freqüente  no  trabalho  docente,  como  investigaram  diversos  pesquisadores,  embora  pouco  se
conheça  sobre  os  dados  oficiais  de  professores  afastados  de  sala  de  aula  por  esse  comprometimento.  O  objetivo  do  presente  trabalho  é
identificar  a  prevalência  da  disfonia,  gerando  afastamento  de  sala  de  aula,  em  docentes  do  Ensino  Médio  da  Rede  Estadual  de
Educação.  Foi  realizado  um  levantamento  exploratório  de  prontuários  médicos  de  professores  afastados  de  sala  de  aula,  durante  os
anos  de  2005  e  2006,  registrados  na  Superintendência  Central  de  Perícias  Médicas  e  Saúde  Ocupacional  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.
De  uma  amostra  total  de  554  professores  lecionando  durante  o  período  analisado,  foram  pesquisados  130  prontuários  de  docentes
licenciados  por  diversos  diagnósticos,  procurando-se  identificar  os  afastamentos  com  diagnóstico  médico  de  disfonia.  Evidenciou-se
que,  apesar  das  elevadas  taxas  de  prevalência  de  sinais  e  sintomas  vocais  negativos  entre  os  professores  relatados  em  outras  pesquisas,
apenas  6,9%  afastaram-se  de  sala  de  aula  por  disfonia.  Concluiu-se  que  há  necessidade  de  maior  número  de  pesquisas  investigando  o
afastamento  de  professores  por  disfonia,  para  que  os  responsáveis  por  decisões  políticas,  sejam  alertados  e  sensibilizados  quanto  à
importância  do  assunto,  em  termos  sociais  e  econômicos  para  o  País.  Ressalta-se  a  necessidade  de  que  o  trabalho  fonoaudiológico
desenvolvido  com  os  professores  tenha  cunho  transdisciplinar,  e  que,  de  forma  intersetorial  e  harmônica,  programas  e  políticas  de
prevenção  e  promoção  da  saúde  vocal  possam  ser  oferecidos  à  classe  docente.
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Código: 1957

Título: Problemas  geradores  no ensino - aprendizagem de matemática no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007442001013081P9

Palavra Chave: Matemática, Ensino, Resolução de problemas

Resumo:  Este  trabalho  pretende  verificar  se  o  uso  de  problemas  geradores  é  um  procedimento  eficiente  para  justificar  o  estudo  de  um
conteúdo  novo  em  Matemática.  Pretende-se  com  isso  apresentar  ao  estudante  uma  visão  antecipada  de  quais  os  benefícios  desse
estudo,  deixando  respondida  previamente  a  pergunta  “Para  que  serve  isso?”,  a  qual  é  proferida  em  muitas  situações  de  ensino.  Para
auxiliar  na  verificação  desse  objetivo,  foram  aplicadas  uma  série  de  atividades  introdutórias  em  alguns  tópicos  de  Matemática.  Nelas,
os  alunos  se  deparam  com  problemas  que  crescem  em  nível  de  dificuldade  até  que  os  pré-requisitos  de  que  dispõem  tornam-se
insuficientes  para  a  resolução,  tendo  justificada  nesse  momento  o  estudo  daquele  conteúdo  em  Matemática.  Para  tanto,  foi  utilizado
como  metodologia  de  pesquisa  o  Estudo  de  Caso  e  o  referencial  teórico  foi  baseado  na  resolução  de  problemas  e  nos  conceitos  de
situações  didáticas  e  adidáticas,  de  Brousseau,  e  aprendizagem  significativa,  de  Ausubel.  O  desempenho  dos  alunos  durante  as
atividades,  a  visualização  por  parte  deles  de  que  o  novo  estudo  é  justificado  e  a  produção  que  se  origina  a  partir  desse  estudo  apontam
que  o  procedimento  é  eficiente  na  abordagem  de  um  conteúdo  novo  em  Matemática.
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Título: Competências individuais: uma análise com alunos formandos do  ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071732065019001P3

Palavra Chave: Competências, Ensino Médio, Análise

Resumo:  http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071732065019001P3A  demanda  por  profissionais  capacitados
e,  antes  disto,  munidos  das  competências  individuais  exigidas  na  "era  do  conhecimento"  é  cada  vez  mais  solicitada.  Porém,
questiona-se  até  que  ponto  existe  uma  preparação  básica  para  desenvolvimento  destas  competências  no  grau  médio  de  ensino.  A
presente  dissertação  teve  como  objetivo  identificar  quais  são  as  competências  apresentadas  por  alunos  formandos  no  ensino  médio  em
relação  às  competências  individuais  requeridas  na  atualidade.  O  referencial  teórico  baseou-se  no  conceito  de  competência  individual.
Como  instrumentos  de  coleta  de  dados  foram  utilizados:  um  questionário  validado  em  tese  de  doutorado  por  Santanna  (2002),  que
avalia  as  competências  requeridas  na  modernidade,  e  entrevistas.  As  Competências  avaliadas  pelo  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio
(ENEM)  foram  utilizadas  a  título  comparativo.  Os  resultados  mostraram  que  os  maiores  escores  foram  para  a  "capacidade  de  trabalhar
em  equipes"  e  os  menores  para  a  "capacidade  de  lidar  com  incertezas  e  ambigüidades".  Foram  identificadas  relações  entre  as
competências  avaliadas  pelo  ENEM  e  as  individuais  requeridas  pelas  organizações.  As  conclusões  e  recomendações  apontaram  para
uma  necessidade  de  maior  conscientização  dos  formandos  quanto  às  competências  individuais  requeridas  no  mercado  de  trabalho,  e
também,  a  existência  de  uma  lacuna  a  ser  preenchida  para  que  se  cumpra  o  papel  descrito  na  lei,  destinado  ao  ensino  médio,  de
"preparação  básica  para  o  trabalho".
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Código: 1959

Título: Ciência, magia e filosofia no processo de ensino-aprendizagem da matemática: uma introdução 
histórica sobre o Teorema de Pitágoras

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20075333005010030P9

Palavra Chave: Etnomatemática, Pitágoras, Número de Ouro

Resumo:  A  presente  dissertação  focaliza  algumas  relações  entre  a  influência  de  Pitágoras  na  Antiga  Grécia  e  a  abordagem  histórica  do
Teorema  de  Pitágoras  trabalhado  pelos  professores  de  Matemática  durante  o  ensino  fundamental  e  médio,  seguindo  os  requisitos  dos
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCNs)  e  dando  ênfase  aos  aspectos  relacionados  à  ciência,  magia  e  filosofia  no  processo
ensino/aprendizagem  da  Matemática.  Sabemos  que  a  Matemática  não  evoluiu  de  forma  linear  e  logicamente  organizada  e
desenvolveu-se  seguindo  caminhos  diferentes  nas  diversas  culturas,  onde  o  modelo  de  Matemática  hoje  aceito  e  utilizado  no  presente
trabalho  originou-se  com  a  civilização  grega,  no  período  aproximadamente  de  700  a.C.  a  300  d.C.  Embora  a  existência  histórica  de
Pitágoras  seja  por  muitos  colocada  em  xeque,  é  importante  reconhecer  que  suas  doutrinas,  trabalhos,  atividades  e  conceitos  ao  longo
dos  anos,  mesmo  envoltos  por  mitos  e  lendas,  exerceram  profundas  influências  na  cultura  grega.  No  primeiro  momento  do  trabalho,
fez-se  necessário  um  levantamento  histórico  e  lendário  sobre  a  vida  e  obra  de  Pitágoras.  No  segundo  momento,  analisamos  quatro
livros  didáticos  no  contexto  histórico  e  confrontamos  estas  análises  com  as  propostas  curriculares,  especialmente  os  Parâmetros
Curriculares  Nacionais  (PCNs).  Tivemos  como  público-alvo  os  alunos  da  5ª  e  7ª  série  do  ensino  fundamental  (rede  particular  –  S.C.S.),
3ª  série  do  ensino  médio  (rede  municipal  –  S.C.S)  e  alunos  do  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  (SENAI  –  Almirante
Tamandaré  –  S.B.C.).  Com  esse  experimento,  foi  possível  constatar  algumas  vantagens  em  relação  ao  enfoque  adotado  sobre  a
importância  dos  aspectos  históricos  no  processo  ensino/aprendizagem  da  Matemática.  Ninguém  contestará  que  o  professor  de
Matemática  deve  ter  conhecimento  de  sua  disciplina.  Mas  a  transmissão  desse  conhecimento  através  do  ensino  depende  de  sua
compreensão  de  como  esse  conhecimento  se  originou,  de  quais  as  principais  motivações  para  o  seu  desenvolvimento  e  quais  as  razões
de  sua  presença  nos  currículos  escolares.  Destacar  esses  fatos  é  um  dos  principais  objetivos  da  História  da  Matemática.  (Ubiratan
D’Ambrósio)
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Código: 1960

Título: Das Concepções Espontâneas à Aprendizagem Significativa dos Conceitos Científicos: Um Estudo de 
Pesquisa - Ação em uma Escola Estadual do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007633078017002P3

Palavra Chave: aprendizagem significativa, ensino de Física.

