
PROJETOS DE PESQUISAPROJETOS DE PESQUISAPROJETOS DE PESQUISAPROJETOS DE PESQUISA    ----    TRIÊNIO (2010TRIÊNIO (2010TRIÊNIO (2010TRIÊNIO (2010----2012)2012)2012)2012)    

    

FORMAÇÃO DE LEITORES DO LITERÁRIO FORMAÇÃO DE LEITORES DO LITERÁRIO FORMAÇÃO DE LEITORES DO LITERÁRIO FORMAÇÃO DE LEITORES DO LITERÁRIO ----    EIXO 01: O PIBID DE LETRAS: CONCEPÇÕES E ATIVIDADESEIXO 01: O PIBID DE LETRAS: CONCEPÇÕES E ATIVIDADESEIXO 01: O PIBID DE LETRAS: CONCEPÇÕES E ATIVIDADESEIXO 01: O PIBID DE LETRAS: CONCEPÇÕES E ATIVIDADES DE DE DE DE 
LEITURA; EIXO 02: NARRATIVAS HIPERTEXTUAIS PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL: ANÁLISE DE SUAS LEITURA; EIXO 02: NARRATIVAS HIPERTEXTUAIS PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL: ANÁLISE DE SUAS LEITURA; EIXO 02: NARRATIVAS HIPERTEXTUAIS PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL: ANÁLISE DE SUAS LEITURA; EIXO 02: NARRATIVAS HIPERTEXTUAIS PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL: ANÁLISE DE SUAS 
CARACTERÍSTICAS. (2012CARACTERÍSTICAS. (2012CARACTERÍSTICAS. (2012CARACTERÍSTICAS. (2012----2015)2015)2015)2015)    

Financiamento: PIBIC 

Coordenadora: Adair de Aguiar Neitzel 

Linha de Pesquisa: Cultura, Tecnologia e Aprendizagem 

Grupo de Pesquisa: Cultura, Escola e Educação Criadora 

Informações 

EIXO 01 - O PIBID DE LETRAS: CONCEPÇÕES E ATIVIDADES DE LEITURA. Essa pesquisa visa analisar 
quais as estratégias de ensino no campo da leitura literária que os licenciandos de Letras promovem 
no decorrer do Programa Docência na Educação Básica/PIBID/UNIVALI, quais as concepções que as 
subjazem e como essas estratégias colaboram para a formação de leitores no ensino médio. Essa é 
uma pesquisa de análise documental, de abordagem qualitativa. O instrumento de coleta de dados 
será os portfólios produzidos pelos licenciandos durante o desenvolvimento do projeto, a partir do 
primeiro e segundo semestres de 2011, postados no ambiente Sophia da instituição. O problema de 
pesquisa proposto é: Quais as estratégias de ensino no campo da leitura literária que o PIBID de 
Letras promoveu no decorrer deste programa, quais as concepções que as subjazem e como essas 
estratégias colaboram para a formação de leitores no ensino médio.  

Resultados 

Como resultados, podemos indicar: a) Foram empregadas cinco estratégias de leitura, todas 
alinhadas com a concepção de literatura frutiva que concebe o texto como objeto a ser fruído, 
apreciado, preservando sua função estética; b) As estratégias exploraram a performance tendo em 
vista que a compreensão do texto se constrói pelas vias sensoriais; c) As dinâmicas propostas 
buscaram inserir os alunos do ensino médio no universo da literatura catarinense,  propondo uma 
aproximação também física entre obra e autor, o que instigou o grupo à leitura das obras literárias; 
d) A proposta de escrita de poemas por meio da paródia possibilitou aos envolvidos perceberem 
como um texto dialoga com o outro, como um texto se origina de outro, como uma obra se lê em 
relação com outra. Todo esse processo se mostrou na contramão do que se vinha fazendo na escola, 
abrindo uma fissura no currículo escolar, o qual passou a possibilitar aos alunos conhecer a literatura 
por meio da metodologia da literatura fruitiva.   
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EIXO 02 - NARRATIVAS HIPERTEXTUAIS PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL: ANÁLISE DE SUAS 
CARACTERÍSTICAS. Essa pesquisa visa analisar 10 livros de literatura infanto-juvenil contemporânea 
que possuem indícios de hipertextualidade. Em pesquisa recente, fizemos um levantamento do 
acervo do PROLER UNIVALI, 180 obras, investigando quais obras desse conjunto possuem 
características hipertextuais e identificamos a existência de 16 livros. O problema de pesquisa é: 
Quais elementos de hipertextualidade podem ser identificados no acervo bibliográfico do PROLER 
UNIVALI? Quais as características dos livros de literatura infantil contemporâneos? 

Resultados 

Como resultados, indicamos: a) Felpo Filva é um livro que explora a intertextualidade por meio da 
citação; b) Entre Caminhos é um livro que optou pela alusão e pela citação indireta.  C) Os lobos 

dentro das paredes e O menino que vendia palavras promovem um diálogo entre o texto verbal e os 
vários elementos que compõem o layout, auxiliando na valorização do livro como objeto artístico. D) 
O diário de Serafina é um livro cujos aspectos gráficos (layout) permitem a quebra da linearidade do 
texto e colaboram para ampliar a reversibilidade da obra e as possibilidades de entrada do leitor nas 
suas malhas. A grande quantidade de gêneros textuais espraiados no interior da narrativa também 
auxiliam a produtividade propondo diálogos entre diversos textos, apontando para a construção de 
um texto plural, em rede, o qual dá mais possibilidades para que o leitor possa interagir por meio da 
montagem, característica está relacionada ao princípio do engaste. Em síntese, identificamos que por 
meio das inovações gráficas, o conjunto de elementos utilizados gera inovações poéticas vibrantes 
que marcam uma revolução na concepção de livro infantil e uma mutação na leitura. Concluímos que 
uma narrativa tramada pelo viés da intertextualidade tende a ser mais aberta e a provocar uma 
leitura mais dinâmica. 
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Informações 

Este projeto teve por finalidade investigar o processo de ambientalização curricular nos Cursos de 
Graduação da Univali, com base nos indicadores de ambientalização da? Red de Ambientalización 
Curricular de los Estúdios Superiores - Rede ACES (2000). Buscou-se diagnosticar o grau de 
ambientalização curricular dos cursos de graduação, identificar abordagens e metodologias, e sugerir 
subsídios e estratégias à política institucional de ambientalização curricular. A pesquisa foi do tipo 
quanti-qualitativa com o uso de técnicas de análise documental dos planos de ensino, aplicação de 
questionário on-line e de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2008). A análise foi realizada pelos (as) 
pesquisadores (as) do Grupo de Pesquisa Educação, Estudos Ambientais e Sociedade (GEEAS), 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, e com a participação dos bolsistas de 
iniciação científica. Dos 1037 documentos de 27 cursos de graduação dos campi de Itajaí e Balneário 
Camboriú selecionados na primeira etapa da pesquisa, 102 planos de ensino, que correspondem a 
9,83% do total apresentaram elementos que sugeriam evidências de ambientalização de acordo com 
os indicadores. Na segunda etapa da pesquisa, as 51 disciplinas que apresentaram pelo menos três 
indicadores de ambientalização foram identificadas em 18 cursos dos dois campi. De modo geral, em 
todas as Áreas o número de disciplinas nos currículos dos cursos de graduação que evidenciaram 
indícios de que estão direcionadas à ambientalização curricular é baixo. Foi identificada a presença 
de mais de três indicadores na Área das Engenharias (20 disciplinas), Ciências da Saúde, (nove), das 
Ciências Exatas e da Terra, e Ciências Sociais e Aplicadas (oito disciplinas cada uma), as outras áreas 
do conhecimento? (quatro) e as áreas de Ciências Humanas e de Ciências Biológicas (uma disciplina 
cada). 
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Informações 

A ambientalização curricular pode ser conceituada como um processo contínuo de produção cultural 
voltado à formação de profissionais comprometidos com a busca permanente das melhores relações 
possíveis entre a sociedade e a natureza, atendendo aos valores da justiça, solidariedade e da 
equidade, aplicando os princípios éticos universalmente reconhecidos e o respeito às diversidades? 
(REDE ACES, 2000). Este projeto teve como objetivo geral elaborar um diagnóstico dos documentos 
curriculares dos cursos de graduação da Univali, no que diz respeito a abordagens e metodologias 
relacionadas com a temática ambiental e da sustentabilidade e como objetivos específicos: 
diagnosticar e elaborar subsídios à criação de uma política institucional de ambientalização curricular, 
o Programa Univali Sustentável, e de estratégias para sua implementação; fortalecer o diálogo em 
torno da ambientalização na universidade, entendida como um espaço educador sustentável; 
contribuir para a ambientalização curricular nos Cursos de Graduação fortalecendo o ensino de 
graduação, a extensão e gestão, por meio da sensibilização ambiental e mobilização na prevenção de 
riscos ambientais com a comunidade universitária e, dialogar com outras redes de pesquisadores e 
professores do ensino superior sobre sustentabilidade na universidade. O público-alvo foram 
professores e pesquisadores de cursos de graduação, pós-graduação, licenciandos do PIBID-Univali, 
graduandos de outras áreas, e gestores administrativos da Universidade. A abordagem metodológica 
caracterizou-se pelo enfoque quanti-qualitativo com base na pesquisa-ação participante (THIOLLENT, 
2008; HAGUETTE, 2003) e o uso de técnicas de análise documental e de Análise de Conteúdo 
(BARDIN, 2008). A coleta de dados foi dividida em três etapas: Divulgação e Planejamento; 
diagnóstico e divulgação dos resultados parciais nos espaços de formação continuada de professores 
e alunos de cursos de Licenciatura da Univali. Este projeto gerou subsídios para contribuir com a 
política institucional de implantação do Programa de Ambientalização e Sustentabilidade na 
universidade, o Programa Univali Sustentável. 
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Informações 

