
 

Bibliografia Geral 

 

 

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

BIBLIOGRAFIA GERAL 

Para auxiliar a produção do anteprojeto de pesquisa, sugerem-se 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 

RIZZATTI, I. M.; MENDONÇA, A. P.; MATTOS, F.; RÔÇAS, G. SILVA, M. A. B. V. da; 
CAVALCANTI, R. J. S.; OLIVEIRA, R. R. Os produtos e processos educacionais dos 
programas de pós-graduação profissionais: proposições de um grupo de colaboradores. 
ACTIO, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 1-17, mai./ago. 2020. Disponível em: 
https://periodicos.utfpr.edu.br/actio/article/view/12657. Acesso em: 18 mai. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Linha de pesquisa:  

Formação de Professores 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 linha 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 

BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Revista Brasileira de Ciência 
Política [online], n. 11, p. 89-117, 2013. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/DxkN3kQ3XdYYPbwwXH55jhv/abstract/?lang=pt. 
Acesso em: 09 mai. 2022. 

CAPRINI, Aldieris Braz Amorim; DEORCE, Mariluza Sartorio. Formação de professores e 
prática de ensino: diálogos a partir da perspectiva multicultural crítica. In: CAPRINI, 
Aldieris Braz Amorim; BECALLI, Fernanda Zanetti (orgs.). Educação para as Relações 
Étnico-Raciais. Vitória: EDIFES, 2018, p. 6-18. Disponível em: 
https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/809/educa%c3%a7%c3%a3o 

_para_as_rela%c3%a7%c3%b5es_%c3%a9tnico-raciais.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Por uma didática decolonial: epistemologia e 
contradições. Educação e Pesquisa [online], v. 48, e240473, 2022. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ep/a/WwPRwm3znrGLRDYGfXMDx7c/?format=pdf&lang=pt. 
Acesso em: 09 mai. 2022. 

GOMES, Nilma Lino. 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. Acesso em: 22 jun. 
2021. 

GOMES, Nilma Lino; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. O Desafio da Diversidade. In. 
Experiências étnico-culturais para a formação de professores. 3 ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2011. 

Munanga, Kabengele. Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje?. 
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros [online], n. 62, p. 20-31, 2015. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rieb/a/WxGPWdcytJgSnNKJQ7dMVGz/?lang=pt&format=pdf. 
Acesso em: 09 mai. 2022. 

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. E. Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no 
Brasil. Educação, v. 30, n. 3, mar. 2008. Disponível em: 
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/2745. Acesso em: 
09 mai. 2022. 

  



 
Linha de pesquisa:  

Formação de Professores 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, Luiz; BEZERRA, Maria Cristina dos Santos. 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_materialismo_ 
historico_na_formacao_do_educador_do_campo 

MORETO, Charles. Gerações de professoras do campo. Curitiba: Appris, 2018. 

SILVÉRIO, Leandra Domingues; ISOBE, Rogério Moreira Rezende. 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, Sabrina; MORETO, Charles. Formação continuada de professores do campo em 
tecnologias digitais: uma construção coletiva. In: JACINTHO, André Luiz Neves; SANTOS, 
Leonardo Bis dos; CARVALHO, Letícia Queiroz 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://ppgeh.vitoria.ifes.edu.br/images/stories/publica%C3%A7%C3%B5es/Livro__O_En- 
sino_de_Letras_e_Humaniddes_em_Cena.pdf 

 
 
  



 
Linha de pesquisa:  

Formação de Professores 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, supl. 3, p. 4-24, 2020. Disponível em: 
https://periodicos.ufac.br/index.php/SAJEBTT/issue/download/187/44. Acesso em: 25 
mai. 2022. 

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 
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Linha de pesquisa:  

Formação de Professores em Ensino de Humanidades 

 

 

 

Nome do docente: Jaqueline Maissiat  

Linha Temática: Tecnologias digitais aplicadas ao ensino 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

A temática versa sobre a utilização de tecnologias digitais e educação a distância na 
formação de professores e práticas de ensino voltadas para a educação básica e/ou ensino 
superior independente da área de conhecimento. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

POLICARPO, Clayton; SANTAELLA, Lucia. A estética do conhecimento nas redes digitais. 
Dialogia, São Paulo, n. 28, p. 29-45, 2018. Disponível em: 
https://periodicos.uninove.br/dialogia/article/view/8455 

QUADROS-FLORES, Paula Alves de; RAPOSO-RIVAS, Manuela. A inclusão de tecnologias 
digitais na educação: (re)construção da identidade profissional docente na prática. Revista 
Practicum. N., v. 2, jul./dez., p. 2-17, 2017. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/344090922_A_inclusao_de_tecnologias_digitais_ 
na_educacao_reconstrucao_da_identidade_profissional_docente_na_pratica 

 
  



 
Linha de pesquisa:  

Formação de Professores 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 

COSTA, Dóris Anita Freire. Superando limites: a contribuição de Vygotsky para a educação 
especial. Rev. psicopedag.,  São Paulo,  v. 23, n. 72, p. 232-240, 2006.   Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
84862006000300007&lng=pt&nrm=iso. 

