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APRESENTAÇÃO 

 

O mundo, em geral, e em particular a Europa, estão a atravessar momentos muito 

difíceis, sobretudo provocados por uma grave crise de identidade. Se o futuro, já por si 

duvidoso, nos provoca tanta incerteza, muita mais insegurança e angústia 

acrescentaremos à nossa existência se passiva e displicentemente, menosprezarmos o 

nosso passado histórico-cultural.  

Trazemos sempre connosco um passado e uma cultura, que nos garantem 

identidade, uma forma de ser e de estar. Esquecê-los ou renegá-los aumentará o 

desnorte, o sofrimento e toda a espécie de riscos que nos ameaçam como indivíduos e 

como comunidade humana. 

Enquanto os decisores políticos, económicos e sociais continuam preocupados com 

a conquista e manutenção do poder, o bem de cada pessoa e o bem comum tendem a 

transformar-se em quimeras que um ou outro idealista ainda teimam em perseguir em 

nome de um altruísmo ou bem maior. Maquiavel continua bem vivo! Usa-se e abusa-se 

da iliteracia e da ignorância dos mais débeis da sociedade, mas votantes! Os 

radicalismos de direita e de esquerda e os populismos vão conquistando sequazes e 

caminhando perigosa e ferozmente rumo ao poder. Algumas religiões contribuem para 

esta Babel: pelo seu modo de proceder, desunem, associam-se a terrorismos, e 

desacreditam o próprio Deus ˗ porque não acreditam no homem. O relativismo, o 

individualismo, o comodismo, a “realização pessoal”, o hedonismo … endeusaram-se.  

Este Congresso visa contribuir, com a sua reflexão, para uma Nova Reforma 

Humanista, que urge encetar, para que o homem, no uso simultâneo da razão e do 

coração, se volte a questionar sobre a sua identidade, não comprometendo um 

património milenar identitário resultante de tantas e tão valiosas conquistas a nível 

civilizacional. Kant dizia que a educação é uma arte, a arte de conseguir o melhor 

desenvolvimento possível da natureza humana, a arte de despertar e elevar a 

consciência de cada educando para a realidade dos seus semelhantes, a arte de 

desenvolver nele a autonomia, a capacidade de pensar por si próprio. Ora, o 

Humanismo cristão e, dentro dele, a pedagogia da Companhia de Jesus, na peugada de 

Sócrates, Platão, Aristóteles, já tinham isto muito bem explicitado nos seus 

“programas” educacionais. Para a Companhia de Jesus, na senda dos valores cristãos e 

na linha dos Exercícios Espirituais, a educação significa precisamente reforma, em 

primeiro lugar da pessoa e, através dela, da sociedade. 

O desafio que nos colocamos neste III.º Congresso é o de fazermos caminho, 

reencontrando-nos através da consciência do que significa a nossa identidade. A 

urgência do encontro passa pelo cruzamento de pontos de vista, ainda que diferentes, e 

pela reflexão sobre as nossas raízes histórico-culturais, a partir da educação, 

“confrontando-a”, em diálogo construtivo, com áreas da contemporaneidade que se 

situam em zonas de “fronteira”. 
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O presente é, sem dúvida, sinónimo de oportunidades e de esperança. Para 

podermos abrir novos caminhos, neste encontro entre tradição e atualidade, entre 

passado e presente, exige-se-nos coragem, ousadia e criatividade. Porque os novos 

caminhos têm de visar o reforço de uma cultura que nos aproxime, nos ajude a viver e 

a reconstruir uma comunidade onde a verdade seja o fundamento seguro para uma 

paz justa, sã e duradoira. 

 

 

 

 

PRESENTATION 
 

The whole world, and particularly Europe, is going through very difficult times, 

caused mainly by a serious identity crisis. If the future, already doubtful, causes us so 

much uncertainty, we will add much more insecurity and anguish to our existence if 

we passively and carelessly despise our historical and cultural past. 

We always bring with us a past and a culture, which guarantee us an identity, a 

way of being and behaving. To forget them or to deny them will increase the 

bewilderment, the suffering and all kinds of risks that threaten us as individuals and as 

human community. 

While political, economic, and social decision makers remain preoccupied with the 

conquest and maintenance of power, the welfare of each person and common welfare 

tend to turn into chimeras that one or another idealist still stubbornly pursue in the 

name of altruism or a greater good. Machiavelli is still alive! The illiteracy and 

ignorance of the weakest of society are used and abused, but voters! Right and left 

radicalisms and populisms are conquering followers and walking dangerously and 

fiercely towards power. Some religions contribute to this Babel: by their way of 

proceeding, they divide, associate themselves with terrorisms, and discredit God 

Himself ˗ because they do not believe in man. Relativism, individualism, self-

indulgence, "personal fulfillment", hedonism ... have been deified. 

This Conference aims to contribute, with its reflection, to a New Humanist Reform, 

which should begin urgently, so that man, in the simultaneous use of reason and heart, 

can question his identity again, without compromising a millennial identity heritage 

resulting of so many and so valuable achievements at the civilizational level. Kant said 

that education is an art, the art of achieving the best possible development of human 

nature, the art of awakening and elevating the consciousness of each learner to the 

reality of their peers, the art of developing his autonomy, the abilityto think for oneself. 

However, Christian Humanism and, within it, the pedagogy of the Society of Jesus, 

following Socrates, Plato, Aristotle, already had this very well explained in their 

educational "programs". For the Society of Jesus, on the path of Christian values and on 

the line of the Spiritual Exercises, education means precisely reform, firstly of the 

person and, through him/her, of society. 
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The challenge we face in this Third Conference is to make our way, rediscovering 

ourselves through the awareness of what our identity means. The urgency of the 

meeting involves exchanging points of view, albeit different, and reflecting on our 

historical and cultural roots, starting with education, "confronting it", in a constructive 

dialogue with areas of contemporaneity that are situated in “frontier” areas. 

The present is undoubtedly synonymous with opportunity and hope. To be able to 

open new paths, in this encounter between tradition and actuality, between past and 

present, we are required courage, daring and creativity. Because the new paths must 

aim to strengthen a culture that draws us closer together, helps us live in and rebuild a 

community where truth is the sure foundation for a just, healthy and lasting peace. 
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III CONGRESSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA 

EDUCAÇÃO EM TEMPOS INCERTOS: O LUGAR DO HUMANISMO CRISTÃO E DA 

PEDAGOGIA DA COMPANHIA DE JESUS 

 

 

 

3rd. INTERNATIONAL CONFERENCE OF PEDAGOGY 

EDUCATION IN UNCERTAIN TIMES: THE PLACE OF CHRISTIAN HUMANISM 

AND OF THE PEDAGOGY OF THE SOCIETY OF JESUS  

 

 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

Centro Regional de Braga 

Universidade Católica Portuguesa 

 

 

10 a 12 de Outubro de 2019 

October 10-12, 2019 

 

 

Programa Geral / Program 
 

 

10 de Outubro / October, 10th. 

 

 

 

14:00-14:30  Check-In 

14:30-15:00 Sessão de Boas-vindas  / Welcoming Session :  

JOSÉ MANUEL MARTINS LOPES, SJ (Universidade Católica 

Portuguesa- Braga)  

Aula Magna 

15:00-16:00 Sessão Plenária 1 / Keynote Address 1: 

LUIZ FERNANDO KLEIN (Conferência dos Provinciais Jesuítas da 

América Latina): Pedagogia Inaciana: de Pedro Arrupe a Arturo Sosa 

Moderador/Moderator: Álvaro Balsas, SJ .  

Aula Magna  

16:00-16:30  Café / Coffee Break 
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16:30-18:00 Sessões paralelas / Parallel Sessions  

 

Sessão Paralela 1: Sala / Classroom 1.1  

Moderador: Mário Garcia 

José Manuel Martins Lopes, SJ 

(UCP- Braga) 

Identidade e missão da Universidade Católica em Peter-Hans 

Kolvenbach, SJ. 

Dário Schneider, Cleiton 

Gretzler, Márcio Longhi  

(Colégio Anchieta - Rede Jesuíta 

de Educação, Porto Alegre)    

A pedagogia da Companhia de Jesus: da tradição à inovação. 

Os desafios e as oportunidades da retroalimentação da 

prática docente 

José Carlos Miranda (UCP- 

Braga) 

Subordinatum Dominium, A sociedade neoesclavagista no 

ensino ético-jurídico de dois jesuítas de Évora e Coimbra, 

Pedro Simões (1539-1619) e Cosme de Magalhães (1551 -

1624) 

 

Sessão Paralela 2: Sala / Classroom 1.2 

Moderador: Paulo Duarte, SJ 

Teresa Sousa (E. S. Jaime 

Moniz, Funchal) 

Educação e Interioridade em Edith Stein 

Gustavo S. de Borba, Isa Mara 

Alves, Paula Dal Bó Campagno-

lo, Sergio Eduardo Mariucci 

(Unisinos) 

O papel das competências transversais na formação humanista 

Etelvina Pires Nunes (UCP- 

Braga) 

Desenvolvimento do ser pessoal em Edith Stein 

 

Sessão Paralela 3: Sala/Classroom 2.2 

Moderador: Ângela Azevedo 

Judite Maria Zamith Cruz; 

Marly Costa (U. Minho; I. F. 

Ciên. Ed. e Tecn. do Maranhão 

Do ideal de jovens brasileiros educados em escolas, fundadas 

no humanismo cristão 

Marcos Luis Grams (I. F. Ed. 

Ciência e Tecn. de Santa 

Catarina)  

Educar para os direitos humanos e a cultura da paz nos 

cursos superiores das escolas de formação técnica e 

tecnológica no Brasil: diálogos possíveis, limites e 

transgressões 

Carlos Maia (UTAD) Atualidade do paradigma ético-educativo dos quatro 

evangelhos 
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Sessão Paralela 7: Sala/Classroom 3.2 

Moderador: Carla Pinto Cardoso 

Alonso Gonçalves  ( U. Metod. 

São Paulo) 

A pedagogia de Paulo Freire como ferramenta de diálogo inter-

religioso e o fortalecimento dos Direitos Humanos 

Angela U. Brito, Andressa 

Souza, Laryssa Carolyne 

Oliveira (U. Est. do Amapá) 

O desafio de educar em meio ao caos - uma abordagem Freireana e 

Buberiana de uma educação para o diálogo 

Daniela Monteiro (UCP-Braga) O ensino da investigação na formação inicial em Serviço Social: 

uma reflexão a partir dos Contributos do Paradigma 

Pedagógico Inaciano 

 

 Momento Cultural /Cultural Moment 

Concerto da ARTAVE – Escola Profissional Artística do Vale do Ave na Capela Imaculada do 
Seminário de Nossa Senhora da Conceição - Rua de São Domingos, 94 – B - 4710-435 Braga 

Sessão Paralela 4: Sala / Classroom 2.3  

 

Moderador: Berta Maia 

Joana Jacinto (UCP- Braga) O futuro das Humanidades: alguns contributos da Lin-

guística Cognitiva Aplicada ao Ensino da Língua Materna  

Maitê Moraes Gil (I. F. Ed., 

Ciência e Tecn. do Rio Grande 

do Sul e UCP-Braga)  

Formação de professores de Língua Portuguesa: (ex)tensões 

entre a tradição gramatical e teorias linguísticas em 

projetos de estágio de docência 

Adriano Milho Cordeiro (U. 

Coimbra)   

António Vieira nos atuais programas do ensino de Português  

 

Sessão Paralela 5: Sala/Classroom 2.4  

Moderador: Luísa Magalhães 

Cristiano Casalini (Boston 

College) 

Formative Education: the Humanist Roots of Jesuit Education 

and Its Ethical Reach Today 

Samuel Beirão, SJ (Boston 

College) 

The Distinctive Traits in the Formation of Character in Jesuit 

Educational Institutions 

Sandra Eleonore Johst 

(Hochschule für Philosophie in 

München) 

Kantian Philosophy as pedagogical orientation 

 

Sessão Paralela 6: Sala/Classroom 3.1 

Moderador: Elsa Maria Gabriel Morgado 

António Melo (UCP-Braga) O Colégio de São Paulo (Séc. XVI), em Braga: status 

quaestionis 

J. Bartolomeu Rodrigues, Elsa 

Morgado, Mário Cardoso, Levi 

Leonido Silva (UTAD- CEFH- 

I.P.Bragança) 

Jacob Rodrigues Pereira: um humanista e benfeitor da 

humanidade 

Carla Margarida Eva (UCP-

Braga) 

A actualidade do pensamento político de Francisco Suárez  
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11 de Outubro / October, 11th. 

 

9.00-10.00 Sessão Plenária 2 / Keynote Address 2: 

HANS ZOLLNER/ KAROLIN KUHN SSND (Pontificia Università 

Gregoriana, Roma): Educating to Christian Humanism in a Changing 

World 

Moderador / Moderator: Paulo Dias. 

Aula Magna 

10.00-10.30 Café / Coffee Break 

 

10.30-12.00 Sessões paralelas / Parallel Sessions  

 

Sessão Paralela 8: Sala / Classroom  1.1: 

 

Moderador: Silva Pereira 

Gustavo S. Borba, Isa Mara 

Alves, Paula D.B. Campagnolo, 

Sergio E. Mariucci (Unisinos) 

A geração Z e os processos de ensino e aprendizagem 

Yves Bernard Solis Nicot y Hugo 

Garibay Rodríguez (Prep. U. 

Iberoamericana, C. de México) 

Alfabetizados digitales, iletrados académicos. Un caso de los 

estudiantes de la generación 2018-2020 en una escuela 

preparatoria 

Alexandra Esteves (UCP-Braga) 

Daniela Monteiro (UCP-Braga) 

A arte na formação de profissionais de Turismo e Serviço Social 

 

Sessão Paralela 9: Sala / Classroom 1.2  

Moderador: Joana Jacinto 

Manuel Lencastre Cardoso, SJ 

(CESPRA-EHESS, Paris) 

A política educativa do Estado-Leviatã. O contributo de Hobbes 

para pensar a educação numa sociedade em crise política 

Artur Ilharco Galvão (UCP-

Braga) 

In Splendore Lucis Vestrae: Reflexões sobre a Verdade e a 

Universidade a partir de R. Rorty e B. Lonergan 

Bruno Nobre, SJ (UCP-Braga) Virtudes para o ecossistema digital 

 

 

Sessão Paralela 10: Sala / Classroom 2.2  

 

Moderador: Ana Mira Vaz 

Maria de Fátima Lambert & Maria 

João Moreira (E.S.E. Pol. Porto) 

Caminho(s) para Santiago: processos identitários numa Europa 

em crise? 