Resumo:  A  presente  pesquisa  tem  por  objetivo  proporcionar  uma  aprendizagem  significativa  sobre  conceitos  científicos  relacionados
com  questões  ambientais  a  fim  de  propiciar  uma  percepção  epistemológicamente  adequada  do  método  científico,  de  modo  a
desmistificar  algumas  concepções  adquiridas  pela  cultura  de  nossa  sociedade,  pela  mídia  e  pela  interação  do  aluno  com  o  meio  social
com  destaque  para  a  vivência  no  ambiente  escolar.  Essa  pesquisa  foi  realizada  por  meio  de  uma  pesquisa-ação  na  escola  estadual,  onde
os  atores  principais  são  os  alunos  do  3º  ano  do  ensino  médio.  A  etapa  inicial  consistiu  em  uma  avaliação  diagnóstica  dos
conhecimentos  prévios  manifestados  pelos  alunos  por  intermédio  de  um  questionário.  A  partir  destas  concepções  foram  desenvolvidas
ações  interventoras  que  privilegiaram  os  aspectos  construtivistas,  efetivamente  vivenciadas  e  observadas  pelo  autor  durante  a
convivência  com  seus  sujeitos  de  pesquisa.  A  análise  dos  dados  coletados  consistiu  em  verificar  a  superação  das  concepções
simplificadoras  e  inadequadas  na  tomada  de  consciência  dos  conceitos  científicos  pelos  alunos  em  busca  da  desejada  mudança
conceitual.
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Título: Do desenvolvimento  à aplicação de um vídeo  didático de física  térmica para ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071131022014002P0

Palavra Chave: Biblioteca Depositaria: cefet-rj

Resumo:  A  contribuição  do  laboratório  tradicional  para  melhoria  da  aprendizagem  de  Física  por  parte  dos  estudantes  vem  sendo
discutida  ao  longo  das  últimas  décadas  em  publicações  da  área  de  ensino  de  ciências.  A  necessidade  de  se  apresentar  conceitos  físicos
através  da  fenomenologia  é  indiscutível,  sendo  a  Física  uma  ciência  natural.  A  realidade  da  escola  atual,  com  número  de  aulas
semanais  reduzido,  infra-estrutura  precária  e  professores  com  más  condições  de  trabalho,  remete  à  busca  por  estratégias  alternativas
que  possam  suprir  essa  necessidade,  já  que  a  experimentação  ao  vivo  é  pouco  utilizada  na  sala  de  aula,  se  mostrando  inviável  ao  longo
do  tempo  face  às  condições  escolares  vigentes.  Por  outro  lado,  a  utilização  de  vídeos  didáticos  com  características  próprias  pode
contribuir  de  forma  eficiente  para  o  aprendizado  dos  alunos  e  para  a  prática  docente,  devido  à  vantagem  de  otimização  de  tempo  e
espaço.  Neste  trabalho  se  discute  o  potencial  do  vídeo  como  ferramenta  didática  através  de  três  etapas:  a  construção  do  material
didático,  a  sua  aplicação  em  sala  de  aula,  e  a  avaliação  de  sua  eficiência  no  processo  ensino-aprendizagem  da  Física.  O  vídeo
desenvolvido  é  resultado  do  aprimoramento  de  trabalhos  anteriores  (PEREIRA  &  BARROS,  2001).  Ele  é  composto  de  onze
demonstrações  monoconceituais  com  mínima  locução,  acompanhado  de  um  guia  composto  de  uma  ficha  para  cada  demonstração  a  ser
preenchida  pelo  estudante.  A  fim  de  analisar  seu  efeito  sobre  a  aprendizagem,  planejou-se  uma  aplicação  do  conjunto  de
demonstrações  como  um  Organizador  Prévio  Experimental  (OPE)  com  um  grupo  de  14  estudantes  de  ensino  médio  de  uma  escola
pública  federal  no  Rio  de  Janeiro.  Para  isso,  foram  construídos  testes  relacionados  aos  conceitos  trabalhados  nas  demonstrações,  e  os
dados  obtidos  foram  discutidos  a  luz  desse  exemplo  de  aplicação  do  vídeo.  Algumas  considerações  finais  são  apresentadas  como
conclusão  do  trabalho,  além  de  recomendações  e  propostas  de  utilização  do  vídeo  em  sala  de  aula.
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Título: Resolução de inequações logarítmicas: um olhar sobre a produção dos alunos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074433005010030P9

Palavra Chave: Inequações, Desigualdades, Inequações Logarítmas, Álgebra, E

Resumo:  Essa  pesquisa  qualitativa  foi  aplicada  em  alunos  do  2º  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  estadual  (Osasco  –  SP),
com  o  objetivo  de  investigar  procedimentos  utilizados  por  alunos  na  resolução  de  problemas  que  envolvessem  desigualdade  ou
inequações  logarítmicas.  A  fim  de  se  atingir  esse  objetivo,  elaboramos  e  selecionamos  problemas  que  provocassem  nos  alunos  atitude
investigativa.  Estes  problemas  seriam  resolvidos  em  encontros  extraclasse.  Utilizamos  como  referencial  teórico,  as  noções  da  Dialética
Ferramenta-Objeto  e  Interação  entre  Domínios  da  pesquisadora  francesa  Règine  Douady  (1984).  Analisando  os  protocolos  dos  alunos,
recorremos  ao  livro  didático  utilizado  pelos  alunos,  e  as  informações  coletadas  em  entrevista  com  uma  professora  que  trabalhou  com
estes  alunos  na  série  anterior.  Dessa  análise,  ficou  evidenciado  que  a  ferramenta  mais  utilizada  foi  a  noção  de  igualdade.  O  domínio
algébrico  foi  o  mais  explorado  pelos  alunos.  Observamos  que  a  interação  entre  domínios  ocorreu  espontaneamente  na  resolução  dos
problemas.  Os  erros  mais  freqüentes  foram:  “Noção  incorreta  da  definição  de  logaritmo”  e  “Uso  incorreto  do  conceito  de  potência”.
Ao  nosso  ver  os  resultados  apontados  em  nossa  pesquisa  dizem  muito  do  processo  ensino  e  aprendizagem  vivenciado  por  esse  grupo
de  alunos.  Desse  modo  consideramos  necessário  mais  investimento  para  a  construção  do  conceito  e  propriedades  relativas  às  potências
e  logaritmos.
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Título: A etnomatemática em uma sala da EJA: a experiência do pedreiro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074433005010030P9

Palavra Chave: Biblioteca Depositaria: PUC-SP

Resumo:  O  tema  deste  estudo  é  a  relação  entre  o  mundo  cultural  dos  conceitos,  idéias  e  experiências  das  comunidades  populares  e  o
mundo  do  saber  sistematizado  desenvolvido  no  espaço  escolar.  Defendemos  a  idéia  de  que  é  possível  integrar  o  conhecimento  popular
e  o  conhecimento  sistematizado  para  possibilitar  a  construção  do  saber  significativo  na  perspectiva  etnomatemática.  Quando  pensamos
a  respeito  dos  problemas  sociais  de  nosso  país,  há  algo  de  importância  essencial:  a  questão  da  habitação.  As  habitações  populares,
usualmente,  são  construídas  pelo  pedreiro,  uma  pessoa  que  tem  competências  para  edificar  as  casas,  mas  que  recebeu  pouca  educação
formal.  Em  nossa  pesquisa,  tentamos  entender  os  conceitos  matemáticos  usados  por  estes  mestres  de  ofício  e  juntamente  de  nossos
estudantes  procuramos  fazer  um  estudo  sobre  os  seus  conhecimentos  para  integrar  os  conhecimentos  escolares  e  populares.  A  partir
das  pesquisas  realizadas  por  alunos  do  3º  termo  A  (2º  semestre  de  2006)  de  uma  escola  pública  estadual,  em  São  Paulo,  junto  a
pedreiros,  analisamos  e  identificamos  a  matemática  apreendida  por  meio  formal  ou  informal  presente  em  seu  ofício.  Buscamos  na
abordagem  qualitativa  elementos  para  análise  das  atividades  realizadas  em  sala  de  aula  que  envolveram  aula  expositiva  sobre  o  tema
Etnomatemática,  organização  e  análise  dos  dados,  identificação  da  matemática  no  ofício  do  pedreiro,  confecção  de  plantas  e  maquetes.
Tivemos  como  objetivo  trabalhar  o  tema  Geometria  e  Medidas,  proposto  por  documentos  oficiais  que  norteiam  o  trabalho  pedagógico
na  rede  pública,  tais  como  o  PCNEM:  Parâmetros  Curriculares  Nacionais:  Ensino  Médio  e  PCN+  Ensino  Médio:  Orientações
Educacionais  Complementares  aos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Ciência  da  Natureza,  Matemática  e  suas  Tecnologias.  As
contribuições  de  Vygotsky  e  de  Ubiratan  D’  Ambrosio  deram  o  suporte  teórico  para  as  reflexões  e  elaboração  desta  pesquisa
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Título: A inter-relação entre saberes científicos e saberes populares na escola: uma proposta interdisciplinar 
baseada em saberes das artesãs do Triângulo Mineiro

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007753001010056P9

Palavra Chave: saber popular, tecelagem manual, material paradidático

Resumo:  Nesse  trabalho  apresentamos  uma  investigação  de  um  saber  popular  da  região  do  Triângulo  Mineiro  -  a  tecelagem  no  tear  de
quatro  pedais.  A  partir  dessa  investigação,  utilizamos  como  referência  a  abordagem  temática  e  a  educação  como  prática  libertadora,
desenvolvidas  por  Paulo  Freire,  e  apresentamos  uma  proposta  de  ensino  que  busca  favorecer  uma  inter-relação  entre  saberes  populares
e  saberes  científicos  (formais),  ensinados  na  escola.  Percebemos  que  a  realidade  observada  em  nossa  investigação  poderia  propiciar  um
melhor  ensino  e  aprendizagem  de  ciências  no  ensino  médio  ao  ser  problematizada  e  descodificada,  em  uma  alusão  à  contextualização
proposta  por  Freire.  Para  melhor  conhecimento  do  tema,  realizamos  uma  pesquisa  com  artesãs  da  região  por  meio  do  uso  de  métodos
da  pesquisa  etnográfica,  como  a  observação  participante,  o  diário  de  bordo  e  os  depoimentos.  A  observação  participante  foi  realizada
no  Centro  de  Fiação  e  Tecelagem  de  Uberlândia.  Os  depoimentos  foram  coletados  por  meio  de  entrevistas  semi-estruturadas,
realizadas  com  dez  artesãs  da  região  do  Triângulo  Mineiro.  As  entrevistas  foram  realizadas  em  suas  casas  e  em  seus  locais  de  trabalho
(centros  de  artesanato).  A  fim  de  avaliarmos  a  relação  desse  saber  popular  com  os  estudantes  de  ensino  médio  daquela  região,
realizamos  um  levantamento  a  partir  da  aplicação  de  um  questionário  em  algumas  escolas  das  cidades  de  Uberlândia,  Araxá  e
Itapagipe.  A  análise  das  respostas  do  questionário  indica  que  quase  metade  dos  estudantes  (46,8%)  conhece  algum  artigo  de  tecelagem
manual  ou  pessoas  que  trabalham/trabalhavam  com  ela  e,  também,  que  têm  interesse  em  aprender  mais  sobre  o  assunto,  indiferente  da
escola  ou  cidade  a  que  pertencem.  Além  disso,  os  estudantes  também  relataram  pequenos  fatos  relativos  a  essa  técnica  ou  a  trabalhos
resultantes  dessa.  Na  proposta  de  ensino  desenvolvida  como  material  paradidático  foi  inserida  falas  das  artesãs  sobre  as  várias  etapas
inerentes  à  tecelagem  e  possíveis  inter-relações  com  outros  saberes,  mais  formais,  ensinados  na  escola.  A  pretensão,  ao
desenvolvermos  o  material  paradidático,  foi  de  favorecer  a  interdisciplinaridade  e  a  contextualização.  Além  da  inter-relação  entre  os
saberes  populares  e  os  outros  saberes,  também  apresentamos  sugestões  de  atividades  e  conceitos  químicos  a  serem  abordados  em  sala
de  aula.  Foi  realizada  uma  avaliação  exploratória  sobre  o  material  paradidático  e  a  proposta  de  se  inter-relacionar  os  saberes  populares
e  os  saberes  científicos  (formais)  e,  embora  tal  avaliação  seja  ainda  incipiente,  consideramos  que  foi  grande  a  aceitação  da  proposta  e
do  material.  Acreditamos  que  a  proposta  só  poderá  ser  efetivada  em  sua  aplicação  na  realidade  escolar  e  ainda  com  uma  educação
dialógica  entre  professores,  estudantes  e  comunidade.
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Título: Análise de uma intervenção didática sobre desigualdades e inequações logarítmicas no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072333005010030P9

