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ANEXO 4 - BIBLIOGRAFIA GERAL E ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA COM SUGESTÕES 
BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BIBLIOGRAFIA GERAL 

Para auxiliar a produção do anteprojeto de pesquisa devem ser utilizadas as seguintes 
bibliografias: 
 
DELANDES, S. F. A construção do projeto de pesquisa. In: DELANDES, S.F; NETO CRUZ, O.; 
GOMES, R.; MINAYO, M. C. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1994, p. 31-50. Disponível em: 
https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf 

FISCHER, T. Mestrado profissional como prática acadêmica. Revista Brasileira de Pós-
Graduação. Brasília: Capes, v. 2, n. 4, 11, p. 24-29, jul. 2005. Disponível em: 
https://rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/74/71 



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Linha de pesquisa: Formação de professores em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Aldieris Braz Amorim Caprini 

Linha Temática: Ensino de Humanidades e Relações Étnico- Raciais 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

A temática privilegia estudos e pesquisas no Ensino de Humanidades sobre relações 
étnico-raciais na formação de professores, numa perspectiva epistemológica decolonial, 
objetivando a criação de produtos educacionais que contribuam para a descolonização 
dos saberes instituídos por uma visão eurocêntrica na formação docente da Educação 
Básica e da Educação Superior. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

FRANCO, M. A. S. Pesquisa-Ação Pedagógica: práticas de empoderamento e de 
participação. ETD - Educação Temática Digital, Campinas, SP, v. 18, n. 2, p. 511–530, 
2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/305037065_Pesquisa-
Acao_Pedagogica_praticas_de_empoderamento_e_de_participacao 

GOMES, N L. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. 
Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 1, p. 98-109, jan./abr. 2012. Disponível em: 
https://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/gomes.htm 

RIBEIRO, D.; GAIA, R. da S. P. Uma perspectiva decolonial sobre formação de professores 
e educação das relações étnico-raciais. Linhas Críticas, [S. l.], v. 27, p. 1–16, 2021. 
Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/35968 

 
 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Charles Moreto 

Linha Temática: Educação do Campo 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

A linha temática Educação do Campo volta-se para discussões que abordam as 
instituições escolares do campo, a formação e a práxis político-pedagógica de 
professores/monitores/educadores das escolas do campo. Tem três grandes focos, 
enquanto objeto de estudo e/ou intervenção: a) As instituições escolares do campo: os 
processos de implantação, de gestão, de funcionamento e de fechamento das escolas do 
campo em seus aspectos históricos, legais, políticos, pedagógicos e sociais; as instituições 
escolares do campo como espaços de memória das comunidades campesinas. b) A 
formação do professor/monitor/educador das escolas do campo: o sujeito 
professor/monitor/educador das escolas do campo; as políticas e as experiências de 
formação inicial e continuada de professores/monitores/educadores das escolas do 
campo nos diferentes níveis e modalidades de ensino, bem como nas diferentes 
temáticas e componentes curriculares. c) A práxis político-pedagógica do 
professor/monitor/educador das escolas do campo: o projeto político-pedagógico, o 
currículo, o planejamento, a didática, as metodologias; os recursos pedagógicos e a 
avaliação no contexto da escola do campo; a organização do trabalho pedagógico nas 
escolas do campo. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

BEZERRA NETO, L.; BEZERRA, M. C. dos S. A importância do materialismo histórico na 
formação do educador do campo. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, número 
especial, p. 251-272, ago. 2010. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/312873425_A_importancia_do_materialism
o_historico_na_formacao_do_educador_do_campo 

MORETO, C; MELO, D. P. de. Orientações coletivas e formação crítico-emancipatória dos 
estudantes do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFES Campus 
Goiabeiras. Kiri-Kerê: Pesquisa em Ensino, Dossiê, n. 4, v. 2, nov. 2020. Disponível em: 
https://periodicos.ufes.br/kirikere/article/view/31880/22347  

SILVÉRIO, L. D.; ISOBE, R. M. R. Educação do Campo em perspectiva: história, política 
pública e formação continuada de professores/as do ensino básico. Revista Brasileira 
de Educação do Campo, v. 5, p. 6894, fev. 2020. Disponível em: 
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo/article/view/6894/16478 