Esta pesquisa, vinculada a uma política institucional que está sendo executada por Programas de Pós-
Graduação da Univali, teve por finalidade investigar o processo de ambientalização curricular nos 
Cursos de Graduação da Universidade. Como objetivos elaborar um diagnóstico dos documentos 
curriculares dos cursos de graduação da Univali e identificar abordagens e metodologias relacionadas 
com a temática ambiental e as diferentes dimensões da sustentabilidade (SACHS, 1993; STROH, 2009) 
nas universidades. Os sujeitos da pesquisa foram 38 professores voluntários, e 10 coordenadores (as) 
de 12 cursos de Graduação da Univali. A abordagem metodológica caracterizou-se pelo enfoque 
quanti-qualitativo e o uso de técnicas de análise documental e de Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2008), aplicação de questionário on-line. Como indicadores para análise, a pesquisa utilizou como 
base as 10 características de um curso ambientalizado da Rede ACES (FREITAS, OLIVEIRA et. al, 2003; 
GELI, 2003, 2004, dentre outros). Os resultados foram utilizados para geração de subsídios à política 
institucional de ambientalização curricular proposta no Programa Univali Sustentável. 
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Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação Profissional 
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Informações 

Este projeto buscou gerar subsídios para a elaboração de políticas institucionais de ambientalização 
curricular e sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior (IES). Foi desenvolvido em parceria 



por três IES comunitárias - UNIVALI, UNIFEBE - SC e UNISINOS - RS -, em com a Escola da Engenharia 
da Universidade de São Paulo - USP, campus de São Carlos. Objetivos específicos: integrar 
pesquisadores comprometidos com a temática socioambiental; elaborar um diagnóstico dos 
documentos curriculares dos cursos de graduação; identificar abordagens e metodologias, 
relacionadas com as diferentes dimensões da sustentabilidade nas universidades; definir critérios, 
indicadores, estratégias e ações aplicáveis às IES, no âmbito dos projetos de sustentabilidade na 
pesquisa, ensino, e gestão dos campi universitários; fortalecer a parceria entre as IES. Público-alvo: 
professores e pesquisadores de cursos de graduação, gestores administrativos e funcionários das IES. 
A abordagem metodológica foi do tipo quanti-qualitativo com base na pesquisa-ação participante e 
o uso de técnicas de análise documental e de Análise de Conteúdo, aplicação de questionários on-
line, e de entrevistas semiestruturadas com docentes e coordenadores de cursos de graduação das 
IES. Foi estabelecida parceria com pesquisadores da Alianza de Redes Iberoamericanas por la 
Sustentabilidad y el Ambiente – ARIUSA, para diagnóstico de IES no Brasil, e na pesquisa da Red de 
Indicadores de Sostenibilidad en las Universidades - RISU, com 65 universidades de 10 países, com a 
aplicação de 114 indicadores de sustentabilidade estruturados em três categorias: organização, 
docência e pesquisa, e gestão ambiental na universidade classificados em 11 dimensões da política 
institucional: sensibilização e participação da comunidade universitária; responsabilidade 
socioambiental; docência; pesquisa, extensão, transferência de tecnologia; urbanismo e 
biodiversidade; energia; água; mobilidade; resíduos; e contratação responsável-licitações. Um dos 
principais impactos para a evolução do conhecimento sobre o tema foi a parceria com pesquisadores 
de redes nacionais e internacionais comprometidas com o estabelecimento e consolidação de 
políticas de implementação e avaliação da ambientalização nas universidades. A recuperação e 
revisão da metodologia e modelo de indicadores de ambientalização curricular da Rede ACES, com 
as dez características necessárias para um curso ser considerado como ambientalizado, mostrou-se 
muito útil para o diagnóstico realizado, uma vez que demonstrou o quanto as quatro IES envolvidas 
na pesquisa podem avançar no que diz respeito à inserção da temática ambiental, não só nas 
disciplinas oferecidas, mas nas outras dimensões além do currículo, ou seja, na pesquisa, extensão, 
administração e gestão ambiental nas universidades, para a formação ambiental dos futuros 
profissionais, uma vez que a ênfase nas instituições acaba se concentrando na gestão ambiental. Esse 
trabalho de pesquisa e intervenção e produção de trabalhos cooperativos em redes de pesquisadores 
(as) das universidades vem contribuir para ampliar as discussões sobre a temática e pode, em médio 
prazo, alcançar o almejado objetivo das políticas públicas e da Diretriz Curricular Nacional para EA de 
transição para espaços educadores sustentáveis e inserção da temática ambiental e da 
sustentabilidade socioambiental na construção de uma cultura ambiental nas IES. É necessária a 
definição de critérios e de indicadores para a ambientalização que se constituam subsídios para a 
formulação e/ou fortalecimento de políticas públicas e de políticas institucionais comprometidas com 
a ambientalização, bem como compromisso de toda a comunidade universitária na transformação 
da realidade e na incorporação da cultura da sustentabilidade socioambiental como política 
institucional nas universidades. 
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Financiamento: ARTIGO 171/FUMDES 

Coordenadora: Carla Carvalho 

Linha de Pesquisa: Cultura, Tecnologia e Aprendizagem 

Grupo de Pesquisa: Cultura Escola e Educação Criadora 

Informações 

Visa investigar as estratégias de ensino na área da Licenciatura em Música desenvolvidas pelos 
acadêmicos bolsistas do Programa Docência na Educação Básica/BIBID/2010-2012, e analisar como 
essas estratégias contribuem para a formação estética. O PIBID é um programa de formação de 



professores para a Educação Básica mantido pela Capes, órgão federal. O programa se desenvolve 
em escolas públicas e busca a inserção dos acadêmicos bolsistas no universo profissional. O 
PIBID/UNIVALI atua na área de artes com 20 acadêmicos bolsistas dos cursos de Artes Visuais e 
Música que atuam em 3 escolas da rede municipal de ensino de Itajaí. Parte da seguinte questão: 
Quais estratégias de ensino utilizadas pelos bolsistas de música do Programa PIBID/UNIVALI no 
decorrer deste programa no ano de 2011 e 2012 e como essas estratégias contribuem para a 
formação estética? É uma pesquisa documental, de abordagem qualitativa e utilizará como 
instrumento para a coleta de dados os portfólios realizados pelos acadêmicos no percurso de suas 
atividades no contexto do projeto no ano de 2011 e 2012, que estão disponíveis no ambiente Sophia. 
Será utilizada para análise dos dados nos portfólios a Análise de Conteúdo com base em Franco 
(2008), para quem o ponto de partida dessa metodologia de análise é o conteúdo, a mensagem seja 
ela verbal ou escrita. Esta temática faz parte das investigações do grupo de pesquisa Cultura, Escola 
e Educação criadora do Programa de Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Itajaí. 
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Financiamento: ProBIC/Univali 

Coordenador: José Marcelo Freitas de Luna 

Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação Profissional 

Grupo de Pesquisa: Estudos Linguísticos e Ensino de Línguas 

Informações 

Motivado pelo questionamento acerca do aprimoramento linguístico dos alunos em crescente 
mobilidade internacional, este projeto visa à identificação e classificação da competência lexical, 
gramatical, semântica, fonológica, ortográfica e ortoépica resultante da participação nos programas 
de mobilidade estudantil de três universidades de Santa Catarina. Delimitadamente, tomará como 
sujeitos os participantes dos programas de mobilidade da Universidade da Região de Joinville, da 
Universidade Regional de Blumenau e da Universidade do Vale do Itajaí. Os dados para análise e 
consequente consecução dos objetivos do presente estudo emergirão de dois testes. O primeiro 
deles, considerado pré-teste, será representado pela prova de proficiência, de inglês ou de espanhol, 
já realizada por todos os participantes dos programas como requisito para a sua aprovação. O pós-
teste será aplicado a todos os participantes que se voluntariarem, a partir de convite dos 
pesquisadores com a anuência da administração do programa de cada instituição, como sujeitos da 
pesquisa, em data imediatamente posterior ao seu retorno à universidade de origem. A base para a 
formulação e a correção do pós-teste, por cujos resultados se fará a aferição do aprimoramento da 
competência linguística dos participantes dos programas, é o Quadro Europeu Comum de Referência. 



A justificativa para o presente estudo reside na ausência de avaliação dos resultados de programas 
de mobilidade internacional e na importância que dados científicos dessas experiências 
internacionais devem trazer para a gestão universitária e para o processo de recrutamento de pessoal 
no mundo corporativo internacionalizado. 

Muito se falou e ainda se fala sobre o Programa Ciência sem Fronteiras. Com características para 
compor uma política de estado para internacionalização das universidades e para a educação em 
geral, o CsF gerou e significou dados interessantes a todos, explico, às instituições escolares, às 
famílias dos participantes, aos seus empregadores em potencial e ao governo. Os pesquisadores 
foram ao encontro de estudantes de quatro universidades do Brasil, todos que tinham participado 
do CsF entre 2013 e 2015, em países de língua inglesa. 

Depois de reunir todos os dados de estudos e conhecimentos da língua inglesa, que eles possuiam 
antes do período no CsF, os pesquisadores esperaram o seu retorno com um exame especialmente 
desenvolvido para avaliar comparativamente o suposto aprimoramento na/da língua inglesa. 67% 
dos participantes apresentaram comprovadamente aprimoramento na compreensão do inglês, tanto 
da escrita quando da oralidade. Embora o aprimoramento em termos gerais tenha sido comprovado, 
a análise mais segmentada dos dados aponta para o fato de que os estudantes que saíram do Brasil 
com o nível intermediário fizeram mais progresso linguístico do que aqueles que pontuaram, apenas 
o suficiente para a participação, nos exames exigidos no processo seletivo. Esta constatação pode ser 
levada em conta por todos para fomentar e garantir o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras 
no Brasil, para que o nível de aprimoramento no exterior seja maior. Com o Projeto, comprova-se 
que programas de mobilidade internacional como o CsF podem ser avaliados, podendo ser os seus 
resultados usados para a tomada de decisão sobre a sua manutenção e desenvolvimento como 
política de estado para educação. 
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Financiamento: CAPES 