Palavra Chave: Desigualdades, Inequações Logarítmicas, Álgebra, Análise das

Resumo:  Esta  pesquisa  realizada  na  abordagem  qualitativa,  teve  como  objetivo  analisar  o  processo  ensino-aprendizagem,  envolvendo
professor,  aluno  e  saber  matemático  na  resolução  de  problemas,  enfocando  as  desigualdades  e  inequações  logarítmicas.  Para  atingir
este  objetivo,  foram  elaboradas  seis  situações  didáticas,  com  base  na  noção  dialética-ferramenta-objeto  da  pesquisadora  francesa
Régine  Douady.  Essas  mesmas  noções  foram  utilizadas  nas  análises  dos  dados.  O  público-alvo  constitui-se  de  alunos  e
professora-pesquisadora  de  uma  classe  da  2ª  série  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  particular  de  Vila  Nova  Conceição  da  cidade  de  São
Paulo.  Os  principais  instrumentos  utilizados  na  coleta  dos  dados  foram  gravações  em  fita  cassete  dos  diálogos  entre
professora-pesquisadora  e  o  grupo  de  alunos,  professora-pesquisadora  e  o  grupo  sala  e  produções  escritas  dos  alunos  na  resolução  dos
problemas  propostos.  A  conclusão  obtida  foi  que  a  abordagem  desenvolvida  pela  seqüência  didática  proposta  favoreceu  a
aprendizagem  das  desigualdades  e  inequações  logarítmicas  e,  também,  oportunizou  uma  reflexão  sobre  a  prática  de  ensino  da
professora-pesquisadora.
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significado

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007623001011032P4

Palavra Chave: Aprendizagem, Cônicas, Educação

Resumo:  Neste  trabalho,  analisamos  as  possibilidades  didáticas  de  uso  da  investigação  em  sala  de  aula,  a  partir  de  uma  experiência
com  estudantes  do  ensino  médio  no  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  da  Paraíba  –  CEFET  PB,  na  qual  abordamos  o  estudo
das  secções  cônicas.  Para  o  alcance  dos  nossos  objetivos  tomamos  como  aporte  teórico  as  concepções  referentes  à  aprendizagem
significativa  em  conexão  com  a  investigação  em  história  da  matemática.  A  pesquisa  em  sala  de  aula  efetivou-se  através  de  atividades
que  instigaram,  no  aprendiz,  o  desejo  de  investigar  os  conceitos  próprios  das  secções  cônicas.  Os  resultados  das  atividades  propostas  e
postas  em  prática  mostraram  a  eficácia  e  a  eficiência  de  tal  metodologia  na  construção  do  conhecimento  requerido,  nos  mostrando  que
a  investigação  em  sala  de  aula  conduz  os  envolvidos,  nesse  processo,  a  olhar  de  forma  mais  globalizante  para  as  origens  e  os  métodos
utilizados  para  desenvolver,  além  das  várias  representações  apresentadas  pela  matemática,  o  que,  certamente  conduz,  principalmente  os
alunos,  a  uma  aprendizagem  significativa.
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Palavra Chave: Pesquisa Colaborativa, Comunidade de Aprendizagem

Resumo:  Neste  trabalho,  discorremos  sobre  a  construção  e  desenvolvimento  de  uma  proposta  de  formação  continuada  com  um  grupo
de  professores  de  Química  do  Ensino  Médio.  Os  questionamentos  que  originaram  este  trabalho  estão  relacionados  às  nossas  angústias
pessoais,  decorrentes  de  uma  prática  docente  isolada  e  dificuldade  de  acesso  a  programas  de  formação  continuada.  Posteriormente,  no
âmbito  do  mestrado  profissional  em  Ensino  de  Ciências,  tais  questionamentos  passaram  a  ter  uma  maior  abrangência  e  envolver  a
lógica  da  racionalidade  técnica  que  direciona  os  programas  de  formação  docente  inicial  e  continuada  tradicionalmente  desenvolvidos.
Buscando  formas  de  superar  tais  problemas,  propusemos  aos  professores  de  Química  do  Ensino  Médio  de  Januária,  Minas  Gerais,  uma
parceria,  na  forma  de  pesquisa  colaborativa,  para  desenvolver  uma  proposta  de  formação  continuada  em  perspectiva  crítico-reflexiva.
O  grupo  constituído,  o  qual  denominamos  Comunidade  Formação  Permanente  em  Ensino  de  Química,  construiu  a  proposta  enquanto  a
vivenciava.  Na  perspectiva  por  nós  adotada,  investigação  e  formação  se  entrelaçam  em  um  único  processo.  A  investigação  sobre  a
prática  docente,  exercida  de  forma  colaborativa,  envolveu  a  identificação  de  aspectos  problemáticos  relativos  a  essa  prática  e  de  teorias
que  subjazem  as  ações  docentes.  A  partir  desse  conhecimento,  foram  levantados  questionamentos,  pesquisados  novos  aportes  teóricos
e  a  prática  docente  foi  analisada  à  luz  desses  aportes.  O  objetivo  era  (re)construir  conhecimentos  que  pudessem  desencadear  e  alicerçar
transformações  que  contribuíssem  para  a  melhoria  do  ensino  de  Química  e  para  o  desenvolvimento  pessoal  e  profissional  de  todos  os
envolvidos.  Como  não  pretendíamos  uma  ação  que  fosse  concebida  e  9  construída  unilateralmente  e  a  priori,  buscamos  caminhos
alternativos,  pelos  quais  pudéssemos  envolver  os  professores  não  como  objetos,  mas  como  sujeitos  dos  processos  desenvolvidos.  Os
posicionamentos  teórico-metodológicos  assumidos  nos  possibilitaram  articular  conceitos  como  formação  continuada  em  uma
perspectiva  crítico-reflexiva,  pesquisa  colaborativa  e  comunidades  de  aprendizagem  na  implementação  do  nosso  processo
investigativo/formativo.  Dos  dados  gerados  no  decorrer  do  processo  emergiram  dois  focos  de  análise,  o  desenvolvimento  da
comunidade  e  o  desenvolvimento  do  processo  formativo.  Embora  a  tarefa  de  análise  dos  dados  seja  tradicionalmente  individual,  tal
perspectiva  não  seria  coerente  com  o  processo  colaborativo  por  nós  vivenciado  até  então.  Assim  consideramos  a  necessidade  de
incorporar  as  vozes  dos  professoresparceiros  também  nessa  etapa.  Fundamentados  na  concepção  de  que  na  pesquisa  colaborativa
pesquisadores  e  professores  desempenham  papéis  diversos,  porém  complementares,  entendemos  que  a  contribuição  dos
professores-parceiros  para  essa  etapa  da  nossa  pesquisa  não  seria  realizar  conosco  a  análise  sistemática,  nos  moldes  dos  trabalhos
científicos,  mas  poderia  se  dar  por  meio  de  uma  reflexão  sobre  os  focos  de  análise  identificados  no  processo  de  tratamento  dos  dados.
A  essência  do  nosso  processo  formativo,  coletivo  e  colaborativo,  é  a  elaboração,  apropriação  e  aplicação  de  um  conhecimento
sistematizado,  embasado  na  articulação  teoriaprática.  Dessa  forma,  nos  constituímos  sujeitos-autores  dos  nossos  processos  de  formação
e  das  nossas  práticas  e  ampliamos  nossa  autonomia,  enquanto  construímos  e  percorremos  os  caminhos  do  nosso  desenvolvimento
pessoal  e  profissional.
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Palavra Chave: Argumentação e Prova na Matemática Escolar, Padrões e Progre