STEIN, S.; MORETO, C. Formação continuada de professores do campo em tecnologias 
digitais: uma construção coletiva. In: JACINTHO, A. L. N.; SANTOS, L. B. dos; CARVALHO, 
L. Q. de. (Org.). O ensino de Letras e Humanidades em cena: desafios e perspectivas na 
educação básica. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020, p. 131-152. Disponível em: 
https://pedroejoaoeditores.com/2020/08/28/o-ensino-de-letras-e-humanidades-em-
cena-desafios-e-perspectivas-na-educacao-basica/ 

 
 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Eliana Kuster 

Linha Temática: Culturas Urbanas: representações e imaginários sobre a cidade 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Quando a obra é maior do que o homem, ela se chama cidade, disse Marcelo Yuka. A 
cidade, esse vórtice no qual estamos imersos, diz respeito a todos nós. Porém, às vezes, 
alguns de seus aspectos menos visíveis nos passam despercebidos. As dinâmicas urbanas 
possuem movimentos que podem ser captados por outras formas. Através da arte, do 
cinema, da literatura, do graffiti, da publicidade e de várias maneiras de representar as 
sociedades urbanas podemos construir possibilidades de ver, tentando enxergar para além 
do que está dado, buscando interpretar aquilo que, por vezes, é visto apenas quando 
olhamos de forma enviesada, e não direta. Para tal, é preciso educar o olhar, aprendendo 
a ver a cidade sob outras perspectivas. Que lugar melhor para esse aprendizado do que a 
escola? Apropriar-se da cidade e trazê-la para a sala de aula, utilizando-a como um 
poderoso instrumento de aprendizado é o nosso objetivo. Aprender a cidade, aprender 
através da cidade, esse elo comum a todos nós e que ainda é tão pouco explorado em 
nossos bancos escolares. Buscamos, enfim, incentivar a que professores tomem a cidade 
como objeto de estudo, elaborando novas construções perceptivas sobre a vida citadina e 
ampliando a compreensão das sociedades urbanas. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

CALVINO, I. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.  

FOUCAULT, M. A Arqueologia do Saber. Petrópolis: Vozes, 1971. 

FRANZIN, A. L.; KUSTER, E. A cidade sempre tem algo a nos ensinar: vamos lá! Vitória: 
Instituto Federal do Espírito Santo, 2020. (Série Educação na Cidade e Humanidades). 
Disponível em: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/599451 

KUSTER, E. Moradores de cortiço, capitães da areia e cobradores urbanos: personagens 
excluídos da construção da ordem nacional. Estudos de Literatura Brasileira 
Contemporânea, [S. l.], n. 42, p. 79–102, 2013. Disponível em: 
https://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/9928 

TUAN, Y. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São 
Paulo: Difel, 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Fernanda Zanetti Becalli 

Linha Temática: Alfabetização de crianças 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Desenvolve pesquisas sobre o processo ensino aprendizagem da Língua Portuguesa na 
alfabetização escolar de crianças, bem como sobre as políticas/programas/projetos de 
formação inicial e/ou continuada de professoras alfabetizadoras que versam a respeito 
desta temática. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

BECALLI, F Z; SCHWARTZ, C M. O ensino da leitura no Brasil e seus fundamentos teóricos 
e metodológicos. Revista de Educação Pública, v. 24, p. 13-32, 2015 Disponível em: 
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/2166 

COSTA, D. M. V.; GONTIJO, C. M. M. Produção de textos e processo inicial de 
alfabetização. Acta Scientiarum. Education (Online), v. 39, p. 421-430, 2017. Disponível 
em: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/32115 

FONSECA, C. O.; BECALLI, F. Z.; CAPRINI, A. B. A.; SCHWARTZ, C. M. Apontamentos sobre 
o contexto de produção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC): regulação do 
currículo e da formação de professores. South American Journal of Basic Education, 
Technical and Technological, v. 7, p. 4-24, 2020. 