Paulo Duarte, SJ (Casa da Torre – 

C. Espiritualidade e Cultura) 

Ser humano: ser corpo em transformação divina na relação 

educativa 

Susana Vilas Boas (UCP -Braga) Da pedagogia e missão de Santo Inácio à metodologia e missão 

comboniana 
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Sessão Paralela 11: Sala / Classroom 2.3  

 

 

 

 

Moderador: Miguel Gonçalves 

Suzana Amorim; Fernanda Ricci; 

Luiza Medeiros;Therezinha 

Souza (U.Vassouras) 

Metodologias ativas e tecnologias: um caminho na formação 

docente  

 

Vítor Sá; Francisco Restivo (UCP 

-Braga) 

Aprender, programando 

Emese Panik; Vítor Sá (UCP -

Braga) 

Utilização das TIC na Educação em Turismo - Tendências, 

Desafios e Desenvolvimento Cultural 

 

Sessão Paralela 12: Sala / Classroom 2.4 

Moderador: Armanda Gonçalves 

Maria Teresa Santos (U. Évora / 

CIDEHUS) 

Ética do cuidado: desbanalizar a educação na perspectiva de Nel 

Noddings 

Valmici Musquine Rocha; 

Jacqueline de Souza Gomes  (U. 

Fed. Fluminense) 

Educação Bilíngue no Ensino Superior: para além do acesso, a 

permanência e o pertencimento do aluno surdo na 

Universidade 

Edla Trigueiro (U. de La 

Empresa) 

Inclusão: como o professor avalia a aprendizagem do aluno 

público alvo da inclusão  

 

Sessão Paralela 13: Sala / Classroom 3.1 

Moderador: João Amadeu 

Ana Laura Silva;  Elisabeth 

Tavares; Michel da Costa; Doroti 

Macedo (UNIMES)  

Interdisciplinaridade em avaliações: estudos em um curso de 

pedagogia na modalidade educação a distância   

Elisabeth Santos Tavares; Eliana 

Camargo, Angela Silva, 

Aparecido Silva, Lúcia Helena 

Gonzalez (UNIMES)  

Tecnologias digitais de informação e Comunicação: formação 

docente para enfrentar as incertezas  

Ana Rita de Souza Miyazaki (U. 

de la Empresa) 

O Uso da Tecnologia para Alfabetizar e Letrar no Século XXI 

 

Sessão Paralela 14: Sala/Classroom 3.2 

 

Moderador:  Eduardo Duque 

Maria de Lourdes Leal dos 

Santos (USP) 

Histórias conectadas: elos de transformação na formação 

docente humanista da FISTA 

Leonardo Monteiro Trotta 

 (C. Univ. Carioca/ Unicarioca) 

Protagonismo Juvenil como espaço da alteridade 

Carlos Carneiro SJ  (Colégio das 

Caldinhas) 

Educar para antecipar futuros possíveis 
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14.00-15.00 Sessão Plenária 3 / Keynote Address 3: 

MUALLA SELÇUK (Ankara University): "Learning in Encounter: A 

Muslim Perspective on Interreligious Education" 

Moderador/Moderator: Bruno Nobre, SJ.  

Aula Magna 

15.00-15.30 Café / Coffee Break 

 

 

 

15:30-18:30 Visita Guiada / Touristic Tour 

 

 

 

20.00 Jantar do Congresso / Conference dinner 
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12 de Outubro / October, 12th. 

 

9.00-10.00 Sessão Plenária 4 / Keynote Address 4: 

 JOSÉ ALBERTO MESA (Loyola University Chicago): La Pedagogía 

Ignaciana: Una Pedagogía para vivir a la Intemperie 

Moderador/Moderator: João Carlos Onofre Pinto, SJ.  

Aula Magna 

10.00- 10.30 Café / Coffee Break 

   

10.30-12.00 Sessões paralelas / Parallel Sessions  

 

Sessão Paralela 15: Sala  /Classroom 1.1 

 

 

Moderador: Manuel Lencastre Cardoso, SJ 

António Ângelo Mendes 

(E.S.Carlos Amarante) 

Escrever é olhar e dar a olhar: ensinar a pensar e escre-ver com 

o P. António Vieira sj 

Ana Flávia Santos; Marilia B. 

Abdulmassih (UEMG; UFPI) 

Formação social e construção da cidadania dos alunos: algumas 

reflexões 

Gustavo S. de Borba, Isa Mara 

Alves, Paula D.B. Campagnolo, 

Sergio E. Mariucci  (Unisinos)  

The impact of learning spaces in student engagement 

 

Sessão Paralela 16: Sala/Classroom 1.2 

Moderador: António Melo 

Carlos Salvador Díaz (Un. Ex.)  Educación moral y enseñanza de las lenguas ayer y hoy. Desde 

la Ianua Linguarum jesuita hasta la actualidad 

Sofia Cardetas Beato 

 (U. Lisboa) 

O estudo do Hebraico na Un. de Coimbra: paradigma do século 

de ouro das Humanidades 

Ana Paula Pinto (UCP-Braga)  

 

A herança grega no programa pedagógico do P. Jouvency, SJ 

 

 

Sessão Paralela 17: Sala/Classroom 2.2 

Moderador: Manuel Losa 

María Luisa Harto Trujillo (Un. 

Ex.) 

Armas de la gramática jesuita frente a la lógica del Brocense: 

Razones, uso, reglas y memoria. 

Maria José Ferreira Lopes (UCP-

Braga) 

Fábulas de Esopo e máximas pagãs, “pomos de oro” da 

“sabiduria más alta” nos emblemas de El sabio instruido de la 

naturaleza, en quarenta maximas, de F. Garau, S.J 

Eustaquio Sánchez Salor (Un. 

Ex.) 

Gramática y Tesoro de la lengua guaraní del jesuita Antonio 

Ruiz (1585-1652). Claves pedagógicas 
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Sessão Paralela 18: Sala/Classroom 2.3 

 

 

Sessão Paralela 21: Sala/Classroom 3.2 

 

Moderador: Fabrizia Raguso 

Ana Mira Vaz (Colégio Pedro 

Arrupe) 

Educar a interioridade na escola: porque é que tantos 

duvidam? 

Tânia Sofia Carvalho Ribeiro 

Libório (U. Évora) 

Um lugar dentro de nós: a solidariedade 

Filipa Machado Vaz e Pedro 

Cameira, SJ (Hosp. Cascais e C. 

Refl. Encontro Univ. Inácio de 

Loiola) 

Educação Emocional no Desenvolvimento Pessoal: Contributos 

da Espiritualidade da Companhia de Jesus e da Psicologia das 

Emoções 

Moderador: Federica Dotti 

J uan María Gómez Gómez (Un. 

Ex.) 

¿Escuelas públicas o privadas? Diatribas actuales en el Sette-

cento italiano. Discursos del jesuita Girolamo Lagomarsini... 

Miquel Amor (Fundació Jesuïtes 

Educació) 

Un nuevo modelo educativo para un nuevo horizonte 

Hélder António de Mendonça e 

Silva (UCP-Lisboa) 

A Filosofia da Educação em Manuel Antunes 

 

Sessão Paralela 19: Sala/Classroom 2.4 

Moderador: Davide Correia 

Jorge Aug.Rodrigues ; Célia 

Nastrini (PUC Minas Gerais) 

O acelerado crescimento de docentes brasileiros acometidos pela 

síndrome de burnout: uma revisão sistemática 

Gean Breda Queiros (UFES; 

UNISANTOS 

Formação Didático-Pedagógica de Professores: a Docência 

Universitária em Análise 

Denise Bezerra Rodrigues 

(UNADES/ SEDUC AM) 

Descortinamento da arteterapia: utilização de tecnologias edu-

cacionais na formação dos professores de arte como viabiliza-

ção profissional 

 

Sessão Paralela 20: Sala / Classroom 3.1 

 

Moderador: Tânia Oliveira 

Marilia B. Abdulmassih; Lorena 

Souza Carvalho; Glaucia 

 Signorelli (UFPI- FACED/UFU) 

Educação de jovens e adultos: códigos culturais e processos 

formativos  

Michel da Costa; Elisabeth S. 

Tavares; Elisabette Prado;  

Angélica F. Silva, Patrícia C. Reis 

(UNIMES; UNIAN) 

Aleatoriedade na Infância: Raciocínio Probabilístico em um 

mundo de incertezas 

 

Paula Renata Bassan Morais 

(Un. Nove de Julho/ U. Est. de 

Campinas) 

Programa de aprendizagem e a pedagogia de projetos 
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12.00-13.00 Sessão Plenária 5 / Keynote Address 5: 

JOSÉ MARIA GUIBERT (Universidad de Deusto): “El modelo 

ignaciano en la formación para el liderazgo: respuestas ante los 

nuevos retos sociales y religiosos” 

Moderador /Moderator: João Duque.  

Aula Magna  

 

 

13.00 Sessão de Encerramento / Closing Session.  

Aula Magna 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS / KEYNOTE SESSIONS 
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El modelo ignaciano en la formación para el liderazgo: respuestas ante los nuevos 

retos sociales y religiosos 

José Maria GUIBERT 

Universidad de Deusto 

guibert@deusto.es; oraa@deusto.es 

 

El mundo cambia con rapidez y se complica la capacidad de atender a los nuevos 

problemas.  Siempre ha habido transformaciones sociales y culturales, pero en esta 

época estamos ante situaciones de complejidad, incertidumbre y volatilidad como 

quizá no ha habido en otra era en la historia humana. La Compañía de Jesús es una 

entidad que en los distintos siglos ha dado respuesta a retos religiosos y sociales de 

modo diferente, según circunstancias, según personas, lugares y tiempos. Su modo de 

liderazgo, el llamado “liderazgo ignaciano”, algo tradicional en algún sentido, puede 

ser una buena herramienta hoy también ante los nuevos desafíos. 

 Lo primero que hay que hacer es conocer y desentrañar en qué ha consistido, en 

la cultura ignaciana, ese modo propio de liderazgo. Existe una espiritualidad 

ignaciana, existe una pedagogía ignaciana, existen un discernimiento y modo de 

planificación ignacianos. Del mismo modo, se puede también profundizar en lo que 

determina un liderazgo de esa naturaleza. La espiritualidad ignaciana no termina en el 

interior de las personas sino que puede iluminar, con rasgos propios, actividades más 

hacia afuera como es la educación, el gobierno o el liderazgo. Esta visión ha de 

traducirse, en su medida, a un mundo laical, no solo para religiosos jesuitas, unidos 

con el vínculo de un votos de obediencia. Es más, puede plantearse la oportunidad de 

buscar formas aconfesionales o no religiosas que se inspiren también en el liderazgo 

ignaciano. En un contexto plurirreligioso y aconfesional hemos de preguntarnos si 

nuestras intuiciones religiosas son también válidas para los nuevos entornos. 

Ciertamente hay muchas propuestas más que útiles para un management con un 

espíritu humanista e innovador. 

El liderazgo ignaciano se basa en la persona líder que inspira a otros y otras hacia 

una misión compartida. El compromiso y vivencia personales de un líder se traducen 

en una relación humana que va más allá de lo organizativo y lo administrativo. 

Implican también una capacidad de análisis y discernimiento sobre el entorno que, a su 

vez, se traducen en un proyecto ilusionante para un colectivo dispuesto a implicarse en 

la misión. Los procesos de formación para un liderazgo de este tipo han de ser muy 

cuidados. En la misma Compañía, la formación de los jesuitas es una dimensión muy 

trabajada. Se hace desde el compromiso y entrega personal, desde la propia 

experiencia, desde la libertad, desde el cultivo de la solidaridad con los últimos y desde 

el trabajo compartido. Estos criterios han de tenerse hoy también en cuenta en la 

formación para el liderazgo. 

 

 

José María Guibert: nasceu em Azpeitia, (Guipúzcoa), em 1962. É membro da 

Companhia de Jesus desde 1982, tendo sido ordenado sacerdote em 1993. É Reitor da 

Universidade de Deusto, Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia e Director 

do Departamento de Tecnologias Industriais e Director do Centro de Ética Aplicada. 

Na Universidade de Deusto foi também: Vicerrector para o Campus de Donostia-San 

mailto:guibert@deusto.es
mailto:oraa@deusto.es
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Sebastián (2003-2008), Delegado do Reitor para o Desenvolvimento da Missão (2003-

2007) e Membro do Patronato da Fundación Deusto (2004-2008).É Doutor em 

Engenharia Industrial (1996) pela Universidade do País Vasco – Euskal 

Herriko  Unibertsitatea, Master em Business Administration in Higher Education 

Management (2010), Institute of Education, University of London, Engenheiro 

Industrial (1989) pela Universidad de Navarra- Nafarroako Unibertsitatea, Licenciado 

em Teologia (1994) pela Jesuit School of Theology at Berkeley, USA e Licenciado em 

Estudios Eclesiásticos (1992) pela Universidad de Deusto - Deustuko Unibertsitatea. 

É autor de numerosas publicações na área da engenharia, responsabilidade social e 

empresarial, liderança e no campo da ética profissional.  

 

 

Pedagogia Inaciana: de Pedro Arrupe a Arturo Sosa  

Luiz Fernando KLEIN 

Conferência dos Provinciais Jesuítas da América Latina 

assistente.educ@jesuitasbrasil.org.br 

A conferência apresenta os principais temas da Pedagogia Inaciana, conforme o 

magistério dos quatro últimos Superiores Gerais dos Jesuítas para destacar a 

contribuição de uma pedagogia humanista diante dos apelos do mundo atual. A 

pesquisa abrange um período de 54 anos, e abrange cartas, discursos, alocuções e 

conferências aos jesuítas e colaboradores das obras educativas da Companhia de Jesus. 