Coordenador: José Marcelo Freitas de Luna 

Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação Profissional 

Grupo de Pesquisa: Estudos Linguísticos e Ensino de Línguas 

Informações 

Há mais de uma década, vimos imprimindo uma perspectiva historiográfica aos nossos estudos sobre 
línguas estrangeiras. Em particular, o ensino de português nos Estados Unidos destaca-se como nosso 
interesse por razões que, a partir de uma perspectiva historiográfica, podem ser descritas como inter-
relacionadas. Referimo-nos ao movimento, quase desconhecido no Brasil, de mais de três séculos e 
meio de implantação do Português como Língua Estrangeira - PLE naquele país, marcados, por altos 
e baixos. Referimo-nos, paralelamente, à tradição americana na área de Linguística Aplicada - LA ao 
ensino de línguas, e à formação e ao desenvolvimento de grupos e associações de especialistas em 
PLE em algumas universidades dos Estados Unidos. Baseados em fontes primárias como livros, 
periódicos e jornais do período, pretendemos seguir dar continuidade à descrição da relação do Army 
Specialized Training Program, que se tornou conhecido como Army Method, com o desenvolvimento 
da Linguística Aplicada ao ensino de línguas estrangeiras nos Estados Unidos. Seguindo o método 
para o trabalho historiográfico, podemos evidenciar a rede de fatores socioeconômicos e político 
estratégicos que influenciaram na promoção de uma abordagem para o ensino de línguas. A Segunda 
Guerra Mundial é especialmente por nós abordada como um catalisador ao trazer, para os debates 
e ações relacionados à educação linguística dos militares americanos e da sociedade em geral, 
estudiosos e professores de línguas estrangeiras dos Estados Unidos. Embora esses profissionais, 
principalmente aqueles que se percebiam como linguistas, já reconhecessem a natureza aplicada da 
ciência da linguagem, é, em tese, sob o clima de opinião favorável ao ensino de línguas nos Estados 
Unidos que a Linguística Aplicada começa a se desenvolver. Os dados coletados e analisados 
formaram a base para a submissão e publicação de artigos científicos em periódicos do Brasil e do 
exterior. 
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Financiamento: ProBIC/Univali 

Coordenadora: Tânia Regina Raitz 

Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação Profissional 

Grupo de Pesquisa: Educação e Trabalho 

Informações 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender e analisar a experiência vivida por alunos do curso 
de Pedagogia na transição dos estudos universitários e o mercado de trabalho, especialmente sobre 
a formação profissional e área de atuação. Apesar dos raros estudos sobre o tema, as universidades, 
pesquisadores, educadores e orientadores profissionais vêm se preocupando e chamando a atenção 
para este tema engendrado por inquietações e pela busca de alternativas para o tratamento do 
fenômeno transição formação e inserção profissional de estudantes universitários. Portanto, o 
debate das transições se circunscreve na organização de estratégias e estruturas que facilitem o 
trânsito dos estudantes ao longo do sistema educativo e laboral. Os sujeitos de pesquisa participantes 
foram 8 (oito) alunas do curso de Pedagogia, de Tijucas e Itajaí, que contribuíram para a compreensão 
de suas experiências na transição dos estudos acadêmicos ao trabalho. Os resultados mostram que 
as jovens vivem momentos de incerteza na complexidade para aliar estudo e trabalho, pois sobra 
pouco tempo para outras atividades. Também a organização e o planejamento se tornam 
fundamentais para que consigam mobilizar seus saberes profissionais para atuar na área que 
escolheram. Já com relação às etapas dos estudos universitários, na concepção das alunas, o que 
mais contribui para aproximar estes do mercado de trabalho ou de sua área de atuação são as aulas 
de prática docente, mediada pelo estágio que auxilia o processo de ensino e aprendizagem.  

Publicações 

RAITZ, T. R.; VANZUITA, Alexandre; SIQUEIRA, J.. A experiência vivida por jovens universitários na 
transição dos estudos acadêmicos ao mercado de trabalho. In: X Congreso Internacional de Ciencias 
Sociales Interdisciplinares, 2015, Split - Croácia. Tenth International Conference on Interdisciplinary 
Social Sciences: Interdisciplinary approaches to contemporany Social Change. Madri - Espanha: 
Common Ground, 2015. v. 9. p. 120-120. 

SIQUEIRA, J.; RAITZ, T. R.. Transição universidade e trabalho: relatos de experiências vividas por 
alunos do curso de Pedagogia. In: XII Seminário de Iniciação Científica, 2013, Itajaí-SC. XII Seminário 
de Iniciação Científica. Itajaí-SC: Univali, 2013. 

HILLESHEIM, K. R.; RAITZ, T. R.. Estudantes de pedagogia buscando inserção profissional em 
instituições não escolares: transição da universidade ao trabalho. In: Tânia Regina Raitz; Maria Pilar 
Figuera Gazo. (Org.). Transições dos estudantes: Reflexões iberoamericanas. 1ed.Curitiba: CRV, 2015, 
v. 1, p. 102-126. 



RAITZ, T. R.; F, Pilar (Org.) Transições dos estudantes: Reflexões iberoamericanas. 1. ed. Curitiba: CRV, 
2015. v. 1. 183p. 

RAITZ, T.R; SIQUEIRA, J. Transição universidade e trabalho: relatos de experiências vividas por alunos 
do curso de Pedagogia (Relatório de pesquisa 2013). 

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 3D E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 3D E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 3D E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 3D E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
CRECHE. (2012CRECHE. (2012CRECHE. (2012CRECHE. (2012----2015)2015)2015)2015)    

Financiamento: Artigo 171 

Coordenadora: Valéria Silva Ferreira 

Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação Profissional 

Grupo de Pesquisa: Contextos Educativos e Prática Docente 

Informações 

Os estágios possuem duas funções essenciais: a de ensinar a futura professora as atividades para 
docência, assim como, um local para avaliação da atuação da futura professora. Tanto uma função 
como outra suscita questões de ordem ética. Estas questões redobram a preocupação das 
formadoras, especialistas e pais quando envolvem a atuação com bebês. A ideia central desse projeto 
é testar a escola virtual de educação infantil como espaço de possibilidade de formação inicial e 
continuada de professores de creche. Para tanto a questão norteadora desta pesquisa é: quais as 
possibilidades dessa ferramenta aplicada a uma formação continuada de professores experientes em 
prática docente com os bebês? O objetivo geral do projeto é pesquisar a creche virtual e seus 
componentes a fim de oferecer conhecimentos pertinentes a área de educação e as possibilidades 
dessa ferramenta 3D, para formação continuada de professores na categoria a distância. 
Encontramos muitas dificuldades de ordem técnica, o que impossibilitou uma aprendizagem 
utilizando o sistema. As professoras prestaram mais atenção ao como usar as ferramentas do que ao 
conteúdo. 
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Informações 

Este projeto visa analisar a possível expansão dos sistemas de ensino privado nos sistemas 
educacionais público municipal. Temos como objetivo mapear, caracterizar e analisar o processo de 
ampliação dos sistemas de ensino privado nos sistemas educacionais municipais de Santa Catarina. 
Com o advento da municipalização do ensino fundamental e as possibilidades do FUNDEB e outros 
motivos não identificados, levam as secretarias municipais a aderirem a sistemas educativos 
privados, chamados também de sistemas apostilados. O assédio sedutor das empresas educativas e 
a promessa de melhorar os índices das avaliações do MEC são nossas hipóteses para o crescente 
avanço desses sistemas privados nas redes públicas. Em Santa Catarina não há ainda nenhum estudo 
que nos mostre a expansão do setor privado na condução pedagógica pública e suas implicações. 
Diante deste cenário, consideramos importante a condução desta pesquisa e da busca pela resposta 
das seguintes questões: - Quais os municípios que adotam sistemas educativos privados? -Quais 
sistemas são adotados? Que tipos de serviços são comprados? -A que nível de ensino é dirigido esses 
sistemas? -Quais os argumentos das secretarias de educação para tal opção? A empresa que mais 
atingiu os municípios foi o sistema Positivo. Grande parte dos municípios é de pequeno porte e ficam 
localizados no oeste e centro-oeste catarinense. De todos os 22% que utilizam o sistema privado, 
também declararam utilizar o PNLD. Falta informação nas secretarias sobre o material didático 
utilizado nas escolas. Vários prefeitos prometeram a adesão a sistemas particulares como promessa 
de campanha. Os professores se sentem confortáveis com o sistema apostilado, mas sentem falta de 
identidade no seu trabalho. Foi relato das secretárias que os pais se sentem satisfeitos por seus filhos 
receberem uma educação de nível particular. Muitas secretarias estão em processo de licitação entre 
Sistemas Apostilados. Foi possível encontrar três cidades no estado em que todo o sistema é 
municipal, havendo apenas uma escola da rede que o material didático é pago pelos pais através de 
boleto bancário. De todas as cidades contatadas apenas duas demonstraram explicitamente ser 
contra o sistema privado, referindo-se a tal adesão de insegurança pedagógica. As séries iniciais são 
as que mais adotam estes sistemas. Os que possuíam o sistema privado disseram utilizar os livros do 
MEC como material de apoio. O assédio sedutor das empresas educativas e a promessa de melhorar 
os índices das avaliações do MEC levam ao crescente avanço desses sistemas privados nas redes 
públicas. 
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Financiamento: Artigo 170 

Coordenadora: Valéria Silva Ferreira 

Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação Profissional 

Grupo de Pesquisa: Contextos Educativos e Prática Docente 

Informações 

Trata-se de um projeto de pesquisa que pretende investigar: Quais as experiências vividas pelas 
crianças e suas famílias no primeiro ano do ensino fundamental? Pretendemos verificar como foi a 
passagem dos Anos Iniciais para o Ensino Fundamental e identificar as novidades, o que já era 
esperado, em relação à professora, atividades, brincadeiras e ao tempo/espaço escolar na opinião 
das crianças e seus pais, assim com conhecer as formas de letramento familiar das crianças em 
período de alfabetização. Esta pesquisa justifica-se a partir da concepção de que o desenvolvimento 
intelectual, social e moral da criança, só são possíveis de compreensão no contexto das relações 
sociais, baseado nos fundamentos de Laihre (2008), Polônia e Dessen (2005), Abuchaim (2006), 
Cavalcante (1998) Becher (1984). Os dados serão coletados por meio de entrevistas áudio gravadas 
e registros complementares em diário de campo, realizadas na casa das famílias. A maior expectativa 
dos pais em relação ao primeiro ano, na primeira etapa da pesquisa, era a respeito da aprendizagem 
da leitura e da escrita. Esta expectativa parece ter sido superada. Os pais dizem estar satisfeitos com 
as professoras e reconhecem que os filhos aprenderam muito. A escrita é a maior preocupação dos 
familiares. A comunicação com as famílias é ainda muito restrita. Ao que parece as professoras 
receberam bem seus alunos de seis anos e parecem ter uma postura mais receptiva com os pequenos 
e tentam adaptá-los ao contexto escolarizado, permitindo ainda pequenos espaços para brincadeiras. 
Brincar e aprender ainda são entendidos como ações discrepantes e uma experiência não permitida 
no ensino fundamental. 
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e reflexões. 1ed.Curitiba: Editora CRV, 2013, v. 1, p. 53-60. 
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Financiamento: Univali 

Coordenadora: Cássia Ferri 

Linha de Pesquisa: Políticas para Educação Básica e Superior 
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O contexto em torno das políticas públicas em avaliação, a partir da implantação do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior? SINAES, desde 2004, aponta para a necessidade de incremento 
da gestão das instituições educacionais a partir do uso dos resultados da avaliação institucional 
interna e externa. Este estudo objetiva investigar, desenvolver e ampliar as atividades de meta-
avaliação das IES por meio da análise da relação entre os indicadores utilizados nos diversos 
processos do SINAES, quais sejam, os dos instrumentos de avaliação externa, os resultados do ENADE 
e os do relatório da Comissão Própria de Avaliação. A relação entre variáveis quantitativas utilizará a 
metodologia dos estudos denominados de levantamentos ou survey interseccional. As variáveis 
qualitativas receberão tratamento orientado pela análise de conteúdo e análise documental.  