SOUZA, S. J; ALBUQUERQUE, E. D. P. A pesquisa em ciências humanas: uma leitura 
bakhtiniana. Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso, v. 7, n. 2, p. 109-122, 2012. 
Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/view/8124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Katia Gonçalves Castor 

Linha Temática: Educação Ambiental 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

A Temática se constitui a partir da articulação de investigações nos campos das Teorias 
da Educação Ambiental crítica e não colonial na perspectiva da não dissociação Cultura e 
Natureza. Investiga as teorias-práticas sócio-político-culturais e ambientais articuladas 
aos currículos instituído e instituinte, a formação docente nos múltiplos contextos das 
aprendizagens formal e não formal, em seus desdobramentos epistemológicos a partir 
dos movimentos de resistência aos processos de desigualdade vivenciados na sociedade 
atual. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

BALLESTRIN, L. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciência Política. 
Brasília, n. 11, p. 89-117, mai./ago. 2013. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/DxkN3kQ3XdYYPbwwXH55jhv/?format=pdf&lang=pt 

BRANDÃO, C. R. Repensando a pesquisa participante. 3. ed. São Paulo. Brasiliense, 
1987. 

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 3. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1994. 
Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/1363 

LOUREIRO, C. F. B; LAYRARGUES P. P. Ecologia política, justiça e educação ambiental 
crítica: perspectivas de aliança contra-hegemônica. Trabalho, Educação e Saúde, Rio de 
Janeiro, v. 11 n. 1, p. 53-71, jan./abr. 2013. Disponível em:  
https://www.scielo.br/j/tes/a/8VPJg4SGvJLhcK3xcrrnHRF/?format=pdf&lang=pt 

TRISTÃO, M. Os contextos da Educação Ambiental no cotidiano: racionalidades da/na 
escola. In: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
(Anped), 27., 2004, Caxambu (MG). Anais..., Caxambu (MG): Anped, 2004, GE: Educação 
Ambiental, n. 22. Disponível em: http://27reuniao.anped.org.br/gt22/t229.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Larissy Alves Cotonhoto 

Linha Temática: Ensino de Humanidades e Educação Especial 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

A temática enfatiza estudos e pesquisas no Ensino de Humanidades sobre a Educação 
Especial na perspectiva inclusiva, objetivando a formação de professores da Educação 
Básica e da Educação Superior para a área em questão e a criação de produtos 
educacionais que contribuam para a transformação das concepções e práticas 
pedagógicas tradicionais em práticas inclusivas, com metodologias inovadoras, acessíveis 
e baseadas no desenho universal de aprendizagem e tecnologias assistivas. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

MASSARO, M.; FARIAS, A. Q. (Orgs). Formação de professores e educação especial: o 
que é necessário saber? João Pessoa: UFPB, 2021. Disponível em: 
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/view/679/915/75
68-1 

OLIVEIRA, I. M.; JESUS, D. M.; RODRIGUES, D. (Orgs.). Formação de professores, 
práticas pedagógicas e inclusão escolar: perspectivas luso-brasileiras. Vitória: EDUFES, 
2017. Disponível em: 
https://repositorio.ufes.br/bitstream/10/11426/1/Formacao%20de%20professores%2c
%20praticas%20pedagogicas%20e%20inclusao%20escolar.pdf 

PAGNEZ, K. M., PRIETO, R. G., & SOFIATO, C. G. Formação de professores e educação 
especial: reflexões e possibilidades. Olhares: Revista do Departamento de Educação da 
Unifesp, v. 3, n. 1, p. 32–57, 2015. Disponível em: 
https://periodicos.unifesp.br/index.php/olhares/article/view/320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Letícia Queiroz de Carvalho 

Linha Temática: Literatura e linguagem 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Estudos de literatura e linguagem e suas relações histórico-sociais com os processos 
formativos de professores de Literatura e áreas correlatas. Reflexões sobre o ensino de 
literatura ancoradas na perspectiva enunciativo-dialógica da linguagem e no 
materialismo histórico-dialético. Elaboração de projetos vinculados ao ensino da 
literatura no material didático e na prática docente. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

ANDRUETTO, M. T. Por uma literatura sem adjetivos. In: ANDRUETTO, M. T. Por uma 
literatura sem adjetivos. São Paulo: Pulo do Gato, 2012, p. 52-71. 