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/download/679/915/ 
7568-1?inline=1 

MENDES, G. M. L; PLETSCH, M. D.; HOSTINS, G. C. L. (Orgs). Educação especial e/na 
educação básica: entre especificidades e indissociabilidades. Araraquara/SP: Editora 
Junqueira & Marin, 2019. Disponível em: https://reitoria.ifpr.edu.br/wp-
content/uploads/2019/09/eBook-Educacao-Especial-e-na-Educacao-Basica.pdf 

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  

PLETSCH, M. D. O que há de Especial na Educação Especial Brasileira? In: Revista 
Momento: Diálogos em Educação, v. 29, n. 1, p. 57–70, 2020. Disponível em: 
https://periodicos.furg.br/momento/article/view/9357 

 
 
 
 
  



 
Linha de pesquisa:  

Formação de Professores 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. 

COMPAGNON, Antoine. Literatura para quê? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

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:  

Formação de Professores 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, desenvolvendo 
pesquisas no campo da política educacional priorizando a relação contemporânea entre 
os setores público e privado para a oferta, a gestão, o currículo, as relações de trabalho 
na educação básica e as implicações dessas dimensões para o direito à educação. 

Assim, 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, do terceiro setor de interesse empresarial na 
implementação de políticas públicas de educação, privilegiando os estudos sob a 
perspectiva crítica compreensiva de análise no 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_producoes_naci
onais_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 

 

https://www.researchgate.net/publication/325630340_Dimensoes_e_formas_da_privatizacao_
https://www.researchgate.net/publication/325630340_Dimensoes_e_formas_da_privatizacao_


 

 

 

Linha de pesquisa: PRÁTICAS EDUCATIVAS EM ENSINO DE HUMANIDADES 

 

Nome do docente: Antônio Carlos Gomes 

Linha Temática: Literatura e Linguagem 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Em nossa linha temática o interesse é trabalhar com reflexões sobre as linguagens, dando 
ênfase à semântica da língua(gem) sob uma abordagem epilinguistica em diálogo com as 
humanidades. Nosso foco principal é a práxis educativa por meio de projetos de pesquisa 
sobre as operações de linguagem na leitura, na análise linguística e nas representações 
do ser mais humano de modo a privilegiar a criatividade e autonomia nas atividades 
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://ppgeh.vitoria.ifes.edu.br/images/stories/publica%C3%A7%C3%B5es/Livro__O_E
nsino_de_Letras_e_Humaniddes_em_Cena.pdf 

FRANCHI, Carlos. Criatividade e gramática. São Paulo: Secretaria da Educação. 
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, 1991. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4199956/mod_label/intro/FRANCHI_Criativid
ade_e_Gramatica_1992.pdf  

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 23 ed. 
São Paulo: Cortez, 1989. Coleção polêmicas do nosso tempo, v. 4. Disponível em: 
https://educacaointegral.org.br/wp-content/uploads/2014/10/importancia_ato_ler.pdf.  

GERALDI, João Wanderley. A leitura da sala de aula: as muitas faces de um leitor. São 
Paulo: FDE, p. 79-84, 1988. Série ideias, n, 5. Disponível em: 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_05_p079-084_c.pdf.   

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 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Nome do docente: Davis Moreira Alvim 

Linha Temática: Escola, práticas educativas e guerras culturais 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 
Como ensinar e aprender em meio ao conflito entre progressistas e conservadores?  
 
A linha temática está aberta a propostas voltadas ao desenvolvimento de práticas 
educativas que explorem a polarização política e as tensões entre a esquerda e a direita no 
campo educacional. Entre outros, sugere-se a pesquisa dos temas a seguir em espaços 
escolares:  

 Saúde e pandemia. 

 Democracia e liberdades individuais. 

 Escola sem Partido e doutrinação. 

 Lulismo e bolsonarismo. 