Resultados 

Os resultados obtidos indicam que a estrutura das relações entre os insumos e o desempenho dos 
estudantes no ENADE, caracterizado pela nota continua do ENADE é dependente da área avaliada e 
da combinação entre a organização acadêmica e categoria administrativa da IES. Ainda é possível 
afirmar que no desempenho medido pelo ENADE contínuo, onze das 55 áreas avaliadas não 
apresentaram relações significativas entre os insumos e o desempenho. Em relação ao CPC, 
considera-se que o desempenho dos estudantes tem relação direta (e linear) com a titulação e regime 
de trabalho do corpo docente e com a percepção dos alunos quanto à presença de equipamentos 
para aulas práticas (infraestrutura) e completude dos planos de ensino (organização didático 
pedagógica) e que esta relação é homogênea para o universo da Educação Superior brasileira, 
independentemente da área do curso e de sua organização acadêmica ou categoria administrativa. 
Considera-se que o CPC não pode ser utilizado como único indicador de qualidade dos cursos de 
graduação, mesmo que utilizado para efeitos de regulação. Urge rediscutir os indicadores de 
qualidade de forma profunda e coerente para que se possa retomar efetivamente aspectos como “a 
responsabilidade social com a qualidade do ensino superior, a globalidade e a continuidade do 
processo avaliativo”.  
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Financiamento: FAPESC 
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Linha de Pesquisa: Políticas para a Educação Básica e Superior 

Grupo de Pesquisa: Políticas Públicas de Currículo e Avaliação 

Informações 

A pesquisa aliou-se ao interesse em consolidar estudos integrados sobre políticas públicas 
educacionais e tecnologias em design acessível direcionadas à inclusão de crianças com necessidades 
especiais. Esta teve como propósito criar, desenvolver e avaliar jogos digitais acessíveis a alunos com 
necessidades especiais, privados do direito de melhorar capacidades, divertir-se e usufruir das 
tecnologias e recursos digitais disponíveis. A investigação promoveu ainda a avaliação destes jogos 
digitais tanto por alunos (com e sem deficiências) e professores de escolas do ensino regular, 
responsáveis pelo Atendimento Educacional Especializado, como por alunos do Curso de Jogos e 
Entretenimento Digital e da Ciência da Computação. Os primeiros tinham por objetivo analisar as 
possibilidades criativas, pedagógicas e inovadoras dos jogos no que se refere aos processos de 
ensino-aprendizagem e os segundos avaliar os processos técnicos de desenvolvimento destes. A 
pesquisa, de caráter aplicado, articulou conceitos, métodos e processos educacionais, de 
computação e de design na produção de tecnologias digitais. Para atingir seus propósitos, a pesquisa 
esteve estruturada em três eixos metodológicos intimamente articulados: o primeiro consistiu na 
realização de Seminários de aprofundamento teórico e metodológico e discussão dos processos de 
criação e validação dos jogos; o segundo, a criação e o desenvolvimento de três jogos digitais 
acessíveis, a partir de critérios estéticos, funcionais e pedagógicos; e o terceiro, a aplicação e 
avaliação destes junto a um grupo de alunos com diferentes necessidades especiais, professores que 
atendem a estes alunos nas Salas de Recursos Multifuncionais de escolas do ensino regular de 
Balneário Camboriú e Itajaí e acadêmicos dos cursos de graduação das áreas envolvidas. A pesquisa 
proporcionou: o desenvolvimento de jogos digitais que congregam profícuas possibilidades 
educacionais e de lazer, acessíveis no âmbito da educação especial e inclusiva; o intercâmbio de 
ideias, métodos e processos entre grupos de pesquisa de áreas diferenciadas, mas convergentes, 
como o design, a computação e a educação; o desenvolvimento e a transferência de inovação e 
tecnologias para instituições públicas vinculadas a essas áreas; e a conexão entre pesquisa aplicada 
e políticas educacionais com orientação para o desenvolvimento de novas soluções no campo da 
educação inclusiva. Como resultados da pesquisa destacam-se a produção de três jogos com 
objetivos diferenciados: o Dino Base com características de jogo de tabuleiro, interativo aberto a mais 
de um jogador e direcionado para apropriação de conceitos matemáticos; o Dr. Baguncinha, 



destinado à avaliação da estrutura semântica da consciência e das possibilidade de elaboração de 
conceitos em crianças em idade escolar e o Eve que agrega elementos educacionais a uma proposta 
de entretenimento, com uma mecânica de jogo do tipo plataforma sidescrolling.  Estas diferenças, 
no entanto, agregam uma perspectiva em comum: atuar nos processos de elaboração conceitual e 
desenvolvimento do pensamento abstrato de alunos com deficiências no contexto da inclusão 
escolar e abrir possibilidades de intervenção do professor. O estudo contribuiu para a melhoria dos 
processos pedagógicos e das atividades das escolas no âmbito da Educação Inclusiva com foco: a) na 
sistematização de estratégias e sequências didáticas para trabalhar os Jogos nas atividades de sala 
regular e no Atendimento Educacional especializado; b) no estudo, pesquisa e produção de jogos e 
recursos passiveis de atuarem como ferramentas ou instrumentos psicológicos na aprendizagem de 
todos os alunos. Os resultados apresentados também contribuíram para disseminar a produção 
científica na área da Educação Especial e Inclusiva notadamente no que se refere à investigação, uso 
e validação de tecnologias assistivas; fortalecer os processos de inclusão escolar e social, tema que 
alcança e repercute fortemente nas esferas sócio-políticas, culturais e educacionais; ampliar as 
relações e vínculos com outras áreas na obtenção e intercâmbio de informação tecnológica e 
realização de esforços associativos de inovação e inclusão social. 

Publicações 

HOSTINS, Regina C. L.; JORDÃO, Suelen. G. F. (2015). Política de inclusão escolar e práticas curriculares 
de elaboração conceitual de alunos público-alvo da Educação Especial. Arquivos Analíticos de Políticas 

Educativas, 23(28). Dossiê Educação Especial: Diferenças, Currículo e Processos de Ensino e 
Aprendizagem II. Editoras convidadas: Márcia Denise Pletsch & Geovana Mendonça Lunardi Mendes. 
http://dx.doi.org/10.14507/epaa.v23.1661 

ALVES, A. G. ; SCHIMIDT, A. E. ; CATHCART, K. D. P. ; HOSTINS, R. C. L. . Exploring Technological 
Innovation towards Inclusive Education: Building Digital Games - An Interdisciplinary Challenge. 
Procedia: Social and Behavioral Sciences, v. 174, p. 3081-3086, 2015. 

HOSTINS, R. C. L.; JORDAO, S. G. F.. School Inclusion Policy and Curricular Practices: Teaching 
Strategies for the Conceptual Preparation of the Target Public of Special Education. Archivos 
Analíticos de Políticas Educativas / Education Policy Analysis Archives, v. 23, p. 01-23, 2015. 

ALVES, Adriana G.; BORGES, Thiago L. Criança co-criadora de jogos digitais: um estudo de caso com 
aplicação da abordagem do Design Participativo In: XIV Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento 

Digital, 2015, Teresina. Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, 2015. 
p.396 – 403. 

NAGASAVA, A.E.W., ALVES, Adriana Gomes, HOSTINS, REGINA C.L. Dinobase 2.0: Ampliando a 
Experiência do Jogo por meio de Agentes e Máquinas de Estados Finitos In: XX Congreso Internacional 

de Informática Educativa, 2015, Santiago. Nuevas ideas en Informática Educativa, 2015. v.11. p.121 
– 126. 

HOSTINS, R. C. L.; ALVES, A. G.; CATHCART, K. D. P.. Dr. Baguncinha: um jogo digital para elaboração 
conceitual na perspectiva da inclusão escolar. In: PLETSCH, Márcia Denise; MENDES, Geovana 
Mendonça Lunardi; HOSTINS, Regina Célia Linhares (Orgs.). A escolarização de alunos com deficiência 
intelectual: políticas, práticas e processos cognitivos. 1ed.São Carlos: M&M; ABPEE, 2015, v., p. 127-
148. 