BAKHTIN, M. A ciência da literatura hoje: resposta e uma pergunta da revista Novi Mir. 
In: BAKHTIN, M. Notas sobre a literatura, cultura e ciências humanas. Organização, 
tradução, notas e posfácio: Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2017, p. 9-20. 

ECO, U. Sobre algumas funções da literatura. In: ECO, U. Sobre a literatura. Rio de 
Janeiro: Best Bolso, 2011, p. 9-22.  

FERREIRA, N. B. de P.; DUARTE, N. Literatura e educação: uma análise marxista. 
Cadernos de Campo, n. 13, p. 125-136, 2010. Disponível em: 
https://periodicos.fclar.unesp.br/cadernos/article/view/5141/4216 

 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Rodrigo Ferreira Rodrigues 

Linha Temática: Políticas e práticas de gestão e docência na educação básica pública 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Investiga as políticas públicas e práticas intergovernamentais de educação, de formação 
de professores e gestores (diretores e/ou pedagogos) em todos os níveis de governo, bem 
como em âmbito global/internacional, de modo a analisar dissonâncias e consonâncias 
entre princípio e práticas às políticas públicas de educação básica, tendo por base os 
normativos legais e institucionais. Para isso, tem como objeto de estudo políticas, ações 
e programas implementados, a partir do início do século XX, para a melhoria da qualidade 
do processo ensino aprendizagem em todos os níveis da educação básica (da educação 
infantil ao ensino médio), todas as modalidades e as influências, principalmente de entes 
não governamentais na implementação de políticas públicas de educação, privilegiando 
os estudos sob a perspectiva crítica de análise do campo das políticas educacionais. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

ADRIÃO, T. Dimensões e formas da privatização da educação no Brasil: caracterização a 
partir de mapeamento de produções nacionais e internacionais. Currículo sem 
Fronteiras, v. 18, n. 1, p. 8-28, jan./abr. 2018. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/325630340_Dimensoes_e_formas_da_priva
tizacao_da_educacao_no_Brasil_Caracterizacao_a_partir_de_mapeamento_de_produc
oes_nacionais_e_internacionais/link/5bef416b299bf1124fd820bc/download 

ARAUJO, G. C. de. Direito à educação básica: a cooperação entre os entes federados. 
Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 4, n. 7, p. 231-243, jul./dez. 2010. Disponível em: 
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/83/270 

ARAUJO. G. C.; CASSINI, S. A.; RODRIGUES, R. F. Federalismo e políticas educacionais: 
notas sobre aspectos jurídicos-políticos e fiscais-financeiros nas relações 
intergovernamentais. In: ARAUJO, G. C. RODRIGUES, R F. (Orgs). Federalismo e políticas 
educacionais: entre velhos dilemas e novos desafios. Campos dos Goytacazes, RJ: Brasil 
Multicultural, 2018.  

SOUZA, A. R.; MOREIRA, C. R. B. S. A Sociologia Weberiana e sua articulação com a 
pesquisa em Políticas Educacionais. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 41, n. 3, p. 
931-949, jul./set. 2016. Disponível em: 
https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/53059 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Linha de pesquisa: Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Antônio Carlos Gomes 

Linha Temática: Literatura e Linguagem 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Pesquisas em ensino e semântica da língua(gem) em diálogo com as humanidades, com 
ênfase em leitura, análise linguística, epilinguagem e criatividade nas operações 
enunciativas. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

BRAZ, C. F.; GOMES, A. C. As minorias sociais na escola e a luta por um espaço de 
discussão a partir do jogo dos outros. In: JACINTHO, A. L. N.; SANTOS, L. B. dos; 
CARVALHO, L. Q. de (Orgs). O ensino de letras e humanidades em cena: desafios e 
perspectivas na educação básica. São Carlos, SP: Pedro e João Editores, 2021, p. 56-82. 
Disponível em: https://pedroejoaoeditores.com/2020/08/28/o-ensino-de-letras-e-
humanidades-em-cena-desafios-e-perspectivas-na-educacao-basica/ 

REZENDE, L. M. Atividade epilinguística e o ensino de língua portuguesa. Revista do 
GEL. São Paulo, v. 5, n. 1, p. 95-108, 2008. Disponível em: 
https://revistas.gel.org.br/rg/article/view/136/116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do (s) docente (s):  