Resumo:  No  primeiro  semestre  de  2005,  ingressei  no  curso  de  Mestrado  Profissional  em  Ensino  de  Matemática  na  PUC/SP.  Neste
mesmo  ano,  iniciava-se  o  projeto  de  pesquisa  AProvaME,  cujos  objetivos  são:  investigar  concepções  sobre  argumentação  e  prova  de
alunos  adolescentes  em  escolas  do  Estado  de  São  Paulo;  formar  grupos  compostos  por  professores  e  pesquisadores  para  elaboração  de
atividades  envolvendo  alunos  em  processos  de  construção  de  conhecimento,  argumentos  e  provas  em  Matemática  e  o  uso  de  tecnologia
e  investigar  o  papel  do  professor  como  mediador  neste  processo.  Por  fazer  parte  deste  projeto,  estruturarei  minha  dissertação  para
investigar  duas  situações.  A  primeira  para  verificar  em  que  medida,  por  meio  da  mediação  do  professor  e  das  atividades  propostas,  é
possível  engajar  os  alunos  em  situações  de  argumentar,  justificar  e  provar  conjecturas  sobre  Progressões  Aritméticas.  Na  segunda,
investigar  se  o  uso  de  tecnologia  pode  favorecer  a  construção  de  argumentos,  justificativas  e  provas  em  Progressões  Aritméticas  pelos
alunos.  Orientado  por  essas  questões,  procurei  levantar  algumas  observações  de  como  deve  ser  feita  a  mediação  do  professor,
utilizando  atividades  de  Progressões  Aritméticas  para  engajar  os  alunos  em  situações  de  argumentações,  justificativas  e  provas,  bem
como  qual  tipo  e  como  usar  as  tecnologias  disponíveis:  em  primeiro  lugar,  percebi  a  necessidade  da  mediação  do  professor  a  cada
término  de  atividade  ou  a  cada  final  de  um  grupo  de  atividades,  fazendo  um  fechamento,  ou  seja,  propondo  que  os  alunos
confrontassem  e  discutissem,  argumentando  e  justificando  suas  respostas,  para  que  todos  pudessem  prosseguir  com  as  atividades
seguintes  sem  comprometimento  de  suas  conjecturas;  em  seguida,  verifiquei  que  o  uso  de  tecnologia  é  um  incentivo  para  a  realização
de  atividades  em  qualquer  área  do  conhecimento,  pois  os  alunos  sentem-se  motivados  por  construir  figuras  geométricas  no  computador
para  a  resolução  de  exercícios  de  Matemática;  ao  finalizar,  com  relação  ao  uso  da  tecnologia,  constatei  que  nas  atividades  deste
trabalho  a  utilização  de  mais  uma  ferramenta  computacional  para  validação  das  respostas  dos  alunos,  como  o  software  Excel,  poderia
complementar  os  resultados  obtidos.  Este  trabalho  fundamentou-se,  sobretudo  nos  nove  tipos  de  tarefas  extraídos  do  texto  de  Balacheff
et  al.  (2001).  A  metodologia  utilizada  foi  o  experimento  de  ensino,  objetivando  sempre  um  aperfeiçoamento,  tanto  das  atividades,
como  da  interação  professor  –  aluno  –  tecnologia.  A  pesquisa  envolveu  oito  alunos  da  1ª  série  do  Ensino  Médio  do  período  noturno  de
uma  escola  da  rede  pública  estadual.
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Título: Geometria Vetorial na escola: uma leitura geométrica para sistemas de equações

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007542001013081P9

Palavra Chave: Engenharia Didática, geometria vetorial, equações

Resumo:  Nesta  dissertação  tivemos  como  principal  objetivo,  conceber,  implementar,  analisar,  reconstruir  e  validar  uma  proposta
didática  que  agregasse  um  maior  valor  formativo  ao  ensino  do  tópico  de  sistemas  de  equações,  através  da  geometria  vetorial.  No
referencial  teórico  buscamos  naturais  aproximações  entre  álgebra  e  geometria,  através  de  exemplos  tomados  da  história  e  de  exemplos
que  tratam  de  conteúdos  presentes  nos  programas  escolares.  Nessas  aproximações,  também  fazemos  uma  discussão  que  se  apóia  no
trabalho  de  Douady  (1998),  onde  é  sugerido,  sempre  que  possível,  a  utilização  de  pelo  menos  dois  domínios  de  conhecimento
(algébrico  e  geométrico)  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  da  Matemática.  A  metodologia  de  investigação  escolhida,  a
Engenharia  Didática  (Artigue,  1996),  nos  permitiu  um  acurado  trabalho  de  validação  do  material  didático  produzido.  Este  material
assim  se  constitui:  na  fundamentação  matemática  de  conteúdos  relativos  à  geometria  vetorial,  de  forma  que  estes  se  tornem  possíveis
de  serem  trabalhados  no  Ensino  Médio;  na  construção  de  uma  seqüência  didática,  na  forma  de  coletânea  de  atividades  acompanhada  de
plano  de  execução;  e  na  construção  de  um  pequeno  software  “Vetores  e  Operações”,  com  o  propósito  de  trazer  um  recurso  que  é
facilitador  da  aprendizagem.  Consideramos  que  nossa  hipótese  de  investigação  –  através  da  geometria  vetorial  é  possível  desenvolver,
na  escola,  o  tópico  de  sistema  de  equações,  de  forma  a  ter-se  nele  agregado  um  maior  valor  formativo  –  se  valida  no  contexto  de  nossa
experiência.  E  com  as  devidas  adaptações,  de  modo  a  atenderem  as  especificidades  de  cada  turma  de  alunos,  é  com  confiança  que
apostamos  na  sua  viabilidade  para  outras  situações  de  ensino  e  aprendizagem  sobre  sistemas  de  equações.
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Palavra Chave: plano inclinado de galileu, inércia, historia da ciencia

Resumo:  Neste  trabalho,  desenvolvemos  três  textos  para  o  ensino  médio  acerca  da  história  dos  movimentos  -  desde  Aristóteles,
trazendo  pelas  contribuições  de  Ptolomeu,  Copérnico,  Brahe,  Kepler  e  Galileu  -  e  uma  aula  experimental  em  que  os  alunos  realizaram
a  experiência  do  plano  inclinado  de  Galileu.  Realizar  as  medidas  de  tempo  manualmente  é  extremamente  difícil,  por  isso  introduzimos
o  microcomputador  para  colher  dados,  elaborar  as  tabelas  de  posição  versus  tempo  e  construir  os  respectivos  gráficos.  A  atividade
experimental  é  aberta,  de  modo  que  os  alunos  tenham  oportunidade  de  explorar,  testar  e  discutir  soluções  para  todo  o  processo  de
medida,  desde  o  uso  dos  sensores  LDR  nos  sistemas  de  detecção  até  a  construção  dos  gráficos  utilizando  uma  planilha  eletrônica.  A
fundamentação  teórica  para  o  desenvolvimento  da  proposta  é  a  teoria  cognitivista  de  Piaget  e  a  teoria  sócio-interacionista  de  Vigotski,
na  qual  o  desenvolvimento  cognitivo  não  pode  ser  entendido  sem  referência  ao  contexto  social,  seus  signos  e  instrumentos.  Todas  as
atividades  foram  desenvolvidas  para  visar  a  uma  perspectiva  pedagógica  moderna  e  testadas  em  sala  de  aula  em  três  turmas  de  1ª  série
do  ensino  médio  do  Colégio  Agrícola  Nilo  Peçanha-UFF,  em  Pinheiral-RJ,  em  2006.  Com  esse  material  conseguimos  desenvolver  os
conteúdos  de  uma  forma  mais  atrativa,  com  melhor  envolvimento  dos  alunos  e  maior  motivação  por  parte  dos  mesmos,  permitindo  a
participação  ativa  na  aquisição  de  informações  e  construção  do  conhecimento.  Observamos  que  o  microcomputador  é  uma  boa
ferramenta  auxiliar  no  processo  ensino/aprendizagem,  e  deveria  ser  visto  como  mais  um  aliado  entre  todos  os  recursos  didáticos
existentes,  não  como  único  e  muito  menos  substituto  do  professor,  a  quem  cabe  cada  vez  mais  o  papel  de  orientador,  estimulador  e
organizador  de  um  ambiente  propício  para  o  processo  de  ensino/aprendizagem  eficaz.
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Título: A construção de um  website para o ensino de química ambiental:  uma proposta de capacitação de 
professores

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007231059015001P4

Palavra Chave: CAPACITAÇÃO DE PROF.; EDUCAÇÃO AMBIENTAL; QUÍMICA AMBIENTAL

Resumo:  A  Dissertação  baseia-se  numa  modalidade  de  ensino  não-precencial  visando  como  produto  final  à  produção  de  um  matrial  de
atualização,  capacitação  e  qualificação  dos  professores  de  Química,  fazendo  um  olhar  interdisciplinar  com  a  Educação  Ambiental.  Para
tanto,  foi  feita  uma  pesquisa  nos  textos  dos  principais  autores  referentes  à  prática  pedagógica,  à  educação  a  distância,  à  educação
continuada  de  professores,  à  legislação  ambiental,  aos  conteúdos  ministrados  no  ensino  médio  na  disciplina  de  Química,  aos
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  e  à  prática  de  desenvolvimento  de  "sites",  culminando  na  construção  de  um  ambiente  virtual
em  Educação  Ambiental  com  ferramentas  de  acompanhamento  ao  professor,  qu  visa  diminuir  a  carência  de  "sites"  específicos  voltados
à  prática  ambiental.  Para  a  implantação  do  "site"  se  utilizou  a  INTERNET  como  ferramenta  de  ensino  e  de  disseminação  de
conhecimntos.  Com  a  conclusão  do  ambiente  virtual,  fez-se  uma  psquisa  utilizando  questionário,  como  base  de  coleta  de  dados,
apurando  sobre  a  validade  do  "site"  com  análise  dos  depoimentos  de  alguns  docentes  de  Química  e  Biologia  na  rede  pública  e  privada
de  ensino.
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Palavra Chave: Estatística, Organização de Dados, Análise Exploratória de D

Resumo:  A  Estatística  tem  se  destacado  ultimamente  por  sua  utilidade  em  praticamente  todas  as  áreas  do  conhecimento  humano.
Pesquisas  e  dissertações  existentes  sobre  o  assunto  sugerem  a  necessidade  de  aprofundar  os  conhecimentos  sobre  as  dificuldades  no
processo  de  ensino  da  disciplina.  Nossa  questão  principal  é  investigar  se  os  Professores  da  Rede  Pública  desenvolvem  o  ensino  da
Estatística  Descritiva  no  ensino  médio,  e  se  estão  aptos  a  utilizar,  de  forma  eficaz,  as  noções  estatísticas  de  base  –  Organização  de
dados,  Medidas  de  Tendência  Central  ,  Separatrizes  e  Dispersão,  para  resolver  problemas  práticos  de  seu  cotidiano.  O  intuito  dessa
pesquisa  é  verificar  o  nível  de  mobilização  dos  conhecimentos  por  parte  dos  Professores  do  Ensino  Médio.  Segundo  LINS  (2004,  p.54)
“sabemos  que  persiste  a  impressão  geral  –  não  documentada  de  forma  sistemática  por  pesquisas  –  de  que  a  formação  matemática  do
licenciado,  em  boa  parte  similar  a  do  futuro  bacharel,  não  contribui  de  modo  substancial  para  a  formação  daquele  futuro  profissional,  a
não  ser  ao  reforçar  as  rotinas  de  aulas  expositivas”.  Tentaremos  diagnosticar  qual  o  nível  de  conhecimento  em  que  o  Professor  do
Ensino  Médio  se  encontra  no  conteúdo  curricular  de  Estatística.  Baseando-se  no  questionário  de  BIFI  (2006,  p.  54),  verificar  se  o
professor  de  matemática  do  ensino  médio  é  capaz  de  calcular,  justificar  e  relacionar  as  medidas  descritas.  As  respostas  das  atividades
serão  analisadas  com  o  auxílio  do  software  C.H.I.C.
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Palavra Chave: sistemas lineares - álgebra matricial - circuitos elétricos