Foram selecionados 12 temas mais recorrentes: 1) Importância e finalidade do 

apostolado educativo jesuíta; 2) Perfil do aluno a educar; 3) O Projeto Educativo; 4) 

Educar para a transcendência; 5) Primazia da justiça e da reconciliação; 6) Empenho 

pela inclusão dos pobres; 7) Modo de proceder pedagógico jesuítico; 8) Reconfiguração 

do centro educativo; 9) Gestão participativa e discernida; 10) Irradiação apostólica; 11) 

Urgência da renovação pedagógica; 12) Trabalho colaborativo e em redes. 

 

 

 Luiz Fernando Klein é sacerdote jesuíta brasileiro, Mestre em Teologia pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro e Doutor em Educação pela Universidade de 

São Paulo. Foi Reitor dos Colégios Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e São Luís, em São 

Paulo, 1o. Diretor do Movimento de Educação Popular Fé e Alegria. Atualmente reside 

em Lima (Perú) com a missão de Secretário da Conferência de Provinciais Jesuítas para 

a América Latina e Delegado de Educação. Participou das comissões que elaboraram os 

documentos Características da Educação da Companhia de Jesus e Projeto Educativo Comum 

da Companhia de Jesus na América Latina. Publicou Atualidade da Pedagogia 

Jesuíta (S.Paulo, Ed. Loyola, 1997), Educação Personalizada: desafios e perspectivas (S.Paulo, 

Ed. Loyola, 1998), Educação Jesuíta e Pedagogia Inaciana (S. Paulo, Ed. Loyola, 2015), além 

de artigos e conferências no Centro Virtual de Pedagogia 

Inaciana (www.pedagogiaignaciana.com). 
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La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía para vivir a la Intemperie 

José Alberto MESA 

Worldwide Secretary for Education Society of Jesus, Loyola University Chicago 

jesedu-dir@sjcuria.org 

 

En esta presentación se comienza explorando el contexto actual en el que se 

desarrolla la tarea de la pedagogía ignaciana y analizando la autenticidad como un ideal 

ético contemporáneo que atrae y mueve a muchos de los educandos hoy. Este contexto 

requiere que la pedagogía ignaciana vuelva a sus raíces en la espiritualidad ignaciana y 

enfatice el discernimiento como la actitud para caminar en medio de la ambigüedad y la 

complejidad de vida postulando un Dios que se revela en y a través de la experiencia de 

vida. Así, la pedagogía ignaciana se puede presentar como un modelo para caminar a la 

intemperie que invita al educando a convertirse en un aprendiz de ser humano 

integrando elementos nuevos y diversos al servicio de la visión humanista que siempre ha 

caracterizado a la educación de la Compañía de Jesús. 

 

 

Fr. Jose Alberto Mesa, SJ is currently the Worldwide Secretary for Education of the 

Society of Jesus. As such he assists Fr. General Arturo Sosa SJ in the coordination of the 

Jesuit Global Network of Schools, the animation of the ongoing renewal of Jesuit 

Education and projects that develop the international apostolic potential of Jesuit 

Education (Secondary and Pre-secondary). He is also a visiting professor at Loyola 

University, Chicago working in the areas of Philosophy of Education and Ignatian 

Pedagogy. He earned a Master of Education with Concentration on Human 

Development and Psychology from Harvard University and a Ph.D. in Philosophy and 

Education from Teachers College-Columbia University, New York. He has worked for 

many years in different schools in his home country, Colombia.  His research interests 

are primarily Moral Education, Citizenship Education, and Ignatian/Jesuit 

Education/Pedagogy.  

 

Learning in Encounter: A Muslim Perspective on Interreligious Education 

Mualla SELÇUK 

Ankara University Turkey 

Mualla.Selcuk@divinity.ankara.edu.tr 

 

Encounter is about exchange, interaction, and confrontation that makes people 

feel challenged in their religion or unreligious faith. It is a great challenge because 

entering into a dialogue or being in an encounter is to run the risk of being 

transformed. Encounter itself possesses not only practical but also educational value. It 

provides occasions for learning. The presenter,  considers encounter as a valuable 

educational way of learning that contributes to a much fuller understanding of 

becoming human. 

The presentation will be consisted of three parts. The first part will respond to the 

question of what is the meaning of encounter in Islam? The second part will cover the 

mailto:jesedu-dir@sjcuria.org
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pedagogy of encounter in interreligious religious education. Lastly, the third part will 

raise the challenges, which our educational endeavors face in teaching and learning in 

encounter. 

Supporting future teachers in gaining the competency of encounter is crucial. 

For, it will serve as a natural base for expanding the conversations on the importance  

diversity and questioning the meaning of  “the different” in the context of knowing self 

and other. 

 

Mualla Selçuk: is a Professor at Divinity Faculty/ Religious Education, Ankara 

University/ Ankara, Turkey, where she has been teaching since 1999. She is President 

of Religious Education Association (REA) /USA. She is also a Member of Executive 

Board, Centre of African Studies, Ankara University (since 2008); member of the  Board 

of Ethical Committee, Ankara University (since 2012);  member of Executive Board, 

Centre of Assessment and Evaluation, Ankara University (since 2014); and 

Coordinator, Inter-Institutional General Exam Management Centre, Ankara University 

(since 2017). In 2015 she was awarded "The Most Successful Women of the Year" by 

Women Working Platform, Istanbul, Turkey. 

 

 

Educating to Christian Humanism in a Changing World 

Hans ZOLLNER; Karolin KUHN SSND  

Pontificia Università Gregoriana, Roma 

ccp-pres@unigre.it 

 

In this presentation we will be true to the Ignatian tradition of starting with the 

end goal of education, i.e. the formation of “men and women for others in imitation of 

Christ Jesus --the Son of God, the Man for Others par excellence”, as expressed in the 

pertinent documents of the Society of Jesus. Based on an analysis of our times, we will 

try to translate what becoming “men and women for others” might mean today, as did 

the authors of the Ignatian Pedagogical Paradigm when they called for process of 

context, experience, reflection, action, and evaluation in all schools and subjects. 25 

years later we will attempt to build on their insights by suggesting practical 

pedagogical and methodological steps in tune with today’s world and current 

pedagogical research as well as theory[>] as an expression of an education towards a 

lived Christian Humanism. 

 
Fr. Hans Zollner SJ: holds a doctorate in Theology and is a licensed psychologist and 

psychotherapist, is a tenured Professor at the Institute of Psychology of the Pontifical 

Gregorian University in Rome (PUG), where he has been teaching since 2003. He is 

President of the Centre for Child Protection (CCP) of the PUG as well as a founding 

member of the Pontifical Commission for the Protection of Minors. He was a member 

of the Scientific Working Group of the “Round Table on Child Abuse” of the Federal 

Government of Germany (2010-2011). He was chair of the organizing committees of the 

Symposium “Towards Healing and Renewal” on sexual abuse of minors for 

representatives of Bishops’ Conferences and General Superiors (PUG, February 2012) 
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and of the Congress “Child Dignity in the Digital World” (PUG, October 2017). He was 

part of the organizing committee of the Meeting of Presidents of Bishops Conferences 

and General Superiors on Child Protection (February 2019). 

  
Sr. Karolin Kuhn: a German School Sister of Notre Dame, teaches at the Centre of 

Child Protection (CCP) at the Pontifical Gregorian University, Rome, Italy. She 

contributes her pedagogical knowledge to the further development and teaching of the 

various educational programs offered by the CCP – a diploma and a licentiate 

(master’s degree) in safeguarding offered residentially in Rome as well as a 

multilingual blended learning program that participants from around the world 

undergo to foster and develop their safeguarding competences. Sr. Karolin is a social 

worker, theologian, and educator with a doctoral degree in theology. Before coming to 

Rome, she served as the principal of a Catholic girls’ high school in Munich, Germany 
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Educação de jovens e adultos: códigos culturais e processos formativos 

Marilia Beatriz F. ABDULMASSIH; Lorena Souza CARVALHO; 

Glaucia SIGNORELLI 

Universidade Federal do Piaui (UFPI); Universidade Federal  

de Uberlândia (UFU) − Brasil 

mariliaabdulmassih@yahoo.com.br 

 

No final da década de 1950 e início da década de 1960, observa-se a emergência de 

uma nova perspectiva na educação brasileira fundamentada nas ideias e experiências 

desenvolvidas por Paulo Freire. Ele idealizou e vivenciou uma pedagogia voltada para 

as demandas e necessidades das camadas populares, realizada com sua efetiva 

participação. Esta perspectiva fundamenta a Educação de Jovens e Adultos a partir de 

princípios da educação popular. Diante disso este estudo teve como objetivo, analisar a 

prática pedagógica e os processos formativos de professores da EJA, de uma cidade do 

interior de Minas Gerais- Brasil. Parte-se dos pressupostos teórico-metodológicos da 

pesquisa qualitativa, utilizando os aportes teóricos de Chizzotti (2008, 2011), Yin (2005), 

Ludke e André(1996), Martins (2006), dentre outros. Para a coleta de dados utilizamos 

a análise documental, feita a partir projeto político pedagógico das escolas 

participantes, a aplicação de questionários aos alunos da EJA e entrevistas com as 

professoras e equipe gestora das escolas. Foram construídas três categorias para 

analisar os resultados apresentados, tais como: a) O processo de aprendizagem 

presente no discurso dos alunos e professoras na EJA, b) EJA como ato político e 

formação para a cidadania, e c) Percalços da EJA. Os resultados apresentados nos 

revelam que a EJA apresenta como algumas de suas funções sociais, reparar baixos 

níveis de escolarização e qualificar para o mundo do trabalho,  minimizando  os efeitos 

decorrentes do processo de exclusão que os grupos populares sofreram durante a 

história da escolarização no Brasil.  Concluiu-se que a Educação de Jovens e Adultos é 

um campo de práticas e reflexão, que vai além dos limites da escolarização em sentido 

estrito. Primeiramente, porque abarca processos formativos diversos, onde podem ser 

incluídas iniciativas visando a qualificação profissional, o desenvolvimento 

comunitário, a formação política e inúmeras questões culturais pautadas em outros 

espaços que não o escolar. Contudo, o que fica ressaltado a partir da pesquisa é que 

algumas dimensões merecem destaque e reflexão. O ato pedagógico deve levar em 

conta os códigos culturais e necessidades, além de estar relacionado ao projeto de vida 

do aluno.  

 

Un nuevo modelo educativo para un nuevo horizonte 

Miquel AMOR 

Fundació Jesuïtes Educació − España 

miquel.amor@fje.edu 

 

El compromiso del conjunto de escuelas que conforma nuestra red es educar 

personas que puedan crecer y vivir con plenitud en este mundo y tengan la capacidad 

y el deseo de transformarlo a favor del bien común. Para que esta declaración se 

convierta en una realidad es necesario seguir ayudando a nuestros alumnos a adquirir 

mailto:mariliaabdulmassih@yahoo.com.br
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las actitudes, valores, habilidades y competencias que les permitan comprender y 

mejorar su entorno. Esto pasa, ineludiblemente, por la transformación de nuestros 

centros educativos. Para ello nos hemos marcado el objetivo de elaborar un modelo 

educativo que nos permita enlazar nuestra misión con las prácticas educativas que se 

dan en nuestros centros y en sus aulas, ofreciendo los principios pedagògicos y los 

criterios didácticos que orienten el diseño y la implementación de los diferentes 

escenarios de aprendizaje, así como la necesaria evaluación para la mejora. 

Para responder a los desafíos del contexto presente hemos iniciado la renovación 

profunda de nuestro modelo educativo siendo fieles creativamente a la tradición 

ignaciana, reimaginando y refundando la propuesta educativa integral, basándonos en 

los principales textos sobre educación de la Compañía de Jesús, y a su vez, en las 

corrientes pedagógicas y en los avances de la psicología de la educación y la 

neurociencia. 

El desarrollo de nuestro modelo contempla ocho dimensiones pedagógicas 

articuladas entorno a tres ejes centrales de la transformación educativa: cual es el 

propósito de la educación (alumnos, entorno y familias ), que aprendizajes ha de 

propiciar (contenidos), y como se generan estos (metodologías , evaluación , 

organización, espacios y recursos ). Las orientaciones de cada una de estas 

dimensiones pedagógicas determinan el carácter ignaciano de nuestro modo de 

proceder y las hemos denominado los esenciales del modelo educativo. 

1. [ALUMNOS] Proyecto vital y vocacional para conducir la propia vida, siendo 

personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas.  

2. [FAMILIAS Y ENTORNO] Vinculación de los alumnos al mundo, haciéndoles 

partícipes desde el propio contexto, para que puedan mejorarlo con la ayuda y la 

implicación de las familias y otros agentes educativos.  

3. [CONTENIDOS] Aprendizajes para comprender y habitar el mundo con los otros 

y para los otros.  

4. [EDUCADORES] Acompañamiento personal, académico, espiritual y pastoral, 

desde el testimonio de los educadores.  

5. [METODOLOGÍAS] Experiencias significativas y personalización de los 

aprendizajes para la excelencia académica y personal. 

 6. [EVALUACIÓN] La evaluación para el aprendizaje como un elemento nuclear 

para el crecimiento integral de cada persona.  

7. [ORGANIZACIÓN] Estructuras organizativas que posibilitan el desarrollo de una 

cultura humanizadora.  

8. [ESPACIOS Y RECURSOS] Espacios polivalentes y recursos diversos para crear 

sinergias que permitan nuevos vínculos y aprendizajes.  