 



INOVAÇÃO NA UNIVERSIINOVAÇÃO NA UNIVERSIINOVAÇÃO NA UNIVERSIINOVAÇÃO NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA: CARDADE BRASILEIRA: CARDADE BRASILEIRA: CARDADE BRASILEIRA: CARACTERIZAÇÃO DAS PESQACTERIZAÇÃO DAS PESQACTERIZAÇÃO DAS PESQACTERIZAÇÃO DAS PESQUISAS E DA LITERATURUISAS E DA LITERATURUISAS E DA LITERATURUISAS E DA LITERATURA A A A 
PRODUZIDA PRODUZIDA PRODUZIDA PRODUZIDA NO PERÍODO DE 1999NO PERÍODO DE 1999NO PERÍODO DE 1999NO PERÍODO DE 1999----2009. (2009. (2009. (2009. (2012201220122012----2013201320132013))))    

Financiamento: ProBIC 
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Grupo de Pesquisa: Políticas Públicas de Currículo e Avaliação  

Informações 

Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar o que as pesquisas disponíveis no banco de teses e 
dissertações da CAPES do período 1999-2009 e a literatura disponível no banco de artigos do SCIELO 
deste mesmo período tem identificado ou sugerido como o novo no âmbito das Universidades 
Brasileiras. Trata-se de um estudo qualitativo descritivo e explicativo, visando caracterizar o que as 
pesquisas disponíveis no banco de teses e dissertações da CAPES do período 1999-2009 e a literatura 
disponível no banco de artigos do SCIELO deste mesmo período tem identificado ou sugerido como 
o novo no âmbito das Universidades Brasileiras. A pesquisa se caracteriza como um estudo de base 
documental com o emprego da análise de conteúdo e de frequências estatísticas descritivas. A coleta 
de dados foi realizada a partir dos resumos das pesquisas disponíveis na base de dados de teses e 
dissertações da CAPES, no período de 1999-2009, e, também, a partir dos artigos sobre inovação no 
ensino superior disponíveis na base de dados da SCIELO, encontrados no período de 1999-2009, 
primeira década expressiva das inovações do Século XXI, especialmente influenciadas pelas políticas 
de inovações internacionais e das políticas ou não p políticas do Sistema Nacional de Inovação SNI - 
do Brasil. Com o presente estudo percebemos que as inovações no ensino superior, ou o temo o novo 
são enfatizadas em diversos segmentos. Desta forma destacamos: Avaliação, Avaliação Institucional, 
ENADE, o Acesso (seleção ou vestibular), Seleção de Cotas, Diretrizes Curriculares, EAD, FIES - 
Financiamento das instituições federais de ensino superior, Formação, Fundef, GED - Gratificação 
Estímulo Docência, Institucionalização, Políticas em educação, Pesquisas, Políticas Públicas, 
privatização, projetos, ProUni, SIG  Sistema Integrado de Gestão, SINAES- Sistema Nacional de 
Avaliação da Ed Superior, Sistema de ensino, Tecnologia Universidades comunitárias, Universidades 
Corporativas e o currículo em suas mais variadas dimensões. 
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Informações 

Este projeto de pesquisa teve como objetivo caracterizar o índice de uso dos laboratórios de Ensino 
na prática docente dos professores dos cursos de graduação do Centro de Ciências Tecnológicas da 
terra e do Mar da UNIVALI. Foi um estudo qualitativo descritivo e explicativo. A pesquisa se 



caracterizou como um estudo de base documental com o emprego da análise de conteúdo e de 
frequências estatísticas descritivas. A coleta de dados foi realizada a partir dos planos de ensino do 
centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, disponíveis na plataforma digital de planos de 
ensino da Univali. Como resultados observamos que 50% das disciplinas ofertadas nos cursos do 
CTTMAR da UNIVALI são desenvolvidas por práticas docentes realizadas em laboratórios específicos 
no âmbito do centro. 
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Informações 

Este projeto tratou da busca e da catalogação do material didático e da memória referente ao ensino 
de Português como Língua Estrangeira - PLE. Destacaram-se, como alvo de nossa busca, as seguintes 
fontes primárias impressas: currículos escolares, programas de ensino, ementas de cursos e 
relatórios escolares. Foram também catalogados materiais diversos como: artigos de periódicos e de 
jornais, dispositivos legais e documentos governamentais diversos, relacionados ao ensino de PLE. 
Objetivaram-se, ainda, o registro e a edição de depoimentos, relatos e histórias sobre e por aqueles 
que participaram ou participam dos vários momentos que constituem a história do PLE em Santa 
Catarina. Situado na perspectiva de uma pesquisa exploratória, este projeto visou subsidiar pesquisas 
historiográficas sobre o ensino de línguas, bem como a produção de material biobibliográfico sobre 
a produção linguística em geral.  Os dados coletados e analisados foram utilizados para a submissão 
de um artigo científico. 
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a) Estudos que contemplam o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem, de estudantes 
com necessidades educacionais especiais; b) Avaliação institucional das salas de recursos 
multifuncionais tomando como base: indicadores de qualidade do ensino-aprendizagem, do trabalho 
didático e da carreira docente; indicadores de desempenho do atendimento educacional 
especializado e da qualidade de ensino em salas de recursos multifuncionais; c) Educação e 
desenvolvimento: análise do fluxo escolar de alunos com necessidades educacionais especiais; d) 
Temáticas relacionadas aos desafios contemporâneos da educação especial brasileira. 
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Informações 

Práticas leitoras no ensino médio Práticas leitoras no ensino médio Práticas leitoras no ensino médio Práticas leitoras no ensino médio ----    o PIBID de Letraso PIBID de Letraso PIBID de Letraso PIBID de Letras  

Vimos discutimos no GP Cultura, Escola e Educação Criadora acerca da importância da arte na 
constituição da subjetividade humana e de como esta interfere na formação pessoal e profissional 
do ser humano. A literatura é arte e como tem uma função estética no contexto escolar e social, na 
defesa de uma educação da sensibilidade, numa percepção de mundo mais abrangente, sem a 
dicotomia entre raciocínio lógico e saber sensível. É um convite à educação estésica, que prima pelo 
desenvolvimento dos sentidos de forma mais refinada. 1) Etapa 01: Práticas leitoras no ensino médio 
- o PIBID de Letras Essa pesquisa visa analisar quais as estratégias de ensino no campo da literatura 
que os licenciandos de Letras desenvolveram no decorrer do Programa Docência na Educação 
Básica/PIBID/2010-2012 e como essas estratégias colaboram para a formação de leitores no ensino 
médio. 

Resultados 

Os resultados apontam: a) durante as estratégias de mediação em leitura nas escolas, identificou-se 
que os licenciandos do PIBID optaram pela seleção de textos literários que deixam marcas e 
sensibilizam o leitor, textos escrevíveis como diria Barthes, propondo a literatura pela fruição, apesar 
de que, em alguns momentos, exploraram a literatura em sala de aula pelo viés pedagógico; 
b) identificou-se que a literatura que propõe o projeto do PIBID de Letras/Leitura da UNIVALI vai ao 
encontro da concepção literária proposta no subprojeto de Letras, cujos 
pressupostos teóricos sinalizam a aproximação do leitor pela sensibilização da literatura como arte, 
que contribui para o desenvolvimento de alunos-leitores mais críticos, sensíveis e abertos ao mundo; 
c) os licenciandos do PIBID, acadêmicos do curso de Letras, mostraram-se sujeitos em transformação 
e que descobriram na graduação o caminho para a aproximação com o literário. As mediações 
realizadas pelos professores no período da faculdade foram fundantes para a sua formação como 
leitores assim como para as mediações que provocaram durante o PIBID; d) as políticas públicas de 
formação de professores, como o PIBID, são importantes para que alunos bolsistas da graduação 
cheguem à docência mais preparados para os desafios do dia a dia da escola e em classe; e) tanto a 



formação acadêmica que se deu no curso de Letras como a atuação no PIBID de Letras promoveu a 
educação estética dos acadêmicos. Esta pesquisa, assim, revelou a mediação em leitura como um 
componente importante para formar leitores, bem como professores-mediadores atuantes em sala 
de aula. 

Publicações 
Neitzel, Adair de Aguiar; CRUZ, Augusto Santos da ; BAZZO, Andreia Regina ; FARIA, Bruno Lazzarotto ; 
PAREJA, C. J. M. ; REIS, Gesiele ; KNOP, R. O. C. P. . ESTRATÉGIAS DE LEITURA NO ENSINO MÉDIO ? O 
PIBID DE LETRAS. In: CARVALHO, Carla; NEITZEL, Adair de Aguiar ; BRIDON, Janete. (Org.). CULTURA, 
ESCOLA E EDUCAÇÃO CRIADORA: FORMAÇÃO ESTÉTICA E SABERES SENSÍVEIS (NO PRELO). 
1ed.Itajaí/Joinville: UNIVALI; UNIVILLE, 2015, v. 1, p. 180-205. 

Neitzel, Adair de Aguiar; SOARES, Andrey Felipe Cé ; Costa, Denise ; ELAINE SIMOES ROMUAL 
REBECA; HENRIQUE, Fabiana ; BRIDON, Janete ; SOARES, Maria Luiza Passos ; OFFIAL, Patrícia Pereira ; 
COSTA, Silvia Janine Rodrigues . FORMAÇÃO ESTÉTICA NA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO: algumas 
experiências - 9788580423297. In: Adair de Aguiar Neitzel e Carla Carvalho. (Org.). FORMAÇÃO 
ESTÉTICA E ARTÍSTICA SABERES SENSÍVEIS. 1ed.Curitiba: editora CRV, 2012, v. 1, p. 37-54. 

 

O livro de literatura infantil contemporâneo: análise de suas características. (2011O livro de literatura infantil contemporâneo: análise de suas características. (2011O livro de literatura infantil contemporâneo: análise de suas características. (2011O livro de literatura infantil contemporâneo: análise de suas características. (2011----2012)2012)2012)2012)    

O livro de literatura infantil contemporâneo: análise de suas características Essa pesquisa visa analisar 
quais as características do livro de literatura infantil contemporâneo, com enfoque para as narrativas 
que possuem indícios de hipertextualidade. A criança mudou, a sociedade mudou e o livro de 
literatura também. Faz-se necessário investigar quais as características desses livros para que os 
professores possam estabelecer critérios adequados na seleção de livros.    No que diz respeito aos 
procedimentos metodológicos, estabeleceu-se: a) identificar os procedimentos narrativos 
inovadores que fazem parte do acervo do PROLER UNIVALI; b) analisar as imagens dos textos 
literários para identificar como elas contribuem para a hipertextualidade literária; c) identificar os 
aspectos gráficos dos livros que permitem a expansão da folha plana. Para fundamentar a 
categorização e análise dos dados, as concepções de elementos hipertextuais do ponto de vista de 
Neitzel (2009) e Wandelli (2003) foram utilizadas. As imagens foram analisadas de acordo com as Leis 
da Gestalt de Gomes Filho (2004), Araújo (2011), Camargo (2009), Ramos (2013). Os procedimentos 
narrativos foram estudados a partir do conceito de texto de Barthes (1997, 2004, 2010) e Eco (2003, 
2012).Esta pesquisa apresenta os seguintes RESULTADOS: a) há livros que possuem mais elementos 
hipertextuais do que outros, promovendo maior interação entre o livro e o leitor, e a 
hipertextualidade é destacada pelos intertextos, pelo convívio de outros gêneros literários; b) há 
livros que são marcados pelos aspectos simbólicos e sugerem uma leitura que desacomoda, pelo 
caráter ambíguo e fantástico; c) os aspectos gráficos, traduzidos como layout, as ilustrações, as linhas, 
os espaços vazios e ocupados, as cores, as letras e sua diversificação (maiúscula, minúscula, como 
também sua espessura); são elementos que expandem o potencial da escrita; d) o rompimento da 
linearidade do enredo e a sua fragmentação imprimem multilinearidade ao texto e oferecem ao leitor 
percursos variados de leitura; e) o espaço da folha plana é expandido por meio de abas, cuja 
construção textual oferece ao leitor uma leitura complementar. Durante este trabalho, foi observado, 
também, que as leituras iniciam já na capa e que paratextos convidam o leitor, por meio da linguagem 
verbal e não verbal, a lançar-se na narrativa, permitindo viver a ficção e correr o risco de evocar 
emoções, fazer relações, ou seja, fruir a obra. À escola cabe revitalizar seu acervo, adotar novo 
critério de seleção de obras e introduzir na formação de leitores mirim livros menos lineares e mais 



provocativos. O professor-mediador de leitura tem o papel de aproximar livro e leitor por meio da 
fruição, possibilitando, assim, uma formação cultural e educacional em ritmo de descobertas.   
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Informações 