Resumo:  Este  trabalho  trata  do  desenvolvimento  de  material  didático,  sob  a  forma  de  cadernos  (presentemente,  em  forma  de
capítulos),  acompanhado  de  protótipo  de  circuito  simples  para  testes  experimentais,  a  ser  utilizado  no  ensino  de  nível  médio.  O
conteúdo  reunido  nos  cadernos  abrange  o  desenvolvimento  analítico  de  tópicos  pertinentes  à  física-matemática,  esquema  para  a
construção  do  protótipo  e  exemplos  com  uso  de  recursos  computacionais.  Mais  especificamente,  buscou-se  enfatizar  o  ensino  dos
tópicos  de  equações  e  sistemas  lineares,  motivados  por  fenômenos  físicos.  Pretendeu-se  explorar  o  aspecto  experimental  (com  a
construção  e  o  uso  de  protótipo  de  circuitos  simples),  o  analítico  (com  a  resolução  de  equações  e  sistemas  lineares,  e  com  uma
introdução  à  programação  linear)  e  o  computacional  (com  uso  da  planilha  eletrônica).  Em  todos  os  conteúdos  desenvolvidos,  é  dada
especial  ênfase  à  interpretação,  à  análise  e  à  validação  dos  resultados.  Com  este  material,  busca-se  oferecer  ao  professor  um  conjunto
de  atividades  didático-pedagógicas  que  possam  estimular  a  sua  atuação  crítica  e  criativa.  E  que,  também,  propiciem  a  reflexão  e  a
análise  na  identificação  e  resolução  de  problemas,  a  fim  de  desencadear  processos  cognitivos  que  levem  o  aluno  a  compreender  as
inter-relações  entre  a  física  e  a  matemática.
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Código: 1976

Título: As práticas de governança corporativa em organizações. Estudo de Caso de serviços educacionais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007431003010045P8

Palavra Chave: Governança corporativa, BSC, Análise de Maturidade

Resumo:  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  discutir  aspectos  relacionados  às  boas  práticas  de  Governança  Corporativa  em
empresas  e  cariocas  do  segmento  de  educação,  realizando  uma  análise  comparativa  entre  três  Instituições  de  Ensino  com  atuações  no
mercado  nos  níveis  fundamentais,  médios,  superiores  e  de  pós-graduação.  O  principal  instrumento  desta  pesquisa  é  o  Código  de
Melhores  Práticas  de  Governança  Corporativa,  divulgado  pelo  IBGC  (Instituto  Brasileiro  de  Governança  Corporativa).  Este  trabalho
desenvolveu  uma  visão  de  análise  de  maturidade  das  Instituições  estudadas  com  as  práticas  de  Governança,  identificando  quais
instituições  se  encontram  em  melhores  condições  para  gerenciar  seus  processos  internos.  É  foco  também  deste  estudo  identificar
através  do  conceito  do  BSC  (Balanced  Scorecard),  quais  processos  internos  são  necessários  para  sustentar  um  sistema  de  Governança
Corporativa.  Com  isso,  o  trabalho  tem  dois  focos  de  estudo,  sendo  o  primeiro  de  identificação  das  práticas  de  Governança  Corporativa
e  o  segundo  de  quais  processos  internos  são  necessários  para  que  as  instituições  de  ensino  sejam  capazes  de  sustentar  este  sistema  de
gestão.

Data Pesquisa: 15/2/2008

Autor: Ricardo Seperuelo Duarte

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 16/2/2009 

Tipo Publicação: Anais de Evento

Meio: Impresso

Eixo: Políticas Públicas / Gestão educacional

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.976 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1977

Título: Mobilização dos conceitos estatísticos: um estudo diagnóstico desses conceitos, envolvendo 
variabilidade, com alunos do ensino médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073233005010030P9

Palavra Chave: Estatística, Ensino Médio, Variabilidade, Ensino e Aprendiza

Resumo:  Nos  dias  de  hoje  tem-se  tornado  habitual  citarmos  a  Estatística  durante  as  conversas  cotidianas.  É  possível  perceber  o  quanto
esse  setor  ganhou  espaço  e  e  reconhecimento  das  pessoas,  sendo  assim,  é  preciso  que  desde  cedo  se  amplie  o  conhecimento  nessa  área.
É  bastante  comum  profissionais  de  diversos  setores  se  depararem  com  problemas  estatísticos  e  não  conseguirem  resolver,  seja  porque
não  têm  prática,  seja  porque  nunca  viram  nada  a  esse  respeito;  isso  nos  faz  pensar  que  o  problema  está  lá  trás,  nos  estudos  adquiridos
nos  tempos  de  colégio.  A  proposta  deste  trabalho  é  analisar  se  os  alunos  do  Ensino  Médio  das  Escolas  Públicas  estão  preparados  a
resolverem  questões  que  levem  noções  de  Estatística,  bem  como  o  nível  de  conhecimento  por  parte  desses  alunos.  E  é  exatamente  o
que  pretendemos  verificar  e  apontar  nessa  pesquisa.  Assim,  foi  aplicado  um  questionário  dividido  em  quatro  partes.  A  analise  das
respostas  foi  feita  com  o  apoio  do  software  Classificação  Hierárquica  Implicativa  e  Coesiva  (C.H.I.C)  que  possibilitou  evidenciar  as
inter-relações  encontradas  nas  respostas.  Tentaremos  captar  as  principais  dificuldades  encontradas,  as  falhas  na  aprendizagem  extraídas
através  das  atividades  propostas  como  situaçõesproblema,  e  a  capacidade  dos  alunos  de  resolver  e  interpretar  essas  questões.  E  então
traçaremos  um  paralelo  para  encontrar  o  diagnóstico  desses  problemas  encontrados.
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Código: 1978

Título: Leitura e Escrita nas aulas de Matemática do Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071533078017002P3

Palavra Chave: Ensino Médio; Leitura e Escrita em Matemática

Resumo:  não  consta

Data Pesquisa: 15/2/2009

Autor: Roberto Alves de Oliveira

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 16/2/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Impresso

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.978 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1979

Título: A formação de uma cultura científica  no ensino médio: o papel do livro didático  de física

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071153001010056P9

Palavra Chave: Cultura Científica, Ensino de Ciências, Ensino Médio.

Resumo:  Este  trabalho  constitui  uma  reflexão  acerca  da  formação  de  uma  cultura  científica  no  Ensino  Médio  e  do  papel  dos  livros
didáticos  de  Física  nesse  processo.  Tomando  as  idéias  de  Paulo  Freire  como  referência  pedagógica  do  processo  educativo  e  as  de
Gaston  Bachelard  como  referência  epistemológica,  buscamos  a  construção  de  um  olhar  que  nos  permitisse  revisitar  os  textos  didáticos
de  Física  voltados  para  o  Ensino  Médio.  Inicialmente  é  discutida  a  relação  entre  a  formação  de  uma  cultura  científica  e  o  ensino  de
ciências,  considerando  o  grande  desafio  que  é  desenvolver  um  ensino  de  Física  que  se  aproprie  do  discurso  científico  bem  como  da
crítica  desse  discurso,  que  vincule  a  formação  científica  a  um  contexto  social,  histórico,  a  um  produto  humano.  Considerando  o  livro
didático  como  elemento  de  grande  influência  no  ensino  de  Física  e  a  implantação  do  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  do  Ensino
Médio  (PNLEM)  que  ampliará  o  acesso  a  esse  recurso,  é  relevante  identificar  como  o  livro  didático  de  Física  tem  contribuído  para  a
formação  científico-cultural  do  aluno  do  ensino  médio.  Nesse  sentido  é  proposto,  a  partir  de  uma  análise  dos  livros  didáticos  de  física
aprovados  pelo  PNLEM,  um  conjunto  de  categorias  analíticas  que,  constituindo-se  enquanto  um  novo  olhar  aos  referidos  livros,
procuram  avaliar  o  seu  potencial  formativo  de  uma  cultura  científica  na  escola.
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Código: 1980

Título: Difração e Interferência para professores do ensino médio.