Daniela Cordovil Corrêa dos Santos e Robson Malacarne 

Linha Temática: Desenvolvimento de Base Comunitária: reflexões, mobilizações e ações 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Compreender e desenvolver práticas de ensino, experimentações, traduções, memórias, 
vivências, reflexões, mobilizações e ações que colaboram para o desenvolvimento de 
base comunitária. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

DERRIDA, J. Da economia restrita a economia geral. In: DERRIDA, J. Escritura e a 
diferença. São Paulo: Perspectiva, p. 368-406, 2012. 1967. 

HALL, S. Identidade cultural na pós-modernidade.10. ed. São Paulo: DP&A, 2005. 

MAGNANI, J. G. Etnografia como prática e experiência. Horizontes Antropológicos, 
Porto Alegre, ano 15, n. 32, p. 129-156, jul./dez. 2009.  
Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ha/a/6PHBfP5G566PSHLvt4zqv9j/?format=pdf&lang=pt 

MALACARNE, R.; BRUNSTEIN, J. Língua em viagem na tradução do desenvolvimento 
sustentável para empresários do Brasil e de Portugal: o caso do WBCSD. Revista 
Trabalhos em Linguística Aplicada, v. 59, p. 715-745, 2020. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/tla/a/7csKxL7dzKMw9CKMFZwP9MF/?format=pdf&lang=pt 

SANTOS, B. de S. Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de 
saberes. Novos Estudos Cebrap, n. 79, v. 3, p. 71–94, nov. 2007. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/nec/a/ytPjkXXYbTRxnJ7THFDBrgc/# 

SKLIAR, C. Derrida & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Davis Moreira Alvim 

Linha Temática: Práticas educativas & polarização política: cartografias das guerras 
culturais escolares 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

A escola vive um desafio: como produzir práticas de ensino em meio ao conflito entre 
valores progressistas e conservadores? As guerras culturais devem ser silenciadas pelos 
espaços educacionais ou, ao contrário, podem se converter em oportunidade para a 
criação de outras formas de estar juntos, aprender e reinventar práticas de ensino das 
humanidades? A linha temática avalia propostas de pesquisa voltadas para práticas 
educativas que cartografem a polarização política no contexto do ensino de humanidades, 
preferencialmente em espaços escolares. Temas que avaliem as tensões entre a esquerda 
progressista e a direita conservadora – ou o lulismo e o bolsonarismo – em torno de tópicos 
como a ideologia ou teoria de gênero, a Escola sem Partido, os movimentos minoritários, 
a idolatria ou a isenção política, entre outras, podem ser exploradas para desenvolver 
potências educativas e encontros incomuns. Os projetos de pesquisa devem evitar o 
maniqueísmo, visando um campo de estudo composto pelo encontro de sujeitos 
politicamente múltiplos, considerando especialmente estudantes. Em seu escopo 
conceitual e metodológico, sugere-se a adoção de perspectivas de pesquisa pós-
estruturalistas, cartográficas e/ou próximas à filosofia da educação de Jan Masschelein e 
Maarten Simons. Espera-se anteprojetos que mergulhem nas potências do conflito político 
para propor formas de ensinar e aprender humanidades ou que busquem uma estratégia 
de evasão e recusa em travar a batalha nos termos da atual polarização política. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

ALVIM, D. M.; MAÇÃO, I. R. Destituição viral e legitimação maquínica: polarização e vírus 
na esfera política brasileira. Lugar Comum: Estudos de mídia, cultura e democracia, v. 58, 
p. 79-101, 2020. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/lc/article/view/40277 
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Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Diemerson Saquetto 