A partir da implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital - SBTVD, surgiram inúmeras possibilidades 
de aplicações que não se restringem apenas a melhoria de qualidade audiovisual. A finalidade 
precípua do processo de implantação do SBTVD é prover um padrão que proporcione tanto a 
transmissão de vídeo com alta qualidade quanto a "inclusão digital" para parte da população que vive 
hoje à margem da "sociedade da informação". Neste cenário, o SBTVD é um recurso fundamental, já 



que visa disponibilizar um padrão capaz de proporcionar serviços, como: telessaúde, teleeducação, 
além de interatividade para realizar, por exemplo: enquetes, compras on-line, videoconferência, e 
etc. Entretanto, atualmente ainda há um conjunto de entraves quanto à disponibilização de conteúdo 
e implementação de canal de retorno para o usuário final do SBTVD, notadamente em regiões com 
pouca infraestrutura de telecomunicações. Este projeto apresenta uma alternativa conjunta para 
viabilizar a implementação de um repositório público de aplicações interativas (denominado Ginga 
AppStore), aliada à elaboração de um protótipo de arquitetura para canal de retorno, a partir da rede 
pública do NAVEGAPARÁ. Como estudo de caso, apresenta-se uma aplicação típica de telessaúde 
(ZéGotinhaTV) para controle de vacinação, que possibilita o desenvolvimento futuro de suporte à 
decisão para políticas de saúde pública.  
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Informações 

Esta pesquisa tem como foco os dezenove livros didáticos de Alfabetização selecionados pelo MEC 
para serem distribuídos às escolas públicas no ano de 2010, destinados ao primeiro ano do ensino 
fundamental, turma de 6 anos. Em outras duas pesquisas anteriores, já investigamos dez livros e com 
esta conseguiremos finalizar a análise dos dezenove livros. O objetivo é pesquisar como o livro 
didático aborda o texto literário para identificar a concepção de literatura que permeia as atividades 
organizadas no livro didático e os gêneros que são mais privilegiados. Essa investigação é um estudo 
qualitativo. Serão adotados os seguintes procedimentos para coleta de dados: a) análise do tipo de 
texto literário que os livros didáticos selecionados empregam e quais os objetivos do seu uso; b) 
conhecimento da proposta metodológica dos livros atentando para aqueles que dizem respeito ao 
processo de leitura; d) análise dos textos literários e das atividades de leitura para identificar a 
concepção de literatura que permeia as atividades organizadas no livro didático. Para o registro serão 
utilizados fichamentos sistematizados de leitura e análise. Dada a sua importância, o livro didático é 
um amplo campo de pesquisa, considerado como um instrumento fundamental no processo de 
escolarização, principalmente para este público alvo, que recentemente passou a fazer parte do 
Ensino Fundamental. Este trabalho pretende ser uma contribuição para a compreensão da história 
do livro didático no Brasil e para a formação do público leitor-mirim no Estado de Santa Catarina e 
no Brasil, orientando assim as escolhas dos professores e dos gestores escolares.. Esta pesquisa 
apresenta os seguintes resultados: a) há uma frequência predominante dos textos literários nos livros 
didáticos, assegurando, com isso, o primeiro passo para a formação do leitor literário; b) a presença 
do texto literário no livro didático dá-se pela utilização deste que, frequentemente, assume uma 
função utilitarista; c) dos livros didáticos analisados 30% apresentam uma concepção de texto 



literário como arte e compreendem que a literatura fruitiva possibilita uma escolarização adequada 
da leitura. A pertinência deste estudo está em apontar a importância dos livros didáticos para a 
formação de leitores literários, se houver a compreensão de que o texto literário possui 
características e funções diferentes dos demais textos.    
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Informações 

Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar o que há de superior nas principais concepções sobre 
Ensino Superior e identificar as principais temáticas investigadas sobre a Educação Superior 
identificadas nas pesquisas realizadas e disponíveis nos resumos de Teses e Dissertações da CAPES 
no período de 1989-2009. Foi um estudo de base documental com emprego de análises de 
frequências estatísticas e análise de conteúdo. Como resultado, observamos um número crescente 
de teses e dissertações do início ao final do período. É perceptível a expansão da modalidade e da 
pesquisa. Ao todo foram 3.335 teses e dissertações encontradas pela chamada de busca "ensino 
superior". Não foram encontradas concepções explícitas sobre ensino Superior e as principais 
temáticas investigadas por essas 3335 pesquisas encontradas foram: Identidade docente na 
Universidade, a políticas e a Universidade, Currículo e avaliação, o ensino científico, democratização 
do ensino, informática na educação, educação a distância, formação docente, privatização do ensino, 
políticas públicas e Universidade sustentável. 
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Informações 

O ensino fundamental era caracterizado por oito anos de duração desde 1971. Em 2005, a legislação 
altera essa organização definindo em nove anos a duração do ensino fundamental através da lei nº 
11.274 de 6 de fevereiro de 2006. Essa mudança altera profundamente a estrutura escolar em seus 
diversos segmentos, estruturas e significados, inclusive no que diz respeito ao currículo, que foi o 
elemento no qual focamos nossa pesquisa e nossas considerações. Este estudo teve como objetivo 
identificar as mudanças curriculares realizadas no âmbito da 17ª. Gerencia de educação do Estado 
de Santa Catarina, para caracterizar seu processo de implantação no período de 2008 a 2010, bem 
como as tendências teóricas a elas subjacentes. Caracterizou-se como um estudo de enfoque 
qualitativo cujo emprego da análise de documentos disponíveis sobre a proposta do ensino 
Fundamental de nove anos para o Estado de Santa Catarina, pois não conseguimos acesso às escolas 
e seus respectivos documentos no âmbito da 17ª. GERED. Como resultados, apesar de termos a 
autorização da 17ª. GERED para acessar aos documentos das escolas desta Secretaria, as escolas nos 
negaram o acesso em sua maioria e algumas disseram não ter nenhum documento. Por fim, 
analisamos a proposta do Estado de Santa Catarina a qual segue as orientações do MEC e que 
segundo a 17ª GERED foi construída com uma equipe representativa de todas as escolas e 
Secretarias. 
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Financiamento: CYTED (entidade internacional) 

Representante da Univali: Antonio Fernando Silveira Guerra 

Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação Profissional 

Grupo de Pesquisa: Educação, Estudos Ambientais e Sociedade 

Informações 

 En el marco de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el 
Ambiente (ARIUSA), se propone la creación de una Red Temática sobre "Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Educación Ambiental en Iberoamérica". Su objeto de estudio es las prácticas de 
investigación científica e innovación tecnológica ambiental en los países iberoamericanos que se 
orientan a la generación de conocimientos, tecnologías e innovaciones necesarias para comprender 
y dar solución a los problemas derivados de la crisis ambiental global y sus manifestaciones en la 
región, así como las prácticas educativas y sociales que permiten involucrar a los ciudadanos y las 
comunidades en dichos procesos. Específicamente, los investigadores y grupos de investigación 
vinculados a esta Red Temática del CYTED analizan los siguientes aspectos de la ciencia, la tecnología, 
la innovación y la educación ambiental en Iberoamérica: articulación con los sistemas nacionales de 
ciencia, tecnología e innovación y de educación superior, enfoques epistemológicos y metodológicos, 
organización institucional, prioridades temáticas, publicaciones científicas, desarrollos tecnológicos, 
aportes en innovación social, pertinencia y relevancia de sus resultados, vinculación con los 
programas universitarios de pregrado y posgrado, diálogo con otras formas de racionalidad y 
conocimiento, modalidades de implicación con la ciudadanía y las organizaciones sociales, 
mecanismos de apropiación social del conocimiento que utiliza, impactos sociales de sus productos, 
articulación con diferentes políticas públicas, y otros similares. En la II Jornada iberoamericana de 
Ariusa, en la Universidade do Vale do Itajaí, en Itajaí, Santa Catarina, del 13 al 15 de junio de 2012, se 



deo la presentación de los informes de los estudios sobre la Incorporación de los temas de Ambiente 
y Sustentabilidad en los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de España, Brasil, 
Colombia, Cuba y Guatemala. En la La Tercera Jornada Iberoamericana de ARIUSA en Viña del Mar, 
Chile, se apresentó los informes nacionales del projecto. 

Publicações: 

GUERRA, A. F. S.; FIGUEIREDO, M. L.; RUSCHEINSKY, Aloisio. Ambiente e sustentabilidade no sistema 
nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. AMBIENS. Revista Iberoamericana Universitaria 
en Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad. , v.1, p.125 - 138, 2015. 

RUSCHEINSKY, Aloisio; GUERRA, ANTONIO FERNANDO SILVEIRA; FIGUEIREDO, M. L.RUSCHEINSKY, 
Aloisio; GUERRA, ANTONIO FERNANDO SILVEIRA; FIGUEIREDO, M. L.Um panorama da 
sustentabilidade nas instituições de Educação Superior no Brasil In: Ambientalização e 
sustentabilidade nas universidades: subsídios, reflexões e aprendizagens.1 ed.Itajaí : Editora Univali, 
2015, v.1, p. 34-46. 