A cada uno de estos esenciales le corresponde un marco general de referencia donde 

se concretan los principios pedagógicos y sus pautas orientadoras. La pretensión es 

que dicho modelo educativo guie a nuestros centros en el fomento de las culturas de 

convivencia y aprendizaje que la misión fundacional requiere en cada contexto. Así, 

los esenciales y sus marcos de referencia han de instrumentalizar las principales 

líneas de acción en cuanto al diseño y evolución de la propuesta educativa, el desar 

desarrollo profesional de los educadores, y la evaluación de implementación e 

impacto del modelo. 
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 Metodologias ativas e tecnologias: um caminho na formação docente 

Suzana AMORIM; M. Fernanda C. RICCI,; M. Luiza MEDEIROS;  

Therezinha Coelho de SOUZA 

suzana-amorim@uol.com.br 

Universidade de Vassouras −  Brasil 

 

O uso de Metodologias Ativas no processo de formação docente é tendência nas 

Universidades Brasileiras, principalmente no nível superior (WALL, 2008; GOMES et 

al., 2010). Adotá-las na formação do futuro pedagogo oportuniza construção das 

habilidades e competências para desenvolver práticas pedagógicas apropriadas à 

formação dos aprendentes do século XXI. Apresentar alternativas pedagógicas 

alinhadas com tendências contemporâneas de mediação constitui-se em um duplo 

desafio, pois se devem construir neles dois perfis de protagonismo: um estudantil, com 

discentes; outro docente, seu futuro fazer profissional. Essa questão estrutura-se em 

dois pilares: um se firma por meio de práticas cognitivamente ativas, com 

aprendizagens significativas para o enfrentamento de problemas associados ao 

cotidiano; e o outro, a formação para uma reflexão sobre e para as práticas, sua própria 

como estudante e do docente universitário. Freire (1967) advoga que a passagem da 

consciência transitiva-ingênua para a transitiva-crítica se dá por efeito de um trabalho 

educativo crítico. Consubstanciam-se, nas metodologias ativas, algumas características 

sinalizadas por Barbosa & Moura (2013): a estimulação e participação do discente 

ocorrem em suas dimensões humanas: sensório-motor, afetivo-emocional, mental-

cognitiva; respeito à liberdade de escolha do aluno nos estudos e atividades; apoio e 

destaque à contextualização do conhecimento; considerar a importância do trabalho 

em equipe; estimular uso de múltiplos recursos culturais, científicos, tecnológicos; 

fomentar a socialização do conhecimento e dos resultados obtidos. O curso de 

Pedagogia oferece a disciplina “Educação e Tecnologia”, em que foram apresentadas as 

metodologias ativas PBL, TBL, Gamificação e Sala de aula invertida, registradas em 

Webfólios. Este trabalho está associado ao Projeto “Trajetórias sociais, saberes e 

práticas docentes”, com questionários aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade. A investigação, de natureza qualitativa exploratória descritiva, utilizou 

Enquete online em link de formulário eletrônico, de participação voluntária e anônima. 

Os dados foram analisados a partir das propostas de Bardin (2000). 

Participaram da pesquisa 72% dos acadêmicos da turma. Desses 15% declararam 

que as aulas realizadas nesse aporte metodológico e com ferramentas tecnológicas 

contribuíram na sua formação enquanto docente, enquanto 85% declararam ter 

contribuído muito. Enquanto alunos, a Gamificação foi preferência dos pesquisados, 

com 58%, seguida pelo PBL, com 23%, Sala de aula invertida, com 15% e TBL, com 4%. 

 Esse perfil é semelhante quanto à aplicação dessas metodologias na prática docente, 

havendo alteração pela diminuição das atividades gamificadas, em 53%, e o acréscimo 

do uso do TBL para 20% nos demais. O Webfólio foi avaliado positivamente por 100% 

dos participantes, evidenciando o impacto positivo dessa abordagem de prática 

docente, conduzindo à alteração do Locus dos fazeres do docente para o discente, bem 

como ressignificação do uso de tecnologia na mediação pedagógica. A formação de 

professores deve oportunizar o uso da informática como recurso educacional, 

promovendo ressignificação de sua função pedagógica (Valente, 1993).  Assim, 
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transforma-se o olhar frente à sua responsabilidade no processo de construção do 

conhecimento e do impacto que sua prática na sociedade. Tais medidas fortalecem 

saberes e fazeres docentes e instrumentalizam os acadêmicos em suas práticas futuras. 

 

O estudo do Hebraico na Universidade de Coimbra: paradigma do século de ouro 

das Humanidades 

Sofia Cardetas BEATO 

Universidade de Lisboa − Portugal 

scbeato@hotmail.com 

  

Anterior ao Concílio de Trento foi o ensino de Exegese Bíblica na Universidade 

de Coimbra, a partir de 1537. Apesar de a Bíblia ser estudada em colégios e conventos 

dessa cidade, passou a aplicar-se-lhe um critério diferente universitariamente. Este 

espírito foi induzido das leituras protestante e humanista da Bíblia, pelo que o estudo 

científico dos textos sagrados pelos demais católicos se começou também a fazer à base, 

nomeadamente, das línguas de origem. O cultivo do Hebraico, por se tornar 

indispensável à exegese, foi um notável exemplo de como as Humanidades 

floresceram em Portugal nesta época e contrastava com o facto de esse saber ter estado 

maioritariamente limitado aos judeus até então. 

Em Coimbra, o conhecimento do Hebraico teve grande impulso, como é nosso 

objetivo apresentar, muito graças à reforma universitária de D. João III, com novos 

colégios sob orientação e assistência de mestres graduados, que o ensinavam em 

colaboração com a universidade. Diversos professores jesuítas dedicaram-se ao estudo 

linguístico dos textos bíblicos para a sua compreensão. Sem dúvida que o 

conhecimento que reforçaram, verificável através das fontes que contêm os professores 

contratados e as disciplinas que chegaram a originar, se deveu ao seu ensino, meio de 

destaque da sua ação, e, consequentemente, à disseminação das gramáticas e 

dicionários que produziram. Outros professores, que ingressaram noutras ordens 

religiosas reformadas ou recém-criadas em Trento, foram responsáveis pelo estudo do 

Hebraico em Portugal no século XVI. São exemplos em Coimbra, por vezes 

especialistas neste idioma, Frei Jerónimo de Azambuja, o qual chegou a contestar ao 

Papa Paulo IV a conformidade da Vulgata, anunciada por Trento como edição bíblica 

oficial e substancialmente autêntica, com o texto original, D. Pedro de Figueiró, 

Sebastião Barradas, Cosme de Magalhães, Lucas Veloso. Elaboram vários comentários 

com base na semântica hebraica, são, por isso, chamados às sessões em Trento para 

intervenções em Teologia ou revisões da tradução do texto bíblico e são mestres de 

reconhecida autoridade noutros meios universitários europeus.  

Por várias razões, o declínio do ensino do Hebraico (bem como outras disciplinas 

auxiliares da exegese) e a pobre existência de conhecedores do “idioma santo” no 

século seguinte fez descurar a investigação rigorosa do texto sagrado, 

internacionalmente, não voltando Portugal, que havia disposto, particularmente à 

Companhia de Jesus, o seu apoio na formação qualificada, e a alma mater conimbricensis 

àquele grande fenómeno educativo da modernidade. Pretendemos averiguar esse 

sucesso: se ele se deveu ao método histórico-filológico, de onde provinha a formação 

dos mestres de Hebraico, como a aplicaram e quais os objetivos subjacentes e avaliar a 
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relevância da sua produção científica. Portugal fez do século XVI o século das ciências 

escriturísticas e a necessidade de, nesse sentido, o revisitar é oportuna. 

 

The Distinctive Traits in the Formation of Character in Jesuit Educational 

Institutions 

Samuel BEIRÃO, SJ 

Boston College – USA 

samuelbsj@gmail.com 

 

A well-formed character is a goal at which every human being aims. Different 

cultures and different times might suggest special procedures for becoming a person of 

upright character, but it is of common sense that we all look for and want to become 

trustworthy, reliable, honorable and successful, independently of how these features 

are concretized in each context.  

In Christian culture, the formation of character has as the supreme exemplar the 

person of Jesus Christ. And within Catholic faith, Ignatian spirituality is one of many 

spiritualities and charisms which lead people to be disciples of Jesus. 

The modus parisiensis in which Ignatius of Loyola and his companions were 

educated and the personal relationship with Jesus in which all grew through the 

practice of the Spiritual Exercises were the beacons for the formation of all dimensions 

of the human person.  

The increase in the number of schools during the first years of the Society of Jesus 

led to the need of an official document where the values presented for the formation of 

the character of a student were perennial, in spite of the times and places, and so the 

Ratio Studiorum came to light, in 1599. Then, like today, the center of Jesuit education 

was the formation of the whole person – an ethical way of proceeding that demands 

from the men and women educated in a Jesuit institution not only that they discover 

who they are, but also that they learn how to live a virtuous life toward others and 

make good decisions for the common good of all. By putting into practice values such 

as justice, solidarity, compassion, and hospitality, they are called to become people 

capable of looking for the greater good for others, especially the poor and 

marginalized. 

In a world of great changes, and where it looks like the classical humanities have 

seen their space shrunken, the modus parisiensis in which Ignatius was taught in Paris 

can be of help and hope. It was not merely a way of teaching, but rather and primarily 

a way of living; its goal was not only that of transmitting contents, but the exercitium of 

the whole person and the formation of character. The development of the whole person 

was, for Ignatius, the best way to gain souls to the Lord, which has always been the 

most important mission of the Society of Jesus. 

In this communication, we will approach the formation of character of students 

from Jesuit institutions under the double perspective of virtue ethics and humanism 

and bring to discussion the proper way Jesuits always had to be present in education 

with a method that can be used in every place and age. 
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A geração Z e os processos de ensino e aprendizagem 

Gustavo Severo de BORBA; Isa Mara ALVES; Paula Dal Bó CAMPAGNOLO;  

Sergio Eduardo MARIUCCI 
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Os processos de formação envolvem variáveis como a qualidade do currículo, 

metodologias utilizadas em aula, infraestrutura e espaço físico. Entretanto, a mudança 

na formação se da na prática a partir da interação entre professores e alunos, em um 

ambiente adequado. 
Nesse contextos as instituições Jesuítas, do ensino fundamental ao ensino superior,  

tem sido desafiadas pela chegada de uma nova geração de alunos, denominada 

Geração Z, composta por estudantes nascidos de 1995 até 2010. As características dessa 

geração impactam diretamente nas formas de aprendizagem e de relacionamento e 

compreender estes alunos é fundamental para avançarmos em uma formação de 

qualidade. Nesse sentido desenvolvemos em 2018 uma pesquisa buscando 

compreender suas motivações, formas de interação, quais métodos de aprendizagem 

preferem, o que os motiva e em quais problemas sociais eles atuam ativamente. 

A pesquisa foi respondida por 2000 estudantes, tendo 1466 respostas validas. A 

partir dos resultados pudemos perceber alguns elementos norteadores para nossa ação 

enquanto educadores. Abaixo os principais resultados: 

Participação em grupo: a maioria dos respondentes destaca que o principal papel 

que assume em grupo é o de realizador (79,7%) em segundo lugar vem a atividade de 

reflexão (66%), relacionamento (62,1%) e liderança(60,8%). 

Métodos de aprendizagem: dentre os métodos de aprendizagem os alunos 

destacam como efetivo o linguístico (53,7%), intrapessoal (46,6%) e sinestésico (45,8%) 

Recompensas: recompensas tangíveis, como a nota, são relevantes, mas não 

possuem destaque. Os alunos relatam que se sentem recompensados quando veem os 

frutos do seu trabalho (89,4%) ou percebem que algo funcionou por sua ação (88,7%) 

ou ainda quando percebem crescimento pessoal e profissional (86,3%).  

Questões sociais: as questões sociais com as quais os alunos mais se preocupam, e 

participam ativamente estão relacionadas a educação, desenvolvimento dos jovens, 

direitos das mulheres e direito dos gays. 

Métodos de comunicação: embora o uso de aplicativos de mensagem instantânea 

seja frequente (64,9% disse que prefere este método), a forma preferida de interação é 

através de conversas presenciais (82,8%). O uso de email (30,6%), mensagens de texto 

(29,2%) e telefone (20,5%) é bastante restrito. 

Quais mídias prefere para aprender: a maioria dos alunos (75,7%) relatou utilizar 

o Youtube como fonte para obtenção de novos conhecimentos, seguido de pinboards 

(58%). 

Quais as características pessoais que você percebe em sua geração: esta geração 

se percebe como leal (76,3%), curiosa (66,8%), responsável (67,1%) e autênticos (50,6%).  

As características com menor aderência são oportunista (20,8%), conservador (17,7%) 

Estilos de aprendizagem: a maioria dos alunos diz que a abordagem mais 

presente em seu processo de aprendizagem é o uso da lógica (75,5%). A seguir vem a 

compreensão da aprendizagem pela experiência (59,8%) e pela prática (59,7%). 
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A partir destes dados e de outras correlações possíveis podemos compreender 

melhor os interesses e formas de aprendizagem destes alunos, buscando adaptações na 

nossa ação como professores, para ampliar o engajamento a partir de suas 

características e interesses. Este processo de construção é fundamental para que nossas 

salas de aula sejam efetivamente espaços ativos na construção coletiva do 

conhecimento. 

 

O papel das competências transversais na formação humanista 

Gustavo Severo de BORBA; Isa Mara ALVES; Paula Dal Bó CAMPAGNOLO;  

Sergio Eduardo MARIUCCI 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Brasil 

gborba@unisinos.br 
 

A compreensão de que devemos desenvolver em nossos estudantes competências 

transversais vem se consolidando ao longo do tempo, a partir da compreensão de 

formação integral, para além das profissões. SCOTT (2015) analisou uma série de 

estudos (McLoughlin; Lee, 2008; Dede, 2010; Salas Pilco, 2013; Delors et al., 1996; 

Wagner, 2010; entre outros), além de projetos internacionais, como o The Assessment 

and Teaching of 21st Century e a Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) buscando 

mapear as competências do século XXI. Outro estudo que busca consolidar esta 

discussão teórica é o Towards Defining 21st Century Competencies for Ontario (2016). 

Nesse trabalho, os autores mapearam estudos canadenses (18 estudos) e internacionais 

(7), identificando 30 competências.  

