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Instituição: Universidade de Sorocaba - Uniso
Defesa em: 2017
O cenário que envolve a Educação Superior Brasileira foi marcado pela forte expansão de
Instituições de Ensino Superior (IES) com vistas à ampliação da oferta de cursos de graduação,
ocorrida até 2012. O foco, quase que exclusivo na atividade de ensino, fez com que a atividade de
pesquisa, mesmo sendo requisito legal, fosse relegada a um segundo plano, de forma a
desestimular a produção acadêmica docente na graduação. A pesquisa que embasa esta tese teve
como objetivo final propor práticas de gestão acadêmica para criar um ambiente propício à
pesquisa e à produção acadêmica. Para atingir esse objetivo, partiu-se do referencial teórico sobre
a pesquisa acadêmica, o ambiente e as condições que a envolvem. Foi realizado um estudo de
campo utilizando questionário on-line, respondido por 315 docentes da Educação Superior, das
cinco regiões brasileiras e de IES públicas e privadas. As perguntas possibilitaram identificar a
percepção dos professores acerca das condições que favorecem, ou não, a pesquisa acadêmica.
Para análise e discussão dos resultados, utilizaram-se métodos quantitativos e qualitativos, dentre
eles análise de correlações e análise de conteúdos, buscando principais aspectos que determinam
a produção acadêmica docente em IES. Dentre os pontos mais relevantes, evidenciou-se, de
forma geral, uma falta de clareza e efetividade das políticas e ações de estímulo à pesquisa e à
produção acadêmica das IES. Os resultados do estudo fornecem às IES subsídios para a
elaboração de políticas, programas, estratégias e práticas de gestão para estímulo à pesquisa e à
produção acadêmica; e, ao poder público, contribuições para o aprimoramento do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
Palavras-chave: Educação superior. Pesquisa. Produção acadêmica. Gestão acadêmica.
Trabalho docente. Avaliação da educação superior.
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Cartas para Paulo Freire e sua rede: o cotidiano de extensão em uma
universidade comunitária
Ariane Diniz Silva
Orient.: Prof. Dr. Marcos Antonio dos Santos Reigota
Instituição: Universidade de Sorocaba - Uniso
Defesa em: 2017
Este trabalho procura analisar como o projeto Rede Latinoamericana-Europeia de Trabalho
Social Transnacional (Reletran) foi experimentado e avaliado pelos participantes do curso que
oferecemos em 2014, denominado "Práticas sociais e processos comunitários". A pesquisa tem
como base empírica as narrativas dos alunos e colaboradores do referido curso. Após cada
encontro realizado, eles nos enviavam uma narrativa sobre suas observações do que havia sido
discutido e experimentado nas atividades daquela semana. Deste modo, a tese procura observar o
impacto do Reletran no papel de uma universidade comunitária e na ressignificação da pedagogia
freireana no tempo presente.
Palavras-chave: Reletran. Narrativas. Pedagogia freireana. Universidade comunitária.
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Pedagogia do subterrâneo: narrativas trans, éticas, estéticas e políticas dos e
nos cotidianos escolares
Eder Rodrigues Proença
Orient.: Prof. Dr. Marcos Antonio dos Santos Reigota
Instituição: Universidade de Sorocaba - Uniso
Defesa em: 2017
O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o conceito de pedagogia do subterrâneo, criado
a partir das leituras realizadas ao longo da trajetória de pesquisa e das vivências nos e dos
cotidianos escolares. O recurso metodológico construído foi o das narrativas trans, a partir das
conversas no cotidiano e do uso das narrativas, cujas bases teóricas são Peter Spink, Marcos
Reigota, Luciana Kind, Rosineide Cordeiro, entre outros. A reflexão sobre o panorama político
atual; o diálogo com jovens pesquisadores, interlocutores do grupo de pesquisa Perspectiva
Ecologista em Educação, da Universidade de Sorocaba; o artivismo de Bené Fonteles e o
radicalismo da produção literária do autor chileno Pedro Lemebel, são atravessados pelas idas e
vindas do pesquisador, no Brasil no exterior, e foram fundamentais para a discussão e o
embasamento do conceito. Finalmente, apresenta-se um conjunto de trajetórias e narrativas trans
que apontam a pedagogia do subterrâneo acontecendo no cotidiano escolar. Tal pedagogia não se
conforma às macropolíticas, ela acontece nas relações cotidianas mais imediatas, considerando os
sujeitos e suas diferenças.