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007242001013076P5

Palavra Chave: ensino de Física, aprendizagem significativa, difração

Resumo:  não  consta
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Código: 1981

Título: Um estudo a respeito do professor de matemática e a implementação de uma seqüência didática para a 
abordagem da estatística no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20073133005010030P9

Palavra Chave: Estatística, Professor, Aluno, Ensino-aprendizagem

Resumo:  Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (1997)  incluíram  conteúdos  de  estatística  no  ensino  Fundamental  e  Médio  como  parte
do  programa  disciplinar  de  Matemática,  que  foi  muito  importante  para  que  houvesse  mudanças  no  ensino  da  Estatística,  o  fato  levou  as
editoras  a  uma  preocupação  maior  quanto  ao  ensino  deste  tópico,  assim,  passaram  incluir  a  Estatística  de  uma  forma  um  tanto  mais
elaborada  em  seus  manuais  e  o  professor  de  matemática  vem  refletindo  sobre  sua  prática.  Mas  as  pesquisas  mostram  que  as
universidades  nos  dias  de  hoje  vêm  trabalhando  de  forma  muito  limitada  no  ensino  da  estatística,  fazendo  que  saiam  para  as  salas  de
aulas  profissionais  pouco  preparados  a  respeito  desse  tópico  e  como  trabalhar,  pois  a  maioria  dos  professores  de  matemática
cristalizaram  em  sua  prática  conhecem  muito  pouco  sobre  estatística  e  as  propostas  dos  PCN  para  o  ensino  deste  tópico.  A  proposta
deste  trabalho  aplicase  a  uma  investigação  que  envolverá  professor  e  alunos  do  ensino  médio.  Verificar-se  este  educador  ensinaria  seus
alunos  a  resolver  uma  lista  com  problemas  elaborados  para  compreender  média;  mediana;  moda;  desvio  padrão;  quartis  e  gráficos
como  procederia  depois  de  alguns  ajustes  proposto  quanto  ao  Técnico,  Mobilizável  e  Disponível.  Após  a  preparação  do  professor  e  os
resultados  deste  preparo  ter  sido  implementado  em  sua  sala  de  aula,  como  os  alunos  responderiam  a  lista  proposta  ao  teste,  e  em  qual
nível  de  conceitualização  proposto  por  Robert  (1998),  estes  alunos  aferiram.
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Código: 1982

Título: O problema é a cor: discriminação racial na escola

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007352002012003P2

Palavra Chave: Biblioteca Depositaria: UCG

Resumo:  Este  trabalho  apresenta  uma  reflexão  sobre  as  relações  étnico-cultural/racial  no  ambiente  escolar  de  educação  básica,  e  tem
por  objetivo  trazer  à  tona  a  importância  e  a  necessidade  da  desconstrução  social  do  preconceito  e  da  discriminação  racial  que  são
atribuídos  à  população  negra.  Mostra  através  da  história  brasileira,  desde  a  colonização  aos  dias  atuais,  as  ideologias  sob  as  quais
foram  construídas  as  relações  entre  negros  e  brancos,  com  grandes  desvantagens  para  os  primeiros,  especialmente,  em  sua  trajetória  em
busca  da  escolarização  e  ascensão  social.  Conclui  que  o  preconceito  e  a  discriminação  racial  nas  escolas  se  apresentam  de  forma  sutil  e
disfarçada,  pois  no  imaginário  brasileiro,  as  relações  raciais  são  cordiais.  Nega-se  a  existência  do  preconceito  e  da  discriminação,
apesar  de  estudos  mostrarem  índices  significativamente  perversos  para  a  população  negra  brasileira,  fincando  constatado  o  chamado
“jeitinho  brasileiro”  de  discriminar,  também  considerado  como  o  “racismo  à  brasileira”.  Por  fim,  procura  suscitar  o  debate  sobre  as
representações  sociais  negativas  colocadas  à  população  negra  por  meio  de  estigmas  e  estereótipos,  abordando  particularmente  a
questão  da  educação  étnico-racial  no  espaço  escolar,  a  partir  da  Lei  Federal  nº.  10.639/2003,  que  estabelece  a  obrigatoriedade  do
ensino  sobre  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  nos  estabelecimentos  de  ensino  fundamental  e  médio,  oficiais  e  particulares.
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Código: 1983

Título: Textos de Divulgação Científica como Solução de Problemas Visando a Aprendizagem Significativa 
dos Conceitos de Eletricidade no Ensino Médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071242039010001P1

Palavra Chave: Texto de divulgação científica, solução de problemas

Resumo:  Este  trabalho  teve  como  objetivo  investigar  se  os  textos  de  divulgação  científica  (TDC)  como  solução  de  problemas,
enquanto  recurso  didático,  podem  promover  a  aprendizagem  significativa  dos  conceitos  de  eletricidade  no  ensino  médio.  O  trabalho
teve  como  referencial  teórico  a  Teoria  da  aprendizagem  Significativa  de  David  Ausubel.  Para  a  realização  do  trabalho  utilizamos  textos
encontrados  em  periódicos  que  abordam  conhecimentos  em  Física,  tais  como  Superinteressante  e  Ciência  Hoje,  que  constituem-se  em
materiais  potencialmente  significativos  permitindo  a  compreensão  de  conceitos  físicos  necessários  à  construção  do  conhecimento.  Os
textos  foram  utilizados  dentro  de  uma  estratégia  de  ensino  concebida  como  uma  seqüência  de  ações  a  serem  realizadas  de  modo
consciente  pelos  alunos,  na  qual  eles  devem  partir  da  identificação  do  problema  e,  dando  seguimento  à  leitura,  devem  finalizar
extraindo  conclusões  lógicas  a  partir  dos  mesmos,  solucionando  o  problema  adequadamente.  Suas  conclusões  estarão  influenciadas  por
suas  concepções  prévias  e  pela  concordância  entre  a  informação  do  texto  e  essas  concepções.  Uma  experiência  didática  foi  realizada,
com  a  utilização  dos  TDCs,  envolvendo  alunos  da  terceira  série  do  ensino  médio  do  Colégio  Estadual  Manoel  Ribas  em  Santa  Maria.
Os  resultados  indicam  que  houve  um  rendimento  significativamente  melhor  dos  alunos  envolvidos  nas  atividades  comparativamente  a
outros.  Verificamos,  a  partir  da  utilização  dos  textos  um  maior  envolvimento  dos  alunos  com  as  questões  e  atividades  propostas  em
sala  de  aula,  uma  maior  interação  entre  a  classe,  com  a  realização  de  intensas  discussões  em  torno  dos  assuntos.  Além  disso,
percebeu-se  um  avanço  no  que  se  refere  à  sistematização  do  conteúdo  estudado  com  uma  clara  melhoria  na  compreensão  de  conceitos
físicos  e  sua  aplicação,  com  o  desenvolvimento  de  significados  mais  claros,  diferenciados  e  transferíveis,  ou  seja,  demonstrando  a
ocorrência  de  aprendizagem  significativa.
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Código: 1984

Título: Uma discussão sobre o papel do computador na representação e entendimento de propriedades 
matemáticas de objetos tridimensionais

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007631022014002P0

Palavra Chave: representação, VRML, multiestabilidade, adrien m. legendre

Resumo:  No  entendimento  de  problemas  de  Geometria  Espacial,  desenhos  desempenham  um  importante  papel  para  a  compreensão  de
conceitos,  formulação  de  conjecturas  e  solução  para  tais  problemas.  Contudo,  ambigüidades  nessas  representações  são  freqüentes,  uma
vez  que  um  mesmo  desenho  pode  gerar  interpretações  distintas  para  diferentes  observadores.  Nessa  dissertação,  analisamos  aspectos
relativos  às  representações  de  objetos  geométricos  tridi-  mensionais  através  de  uma  tecnologia  para  a  produção  de  cenas  em  realidade
virtual:  Virtual  Reality  Modeling  Language  (VRML).  Foi  feito  um  estudo  de  caso  com  alunos  da  2a  série  do  Ensino  Médio  a  fim  de
que  fossem  analisados  os  aspectos  inerentes  à  exploração  de  mundos  virtuais  que  promovem  novas  possibilidades  de  interpretação  para
imagens  que  representam  objetos  geométricos.  As  discussões  sobre  os  problemas  de  ambigüidades  presentes  tanto  nas  representações
convencionais  quanto  nas  cenas  em  realidade  virtual  são  guiadas  por  re-  ferenciais  teóricos  com  base  na  teoria  da  representação,  na
teoria  Gestaltista  e  nos  estudos  sobre  a  formação  do  pensamento  espacial.  Foi  também  realizado  um  estudo  exploratório  dos  Elementos
de  Geometria,  de  Adrien  Marie  Legendre,  sendo  verificado  o  papel  das  cenas  em  realidade  virtual  para  o  entendimento  das  proposições
geométricas  presentes  no  seu  sexto  livro,  que  trata  de  sólidos  geométricos.  Tal  estudo  exploratório  constitui  uma  parte  do  estudo  de
caso  que,  através  de  entrevistas  com  alunos  do  Ensino  Médio,  verificou  se  as  cenas  em  re-  alidade  virtual  promoviam  o  entendimento
de  propriedades  geométricas  cujas  demonstrações  envolviam  questões  ligadas  à  visualização  espacial.  Feito  esse  estudo,  foi  possível
realizar  uma  reflexão  sobre  o  papel  de  diferentes  representações  no  ensino  de  geometria  espacial  e  no  desenvolvimento  do  pensamento
espacial  no  contexto  escolar.
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Código: 1985

Título: Um estudo sobre propriedades do paralelogramo envolvendo o processo de argumentação e prova

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072033005010030P9

Palavra Chave: paralelogramos, demonstrações, figuras, jogo, seqüência lógi

Resumo:  O  presente  trabalho,  vinculado  ao  projeto  AprovaME,  desenvolvido  na  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo,  tem
por  objetivo  verificar  os  avanços  e  as  dificuldades  apresentadas  pelos  alunos  na  elaboração  de  provas  sobre  as  propriedades  dos
paralelogramos.  Os  procedimentos  dessa  pesquisa  foram  fundamentados  nas  teorias  de  Parzysz  (2001)  sobre  provas  formais  e
empíricas;  Machado  (1995)  sobre  as  quatro  dimensões  da  construção  do  pensamento  geométrico:  percepção,  representação,  construção
e  concepção;  Duval  (1995)  sobre  formas  de  representação  de  informações;  Duval  e  Egret  (1989)  sobre  seqüências  lógicas.  Usando  a
metodologia  da  Engenharia  Didática,  foram  concebidas  e  aplicadas  a  alunos  da  oitava  série  do  Ensino  Fundamental  e  do  primeiro  ano
do  Ensino  Médio,  uma  seqüência  de  atividades  que  visaram  levá-los,  de  forma  empírica,  a  construir  o  conceito  de  hipótese/tese  e,  de
forma  dedutiva,  a  ordenar  proposições  de  modo  a  elaborar  provas  das  propriedades  dos  paralelogramos.  A  análise  das  produções  dos
alunos  mostra  dificuldades  no  processo  de  argumentação  e  prova  que  podem  ser  agrupadas  em  três  categorias:  dificuldades  ligadas  à
elaboração  de  uma  prova,  dificuldades  oriundas  da  aceitação  de  provas  empíricas  e  dificuldades  ligadas  à  leitura  e  interpretação  de
enunciados.  A  análise  também  apontou  que  houve  certos  avanços  nesse  processo.  Alunos  realizaram  cálculos  sem  o  apoio  empírico,
outros  apresentaram  algumas  provas  formais  completas,  e  mesmo  aqueles  que  produziram  provas  incompletas  mostraram  um
raciocínio  lógico  até  o  ponto  onde  elas  foram  feitas.  Além  disso,  verificou-se  que  o  fato  de  dois  alunos  poderem  analisar  a  prova  feita
pela  outra  dupla  foi  um  fator  muito  positivo  na  seqüência  apresentada.
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Título: Avaliação de treinamentos a distância em uma organização pública