A partir destes estudos e das características da formação humanista de uma 

Universidade Jesuíta propomos 11 competências para o perfil do egresso,  as quais 

estão sendo implementadas nos currículos da instituição. São elas: 

1. Responsabilidade socioambiental - exercer suas atribuições profissionais segundo 

os princípios da formação humanística, social e ambiental; 

2. Formação cultural - reconhecer as experiências culturais como possibilidades de 

formação ético-estética, numa perspectiva integral; 

3. Senso crítico-reflexivo para a resolução de problemas - analisar os fenômenos 

socioculturais, em suas dimensões local e global, a fim de identificar problemas e 

propor soluções adequadas em cenários complexos; 

4. Pensamento computacional - resolver diferentes tipos de problemas, utilizando 

conceitos e fundamentos da computação em articulação com o pensamento humano 

para ampliar o potencial inventivo, a capacidade de raciocínio e a habilidade de pensar 

abstratamente em diversos níveis, independente das tecnologias empregadas; 

5. Atitude empreendedora - propor ações empreendedoras que estejam de acordo 

com uma perspectiva responsável, que valorizem a pessoa humana em diferentes 

contextos socioculturais e o meio ambiente, assumindo atitude de protagonismo e 

colaboração com as comunidades envolvidas; 

6. Comunicação - comunicar-se através de diferentes linguagens (verbal e não 

verbal, gestual, corporal, sonora, visual, gráfica, audiovisual), tendo em vista a 

potencialização de habilidades expressivas e estéticas; 
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7. Pensamento projetual - mobilizar competências de diferentes áreas de 

conhecimento, em uma perspectiva sistêmica e transdisciplinar, através de processos 

imaginativos, criativos e inventivos a fim de agregar valor à sociedade; 

8. Colaboração - interagir de modo proativo e solidário, de modo a construir 

coletivamente soluções para problemas das comunidades, em distintos contextos 

socioculturais; 

9. Liderança – liderar de forma proativa e colaborativa, definindo estratégias e 

construindo consenso nos grupos; 

10. Autonomia e autogestão do conhecimento - gerir seu processo de apropriação e 

produção de conhecimento com autonomia e continuidade, estabelecendo objetivos de 

aprendizagem de curto, médio e longo prazo; 

11. Atitude inclusiva – estar aberto positivamente e atento às diferenças de classe, 

étnicas, de gênero, religiosas, bem como atento às especificidades sensoriais, cognitivas 

e motoras constitutivas da pessoa humana para, em uma atitude de inclusão, lutar por 

igualdade de acesso e de permanência de todos em todos os espaços. 

Nosso objetivo  é apresentar como estas competências estão sendo implementadas e 

transformando o perfil dos nossos alunos. 

 

The impact of learning spaces in student engagement 

Gustavo Severo de BORBA; Isa Mara ALVES; Paula Dal Bó CAMPAGNOLO;  

Sergio Eduardo MARIUCCI 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Brasil 
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We report here a study conducted in Brazil to explore the importance of 

encouraging student engagement and the new roles of teachers and students in a 

changed context. We sought to assess the impact of the physical space on the teaching 

and learning process, taking into account the perspective of students. 

The research for this study followed an experience-based design model (Cain, 

1998; Bate & Robert, 2006). We sought to investigate the daily experience of people in 

real situations by identifying and assessing the impact of the infrastructure and layout 

of the rooms on the actions of students and teachers during classes. We used a mixed-

method approach for this study, and the quantitative (survey) and qualitative (group 

interviews) steps of the data collection occurred concurrently. We organized our 

findings as following: 

1. Factors Promoting Engagement in the Classroom. Physical space can facilitate 

learning, but the teacher's actions are determinant in order to amplify the learning 

process. Student comments included:  "I really believe that it depends on the teacher. I, 

at least, have teachers who inspire me a lot and awaken my desire to engage more in 

learning." "The teacher has to encourage and provoke the class." 

2. The Impact of Physical Space on Student Engagement. The quantitative data 

has shown that the mean score of the classroom space adequacy component was 4.17 

(max = 5), and it was positively associated with the component related to academic 

engagement. Student comments from the focus groups reinforce this finding. For 

example, "I think that besides the person... the physical space also influences us." “The 

space could be a bottleneck for the interaction between professors and students.” In a 
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traditional classroom (teacher-centered class, with students in rows) “Both the student 

and the teacher would not be happy, and the class would be limited.” In this context, 

simple elements, such as the movable classroom chairs, emerged as important elements 

in the classroom; and the students’ responses affirm this perception. 

3. The Contribution of the Current Classroom Model to Increase Student-

Student and Student-Faculty Interaction. Concerning the questions related to 

interactive activities, a significant majority of the students reported that they frequently 

(2 to 3 times a month) worked in small groups (67.1%), asked questions during class 

(76,9%), contributed to the discussion in the class (63.3%), helped classmates to 

understand concepts, and that the professor talked to the groups during class (81.0%). 

The analysis of the qualitative research, when students were questioned about the 

elements of the room that assisted in providing better interaction, they referred to the 

office chairs and whiteboard walls. 

Conclusion. We believe that it is important to highlight physical space as a 

contributing factor to student engagement. When we apply this perspective to 

classroom space, we seek by design to contribute to a learning experience between 

students and professor. The results suggest that the physical space can assist in the 

connection, movement, and fluidity of the collective knowledge construction process.  

 

O desafio de educar em meio ao caos − uma abordagem Freireana e Buberiana de 

uma educação para o diálogo 

Angela do Céu Ubaiara BRITO; Andressa Fabiany Santiago de SOUZA; Laryssa 

Carolyne Maciel de OLIVEIRA 

Universidade do estado do Amapá (UEAP) – Brasil 

fabianysantiago.ap@gmail.com 

  

O objetivo desse trabalho é discorrer através da relevância das relações como 

mediadora em uma realidade marcada pelo caos, através das abordagens de Paulo 

Freire e Martin Buber de uma educação para o diálogo que, vê o ser de forma integral, 

valorizando seu caminhar, sua realidade, com o norte humanista, em defesa da paz, 

através do dialogo transformando essa realidade pela educação. O encontro entre os 

autores se dá em uma educação humanista, com valores religiosos que possa agir 

nessas localidades onde a violência, abandono, preconceito tomam conta daqueles 

alunos. Busca clarificar suas perspectivas, seus sonhos, que se distanciam em meio a 

tanta barbárie. Um educar transformador, um educador transformador, a relação 

professor-aluno como fundamental nesse processo. Abordando, ademais, acerca das 

políticas públicas que negligenciam ambientes “não prósperos” pela visão 

tradicionalista de que alunos bons são os que apenas apresentam bons resultados, 

ignorando o caminhar desse educando. Em uma realidade caótica, onde os jovens são 

marcados por violência, onde se há alta taxa de evasão, o olhar nessa esfera se torna 

distante. O educar não é uma segue um caminho impar, toda essa comunidade é capaz 

de agir nessas disparidades, através da abordagem de Freire e Buber, que também 

viveram épocas de intransigências, e utilizaram de sua educação dialógica em defesa 

da paz, se apresenta a educação humanística como intervenção. A metodologia 

utilizada foi pesquisa bibliográfica que possibilitou reunir dados para o alicerce e 

consumação da investigação  
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No seu último livro, Retrotopia, Zygmunt Bauman, o pai do conceito de 

“modernidade líquida”, compara os desafios políticos actuais aos desafios que se 

colocavam aos ingleses no tempo de Thomas Hobbes. Para Bauman, a intranquilidade 

política, a insegurança e o medo que aquele humanista cristão do século XVII propõe 

remediar com a erecção do Estado-Leviatã, são os mesmos que caracterizam hoje o 

estado de espírito dos nossos contemporâneos. 

Esta comunicação pretende explorar esse paralelismo histórico no âmbito da 

política educativa. O objectivo é restituir a política educativa que Hobbes pensava ser a 

melhor para a sua época para reflectir a partir dela sobre as opções mais adequadas ao 

nosso tempo, segundo o método da teoria política historicamente informada. De facto, 

Hobbes deixou-nos, nomeadamente no Leviatã, várias indicações sobre o que lhe 

parecia ser a melhor política educativa para uma Inglaterra cujas instituições políticas 

(Rei, Parlamento etc.) gozavam de pouca credibilidade junto dos cidadãos e onde a 

acção terrorista de seitas religiosas assustava a população. Pensando neste contexto 

específico, Hobbes examinou quais os melhores critérios para definir as matérias a 

incluir na formação das novas gerações; bem como, que cuidados ter na selecção dos 

docentes; ou ainda, que tipo de formação política dar aos jovens. Tudo temas que 

parecem hoje de grande pertinência e interesse. 

Desde o Iluminismo que alguma literatura secundária sobre Hobbes o apresenta 

como um pessimista antropológico e um teórico político egoísta e violento. Mas os 

trabalhos recentes sobre os seus textos exigem que se substitua a imagem do arauto do 

poder arbitrário pela do autor de uma filosofia política desenhada para, numa época de 

crise e de violência, restabelecer a paz civil e tornar possível uma vida social tranquila e 

confortável. É à luz dessa segunda leitura de Hobbes que se torna pertinente uma 

reflexão sobre política educativa para hoje. 

 

Educar para antecipar futuros possíveis 

Carlos CARNEIRO, SJ  
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No mundo global em permanente mudança assistimos a uma transformação veloz 

de toda a realidade e muito particularmente da realidade humana. O ser humano 

assume-se como um ser em constante e irreversível processo de mudança. No entanto, 

um olhar mais profundo derivado de ponto de vista filosófico, psicológico e religioso 

descobre que o ser humano não mudou proporcionalmente. O ser humano em 

mudança, deseja simultaneamente, assumir-se como um ser em permanência. 

Permanece idêntico e sofre. Sofre de uma vontade enorme de saber e de dominar, sofre 
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da necessidade de se afirmar frente a um mundo que tanto depende de si como o trata 

como estranho e lhe mostra o seu atraso ou incapacidade de saber acompanhar as 

constates novidades e oportunidades. 

O ser humano sofre hoje de ausência (num mundo de inúmeras presenças); sofre 

de ausência de estrutura e de síntese; sofre de finitude e de parcialidade. Procura rumo 

e sentido.  

Por isso, ao educador de hoje não basta nem um manual de instruções nem o 

trunfo de uma tese iluminada. A arte de educar pede uma desconstrução do próprio 

educador que se situa no mundo actual como um “guardião” de um legado intelectual, 

técnico e livresco que não pode trair e, ao mesmo tempo, como um “artífice” humilde 

ao serviço de um novo e arriscado paradigma. A decisão difícil de quem quer preparar 

o futuro não está na escolha entre as ciências e as artes ou as letras. A acutilância está 

na pertinência de encontrar uma escola que se propõe ser uma casa-projecto que 

“trabalha internamente “ o ser humano unificando-o num mundo disperso, 

valorizando-o num mundo relativizado, espiritualizando-o num mundo secularizado, 

ávido de novas espiritualidades de lazer e de uma híper e autonómica consciência 

pessoal.  

Na busca de um novo primado para o ser humano, o futuro antecipa-se e vem á 

procura de educadores “artistas” que não desistem de traçar novos edifícios humanos 

que de forma harmónica incluam o natural e o cultural, o público e o privado, o 

particular e o universal, o afectivo e o racional, o laico e o religioso, o ético e o estético.  

A educação pode arriscar e antecipar futuros possíveis, não para os controlar, 

atrasar ou impedir numa nostalgia estéril de um passado mítico mas para os 

mergulhar no fluxo evolutivo que fez do ser humano, ainda que tantas vezes disperso, 

um ser transfigurador do mundo que não existe para lhe ser adverso ou estranho.  

Os que foram “esculpidos” num projecto cristão humanista sabem que não se 

prepararam para o olimpo de um “lugar ao sol” mas que se capacitaram para entrarem 

no “teatro” do mundo que os espera um modelo íntegro de vida e um testemunho 

exemplar ao serviço do bem comum.  

 

Formative Education: the Humanist Roots of Jesuit Education and Its Ethical Reach 

Today 
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Boston College − USA 
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Formative education and humanist roots are certainly tenets of Jesuit education.  

Today, a variety of expressions such as formation, cura personalis, Jesuit paideia, 

general education, Jesuit education, magis, Ignatian pedagogy, and the very same 

“formative education”, as being adopted, used, communicated, or claimed in a 

cornucopia of circumstances within Jesuit educational institutions, have conspired to 

create some confusion around what to form students has meant for the Jesuit in the 

past, and means today. This is especially true, as the theoretical connection between 

formative education and humanism that marked Jesuit history has been more and 

more fallen into the shade. But, in order to foster formative education as a tenet of the 

Jesuit identity for a higher education institution today, and translate into successful 
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practices, the meaning of formative education and its connection to humanistic culture 

has to be illuminated.  

This point is so crucial that a mere historiographical path would end up with 

being largely unsatisfactory. The very practical need for current practices to be 

illuminated by a clear theoretical grasp of their conceptual backgrounds is so strong, 

that tracking historical facts about how humanist practices were adopted in the 

colleges of the Society of Jesus over time as means to pursue students’ formation 

would not provide much for sake of their orientation and direction. In one case, it 

would be like reminding and warning about the inadequacy or even shallowness of 

today practices with the respect to the past. In another one, it would be like shoveling a 

gap between past and present, by showing the inapplicability of practices that were 

born under circumstances and paradigms that have changed and cannot be repeated 

today. Or, in another case, the argument could end up with a consolatory “same old, 

same old” fruitless impression.  

Moreover, the relation between formative education and humanism is so tight 

that the current crisis investing institutions devoted to liberal arts, the role of the 

humanities for higher education and society at large, the technological development 

that prompted and focused the debate on post-human condition, cannot be overlooked, 

as it would be the case through an account of historical facts and connections. 

If Jesuit universities vindicate their position in the higher education panorama as 

a place for formative education, the questions should be raised about how such a 

model is enrooted into the humanist paradigm; what is the essence of such a paradigm; 

and finally, whether and how does it make sense for Jesuit institutions to be humanist 

today.  This is why a theoretical approach is required, an approach that might inquire 

into the raisons d’être of formative education, humanistic philosophy of education, and 

the very same mission of Jesuit educational institutions today.  