Palavras-Chave: Pedagogia do subterrâneo. Pedro Lemebel. Cotidiano escolar. Narrativas trans.
Atravessamentos.
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Waldorf
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Defesa em: 2017
Este estudo discute a relação “Saúde na Educação”, apontando as possibilidades de a saúde ser
construída em paralelo com a educação, referenciado pelos conceitos de Salutogênese, de Aaron
Antonovsky e Pedagogia Waldorf, de Rudolf Steiner. A Pedagogia Waldorf, desde a sua
concepção em 1919 na Alemanha, propõe um ensino integralizador, abarcando as dimensões
física, psíquica e espiritual, dirigindo suas atividades no cotidiano escolar, de modo a não
dissociar Pensar, Sentir e Querer, habilitando-se, segundo seu criador, como um ensino de caráter
sanador. A Salutogênese oferece um novo olhar para a geração e promoção de saúde, o que, para
Antonovsky, consiste num aprendizado constante projetado na formatação de um fator orientador
da saúde – o Senso de Coerência –, e suas três características: inteligibilidade, manuseabilidade e
significância. O objetivo é aliar os conceitos de Pedagogia Waldorf e Salutogênese, buscando
possíveis congruências entre ambos, sugerindo que práticas pedagógicas coerentes com um
desenvolvimento integral do ser humano são potenciais portadoras de um caminho para a saúde.
A pesquisa assumiu uma abordagem metodológica qualitativa, visando observar, analisar e
interpretar atividades docentes no cotidiano de uma escola Waldorf no Brasil e duas na
Alemanha, onde obteve o suporte acadêmico da University of Applied Sciences - Alice Salomon
Hochschule - Berlin. Os dados foram interpretados com base no Paradigma Indiciário, que
permitiu o levantamento de indícios a partir das observações e entrevistas com professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental das três escolas Waldorf. Os achados demonstram que os
professores pesquisados conduzem suas atividades respeitando os ritmos e o desenvolvimento
físico, anímico e espiritual dos alunos, organizando-se de maneira a estimular igualitariamente
Pensar, Sentir e Querer, concorrendo para a proposta de integralidade, base para o
desenvolvimento saudável. Cem por cento dessa amostra de professores concordaram que a
Pedagogia Waldorf privilegia a saúde dos educandos, aspecto confirmado pelas observações e
entrevistas. Considera-se que, por sua abrangência, suas especificidades e coerência
metodológica, a Pedagogia Waldorf reúne uma estrutura de ensino que pode ser considerada
salutogênica.
Palavras-chave: Salutogênese. Pedagogia Waldorf. Senso de coerência. Educação/Saúde.
Cotidiano escolar.
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Escuta sensível: protagonismo na educação
Margly Octavia Genofre de Carvalho
Orient.: Prof. Dr. Waldemar Marques
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Defesa em: 2017
Este estudo defende a tese que o professor precisa ter formação para uma escuta sensível e uma
visão holística na educação. O objetivo primeiro da pesquisa foi verificar se a relação entre
professor e aluno está centrada no saber-fazer (razão) ou no saber-ser. Partindo da ideia de que a
escuta sensível visa a valorização das expressões como fator fundamental para a compreensão do
ser humano, e assim, beneficiar tanto professores quanto alunos e que deve ser uma prática,
destaca-se a importância do professor protagonista nessa ação. Como a formação do professor
não pode ser pensada apenas como uma atividade intelectual, este estudo busca responder às
seguintes questões: Qual a formação do professor? Ou seja, a formação do professor está
centralizada no desenvolvimento humano integral (saber-ser)? O escutar professor-aluno
acontece no processo ensino e aprendizagem? A partir da escuta, como criar um clima no
ambiente escolar que estimule o interesse e a participação efetiva do aluno nas aulas e atividades
do seu curso? A pesquisa tem a abordagem qualitativa e a pesquisa-ação como procedimento
metodológico. E traz como suporte teórico, entre outros autores, Ardoino, Barbier, Gatti e Morin.