GUERRA, A. F. S.; FIGUEIREDO, M. L.; RUSCHEINSKI, Aloísio. An overview of sustainability in higher 
education institutions in Brazil In: International Conference on Environmental Education and 
Sustainability “The best of both worlds”, 2014, Bertioga-SP.  Proceedings of the 6. International 
conference on environmental education and sustainability [recurso eletrônico]: the best of both 
worlds. São Paulo: University of São Paulo, Social Service of the Commerce, 2014. v.e-book. p.346 - 
352 
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Financiamento: Artigo 171 – Governo do Estado de SC 

Coordenadora: Carla Carvalho 

Linha de Pesquisa: Cultura, Tecnologia e Aprendizagem 

Grupo de Pesquisa: Cultura, Escola e Educação Criadora 

Informações 

Este projeto de pesquisa teve como tema a relação com a arte e o objeto estético. O objetivo geral 
foi investigar a relação que o aluno do Ensino Médio estabelece com o objeto estético por meio da 
arte. A investigação aconteceu numa escola da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina, no 
município de Itajaí. Os dados foram levantados com um grupo de 20 alunos do 3º. ano do Ensino 
Médio. Foi um estudo de caso, de abordagem qualitativa. Os dados serão levantados por meio de um 
memorial no qual os estudantes realizaram registros no decorrer das aulas e por meio de observação 
in loco, com registros da professora de Arte da turma e do pesquisador. Foi utilizada a Análise de 
Conteúdo para a análise dos dados com vistas a compreender os níveis de formação estética dos 
estudantes. Observou-se que os níveis de formação são bastante variados e os estudantes indicam 
aspectos relacionados as suas vivencias pessoais. Poucos são os estudantes que indicam aspectos 
relacionados a questões históricas e conceituais sobre arte. 

 

 



O TEXTO LITERÁRIO NOO TEXTO LITERÁRIO NOO TEXTO LITERÁRIO NOO TEXTO LITERÁRIO NO    LIVRO DIDÁTICO DE LIVRO DIDÁTICO DE LIVRO DIDÁTICO DE LIVRO DIDÁTICO DE ALFABETIZAÇÃO: CONCEALFABETIZAÇÃO: CONCEALFABETIZAÇÃO: CONCEALFABETIZAÇÃO: CONCEPÇÕES, GÊNEROS E ATIPÇÕES, GÊNEROS E ATIPÇÕES, GÊNEROS E ATIPÇÕES, GÊNEROS E ATIVIDADES. VIDADES. VIDADES. VIDADES. 
(2010(2010(2010(2010----2011)2011)2011)2011)    

Financiamento: PIBIC/CNPq 

Coordenadora: Adair de Aguiar Neitzel 

Linha de Pesquisa: Cultura, Tecnologia e Aprendizagem 

Grupo de Pesquisa: Cultura, Escola e Educação Criadora 

Informações 

Esta pesquisa investigou cinco livros didáticos de Alfabetização que foram distribuídos às escolas 
públicas no ano de 2010, destinados ao primeiro ano do ensino fundamental, turma de 6 anos. Ela 
faz parte de um projeto maior de análise dos 19 livros escolhidos pelo PNLD para este público. O 
objetivo foi pesquisar como o livro didático aborda o texto literário para identificar a concepção de 
literatura que permeia as atividades organizadas no livro didático e os gêneros que são mais 
privilegiados. Essa investigação é um estudo qualitativo, uma pesquisa documental de abordagem 
qualitativa. Como resultados indicamos que dos cinco livros analisados nenhum deles adota como 
concepção de literatura a literatura fruitiva, pois não 'e perceptível na elaboração dos exercícios um 
movimento de emprego do texto literário para simples apreciação estética, todos os textos são 
empregados de forma utilitária, com objetivo de ensino sistematizado da gramatica da língua. NO 
que diz respeito `a interpretação dos textos, as perguntas são, na sua maioria, direcionadas para que 
o aluno encontre no texto a resposta chave, sem exigir do leitor um ato investigativo e reflexivo.A 
análise desses cinco livros didáticos nos permitiu observar que o livro didático ainda resiste à idéia 
de “oferecer literatura como literatura” (PERROTTI, 1986, p. 38). Ao observarmos os rumos que o 
livro didático tomou depois do movimento iniciado na década de 80 em favor de um discurso 
estético, constatamos que ainda há livros didáticos que não reconhecem o estatuto específico da 
literatura, não a percebendo como manifestação artística, pois o literário aparece na condição de 
instrumentalidade. No entanto, há já uma tendência de se abandonar o utilitarismo do texto, 
comprometido com a Pedagogia, emergindo livros didáticos comprometidos com a arte.  Dos cinco 
livros analisados, dois deles mantém uma preocupação explícita com a formação de leitores, 
respeitando a função estética do texto, sem ocupar-se em trazê-lo apenas como objeto para o estudo 
da língua. O texto não é meio, mas sim, fim. Três dos livros didáticos analisados acumulam um 
número expressivo de textos e de atividades linguísticas, banalizando aqueles textos produzidos com 
intenção artística. O uso inadequado do texto afasta o aluno do “trabalho do pensamento” - 
expressão usada por Chiappini (2005) ao se manifestar acerca da necessidade da escola fomentar a 
pergunta verdadeira, curiosa e fértil que leva ao mergulho no conhecimento -, hipertrofiando seu 
papel de leitor. O investimento no processo de alfabetização por meio da memorização de letras e 
sílabas demonstra um equívoco: “conceber a alfabetização apenas a partir do seu vínculo inegável 
com a aprendizagem da palavra” (RICHTER; FRONCKOWIAK, 2007, p. 55), desprezando a necessidade 
de um ambiente lúdico, criativo e promovedor de uma aprendizagem fruitiva. Dois livros tornam 
evidente a importância da diversidade de textos disponibilizados durante o processo de 
aprendizagem da leitura, assim como uma proposta que busca situar a criança num contexto letrado, 
incentivar a leitura e o desenvolvimento da língua de forma contextualizada, sem priorizar os estudos 
linguísticos. Os autores incentivam a apreciação de obras, o que é fundamental para a formação de 
leitores. Além de proporem a leitura por meio de textos literários, há a concepção de que aprender 
a ler está associado ao brincar, ao jogo; eles sugerem a leitura de mundo não apenas por meio de 
livros, mas utilizam uma quantidade relevante de referências a vídeos, sites e músicas, sem dispensar 



a foto das obras indicadas. Desta maneira, os autores provocam a curiosidade dos pequenos leitores 
e os convidam a uma leitura futura, remetendo inclusive à pesquisa na biblioteca da Escola.  Esse 
material destina um olhar mais cuidadoso para com a literatura, ao trazer textos narrativos e poemas 
como motivos para aguçar a percepção do leitor, enquanto que os demais empregam a literatura 
apenas como mero instrumento de alfabetização. Pudemos constatar que todos os livros didáticos 
analisados destinados ao primeiro ano do ensino fundamental, turma de seis anos, apresentam uma 
grande concentração de textos literários, o que nos leva a concluir que não é o número de textos que 
irá possibilitar à criança estabelecer com a literatura uma função fruitiva, não restringindo seu 
contato com a escrita ao fator comunicativo. 

Publicações 
Neitzel, Adair de Aguiar; Carvalho, Carla (Org.) . Mediação cultural, formação de leitores e educação 
estética. 1. ed. Curitiba: CRV, 2016. v. 1. 274p . 
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Financiamento: CNPq 

Coordenadora: Adair de Aguiar Neitzel 

Linha de Pesquisa: Cultura, Tecnologia e Aprendizagem 

Grupo de Pesquisa: Cultura, Escola e Educação Criadora 

Informações 

PROBLEMA DE PESQUISA: Qual a concepção de poesia dos estudantes antes e depois de terem 
contato com a poesia eletrônica? Qual a relação que estabeleceram com a poesia eletrônica quando 
esta lhes foi apresentada como objeto estético? METODOLOGIA: estudo de caso de abordagem 
qualitativa cujos procedimentos envolveram seis etapas: a) resposta a um questionário para 
levantamento do perfil socioeconômico e cultural dos alunos; b) vivência estética com o grupo 
ContArte contadores de histórias da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) , em que os alunos 
tiveram a oportunidade de participar na universidade de um sarau literário intitulado Poesias 
Cotidianas; c) vivência estética com o grupo ContArte, nas dependências da escola onde estudam, 
apreciando o mesmo sarau literário apresentado na universidade; d) oficina literária com dinâmicas 
variadas de leitura nas dependências da escola onde estudam, explorando o espaço cênico da sala 
de aula e as poesias que foram usadas no sarau literário; e) leitura na sala informatizada de poesias 
eletrônicas, visuais e concretas, acompanhada de intervenções a respeito desse gênero textual; f) 
coleta de dados por meio de memoriais produzidos pelos sujeitos da pesquisa após essas 
intervenções. RESULTADOS: Como resultados indicamos: a) 100% dos alunos não conheciam a poesia 
em meio eletrônico; b) 100% se sentem mais confortáveis com a poesia impressa; c) as práticas 
leitoras que envolveram oficinas literárias e saraus foram bem acolhidas por 80% do grupo, sendo 
indicadas como preferidas; d) antes de terem contato com poesia em meio eletrônico os estudantes 
tinham a concepção de que poesia é coisa de amor e deve ter rima; e) a relação que os alunos 
estabeleceram com a poesia em meio eletrônico é de estranhamento e desconforto pois ela está 
distante do padrão construído pelo grupo, principalmente no que diz respeito à construção de 
sentido; f) O grupo compreende a poesia como arte; g) As literariedades digitais mais frequentes. 

Publicações 



Neitzel, Adair de Aguiar; BRIDON, Janete ; CORREA, Maria de Fátima T. Lunardi . Las prácticas 
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Financiamento: PIBIC/CNPq  

Coordenador: André Luís Alice Raabe 

Linha de Pesquisa: Cultura, Tecnologia e Aprendizagem  

Grupo de Pesquisa: Informática na Educação  

Informações  

Este projeto avaliou empiricamente os aspectos afetivos que emergem da interação dos usuários 
com personagens virtuais. O contexto do projeto envolve a utilização de uma creche virtual 
construída com a engine Unity 3D para auxiliar atividades de capacitação de professoras da Educação 
Infantil. Nesta creche foi construído um simulador de uma atividade comum a rotinas dos 
profissionais de educação infantil, a alimentação de bebês. Foi realizado um experimento com 5 
professoras junto a este simulador buscando evidenciar como se formaram as relações afetivas entre 
os usuários e os bebês virtuais. Os resultados apontaram a validade do uso da simulação como 
recurso auxiliar a formação dos docentes, e permitiram identificar direcionamentos para uma melhor 
representação de aspectos afetivos nos personagens virtuais.  