In this presentation, I will propose what the interconnections between 

humanism, formative education, and Jesuit pedagogy are, and locate such 

interconnections in the broader picture of a cultural crisis, which is the one we have 

been living so far. As for any crisis of this kind, old paradigms are under the stress of 

multiple challenges, social imaginary and practices are questioned, and the conversion 

toward patterns of identity is a most compelling temptation, where social institutions 

tend to find shelter. But in such a research, new paradigms are germinating, which will 

shape the way our societies will develop in their future forms. Thinking that paradigm 

shifts are purely revolutionary is a mistake, that Kuhn himself warned people about.  

This can be said also about formative education as a tenet of a Jesuit university 

today. But to discover why, we need first to ask an apparently titanic question: what is 

the essence of humanism? 

 

António Vieira nos atuais programas do ensino de Português 

Adriano Milho CORDEIRO  

Universidade de Coimbra − Portugal 

adrianomilhocordeiro@gmail.com 

  

A obra de Vieira resistiu a todas as reformas curriculares dos últimos quarenta e 

cinco anos. O seu exemplo de vida, o seu humanismo, a sua eloquência, intenção 
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persuasiva e exemplaridade, crítica social e alegoria, continuam a motivar os jovens 

portugueses quer do ensino secundário regular quer profissional. A razão desse 

fenómeno no mundo hodierno não ocorre por acaso. Disso daremos conta. 

 

Aleatoriedade na Infância: Raciocínio Probabilístico em um mundo de 

incertezas 

Michel da COSTA; Elisabeth dos Santos TAVARES;  Maria Elisabette B. Brito PRADO; 

Angélica Fontoura SILVA; Patrícia Rodrigues Carvalho dos REIS 

Universidade Metropolitana de Santos  ( UNIMES)  −  Universidade Anhanguera  

de São Paulo (UNIAN)  −  Brasil 

michel.costa@unimes.br; elisabeth.tavares@unimes.br; 

bette.prado@gmail.com; angelfontoura@uol.com.br; patriciarcreis@gmail.com 

 

Trata-se de uma pesquisa motivada pelo atual mundo globalizado e suas 

incertezas, evidenciadas por Morin, bem como, suas constantes mudanças que requer 

do cidadão o espírito crítico e consciente, dessa forma a investigação teve como 

objetivo compreender aspectos das concepções infantis acerca do raciocínio 

probabilístico, no qual realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa. Para 

instrumentos metodológicos, utilizamos entrevistas semiestruturadas com trinta 

alunos dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, com idade de 6 a 8 anos, de 

uma escola pública no Brasil. Tomamos como referências alguns pesquisadores: 

Batanero, Gal, Coutinho, Lopes, entre outros, além de documentos oficiais. Procuramos 

nos alunos elementos que descrevam quais noções concernentes aos conceitos de 

estatística e probabilidade, bem como interpretações baseadas em suas respostas acerca 

da aleatoriedade e chance dos fatos ocorrerem ou não. No desenvolvimento das três 

sessões foi possível verificarmos a compreensão ao associarem a palavra probabilidade 

à situação do próprio cotidiano, inclusive o termo probabilidade no ambiente não 

escolar, bem como suas concepções acerca de aleatoriedade, probabilidade e chance em 

experimentos de sorteios. Dentre as conclusões ressaltamos que os alunos apresentam 

ideias pertinentes relacionadas ao campo semântico da probabilidade, tais como, 

eventos possíveis, impossíveis, pouco provável. Eles demonstram com esse fato 

evidências da relevância social deste conteúdo, e, portanto cabe à escola propiciar o 

aprendizado de forma adequada ao nível cognitivo e faixa etária. 

 

Do ideal de jovens brasileiros educados em escolas, fundadas no humanismo cristão 

Judite Maria Zamith CRUZ; Marly COSTA 

Universidade do Minho – Portugal 

Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Maranhão −  Brasil 

juditezc@ie.uminho.pt 

 

Constatado o enraizamento no Brasil de Escolas de Campo, fundadas pela 

Companhia de Jesus, foi na região maranhense que se teve o objetivo de utilizar 

“técnicas para se estabelecerem comparações” (Strauss & Corbin, 1990, pp. 77-81, pp. 

84-91) entre os textos mistos (Rose, 2005), orais, visuais e escritos, de estudantes da 5ª 

série do ensino fundamental, numa Escola Família Agrícola. Com o alvo de 
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compreender como encaram o seu projeto de vida, na Educação de Alternância, o 

contexto (de linguagem) propiciou o “questionamento de dados” (Strauss & Corbin, 

1990, pp. 77-81), na sequência de uma ação que visava a formação de carácter, inicial à 

Investigação-Ação. No modelo mixed methods research (grounded theory, métodos 

biográficos e etnográficos), na “codificação aberta” (pp. 61-74) do “fenómeno (de 

insucesso)” (p. 38) se introduz uma afirmação, que o identifica com uma questão de 

investigação: motivações? O enquadramento teórico se estendeu a noções de 

“dificuldades escolares” (Albandea, 2019) e de “resiliência” (Olano, 2019), em dois 

sistemas de autorregulação, para duas imagens de si: “eu obrigatório” (o realizado 

agora para atingir algo mais tarde) e “eu ideal” (Higgins et al., 1994, p. 276). No 

despertar de “sensibilidade teórica” (Strauss & Corbin, 1990, pp. 41-47) se efetuou uma 

“análise de palavras, frases, parágrafos” (pp. 81-84); e se usaram as suprarreferidas 

“técnicas”, no “vaivém” entre fenómenos: “bandeira vermelha” (pp. 91-93), 

relacionado com tabus culturais, sem se colocarem diretamente certas perguntas; e 

comparação de fenómenos próximos (p. 88), comuns na idade, género ou repetência 

escolar; e (3) comparação de fenómenos distantes (pp. 90-91), como formas de vida em 

casa e na escola. Analisaram-se dados/textos, na dimensão trajeto passado-desejo futuro, 

no código “eu ideal”, separadas ambições e profissões. Junto delas, levou-nos a três 

subcódigos a posteriori: algo bom para pais, amiga/os e para si mesma. Comparado com 

rapazes, estes materializam ambições económicas. Na profissão, todos destacam o 

almejado estatuto superior ainda que irrealista. No código mudança, no subgrupo 

feminino, são três os subcódigos, para a expressão A minha vida mudou. Algumas coisas 

estão diferentes...: aspeto físico; personalidade; e amizades. No subgrupo masculino, a 

diferença sublinhou-se num quarto subcódigo: transição e admissão na EFA. Uma frase 

direta foi completada: Escreva a ocasião que você nunca mais esqueceu... Pontuaram-se dois 

subcódigos de grupo: interações em dias de aniversário e transição de ano. Eles 

também aludem a dias de mãe e de pai, mas salientam-se outros subcódigos: acidente, 

namoro rejeitado, luto e brincadeira. No código sentimento de solidão, os participantes 

responderam, sem divergirem a Eu me sinto sozinha/o, quando… Foram relatadas brigas 

e tristezas, se bem que a circunstância de solidão inevitável seja o afastamento de pais, 

quebrada a proximidade física ou afetuosa. Por último, fixado o privado, para a frase 

Quando eu estou sozinha/o, eu…, elas preenchem mais o isolamento dentro do lar, 

arrumando-o, organizando os pertences, cozinhando, divertindo-se ou dormindo. Há 

quem se diga entediada, enquanto eles frequentem casas de amigos, ausentando-se 

mais, vincado o local, a minha casa. Enfatizados valores humanos e sociais, se virá a 

dialogar no contexto agrícola e familiar, com docentes e pais, para a triangulação de 

dados. 

  

Ser humano: ser corpo em transformação divina na relação educativa 

Paulo DUARTE, SJ 

Casa da Torre − Centro de Espiritualidade e Cultura − Portugal 

pauloduarte.sj@gmail.com 

 

Com os inícios dos estudos fenomenológicos no séc. XX, começa-se a dar mais 

atenção à dimensão corporal do ser humano. O estudo do corpo abre novas perspectivas 

na concepção do próprio ser humano: afastando uma visão de dualismo antropológico 
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de corpo-alma, o ser humano, mais que ter um corpo, é corpo. Assim, o estudo do corpo 

na pedagogia é fundamental para compreender como o aluno sai de uma rigidez de 

aprendizagem, para uma mobilidade na aquisição de conhecimentos desde 

integralidade do seu ser pessoa. 

Para o modo de abordagem desde o corpo na pedagogia, as dimensões espiritual e 

teológica estão intimamente ligadas à aprendizagem. Tendo como base estudos bíblicos 

e de espiritualidade, em particular inaciana, integrar a totalidade do ser humano no 

projecto educativo, promove o encontro de inter-relação dinâmica entre educador e 

aluno no conhecimento e na liberdade, convidando à descoberta da vontade de Deus na 

promoção de um mundo mais justo e solidário, ampliando-se o corpo individual em 

corpo-comunidade.   

 

A arte na formação de profissionais de Turismo e Serviço Social 

Alexandra ESTEVES; Daniela MONTEIRO 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

apesteves@braga.ucp.pt; dmonteiro@braga.ucp.pt 

 

Nesta proposta de comunicação pretende-se dissertar sobre o contributo da 

arte, da cultura e do património móvel e imóvel para uma educação inclusiva. Neste 

estudo iremos apresentar um projeto, cujas diferentes etapas já se encontram definidas: 

apresentação de um programa de formação para dois públicos específicos: para 

estudantes de Serviço Social e Assistentes Sociais (com a possibilidade de integrar 

outros estudantes e profissionais de áreas afins como Educadores Sociais e Animadores 

Sociais, entre outros), cujo objetivo será, através da arte, da cultura e do património 

desenvolver o sentido crítico e educar a análise sob o ponto de vista da estética e da 

arte, de modo a conseguirem, através da interpretação artística chegarem aos 

problemas sociais; − estudantes e profissionais das áreas do Turismo, Filosofia e da 

História, que trabalham no setor e que necessitam de aprofundar os seus 

conhecimentos nas áreas da cultura, da arte e do património e de os adaptar a públicos 

específicos e em situação de vulnerabilidade. Posteriormente, terminadas as formações, 

procedemos à elaboração de instrumentos que visem a recolha de dados sobre o 

impacto das mesmas. Deste modo, estamos a atuar a dois níveis: na formação de 

recursos humanos e na aquisição de dados que nos possibilitarão obter informação 

sobre a qual vamos refletir cientificamente, contribuindo para o conhecimento na área 

do Turismo Cultural Inclusivo. 

Assim, nesta fase dos trabalhos, pretendemos apresentar a fundamentação 

teórica do nosso projeto, que será colocado em prática na cidade de Braga, na 

Universidade Católica Portuguesa, com a colaboração dos cursos de Serviço Social e 

Turismo, bem como dos seus respetivos alunos.  

  

A actualidade do pensamento político de Francisco Suárez 

Carla Margarida EVA 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

c.margarida@icloud.com 
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A comunicação pretende analisar o contributo do Doctor Eximius e da Pedagogia 

Inaciana para o nascimento do Direito Internacional Moderno e dos Direitos Humanos 

 

In Splendore Lucis Vestrae: Reflexões sobre a Verdade e a Universidade a partir de 

R. Rorty e B. Lonergan 

Artur Ilharco GALVÃO, 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

aigalvao.facfil@gmail.com 

  

Há 21 anos o Papa João Paulo II escrevia na sua encíclica Fides et Ratio:  
 [...] Mais recentemente, ganharam relevo diversas doutrinas que tendem a 

desvalorizar até mesmo aquelas verdades que o homem estava certo de ter 

alcançado. A legítima pluralidade de posições cedeu o lugar a um pluralismo 

indefinido, fundado no pressuposto de que todas as posições são equivalentes: 

trata-se de um dos sintomas mais difusos, no contexto atual, de desconfiança na 

verdade. [...] Como consequência, despontaram, não só em alguns filósofos mas 

no homem contemporâneo em geral, atitudes de desconfiança generalizada 

quanto aos grandes recursos cognoscitivos do ser humano. (§5) 

Estas palavras mantêm a sua pertinência e atualidade. O fenómeno da 

desconfiança da verdade está a amplificar-se e a contaminar áreas que, durante algum 

tempo, lhe pareciam estar, pelo menos parcialmente, imunes (academia, ciência e 

política). Porém, para usar a linguagem de J. Baudrillard, o mundo dos simulacros está 

em vias de triunfar e, com ele, a crescente incapacidade de distinguir entre as ficções 

por nós produzidas e a realidade. As primeiras tornam-se cada vez mais reais; a 

segunda, desprezível ou castradora dos nossos desejos, projetos e ambições, deve ser 

condenada e abandonada. Se tradicionalmente esta ideia seria pensada como absurda e 

objetivamente negativa, encontramo-nos numa fase onde a aceitação da sua promessa 

começa a ser apresentada em cores mais brilhantes. Por exemplo, J. Gordon, no seu 

artigo “Is Everything Wrestling?”, argumenta não só que tudo se está a transformar 

num espetáculo, como abre a possibilidade de abraçarmos este admirável mundo novo 

ao perguntar: ‘E... porque não?’ 

A Universidade tem sido, desde a sua fundação, um dos locais privilegiados de 

procura, conservação e defesa da verdade. Muitas universidades inscreveram a palavra 

verdade nos seus brasões (p.e. Harvard, Yale e a própria UCP) e fizeram dela o grande 

objetivo das suas pesquisas. Hoje outros valores e objetivos entram em jogo e colocam 

em causa este objetivo tradicional, seja pelo facto de se entender que a universidade é o 

local onde as ‘guerras sociais’ devam ser travadas, seja pelo ressurgimento de teorias, 

há muito abandonadas (ex. Terra plana), e cujos objetivos não são a procura do 

conhecimento, mas a dissolução da confiança nos processos de conhecimento.  