Linha Temática: Psicologia, Saúde e Educação 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Esta Linha Temática pertencente à Linha de Pesquisa de Práticas Educativas em Ensino 
de Humanidades, e busca estabelecer um diálogo multidisciplinar entre algumas 
disciplinas da grande área de Ciências Humanas. Com o fulcro da Psicologia a Linha 
Temática se interessa pela produção de novos recursos didáticos-pedagógicos e de novas 
práticas educativas com caráter dialógico e dialético. Os aportes teóricos se apoiam 
basicamente na Psicologia Social (Teoria das Representações Sociais) e na Pedagogia 
Libertária Freiriana, enquanto norte educacional. Alguns autores podem ser 
considerados para estabelecer comunicação com esse aporte originário: Serge Moscovici; 
Henri Tajfel; Louis Althusser; Pierre Bourdieu. Enquanto possibilidades de pesquisas 
indicamos: 1) A construção de produtos educacionais voltados às Ciências da Saúde e sua 
relação com o Ensino de Humanidades; 2) Pesquisas exploratórias relacionadas à 
Psicologia Social (Teoria das Representações Sociais e Teoria das Identidades Sociais) com 
resultados voltados à construção de produtos educacionais relacionados; 3) Educação no 
contexto da Pandemia de Covid-19. 
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Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Eduardo Fausto Kuster Cid 

Linha Temática: Educação Ambiental e o ambiente escolar 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Esta linha abrange estudos relacionados aos aspectos históricos, sociais, culturais e 
políticos, de diferentes acontecimentos presentes nas práticas pedagógicas cotidianas 
relacionadas com temas contemporâneos transversais na perspectiva da educação 
ambiental. Contempla pesquisas pertencentes às diversas áreas de conhecimento com 
foco na dimensão educacional, analisando questões que envolvam: Práticas educativas, 
a criança, o adolescente e o adulto, e as relações interpessoais tendo como base teóricas 
contemporâneas aquelas que fundamentam o ambiente educativo. A linha reúne 
pesquisas com enfoque nas múltiplas dimensões do cotidiano escolar, tendo em vista a 
cultura nas relações educacionais. Investiga os fundamentos políticos e pedagógicos da 
educação ambiental; a intra, inter e transdisciplinaridade, as múltiplas tensões originadas 
pelas mudanças existentes na sociedade contemporânea que se refletem no ambiente 
educativo. Serão priorizados os projetos de pesquisa que abordem as seguintes 
perspectivas: 

• A educação ambiental como tema contemporâneo transversal (TCT) e as práticas 
integradoras; 

• O cotidiano escolar, o currículo prescrito e o currículo vivido nas práticas intra, 
inter e transdisciplinares de educação ambiental. 
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Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Marcelo Durão Rodrigues da Cunha 

Linha Temática: Consciência histórica e historicidades subalternas: possibilidades de 
emancipação ético-crítica no ambiente escolar brasileiro 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Utilizando-se das reflexões teórico-metodológicas de Jörn Rüsen para uma análise da 
consciência histórica, a presente linha temática abarcará trabalhos que tenham o 
objetivo de verificar os limites da concepção moderna de historicidade em ambientes 
escolares subalternos, almejando de igual modo valer-se dos resultados já obtidos no 
debate contemporâneo sobre o tema a fim de fomentar práticas educacionais 
emancipatórias e em maior sintonia com as demandas por cidadania de comunidades e 
de grupos étnicos historicamente marginalizados no Brasil. Nesse sentido, opta-se 
preferencialmente por propostas que visem a verificar as potencialidades do conceito de 
consciência histórica para além de contextos centro-ocidentais, valendo-se do debate 
teórico e da produção de produtos educacionais que tratem da historicidade e das formas 
de se interpretar o tempo de populações periféricas, etnias indígenas, comunidades 
quilombolas etc. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 
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Linha de pesquisa:  
Práticas educativas em Ensino de Humanidades 

 

Nome do docente: Sabrine Lino Pinto 

Linha Temática: Ensino de História e de Filosofia 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Inclui pesquisas que visam contribuir para práticas pedagógicas no ensino de 
humanidades com foco no campo da História e/ou Filosofia. Dessa forma, atem-se às 
questões da Didática (como prática docente planejada e consciente do fazer pedagógico), 
da metodologia e da teoria da História e/ou da Filosofia (enquanto visão de mundo, 
concepção de sociedade e de cultura). Relaciona ciência e vida prática. Trabalha com os 
conceitos de consciência histórica, consciência utópica, narrativa, identidade e cultura 
histórica. Reflete de forma crítica sobre os produtos historiográficos e suas proximidades 
com as carências identificadas na sociedade. 
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