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071653001010055P2

Palavra Chave: Educação a Distância, Educação Corporativa

Resumo:  Esta  pesquisa  teve  como  objetivos  avaliar  um  programa  de  educação  a  distância  numa  instituição  pública  federal  e  revalidar
estatisticamente  as  escalas  de  avaliação.  Esta  pesquisa  descreve  as  estratégias  de  aprendizagem  utilizadas  pelos  participantes  e  suas
reações  a  cinco  cursos  oferecidos  via  Internet.  A  revisão  da  literatura  nacional  e  estrangeira  tem  indicado  a  necessidade  de  avaliação  de
ações  de  ensino-aprendizagem  em  Educação  a  Distância  (EaD),  assim  como  em  contextos  de  Educação  Corporativa.  Nos  últimos  anos
pesquisadores  têm  recomendado  a  investigação  de  reações  (satisfação  dos  participantes  com  os  cursos),  estratégias  de  aprendizagem  e
perfil  dos  estudantes  de  cursos  a  distância.  Para  cumprir  esses  objetivos  foram  avaliados  cinco  cursos  oferecidos  pela  instituição  no
período  de  agosto  de  2004  a  dezembro  de  2006.  Para  coleta  de  dados  com  os  alunos  foram  utilizados  questionários  de  avaliação  da
Reação  à  Interface  Gráfica,  ao  Desempenho  do  Tutor,  aos  Procedimentos  Instrucionais,  aos  Resultados  do  curso,  bem  como  de
Estratégias  de  Aprendizagem.  Esses  instrumentos  foram  desenvolvidos  e  validados  por  Carvalho  (2003)  e  Zerbini  (2003)  e
aprimorados  por  Borges-Ferreira  (2005).  A  aplicação  ocorreu  via  Internet.  Os  resultados  indicaram  que,  na  amostra  de  alunos
(N=216),  havia  um  equilíbrio  entre  alunos  do  sexo  masculino  (56,4%)  e  feminino  (47,6%),  com  média  de  idade  de  38  anos  (dp=8,42),
tempo  médio  de  serviço  de  7,6  anos  (dp=5,81),  sendo  que  62,6%  possuíam  nível  superior  completo,  69,1%  ocupavam  alguma  função
gerencial  e  a  grande  maioria  60,4%  ocupava  o  cargo  de  Técnico  (nível  médio),  sendo  que  apenas  22,1%  deles  ocupava  o  cargo  de
Analista  (nível  superior).  As  respostas  válidas  dos  pesquisados  aos  questionários  foram  submetidas  a  análises  estatísticas  exploratórias,
análises  dos  componentes  principais  e  fatoriais  com  tratamento  pairwise  para  os  casos  omissos,  além  de  análises  de  confiabilidade
(Alpha  de  Cronbach).  As  cinco  escalas  de  avaliação  mostraram-se  psicometricamente  confiáveis  e  válidas.  As  reações  dos  alunos  aos
Procedimentos  Instrucionais  e  à  Interface  Gráfica  foram  razoavelmente  favoráveis,  porém  discordantes,  com  desvios  padrões
relativamente  altos.  As  médias  fatoriais  foram  6,52  e  7,28,  e  os  desvios  padrões  de  1,99,  2,29,  respectivamente.  As  Reações  dos  alunos
ao  desempenho  da  tutoria  apresentaram  média  relativamente  baixa  de  5,87  com  desvio  padrão  3,05.  Na  análise  dos  resultados,  as
Estratégias  de  Aprendizagem:  Busca  de  Ajuda  Interpessoal  e  Repetição  e  Organização  e  Ajuda  do  Material,  tiveram  médias  de  3,72  e
4,85  respectivamente  com  desvios  padrões  de  2,89  e  3,06,  indicando  que  os  alunos  utilizaram  muito  pouco  essas  estratégias  durante  os
cursos.  As  melhores  médias  foram  relacionadas  a  estratégia  de  Elaboração  e  Aplicação  Prática  que  registrou  média  de  7,76  com  desvio
padrão  de  2,89.  Concluiu-se  que  os  alunos  tiveram  melhor  Reação  à  Interface  Gráfica  e  aos  Procedimentos  Instrucionais  e  Resultados,
embora  as  médias  não  tenham  sido  excelentes.  Percebeu-se  que  os  alunos  utilizaram  com  mais  freqüência  as  Estratégias  de
Aprendizagem  de  Elaboração  e  Aplicação  Prática,  e  que  o  material  didático  precisa  ser  adequado  com  melhor  planejamento
Instrucional  dos  cursos,  assim  como  melhorar  as  estratégias  de  interação  da  tutoria  com  os  alunos.
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Título: Projeto Amor à Vida: avaliação junto a profissionais de saúde, educação e assistência social no 
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Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20072322001018049P1

Palavra Chave: Avaliação, Promoção da Saúde, Políticas Públicas

Resumo:  Avaliamos  os  resultados  do  Projeto  Amor  à  Vida  no  município  de  Jaguaribe-CE  que  vem  sendo  anunciado  como  indutor  na
implantação  da  política  de  saúde  do  adolescente,  com  ênfase  na  promoção  da  saúde.  Objetivos:  avaliar  o  resultado  do  Projeto  Amor  à
Vida  junto  aos  profissionais  de  saúde,  educação  e  assistência  social,  após  oito  anos  de  implantação,  tendo  por  base  os  princípios
centrais  da  promoção  da  saúde;  traçar  o  perfil  dos  profissionais  participantes  do  projeto  no  município;  investigar  a  adesão  dos
profissionais  quanto  aos  objetivos  e  à  metodologia  proposta  pelo  projeto;  identificar,  nas  atividades  dos  profissionais,  as  estratégias
adotadas  para  articulação  de  ações  intersetoriais.  Foram  cenários  do  estudo:  02  escolas  de  ensino  fundamental  e  médio,  03  Unidades
Básicas  de  Saúde  e  01  centro  de  atendimento  psicossocial.  Os  sujeitos  do  estudo  foram  14  professores,  03  gestores  das  escolas,  03
médicos,  03  enfermeiros,  02  auxiliares  de  enfermagem  e  01  assistente  social.  O  levantamento  dos  dados  ocorreu  no  período  de  junho
de  2004  a  junho  de  2005,  usando  observação  livre  e  participante,  questionário  e  entrevista  semi-estruturada.  Foram  obedecidos  os
princípios  éticos  da  pesquisa  com  seres  humanos.  A  dialética  foi  o  fundamento  teórico  escolhido.  Entre  os  sujeitos  da  pesquisa,  além
da  maioria  de  mulheres,  predominou  a  religião  católica.  A  maioria  tem  curso  de  graduação,  havendo  claro  esforço  por  cursar
especializações  relacionadas  com  a  atuação  profissional.  Mais  da  metade  dos  profissionais  tinha  renda  familiar  acima  de  3,3  salários
mínimos,  havendo  expressiva  diferença  entre  os  proventos  dos  médicos  e  dos  enfermeiros,  mesmo  reconhecendo  que  na  equipe  de
saúde,  os  enfermeiros  são  os  responsáveis  pela  maioria  das  atividades  de  promoção  e  prevenção  em  saúde.  Constatamos  que  a
intersetorialidade,  anunciada  como  fundamento  do  Projeto  Amor  à  Vida,  não  se  materializou  no  município  de  modo  consistente.
Apenas  uma  minoria  dos  profissionais  de  saúde  e  de  assistência  social  foi  capacitada  sobre  os  temas  e  a  metodologia  do  Projeto,  faltou
supervisão  e  estímulo  aos  profissionais,  faltou  aos  profissionais  e  aos  gestores  públicos  do  município  compreensão  sobre  a
intersetorialidade  enquanto  estratégia  fundamental  para  construção  das  políticas  públicas  e,  particularmente,  na  promoção  da  saúde.  Os
princípios  de  qualidade  de  vida  e  participação  social  aparecem  apenas  pontualmente  nos  projetos  político-pedagógicos  das  escolas  e
nas  atividades  cotidianas  das  instituições  pesquisadas.  O  enfoque  conservador  adotado  na  escola  e  curativo  ou  de  prevenção  na  atenção
em  saúde  são  normativos  e  inadequados  como  estratégias  para  atingir  os  objetivos  do  Projeto  avaliado.  Não  constatamos  diferença
entre  a  prática  dos  profissionais  das  instituições  participantes  do  Projeto  e  das  demais  instituições  pesquisadas,  o  que  nos  levou  a
concluir  que  o  Projeto  está  distante  de  ser  indutor  de  práticas  da  promoção  da  saúde  e  qualidade  de  vida  dos  adolescentes.  A  pesquisa
levantou  discussões  sobre  a  participação  e  controle  social  nas  escolas  e  apontou  para  novos  estudos  que  devem  ser  realizados  de  modo
mais  aprofundado  e  abrangendo  maior  número  de  municípios.
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Título: Uma aplicação de recursos de mídia eletrônica no ensino da  física eletrodinâmica