Partindo, das reflexões de R. Rorty e B. Lonergan acerca da verdade e da 

educação, proponho-me analisar algumas das relações existentes entre verdade e 

universidade. Para tal, começarei por responder sucintamente às seguintes questões: 

(a) o ser humano deseja conhecer?; (b) o ser humano deseja a verdade?; (c) há lugar 

para a verdade na universidade? De seguida, defenderei que a aspiração da verdade é 

uma das marcas da humanidade e, por isso, central a qualquer projeto educativo e a 

qualquer sociedade organizada. Finalmente, analisarei, de modo sucinto, como o 
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Paradigma Pedagógico Inaciano ajuda a concretizar o valor da verdade na comunidade 

educativa, particularmente, no ensino universitário.  

 

Formação de professores de Língua Portuguesa: (ex)tensões entre a tradição 

gramatical e teorias linguísticas em projetos de estágio de docência 

Maitê Moraes GIL 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias do Rio Grande do Sul  −  Brasil 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

maitegil11@gmail.com 

 

Este estudo apresenta uma pesquisa qualitativa com grupo focal, da qual 

participaram quatro alunas de um curso de Licenciatura em Letras (Língua 

Portuguesa) de uma universidade federal brasileira. O seu objetivo é investigar o 

trabalho com as formas linguísticas proposto por professoras em formação inicial em 

seus projetos de estágio de docência. Diante disso, a questão a ser respondida é: como 

as participantes da pesquisa entendem e propõem o trabalho com as formas 

linguísticas em seus projetos de estágio de docência?  

O posicionamento teórico adotado parte do paradigma do professor reflexivo 

(alinhado ao paradigma da aprendizagem na educação profissional) em um contexto 

de formação inicial (Schön 1995; Pérez Gómez 1995; Nóvoa 2007; Fávero;Tonieto 2010). 

Em relação às abordagens de trabalho com as formas linguísticas, consideramos o 

contraste entre a “reflexão linguística” e o “ensino de gramática”. Enquanto, na 

primeira, a língua é compreendida como um sistema estruturado e dinâmico, 

baseando-se em estudos de descrição linguística e gramáticas; na segunda, há uma 

concepção de língua como um código fechado e imutável, a qual se baseia fortemente 

na Gramática Tradicional (Mendonça 2006; Simões et al. 2012; Gil; González 2017). 

Como percurso metodológioco, foi realizada observação participante (Flick 2009a) ao 

longo das aulas presenciais da disciplina de Estágio de Docência de Português 1, além 

de encontros com o grupo focal (Barbour 2009; Flick 2009b) de avaliação conjunta do 

pré-projeto e do projeto final elaborado pelas participantes, especialmente das tarefas 

cujo foco era o trabalho com as formas linguísticas. Os encontros foram gravados em 

áudio e, posteriormente, transcritos. No tratamento dos dados, analisam-se o conteúdo 

temático das interações e os documentos relacionados ao estágio das participantes 

(Bronckart 2007).  

Os resultados indicam propostas de trabalho com as formas linguísticas, 

inicialmente, com predomínio de influências da tradição gramatical e, em um segundo 

momento, uma postura oscilante entre as bases teóricas da gramática tradicional e de 

postulados de teorias linguísticas mais recentes, evidenciando uma tensão entre as 

práticas de “ensino de gramática” e “reflexão linguística” nos projetos de estágio de 

docência das participantes, assim como um distanciamento entre a área de formação 

linguística e a área de formação didática no curso em questão. Os resultados apontam, 

ainda, a importância da realização de intervenções (individualizadas e coletivas) para 

que os professores em formação inicial estabeleçam articulações entre o que estudaram 

ao longo do curso e a sua prática docente e para que se vejam e ajam como 

profissionais reflexivos em tempos de mudança e desafios, como os que vivenciamos. 
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¿Escuelas públicas o privadas? Diatribas actuales en el Settecento italiano. 

Discursos del jesuita Girolamo Lagomarsini... 

Juan María GÓMEZ GÓMEZ 

Universidad de Extremadura – España 

juanmgg@unex.es; juanbraulio1@gmail.com 

   

Las discusiones sobre pedagogía, sobre los métodos y materias objeto de 

enseñanza, han sido una constante a lo largo de los siglos. En este devenir secular, se 

puede coincidir en que desde la Edad Moderna hay hitos fundamentales en pedagogía 

como son el Humanismo o el Siglo de las Luces. También se puede coincidir en que la 

Compañía de Jesús ha ejercido desde su fundación hasta hoy una labor pedagógica 

fundamental, tanto teórica como práctica. 

Precisamente, en el Iluminismo italiano, cuando la moderna pedagogía 

racionalista ilustrada se intenta imponer a los tradicionales sistemas de enseñanza, 

surge en Florencia la figura del jesuita Girolamo Lagomarsini, quien en seis discursos 

defiende el sistema de enseñanza jesuita, sus materias objeto de estudio, sus profesores 

y sus métodos. 

En esta comunicación pretendemos centrarnos en tres de estos discursos, en los 

que realiza una defensa de las escuelas públicas frente a las privadas. A partir de la 

lectura y comentario de los pasajes más significativos de cada discurso podrá 

comprobarse cómo los planteamientos del jesuita Girolamo Lagomarsini gozan de 

actualidad en las diatribas de nuestros días sobre diversos aspectos del sistema público 

o privado de enseñanza. 

  

A pedagogia de Paulo Freire como ferramenta de diálogo inter-religioso e o 

fortalecimento dos Direitos Humanos 

Alonso GONÇALVES 

Universidade Metodista de São Paulo − Brasil 

alonso3134@hotmail.com 

 

O educador brasileiro Paulo Freire é conhecido pela sua pedagogia da esperança. 

Nesse texto que se constitui uma referência em diversas universidades, o autor constrói 

elementos que ajudam a pensar a cotidianidade a partir de bases que favorecem o 

diálogo. Quando Paulo Freire (2011, p. 110) coloca as bases para o diálogo, a principal 

se dá com algo fundamental para a vida, o amor: “Não há diálogo, porém, se não há 

um profundo amor ao mundo e aos homens”. Mesmo que esse seja um elemento de 

condições subjetivas, ele é demonstrado, ou seja, o “fundamento do diálogo, o amor é, 

também, diálogo” (FREIRE, 2011, p. 110). Esse fundamento para o diálogo se dá de 

maneira intensa e aberta, porque “se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo 

os homens, não me é possível o diálogo” (FREIRE, 2011, p. 111). O amor não se dá em 

abstenções, antes ele promove a ação, o agir. Além do amor, uma base fundamental 

para o diálogo, Freire (2011, p. 113) coloca uma outra também, a esperança: “Não 

existe, tampouco, diálogo sem esperança”. Mas essa esperança não se dá no 

imobilismo, na inércia, antes, a esperança é a condição da práxis: “Movo-me na 
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esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero” (FREIRE, 2011, p. 114). Essas 

duas bases, uma vez ligadas, amor e esperança, fundamentam o diálogo para Freire.  

A teóloga Kwok Pui-Lan vem acumulando uma profícua produção teológica, 

dedicando-se a pensar a relação entre pluralismo religioso, diálogo inter-religioso, 

globalização e gênero, dentre outros temas emergentes. Pui-Lan coloca a temática do 

diálogo inter-religioso em estreita relação com os principais temas contemporâneos. 

Em certo sentido, entendemos que a reflexão de Pui-Lan agrega a noção de diálogo em 

Freire. Para Pui-Lan (2015, p. 25), “o diálogo é o encontro entre pessoas de fé viva e não 

entre o cristianismo e outras religiões. Cada um fala como uma pessoa de fé, a partir de 

profundo e firme compromisso com sua fé e tradição”. No diálogo interfé não se 

pretende fazer proselitismo, muito menos converter pessoas ao cristianismo alegando 

de que ele, o cristianismo, é superior às outras religiões (PUI-LAN, 2015, p. 25), antes, 

“o diálogo ajuda a identificar as preocupações comuns e promove a construção de uma 

humanidade mais ampla” (PUI-LAN, 2015, p. 25).  

Assim, entendemos que a contribuição de Freire e Pui-Lan ajudam no processo de 

fundamentar o diálogo inter-religioso. Enquanto Freire coloca os alvos e as condições 

que o fundamentam para um possível diálogo, Pui-Lan contribui com uma leitura 

teológica que abdica da pretensão de ser absoluta no discurso sobre Deus (polidoxia). 

O diálogo acontece quando há um terceiro ponto que o torne possível. Dito de outro 

modo, não há diálogo quando uma das partes, por exemplo, não concebe a dignidade 

humana como um valor em si. Há questões que são prementes na relação entre os seres 

humanos e estes com a natureza (ecologia). Quando as religiões são provocadas a uma 

práxis diante de situações como essas? Entendemos que uma pauta que seja comum às 

religiões, fomentando assim o diálogo entre elas, seria o tema dos Direitos Humanos 

(DH). Embora os DH não sejam “criação de religiões universais”, de maneira direta, há 

uma estreita relação. Com isso, a pedagogia freiriana e a teologia de Pui-Lan 

contribuem para o diálogo inter-religioso tendo como ponto fulcral os DH.  

 

Educar para os direitos humanos e a cultura da paz nos cursos superiores das  

escolas de formação técnica e tecnológica no Brasil: diálogos possíveis,  

limites e transgressões 

Marcos Luis GRAMS 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina − Brasil 

marcos.grams@ifsc.edu.br; marcosgrams@gmail.com.br 

  

O tema da Educação em e para os Direitos Humanos vem sendo gradativamente 

incorporado à sociedade brasileira e, em especial, à educação. Tendo sua primeira 

edição publicada em 2007 e coroando uma longa discussão de quase uma década, o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) cristalizou o 

compromisso com os Direitos Humanos, compreendendo-os como uma construção 

histórica da sociedade civil organizada. Desde então, uma série de esforços vem sendo 

desenvolvidos para que a temática perpasse as ações educativas, especialmente no 

âmbito escolar. Neste sentido destacam-se ações estruturantes como, por exemplo, a 

publicação, em 2012, das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

as quais obrigam, dentre outros aspectos, a inserção do tema na educação básica e, de 

forma transversal, nas matrizes curriculares dos cursos superiores de graduação. No 
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entanto, para além da determinação legal, evidencia-se uma realidade que se desenha 

carregada de desafios, especialmente em tempos de avanço dos radicalismos e 

populismos, centrados no culto aos valores individualistas mediados por tecnologias e 

virtualidades definidas pelo mercado. Estão em xeque as instituições de ensino, 

especialmente no caso da formação de professores. Neste sentido, urge que sejam 

repensados os currículos, produzindo e experimentando práticas efetivamente capazes 

de consolidar os desejados avanços no campo da promoção dos direitos humanos e da 

cultura de paz. O objetivo da presente reflexão é trazer à discussão as possibilidades e 

limites da inserção da educação em direitos humanos e da cultura da paz, como 

transversalidade, nos currículos dos cursos de formação de professores. Para guiar a 

reflexão, apresenta-se um estudo de caso referente a uma experiência desenvolvida, 

entre os anos de 2017 e 2018, em um curso de formação de professores na área das 

ciências exatas, em uma instituição de ensino pertencente à Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, na região sul do Brasil. No diálogo proposto, procura-se 

demonstrar a existência de espaços de possibilidades inseridos, mesmo que com 

alguma ousadia, tanto nos espaços organizacionais e subjetivos que compõe o clima 

escolar, quanto na racionalidade do currículo oficial fragmentado e compartimentado, 

carregado de saberes disciplinares, mormente positivistas. Tem-se, como pano de 

fundo teórico para a presente reflexão, um olhar necessariamente dicotômico: por um 

lado, o conjunto legal e propositivo na educação para os direitos humanos e a cultura 

de paz, concebidos a partir dos ideais de dignidade e universalidade típicos da utopia 

pós-moderna ocidental. Por outro, o que autores como Zygmunt Baumann e Gilles 

Lipovetsky definem como características dos atuais tempos líquidos, com uma 

sociedade hipermoderna, neofílica, cronorreflexível, quase pós-política, puramente 

administrativa, sem grandes projetos sociais, pelo menos no sentido do que 

conhecemos hoje. 

  

Armas de la gramática jesuita frente a la lógica del Brocense: Razones, uso,  

reglas y memoria 

María Luisa HARTO TRUJILLO 

Universidad de Extremadura 

mlharto@unex.es 

 

Tras la publicación de la Minerva sanctiana en 1587, las tesis racionales y lógicas 

empiezan a dominar la gramática europea. Sin embargo, en la Península Ibérica, los 

jesuitas, siguiendo fundamentalmente al Padre Álvares, postulan una enseñanza del 

latín basada más en el uso y la memoria, con el objetivo de conseguir alumnos que 

pudieran realizar composiciones orales y escritas en latín elegante y difundir así la 

doctrina. 

A pesar de sus intentos, a lo largo del XVII, van difundiéndose aspectos de 

gramática racional, por lo cual un jesuita, Juan García de Vargas, publica en 1711 una 

Elucidata Grammatica Latina ad strictam artem redacta, es decir una gramática que 

promete poner luz,  rigurosidad y la base firme del usus y de la auctoritas, frente a la 

ratio lógica sanctiana. 

Esto es evidente, por ejemplo, en un pasaje como este:  
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Consulantur uel pueri ipsi, qui has uerborum distinctiones et classes, seu 

ordines absque dubio, tamquam sibi faciliores utilioresque libenter amplectentur. 

Per tales enim ordines firmius ediscent, quinam casus sint cuiusque ordinis 

uerborum proprii, et quinam ulterius cuilibet uerbo communes. Alioquin absque ea 

uerborum diuisione quomodo certiores fierent, an bene dicatur Succumbo onus, u. 

gr., an Succumbo oneri? (Vargas, Antibrocensis, p. 100) 

Donde Vargas afirma que los alumnos prefieren aprender de memoria usos, reglas 

y clasificaciones, porque eso les aporta mucha más seguridad que la razón y la lógica 

sanctiana. 

Estábamos a inicios del siglo XVIII, el siglo de la luz y de la razón, de manera que 

el intento de este jesuita fue, quizás, desesperado e inútil, pero creemos que no por eso 

fue menos importante en la historia de la gramática latina. 