 Ideologia ou teoria de gênero. 

 Impeachment/golpe. 

 Campanha eleitoral. 

 O Impacto das Fake News. 

 Lava Jato e Judiciário. 

 Totalitarismo, fascismo e comunismo. 

 Manifestações do século XXI: Jornadas de Junho de 2013, tática black bloc, 

“rolezinhos”, ocupações secundaristas, greve dos caminhoneiros e outras. 

Os projetos de pesquisa devem evitar o maniqueísmo, visando uma pesquisa composta 
por estudantes e professores politicamente múltiplos. Em seu escopo conceitual e 
metodológico, aconselha-se a adoção de perspectivas que abordem as chamadas 
“guerras culturais” na escola.  
 
Espera-se que as propostas mergulhem sem medo nas potências do conflito político para 
propor formas de ensinar e aprender humanidades ou, por outro lado, 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.; ROSEIRO, S. Z. Ano 2091 – silêncio nas filosofias da educação: 
por uma cartografia das resistências escolares. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 46, 
e223171, 2020. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ep/a/kZ6pMZWf8j3LpTHhWZrKqHj/?lang=pt 

ALVIM, D. M. Blog Davis Alvim. Disponível em: https://davisalvim.blogspot.com/ 

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 

MELO, Cristina Teixeira de; VAZ, Paulo. Guerras Culturais: conceito e trajetória. Revista 
ECO-Pós, v. 24, n. 2, 2021. Disponível em: 
https://revistaecopos.eco.ufrj.br/eco_pos/article/view/27791 



 

 

MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Em defesa da escola: uma questão pública. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2014. 

PINHEIRO-MACHADO, R.; MURY SCALCO, L. Da esperança ao ódio: juventude, política e 
pobreza do lulismo ao bolsonarismo. Cadernos IHU ideias, Instituto Humanitas Unisinos. 
São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ano 1, n. 1. p. 3-13, 2018. Disponível 
em: 
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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. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

ALTHUSSER, L. Aparelhos ideológicos de estado: Nota sobre os aparelhos ideológicos 
de estado. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

BOURDIEU, P.; PASSERON, J. A reprodução. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016. 

JOVCHELOVITCH, S. Representações sociais e esfera pública. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2000. 

MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

SÁ, C. P. A construção do objeto de pesquisa em representações sociais. Rio de Janeiro; 
EdUERJ, 1998. 

SAQUETTO, D. As artimanhas do sagrado: sujeitos religiosos e a construção de 
representações sociais importantes à formação identitária. Tese de Doutorado. 
Programa de Pós-graduação em Psicologia. UFES. Vitória. ES. 2013. Disponível em: 
http://repositorio.ufes.br/handle/10/10876?mode=full 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Nome do docente: Eduardo Fausto Kuster Cid e Sabrine Lino Pinto 

Linha Temática: Educação, Sociedade e Ambiente 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

A linha reúne pesquisas que visem contribuir para práticas pedagógicas interdisciplinares 
no ensino de humanidades com foco em questões socioambientais que se refletem no 
ambiente educativo; nos fundamentos políticos e pedagógicos da educação ambiental 
ou no campo da história ambiental. Relaciona ciência e vida prática. Reflete de forma 
crítica sobre os produtos historiográficos e suas proximidades com as carências 
identificadas na sociedade, considerando o ambiente em sua totalidade. Serão 
priorizados os projetos de pesquisa que abordem uma das seguintes perspectivas: 

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

• As interações do ensino de história e filosofia da ciência com a sociedade e/ou o 
ambiente. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

DAMIANI, M. F.; ROCHEFORT, R. S.; CASTRO, R. F. de; RODRIGUES, M. R.; PINHEIRO, S. S. 
Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. Cadernos de Educação (UFPel), 
Pelotas, v. 45, p. 57-67, 2013. Disponível em: 
http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5816 

GUIMARÃES, Mauro. A dimensão ambiental na educação. 12 ed. Papirus: Campinas, 
2015. 