Para a coleta de dados foram utilizados diferentes instrumentos: observação participante, diário
de campo (diário de itinerância do pesquisador em pesquisa-ação) e materiais diversos como:
atas, plano de gestão e outros. O foco desta investigação foi observar o professor em sua prática e
ação docente e não os alunos. O estudo de campo foi realizado na Faculdade de Tecnologia de
Sorocaba com a participação de docentes dos cursos da área de mecânica. Os resultados
revelaram que entre os discursos teóricos voltados à educação holística e a prática docente há um
distanciamento entre o pensamento e a ação. Temos nesse panorama um paradoxo entre a teoria e
a prática. Pela análise do Currículo Lattes dos professores constata-se que não há nenhuma
informação concreta ao verificar se a formação do professor está centralizada em um saber-ser. O
escutar professor-aluno acontece no processo ensino e aprendizagem, mas a escuta sensível não
predomina nas práticas e ações dos docentes. A escuta sensível nos incita a ter diferentes visões
da mesma situação, direcionando os caminhos e ações docentes.
Palavras-chave: Escuta sensível. Formação de professores. Prática docente. Relação
professor e aluno. Educação holística.
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Colégio Santa Escolástica: a experiência pedagógica beneditina em Sorocaba
Maria Aparecida de Lima Madureira
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Defesa em: 2017
Tendo por objeto material de estudo o Colégio Santa Escolástica (centenária instituição escolar
da cidade paulista de Sorocaba), esta tese traz o resultado de uma pesquisa historiográfica que se
apropriou da trajetória da instituição com o objetivo de apreender as condições concretas em que
a representação social de escola tradicional se concretizou em seu cotidiano pedagógico. Apoiada
nas categorias epistemológicas presentes na obra de Justino Pereira de Magalhães: materialidade,
representação e apropriação e delimitada pelos anos de 1905 e 1950, a pesquisa se realiza através
de fontes primárias e fontes orais, e analisa a institucionalização do projeto educativo da
Congregação Beneditina Missionária de Tutzing sob duas perspectivas principais: o ideal
missionário da ordem religiosa e as práticas pedagógicas tradicionais. O aporte teórico que dá
sustentação à pesquisa historiográfica conta com os estudos de Demerval Saviani e Franco
Cambi. A institucionalização do Colégio se efetiva estabelecendo contato com um passado
remoto, mas que repercute na modernidade: a condição tradicional não se sustenta apenas nas
objetividades das práticas educativas antigas, que sofrem as alterações ideológicas da
contemporaneidade, mas também, paradoxalmente, na finalidade singular de um fazer humanista
cristão, que tem na educação um dos espaços para realização de seu projeto universal de
humanidade e salvação.
Palavras-chave: Colégio Santa Escolástica. Escola de tradição. Irmãs beneditinas. Humanismo
cristão.
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Uma análise sobre a participação da comunidade do Instituto Educacional
“Matheus Maylasky”
Osmil Sampaio Leite
Orient.: Prof. Dr. Wilson Sandano
Instituição: Universidade de Sorocaba - Uniso
Esta tese analisa como a comunidade local agiu para manter a qualidade de ensino no Instituto
Educacional "Matheus Maylasky" de Sorocaba. A dinâmica das ações desta comunidade ocorre
dentro da escola, desde a simples manutenção do prédio até as questões que poderiam influenciar
o ensino dos alunos. A pesquisa realizada teve como objetivo analisar o decurso dos
acontecimentos históricos relevantes e as relações da comunidade diante das políticas adotadas
pela Ferrovia Paulista S.A - FEPASA para a escola, mediante levantamento feito no período de
1970 a 1995. Para o desenvolvimento deste trabalho foram consultados os Livros de Atas da
Associação de Pais e Mestres - APM existentes no acervo do Instituto Educacional "Matheus
Maylasky", os jornais da época que retratam o movimento da comunidade e suas articulações
entre o Instituto Educacional e a FEPASA, além de realizadas entrevistas com atores que
vivenciaram esses fatos históricos. Verificou se que as principais ações da comunidade em
períodos considerados críticos para a sobrevivência da escola, como em 1981, 1985 e 1995,
contribuíram para preservação, correção de rumos, bem como para mudanças pretendidas e
alcançadas junto com o Instituto Educacional "Matheus Maylasky".