Publicações 

FICAGNA, T. V. ; RAABE, André Luís Alice . Impact Assessment of Affective Virtual Characters in a 
Virtual Environment. In: Mendes Neto, Francisco Milton; Castro de Souza, Rafael; Gomes, Alex 
Sandro. (Org.). Handbook of Research on 3-D Virtual Environments and Hypermedia for Ubiquitous 
Learning. 1ed.Hershey PA, USA: IGI Global, 2016, v. 1, p. 220-242.  

RAABE, André Luís Alice; Ficagna, T. V. ; KRUEGER, C. ; SANTANA, A. L. M. . Creche Virtual 3D. 2012.  

FICAGNA,Tiago Vinicius. Avaliação do impacto afetivo de personagens virtuais em um ambiente 
virtual de aprendizagem voltado para capacitação de professores de Educação Infantil. 2012. 
Dissertação (Mestrado em Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade do Vale do Itajaí, . 
Orientador: André Luís Alice Raabe.  
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Financiamento: CNPq 

Coordenador: José Marcelo Freitas de Luna 

Linha de Pesquisa: Práticas Docentes e Formação Profissional 

Grupo de Pesquisa: Estudos Linguísticos e Ensino de Línguas 

Informações 

Como atividade do Estágio Pós-Doutoral, no Departamento de Espanhol e Português da Universidade 
do Texas em Austin, este projeto visou à reconstrução do contexto em que emergiu o Modern 
Portuguese - A Project of the Modern Language Association, correlacionando esta produção com os 
processos de institucionalização de um grupo de especialidade em Português como Língua 
Estrangeira - PLE - nos Estados Unidos. A metodologia empregada identificou-se com a Historiografia 
da Linguística, que assume explorar a dimensão pessoal e a dimensão social. Pontualmente, o projeto 
apoiou-se em Koerner (1995), que trata do princípio de contextualização na reconstrução de práticas 
pedalinguísticas. Podemos comprovar que os anos de 1940 a 1970, recorte da pesquisa, podem ser 
caracterizados como favoráveis ao português do Brasil nos Estados Unidos. Influenciando essa 
escolha estiveram, predominantemente, fatores de natureza político-econômica relacionados a 
esses dois países. Entendemos que este projeto se justificou pela contribuição que deve representar 
para a Historiografia da Linguística e Linguística Aplicada, na medida em que a memória referente ao 
PLE nos Estados Unidos pode ser tomada como um subsídio fundamental para pesquisas linguísticas 
diversas. Em particular, o desenvolvimento do projeto significou a continuidade e o aprofundamento 
de estudos que vimos realizando sobre a historiografia do ensino de línguas, área da qual LUNA (1999 
e 2000) são considerados como referência. Da cooperação com o(s) colaborador(es) do 
Departamento de Espanhol e Português, conseguimos derivar um livro, publicado em janeiro de 
2012, com o título Ensino de Português nos Estados Unidos: História, Desenvolvimento, Perspectivas. 
Para além dessa produção, já vimos publicados dois artigos em periódicos internacionais, além de 
outras publicações em revistas especializadas em ensino de línguas do Brasil. 

Publicações 

LUNA, José Marcelo Freitas de. Uma historiografia da formação de professores de português como 
língua estrangeira. Revista Letras. Curitiba-PR. 2012. ISSN 0100-0888 – Vol. 86 p. 61-79. 
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Financiamento: CNPq 

Coordenadora: Regina Célia Linhares Hostins 

Linha de Pesquisa: Políticas para a Educação Básica e Superior 

Grupo de Pesquisa: Políticas Públicas de Currículo e Avaliação 

Informações 



A pesquisa teve como propósito compreender o processo de interpretação e reinterpretação da 
política de avaliação da CAPES pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu considerados de 
excelência e com nível de inserção internacional (nota 6) nos três triênios (2001-2003; 2004-2006; 
2007- 2009) de avaliação continuada da pós-graduação no Brasil. Esta tomou como fonte documental 
os relatórios dos Programas e da Comissão Assessora da Área de Educação (CA-ED), disponíveis no 
portal da Capes, assim como os depoimentos dos coordenadores responsáveis pelos Programas no 
triênio 2010. Como suporte teórico-metodológico adotou-se a abordagem do Ciclo de Políticas 
proposto por Stephen Ball e colaboradores por enfatizar a necessária articulação dos processos 
macro políticos e micro políticos na análise da natureza complexa e controversa da política. A pós-
graduação é o lócus privilegiado de formação do pesquisador e da produção do conhecimento no 
país e, por consequência espaço institucional por excelência, a partir do qual deve emanar a crítica 
fundamentada e de onde se definem as possibilidades de contestação, embate e recriação das 
políticas.A pesquisa ora apresentada vem consolidar as investigações no âmbito da pós-graduação e 
suas interfaces com a política de avaliação e formação do pesquisador. Seu propósito foi 
compreender o processo de interpretação e reinterpretação da política de avaliação da CAPES pelos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu considerados de excelência e com nível de inserção 
internacional (nota 6 e 7) nos três triênios (2001-2003; 2004-2006; 2007-2009) de avaliação 
continuada da pós-graduação no Brasil. A pesquisa, de caráter documental e de campo, tomou como 
fonte documental os relatórios dos Programas e da Comissão Assessora da Área de Educação (CA-
ED), preenchidos nas etapas de avaliação continuada.  As informações foram coligidas nos Cadernos 
de Indicadores, disponíveis no Portal da CAPES, link Avaliação.  Na pesquisa de campo foram 
entrevistados os coordenadores responsáveis pelos Programas no último triênio analisado visando a 
identificar: como estes recebem a avaliação e como a interpretam; quais as possíveis variações 
existentes no modo pelo qual o texto é interpretado, nos diferentes espaços observados; quais as 
contradições, conflitos e possíveis tensões existentes entre as interpretações expressas pelos 
coordenadores e os posicionamentos nos documentos. Como suporte teórico-metodológico adotou-
se a abordagem do Ciclo de Políticas proposto por Stephen Ball e colaboradores por enfatizar a 
necessária articulação dos processos macropolíticos e micropolíticos na análise da natureza complexa 
e controversa da política. Nessa linha de pensamento observou-se que os programas de pós-
graduação analisados responderam aos critérios da avaliação sem, no entanto deixar de imprimir 
uma marca própria ao processo de institucionalização da pesquisa e formação do pesquisador na 
pós-graduação. Desse modo, pode-se afirmar que a política de avaliação, mesmo que altamente 
delimitada e configurada por rígidos critérios e padrões internacionais não é simplesmente 
implementada – linear e acriticamente – no contexto da prática. Nos limites consentidos, nos 
variados contextos materiais e relacionais envolvidos, os atores produzem uma leitura ativa dos 
textos da política, que se transforma em objeto de recontextualização, interpretação e tradução no 
interior dos programas. A análise detalhada do corpus documental  e das entrevistas com as 
coordenações dos Programas permitiu uma compreensão crítica e abrangente de três questões 
relevantes para se pensar a política de avaliação e suas múltiplas interpretações nos diferentes 
contextos: a margem de manobra, de negociação da política tanto no âmbito dos Programas, como 
no âmbito da Comissão de Área identificada nas práticas materiais e discursivas; a constituição da 
identidade dos programas evidenciadas nas estratégias adotadas para responder aos critérios, sem 
perder sua originalidade, autonomia e história; o efeito bumerangue de produção de mudanças nas 
políticas do macro para o micro e vice e versa. 
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Informações 

A presente pesquisa teve como objetivo principal compreender sobre a trajetória identitária 
profissional de 6 (seis) professoras universitárias do curso de Pedagogia da Univali e analisar os 
sentidos atribuídos por estas ao trabalho docente, procurando desencadear um processo de reflexão 
colaborativa. A investigação tratou-se metodologicamente de um estudo de caso de abordagem 
qualitativa, para tanto foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, com o uso do gravador, em 
que as professoras revelaram aspectos interessantes de suas trajetórias profissionais e como 
significam seu trabalho docente. O tratamento das informações se deu por meio da análise de 
conteúdo. Os resultados mostram que os sentidos do trabalho na contemporaneidade aparecem 
diversificados, entrecruzados, ambivalentes e contraditórios. Essa diversidade se caracteriza pela 
complexidade da própria identidade sempre em constituição, também em razão do mundo estar em 
constante mudança especialmente no mundo do trabalho. Este panorama de transformações em 
curso na organização e gestão do trabalho acaba por afetar o trabalho docente universitário 
repercutindo também numa reconfiguração da identidade profissional e de suas trajetórias que se 
moldam e se modificam em função destas mudanças. 
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Informações 

Este estudo analisou os sentidos do trabalho e da educação para jovens universitários (as) do curso 
de Pedagogia da Universidade do Vale do Itajaí e investigou sobre a relação que se estabelece entre 
educação e trabalho numa nova ética para além do trabalho formal, que pressupõe intensas 
transformações em tempos de incertezas. A metodologia selecionada para desenvolver este estudo 
foi de natureza quantitativa e qualitativa, realizou-se por meio da aplicação de questionários e 
entrevistas individuais com seis (6) sujeitos do curso de Pedagogia da Univali. Os resultados 
mostraram que há uma diversidade dos sentidos do trabalho e da educação atribuídos por estes 
jovens inseridos em sua área de atuação que é a educação. Estes sentidos estão associados às 
transformações do mundo do trabalho, especialmente a partir da década de 90, do século XX, quando 
da inserção da reestruturação produtiva e outras características como rotatividade e precarização do 
emprego. Em suas percepções, misturam-se sentidos de autoestima, formador de identidade, novos 
aprendizados, utilidade, promove relacionamento, construção, futuro, interação, sentidos que se 
misturam e se cruzam resultando em diversidade. Neste sentido, pensar políticas públicas para a 
juventude equivale planejar a partir desta diversidade e refletir uma possível ressignificação da 
educação que deve estar baseada numa formação diferente, que ultrapasse as meras competências 
para o mercado de trabalho, mas deve ir muito mais longe, na perspectiva de uma formação humana, 
que inclui além do desenvolvimento intelectual, o cognitivo, também o conhecimento tecnológico, o 
artístico, o afetivo e o emocional, no dar-se conta desta diversidade. 
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