LAYRARGUES, Philippe Pomier; LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. As macrotendências 
político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. Ambiente & Sociedade, São 
Paulo, v. XVII, n. 1, p. 23-40, jan./mar. 2014. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/asoc/a/8FP6nynhjdZ4hYdqVFdYRtx/?lang=pt&format=pdf 

PÁDUA, José Augusto. As bases teóricas da história ambiental. Estudos avançados, v. 
24, n. 68, p.81-101, 2010. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ea/a/Q4JBvrMMzw6gBvWhsshnKXN/?lang=pt 

SAVIANI, D. O conceito dialético de mediação na pedagogia histórico-crítica em 
intermediação com a psicologia histórico-cultural. Germinal: marxismo e educação em 
debate, Salvador, v. 7, n. 1, p. 26-43, 2015. Disponível em: 
https://periodicos.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/12463/9500 

 
  



 

 

 

Nome do (s) docente (s): Leonardo Bis 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. Se propõe, prioritariamente, a discussão acerca do ensino em espaços 
não formais de educação. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

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

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, Boaventura de Sousa. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação 
social. São Paulo: Boitempo, 2007. 

SANTOS, Leonardo Bis dos; SGARBI, A. D. Pesquisa intervenção como metodologia 
alternativa de formação de pesquisadores sociais. In: Leonardo Bis dos Santos; Letícia 
Queiroz de Carvalho. (Org.). Metodologias alternativas no ensino de Letras e 
Humanidades. São Paulo / Vitória: Pedro & João / Ifes, 2019, v. 1, p. 90-109. Disponível 
em: 
https://ppgeh.vitoria.ifes.edu.br/images/stories/publica%C3%A7%C3%B5es/Metodolog
ias_Alternativas_no_Ensino_de_Letras_e_Humanidades.pdf  

SANTOS, Leonardo Bis dos. Ensino de humanidades no Brasil: contribuições do 
Programa de PósGraduação em Ensino de Humanidades para formação humana 
integra. In: Revista Inclusiones: Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, v. 9, p. 375-
392, 2022. Disponível em: http://revistainclusiones.com/carga/wp-
content/uploads/2021/12/20-Leonardo-VOL-9-NUM-1-ENEMAR2022INCL.pdf  

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

 

  



 

 

 

Nome do docente: Marcelo Durão Rodrigues da Cunha 

Linha Temática: Consciência histórica, historicidades subalternas e crítica ao 
eurocentrismo 

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 de concepções eurocêntricas 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 e na América Latina. 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, movimentos sociais etc. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. A arte da pesquisa. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008. 

CERRI, L. F. Um lugar na história para a didática da história. História & Ensino, v. 23, p. 
11-30, 2017. Disponível em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/view/28192 

HARTOG, F. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Tradução: 
Andréa S. de Menezes, Bruna Breffart, Camila R. Moraes, Maria Cristina de A. Silva e 
Maria Helena Martins. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 

RÜSEN, J. O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem histórica: uma 
hipótese ontogenética relativa à consciência moral. In: SCHMIDT, M. A.; BARCA, I.; 
MARTINS, E. R. (Orgs.). Jörn Rüsen e o ensino de História. Curitiba: UFPR, 2010. 
Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1172513/mod_resource/content/1/Jorn%20R
usen%20e%20o%20Ensino%20de%20Hist%C3%B3ria.pdf 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

Nome do docente: Nelson Martinelli Filho 

Linha Temática: Literatura e Sociedade 

ESCOPO DA LINHA TEMÁTICA 

Estudos sobre literatura em perspectiva com outras áreas do conhecimento, tais como 
História, Filosofia e Psicanálise, em direção ao debate sobre práticas educativas que 
evidenciem, a partir do texto literário, uma análise crítica em contexto de violência, 
exclusão e autoritarismo, bem como o tensionamento entre sujeito e sociedade. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

DE MARCO, Valéria. A literatura de testemunho e a violência de Estado. Lua Nova, São 
Paulo, n. 62, p. 45-68, 2004. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ln/a/QDGzySCvq7RH8YwGGvJzqzr/abstract/?lang=pt 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. O que significa elaborar o passado? In: GAGNEBIN, Jeanne 
Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Ed. 34, p. 97-105. 

GINZBURG, Jaime. Literatura e Direitos Humanos: notas sobre um campo de debates. 
In: GINZBURG, Jaime. Crítica em tempos de violência. São Paulo: Editora da USP; 
Fapesp, 2012 p. 189-205. 

GINZBURG, Jaime. O valor estético: entre universalidade e exclusão. Alea, Rio de 
Janeiro, v. 10, n. 1, jan./jun. 2008. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/alea/a/zH3h9KN3BsTrnB8pGsQ6mCr/?lang=pt 

SALGUEIRO, Wilberth. O que é literatura de testemunho (e considerações em torno de 
Graciliano Ramos, Alex Polari e André du Rap). Matraga, v. 19, p. 284-303, 2012. 
Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/matraga/article/view/22610/16155 

 