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007331022014002P0

Palavra Chave: Física, Ensino de Ciências, Recursos audiovisuais, Tecnologia

Resumo:  Uma  revolução  do  audiovisual  na  escola  vem  sendo  anunciada  há  muitos  anos,  porém,  ainda  hoje,  apesar  dos  avanços  da
última  década,  tais  recursos  não  vêm  sendo  utilizados  plenamente  na  educação,  especialmente  no  Ensino  de  Física.  Para  minimizar  este
problema,  propõe-se  neste  trabalho,  a  construção  e  aplicação  de  um  material  didático  baseado  na  edição  de  vídeo  e  na  animação  de
computador,  dentro  de  uma  metodologia  adequada  à  realidade  das  escolas  brasileiras.  Com  base  no  avanço  da  tecnologia  de
digitalização  de  vídeo  e  na  popularização  de  softwares  de  animação  espera-se  que  este  trabalho  ajude  o  educador  do  Ensino  Médio,
tanto  na  elaboração  de  ferramentas  como  na  aplicação  desses  recursos  como  auxiliadores  da  aprendizagem.  Concentram-se  aqui
esforços  em  três  etapas:  na  construção  do  material  didático,  na  sua  aplicação  e  na  avaliação  de  sua  eficiência.  Na  primeira  etapa
descreve-se  a  digitalização  e  a  edição  de  filmes  de  cinema  com  o  software  Adobe  Premiere,  especificamente  uma  cena  do  filme  007
contra  Goldfinger,  e  sua  transformação  em  material  didático  para  as  aulas  em  Eletrodinâmica.  A  segunda  e  terceira  etapas  foram
realizadas  nas  dependências  do  CEFET/RJ  na  Unidade  de  Nova  Iguaçu  durante  o  ano  de  2006  com  uma  turma  da  3ª  série  do  ensino
Médio.  A  metodologia  consiste  na  problematização  em  sala  de  aula  dos  temas  envolvidos  no  filmes  (problemas  abertos)  e  na  análise
dos  conceitos  físicos  e  seus  desdobramentos.  A  partir  das  idéias  contidas  no  vídeo  foi  construída  uma  animação  Macromedia  Flash  que
visa  a  melhor  visualização  dos  conceitos.  Para  o  estudo  do  tema  foi  desenvolvida  ainda  uma  segunda  animação,  também  em  Flash,
destinada  a  uma  “prática  virtual”  em  laboratório  de  informática,  na  qual  os  alunos  realizaram  medições,  registraram  dados,  montaram
tabelas  e  construíram  gráficos.  Essa  prática  destinou-se  à  demonstração  da  Lei  de  Ohm.  Os  resultados  da  aprendizagem,  baseadas  nos
objetivos  dos  PCN,  foram  comparados  entre  a  turma  de  teste  e  uma  segunda  turma  em  que  os  recursos  de  mídia  não  foram  usados.
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Título: Desenvolvimento de um programa de ensino de física térmica para o nível médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2007123001011032P4

Palavra Chave: Ensino de física. Planejamento escolar.

Resumo:  Neste  trabalho  de  mestrado,  detemos  nossa  pesquisa  na  elaboração  e  implementação  de  planos  de  aula,  que  pudessem
contribuir  para  estimular  a  participação  e  o  interesse  dos  alunos  nas  aulas  de  física.  Utilizamos  como  principal  recurso  didático,  textos
provenientes  da  Internet,  que  proporcionasse  aos  estudantes  acesso  a  leitura  envolvendo  conteúdos  científicos,  tentando  amenizar  a
falta  de  qualquer  forma  de  material  didático  de  ciências  para  os  alunos.  Pudemos  constatar  também,  deficiências  por  parte  dos
educandos,  em  atividades  que  envolviam  leitura  e  interpretação  de  textos,o  que  nos  preocupou  bastante  enquanto  educador  e  nos
motivou  a  provocar  mudanças  neste  quadro.  As  atividades  aqui  propostas  foram  elaboradas  e  aplicadas  numa  turma  do  segundo  ano  do
nível  médio,  atendendo  conteúdos  de  física  térmica  mas  com  um  enfoque  interdisciplinar.  Cada  plano  de  aula  proporcionou
participação  ativa  de  cada  estudante,  seja  na  realização  de  tarefas  solicitadas  ou  na  participação  de  discussões  em  sala  de  aula.  Os
resultados  mais  expressivos  desta  pesquisa  foram  aumento  na  participação  dos  alunos  nas  atividades  fora  e  dentro  da  classe  e  uma
mudança  na  forma  de  pensar  e  elaborar  soluções  para  determinados  problemas.
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Título: Auto -avaliação do colégio da polícia militar: uma proposta para o ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071928011015003P0

Palavra Chave: Avaliação Institucional. Dimensões de auto-avaliação.

Resumo:  A  presente  pesquisa  teve  como  objetivo  geral  analisar  indicadores  e  dimensões  de  avaliação  que  pudessem  subsidiar  a
elaboração  de  uma  proposta  de  auto-avaliação  para  o  Ensino  Médio  do  Colégio  da  Polícia  Militar  –  Unidade  Dendezeiros.  A  opção
metodológica  encaminhada  foi  o  estudo  de  caso  numa  abordagem  qualitativa  por  mais  se  adequar  ao  estudo  aprofundado  e  complexo.
Como  instrumentos  de  levantamento  de  dados  foram  utilizados  a  pesquisa  documental,  entrevistas  estruturadas  e  semi-estruturadas  e
observações  no  colégio.  Os  sujeitos  da  pesquisa  foram  os  representantes  dos  segmentos  envolvidos  com  a  organização  administrativa  e
pedagógica  do  Ensino  Médio.  Ao  coletar  os  dados,  buscamos  conhecer  e  dar  conhecimento  do  que  é  o  CPM  e  de  suas  demandas,  tendo
em  vista  empreender  as  melhorias  necessárias,  através  da  Unidade  Discente  (UD)  e  da  Unidade  de  Desenvolvimento  Educacional
(UDE)  do  colégio.  A  partir  da  análise  empreendida,  chegamos  à  conclusão  de  que  foram  indicadas  as  seguintes  dimensões  para
subsidiar  a  elaboração  de  uma  proposta  de  auto-avaliação  para  o  Ensino  Médio  do  Colégio  da  Polícia  Militar:  1)  responsabilidade
social,  2)  comunicação  com  a  sociedade,  3)  organização  e  gestão  da  instituição,  4)  infra-estrutura  física  e  recursos  de  apoio,  5)  políticas
de  atendimento  aos  estudantes,  pela  comunidade  escolar  e  ainda,  6)  a  missão  e  o  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  e  da  política
para  o  ensino

Data Pesquisa: 15/2/2009

Autor: Welder Oliveira Menezes

Volume: Número: Página Inicial: Página Final: 
Título Periódico: Nome Projeto: 
Instituição: 

Data Digitação: 16/2/2009 

Tipo Publicação: Dissertação

Meio: Meio Digital

Eixo: Organização do trabalho pedagógico

Data Publicação: 2007 Eixos Secundário:

Pagina 1.990 / 1.992



Ministério da Educação
 Secretaria de Educação Básica 

Pesquisa Documental — Ensino Médio — 1998 a 2008
Sistema de Pesquisa de Produção - SPP

Código: 1991

Título: Argumentação e prova: uma experiência em geometria  espacial no ensino médio

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074233005010030P9

Palavra Chave: Argumentação, Prova, Geometria Espacial e Educação Matemátic

Resumo:  Este  trabalho  está  inserido  no  Projeto  AProvaME  –  Argumentação  e  Prova  na  Matemática  Escolar  –  que  têm  o  objetivo  de
fazer  um  mapeamento  das  concepções  sobre  argumentação  e  prova  de  alunos  adolescentes  em  escolas  do  Estado  de  São  Paulo,  bem
como  a  elaboração,  aplicação  e  avaliação  de  situações  de  aprendizagem  sobre  prova.  Para  isto,  apresentamos  uma  seqüência  de
atividades  que  abordam  conceitos  da  Geometria  Espacial,  em  particular  envolvendo  paralelismo  e  perpendicularismo.  Esta  seqüência
foi  elaborada  e  aplicada  a  seis  alunos  (14-16  anos)  de  uma  Escola  Pública  Estadual,  com  o  objetivo  de  contribuir  para  o
desenvolvimento  desses  alunos  quando  inseridos  num  contexto  de  argumentação  e  prova  em  Matemática.  Como  auxilio  neste
processo,  usamos  o  software  Cabri-Géomètre,  com  a  hipótese  de  que  este  poderia  dar  suporte  à  visualização  dos  objetos  em  estudo.  As
análises  mostram  que,  embora  os  alunos  não  tenham  atingido  um  nível  de  prova  intelectual,  houve  um  avanço  significativo  na
identificação  de  propriedades  e  elementos  pertinentes  das  figuras  para  justificar  suas  respostas.  As  situações  despertaram  um  visível
interesse  nos  alunos,  permitindo  discutir  alguns  aspectos  que  devem  ser  considerados  na  elaboração  de  uma  prova  em  Geometria,
relacionados  principalmente  à  interferência  de  elementos  espaciais  das  representações  figurais.
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Código: 1992

Título: Resolução de inequações logarítmicas: um olhar sobre a produção dos alunos

Site: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20074433005010030P9

Palavra Chave: Inequações, Desigualdades, Inequações Logarítmas, Álgebra, E

Resumo:  Essa  pesquisa  qualitativa  foi  aplicada  em  alunos  do  2º  ano  do  Ensino  Médio  de  uma  escola  pública  estadual  (Osasco  –  SP),
com  o  objetivo  de  investigar  procedimentos  utilizados  por  alunos  na  resolução  de  problemas  que  envolvessem  desigualdade  ou
inequações  logarítmicas.  A  fim  de  se  atingir  esse  objetivo,  elaboramos  e  selecionamos  problemas  que  provocassem  nos  alunos  atitude
investigativa.  Estes  problemas  seriam  resolvidos  em  encontros  extraclasse.  Utilizamos  como  referencial  teórico,  as  noções  da  Dialética
Ferramenta-Objeto  e  Interação  entre  Domínios  da  pesquisadora  francesa  Règine  Douady  (1984).  Analisando  os  protocolos  dos  alunos,
recorremos  ao  livro  didático  utilizado  pelos  alunos,  e  as  informações  coletadas  em  entrevista  com  uma  professora  que  trabalhou  com
estes  alunos  na  série  anterior.  Dessa  análise,  ficou  evidenciado  que  a  ferramenta  mais  utilizada  foi  a  noção  de  igualdade.  O  domínio
algébrico  foi  o  mais  explorado  pelos  alunos.  Observamos  que  a  interação  entre  domínios  ocorreu  espontaneamente  na  resolução  dos
problemas.  Os  erros  mais  freqüentes  foram:  “Noção  incorreta  da  definição  de  logaritmo”  e  “Uso  incorreto  do  conceito  de  potência”.
Ao  nosso  ver  os  resultados  apontados  em  nossa  pesquisa  dizem  muito  do  processo  ensino  e  aprendizagem  vivenciado  por  esse  grupo
de  alunos.  Desse  modo  consideramos  necessário  mais  investimento  para  a  construção  do  conceito  e  propriedades  relativas  às  potências
e  logaritmos
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