Palavras-chave: Instituto Educacional Matheus Maylasky. Comunidade. Educação escolar.
FEPASA.
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Avaliação no cotidiano da educação infantil: histórias entrelaçadas e reflexões
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Apesar dos avanços nas pesquisas e produções de conhecimentos científicos sobre a concepção
de infância que mais se aproximem da legitimidade e do real sentido do ser criança, ainda
percebem-se concepções e discursos que direcionam as ações pedagógicas, caracterizando e
tratando a criança em sua infância de maneira escolarizada. Estudos mais recentes nos campos da
Sociologia e Filosofia da infância, apontam para a necessidade de se refletir sobre a criança em
sua infância, sob diferentes modos de concebê-la. A presente pesquisa teve como objetivo
principal conhecer a concepção de avaliação na Educação Infantil na rede de educação municipal
da cidade de Sorocaba/SP, para tanto foi realizada uma pesquisa de característica qualitativa, com
análise de conteúdo de documentos oficiais disponíveis ao público pelo site da Secretaria da
Educação, os quais revelam os discursos de profissionais que trabalham no cotidiano da escola,
assim como o discurso oficial. A organização desse trabalho entrelaçou histórias de vida e
reflexões do cotidiano escolar. De modo geral os resultados apontam que a Secretaria da
Educação de Sorocaba utiliza a concepção de avaliação mediadora, para a Educação Infantil. Para
análise e argumentos da temática investigativa, utilizou-se dos conceitos foucaultianos tais como:
o disciplinamento e as tecnologias do eu, que ajudaram nos argumentos contrários a uma
avaliação no contexto da Educação Infantil. A tese aqui proposta é de não avaliar a criança, pois
considera-se que qualquer ato e ou instrumento avaliativo é uma tecnologia de controle e de
disciplinamento.
Palavras-chave: Educação infantil. Avaliação. Cotidiano escolar. Formação docente.
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A Escola Técnica Rubens de Faria e Souza: uma reconstrução histórica
(1960 a 1982)
Valmir Aparecido Cunha
Orient.: Profa. Dra. Vania Regina Boschetti.
Instituição: Universidade de Sorocaba - Uniso
Defesa em: 2017
Esta tese é um estudo sobre instituições escolares e aborda as transformações no campo da
educação técnica no município de Sorocaba, por meio de uma reconstrução histórica da Escola
Técnica “Professor Rubens de Faria e Souza” em um recorte de tempo de 1960 a 1982. Tomando
como fontes de pesquisa bibliografias, dados de infraestrutura, documentos, legislação, matérias
de jornais e entrevistas com ex-professores e ex-diretor. Com referenciais teóricos de autores
como Justino P. Magalhães, Luiz A. Cunha, Ester Buffa e Paolo Nosella, o trabalho discorre em
um retrospecto da legislação federal e estadual sobre o ensino profissional, trazendo
acontecimentos importantes ocorridos no Brasil que influenciaram os rumos da educação
profissional no estado de São Paulo e cidade de Sorocaba. Além de apresentar informações
importantes como os relatos, tem por objetivo reconstruir a história da instituição escolar e trazer
aspectos da relação da sociedade sorocabana com a “Escola Professor Rubens de Faria e Souza” e
qual foi a importância da instituição para a formação profissional do município.
Palavras-chave: Educação profissional. Historiografia. Colégio Técnico Industrial.
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