 

O futuro das Humanidades: alguns contributos da Linguística Cognitiva Aplicada ao 

Ensino da Língua Materna 

Joana JACINTO 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

joanajacinto19@yahoo.com.br 

 

Num tempo como o nosso, marcado pelo declínio das Humanidades ante a 

globalização e o digital, ler e interpretar, escrever e pensar criticamente, apesar de 

imperativos do conhecimento humanístico (Edward Said, 2004), são eventualmente 

postergados nos curricula. Partindo dos dados públicos da prova de exame de 

Português do Ensino Secundário (IAVE/MEd | JNE/MEd, PORDATA) e de um estudo 

de caso, debruçar-nos-emos sobre as competências estruturantes da aprendizagem da 

língua materna dos alunos finalistas do ensino obrigatório. Segundo a PORDATA na 

última década, no final do Ensino Secundário, o aproveitamento médio dos alunos de 

Língua Portuguesa é negativo nas áreas de Leitura e Escrita – em 2008 a média 

nacional foi de 40,7% e em 2018 de 45,2% – mas positivo na área da Leitura e 

Funcionamento da Língua – em 2008 a média foi de 68,7 % e em 2018 de 68, 3% – 

estando em ascenção a área da Escrita – em 2008 a média foi de 57, 1% e em 2018 de 

62,7%.  
O que indica esta variação face aos objectivos do ensino-aprendizagem do 

Português hoje? Como envolver os vários actores na implementação da mudança que 

se impõe? Como compreender e navegar os desafios que a actual conjuntura coloca à 

educação e à pedagogia em geral e ao ensino da língua materna em particular? A nossa 

proposta vai no sentido de uma renovação metodológica ancorada na noção 

psicolinguística de entrenchment (fixação) no quadro teórico da Linguística Cognitiva 

Aplicada. 

Segundo Bybee (2006), as capacidades cognitivas gerais do cérebro humano 

entram em funcionamento basicamente mediante a experiência humana, que é mental 

mas antes de mais corporizada (Johnson 1987). É nesse sentido que postulamos que o 

cérebro humano processa a informação que o mundo dos sentidos lhe transmite 

através de uma organização categorial que opera em termos de traços como a 

identidade, a semelhança e a diferença e mecanismos cognitivos como a metáfora e a 

metonímia, (Lakoff e Johnson 1980). Mas a experiência que ao longo da vida cada um 

mailto:joanajacinto19@yahoo.com.br


 

 56 

vai tendo da linguagem é ainda determinada pela aplicação de capacidades cognitivas 

gerais como a analogia e a abstracção, a rotinização e a automatização, a imitação e a 

emulação (Schmid 2015) ao processamento e armazenamento da informação na 

memória, locus onde os eventos linguísticos são cognitivamente reorganizados ou 

actualizados em contínuo, de acordo com o grau de fixação que lhes está associado e 

que varia consoante a exposição e uso linguísticos. No caso específico do grupo em 

análise, composto por dez alunos do 12.º ano do Ensino Secundário, foram 

implementadas e desenvolvidas, com sucesso, actividades específicas de exercício da 

memória (associação metafórica e metonímica, diferenciação, inferência); a exposição 

sucessiva a vários tipos de propostas (analogia) e o exercício da repetição de propostas 

(rotinização, imitação). Dos resultados obtidos avulta a premência de se 

operacionalizarem as capacidades e mecanismos cognitivos, aplicando-os a actividades 

e exercícios específicos, de desenho tendencialmente individual, em ordem a dotar os 

alunos dos instrumentos necessários ao seu desenvolvimento integral. 

  

Kantian Philosophy as pedagogical orientation 

Sandra Eleonore JOHST 

Hochschule für Philosophie in München − Deutschland  

s.johst@mail.de 

 

As part of the Enlightenment the critical philosophy of Immanuel Kant is in its 

essence a pedagogical project. With his philosophical works and as an academic 

teacher Kant both actively participated in and also critically engaged with the ongoing 

educational enterprise of his time. In the face of Kant's new foundations of moral 

philosophy, a revision took place: the traditional educational goal of happiness was 

replaced by pure morality. Kant's critical philosophy also plays a role in the scientific-

theoretical problems of present-day educational science, when it comes to the question: 

how is education possible as an effect on and production of freedom? 

Kant formulated his transcendental philosophy as a Copernical revolution, 

because he saw himself in the field of metaphysics confronted with the same problem, 

that Copernicus had in the field of astronomy before: How to find universal rules in a 

moving and changing structure. Therefore he changed his point of view from the 

changing objects to the remaining observer. His transcendental philosophy analyzes, 

how we can possibly know objects before we experience them by looking at the subject. 

In his philosophy the center is the I, who is not only receiving the world but creating it.  

Here you have evidence, why the Kantian Philosophy could be a rich resource for 

pedagogical issues. The science of education has to deal with individuals as subjects 

and not as mere objects. In our fast changing reality we need something, that allows us 

to control our possibilities, to be not controlled by them. Something which is truly 

human, something like the causality of freedom. Instead of creating passive objects as 

means to an end, we need to focus on our rational capacity of freedom to set our 

purposes autonomously. Kant showed us with the categorial imperative that to act 

freely is not the same like to act without a law – but according to the law of your 

reason. Setting purposes in the causality of freedom is also structured by a principle 

then. A principle which connects us to the other Is as purposes in itself.  

But who can educate to freedom and how? If you asked Kant, who would be the 
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perfect educator, you might be surprised. In a very cautious way, he attributes this task 

to nature. In terms of humanity's progress, it is more about what nature does 'in and 

with us' (AA VIII, 310) than what we do with our educational methods. But he knows 

somebody, who can transform the theoretical wisdom of nature into practice: The 

teacher of wisdom. His task is to know the natural limits and thereby to regulate our 

cultural progress. Performing his critical lifestyle, Kant gives us an applied example 

not only of how man can live with himself as a paradox but also he acknowledges the 

wisdom of nature and shows how we should live. By the art of the teacher of wisdom, 

theory of nature's wisdom is transformed into human practice and therefore an 

example of freedom is given. 

 

Caminho(s) para Santiago: processos identitários numa Europa em crise? 

Maria de Fátima LAMBERT; Maria João MOREIRA 

Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto 

mariafatimalambert.ese@gmail.com; drmjm3@gmail.com 

 

Entre os muitos peregrinos à Terra Santa, logo nos primeiros séculos da 

Cristandade, contavam-se algumas mulheres. Egéria, de família bastada e originária da 

atual Galiza, que no século IV cumpriu, por quatro vezes, tão árduas viagens, 

registadas na obra Itinerarium (Pellegrinaggio di Egeria in Terrasanta [séc. V DC], Org, N. 

Natalucci e M. Benedetti, Roma, EDB, 1999). Seria quase compulsivo peregrinar, que 

não necessariamente significava caminhar, antes cumprir um itinerário, uma 

deslocação concatenada mediante os meios de transporte convenientes. A peregrinação 

é também uma viagem, onde o crente-viajante se posicionaria no quinto nível, o 

supremo, seguindo Nietzsche em O Viajante e a sua sombra. Nem todos os caminhantes, 

como nem todos os peregrinos, alcançam o destino pelos mesmos itinerários, pois no 

seu íntimo reside o verdadeiro percurso: a espiritualidade caminhada, ascensão 

deliberada, resiliente, até um despojamento significativo. Ainda que certos trajetos 

fossem comuns, em grupos de diferentes épocas, o traçado admitia variantes 

consignadas e firmadas. À semelhança dos primitivos peregrinos à Terra Santa, cada 

um aplicava a sua intimidade e silêncio a um tal escopo de vida. Eram impulsionados 

pela fé, pela partilha em comunidades específicas. Cada vivência subjetiva estava 

eivada por circunstâncias diferenciadoras, comungando numa convicção transponível, 

sem fronteiras, em prol de um mundo mais humanizado: o Caminho de Santiago é 

emblemático. 

A identidade europeia é uma questão em aberto, a que não é alheia a crise 

resultante da perda de influência política, económica e militar que o continente 

europeu conheceu nas últimas décadas. Já Edmund Husserl, numa conferência em 3 

maio de 1933, alertava para a crise plural de valores que iria degenerar não somente 

em território europeu. Em 1935, Husserl profere em Viena, a 7 maio no Kulturbund, a 

conferência: Philosophie und die Krisis der europäischen Menschentums. Seguiram-se em 

Praga, no mês de novembro, as conferências subsumidas ao título: Philosophie und die 

Krisis der europäischen Menschentums. Em 1936 foi publicado em Belgrado, o livro Die 

Krisis der europäischen Wissenchaften und dir transzendentale Phänomenologie.  

 A identidade europeia sempre foi controversa, falaciosa e utópica, configurada 

por sucessivas cisões, tal como a evocada por Husserl. Outras crises “menores” se 
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encadearam, desfigurando o rosto da Europa que, à semelhança da iconografia 

cartográfica medieval, se lia quer na horizontal, quer na vertical. A figura-mapa da 

Europa devia ser percorrido com o olhar e por aqueles que ainda acreditam numa 

remissão através de peregrinar. 

A reflexão sobre a identidade europeia, na perspetiva cristã, apresenta o caminho 

a Santiago como um elemento simbólico capaz de mobilizar os europeus para o projeto 

de uma Europa edificada sobre alicerces culturais e espirituais. Assim, reflete-se sobre 

o contributo que o caminho de Santiago proporciona para vivificação da memória da 

Europa, em prol de uma identidade alicerçada no respeito pela diversidade dos povos, 

unida em torno de projetos centrados na pessoa humana e elegendo o bem comum.  

Recentemente, o caminho de Santiago recuperou um lugar de relevo, não só no 

discurso religioso, mas também no universo cultural europeu, quando em 1987, o 

Conselho da Europa declarou o conjunto dos itinerários compostelanos como o 

primeiro itinerário cultural europeu. O reconhecimento do papel dos caminhos de 

Santiago é determinante na construção da identidade cultural e espiritual europeia ao 

mais alto nível das instituições religiosas e civis. Nas palavras do Bispo Bravi em 

L'Osservatore Romano, 20 de abril 2018, as Rotas "são apresentados como uma tradução, 

em termos culturais e turísticos, dos valores fundamentais da Europa, como os direitos 

humanos, a democracia, o Estado de direito, diálogo e intercâmbio intercultural ".  

Os caminhos de Santiago, devido à sua importância histórica e significado 

espiritual, são sem dúvida um dos símbolos mais representativos, capazes de mobilizar 

os europeus para a construção de uma Europa aberta e acolhedora, unida apesar da 

diversidade dos seus povos, respeitadora da dignidade da pessoa humana e defensora 

da primazia do bem comum, uma Europa onde o ser se sobreponha ao ter e as pessoas 

às coisas. 

 

Um lugar dentro de nós: a solidariedade 

Tânia Sofia Tavares de Carvalho Ribeiro LIBÓRIO 

Universidade de Évora − Portugal 

tsliborio@gmail.com 

 

Existe um lugar dentro de nós que nos inquieta, nos desassossega e nos torna 

participativos nesta aventura a que chamamos, vida! E na nossa vida, na passagem por 

este mundo, podemos fazer a diferença, podemos desenvolver as nossas capacidades e 

competências, podemos dar o rumo que quisermos para nos tornarmos melhores e 

mais justos e humanos, através da solidariedade. 

Cabe-nos a nós, “agentes da educação”, chamar a atenção para este fenómeno, 

para as questões da cidadania, para os tempos incertos que vivemos, através de tudo o 

que aprendemos para além da escola, nomeadamente através dos projetos de 

solidariedade e de voluntariado.  

É fundamental refletirmos sobre a problematização da inovação educacional no 

âmbito da solidariedade e do voluntariado, promovendo assim o desenvolvimento 

pessoal, social e cultural dos indivíduos e tornando-os parte da cidadania ativa e 

comprometida neste mundo que tão pouco ainda tem de solidário.  

Esta comunicação tem como objetivo, por um lado, apresentar o projeto “Missão 

Aventura Solidária”, levada a cabo por voluntários de uma ONG portuguesa, e 
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demonstrar como a sua atuação noutros países consegue promover através de missões 

para a educação, a cooperação e o desenvolvimento sustentável das comunidades nas 

quais atua.  

Por outro lado, pretendemos demonstrar as boas práticas educacionais e 

programa para a empregabilidade e inclusão de adultos vulneráveis, através da 

experiência da Aventura Solidária com parceiros internacionais, a nível das 

aprendizagens e consequentemente da empregabilidade de jovens e adultos. Estas 

viagens são demonstrações genuínas de grande riqueza cultural, numa mistura de 

crenças, fé e rituais ancestrais onde os amantes da aventura aprendem a respeitar, a 

cooperar e a viver diferenças culturais e a conhecer a autenticidade de um país.  

A concretização deste projeto não poderia ser realizada sem a intervenção que é 

feita pelos voluntários, que tendo como objetivos a ajuda, a cooperação e a assistência, 

conseguem levar, através das suas motivações pessoais e profissionais, os seus 

conhecimentos associados à vontade de trabalhar, para ajudar a construir um mundo 

melhor.  

Concluindo, não podemos ficar alheios a um movimento solidário global, não 

esquecendo que os voluntários contribuem de modo fundamental para a cooperação e 

para a ajuda aos países mais necessitados, sendo que é útil e necessária a sua presença, 

em prol do desenvolvimento dos países e das suas comunidades, sendo que a principal 

“arma” de desenvolvimento de um país, acreditamos que é a educação. 

Mas urge questionar, para onde caminha a educação em tempos de mudança e 

em tempos de incertezas? Será o caminho a seguir a solidariedade entre os povos, o 

voluntariado e a educação para a solidariedade, que é o ponto de desenvolvimento 

fundamental para a sociedade e para o mundo. 

Temos de ter esperança num futuro melhor, mais desenvolvido, mais humano e 

mais solidário, na senda da educação e do progresso, com fé e acreditando que 

podemos mudar as consciências e podemos mudar o mundo. 

 

Identidade e missão da Universidade Católica em Peter-Hans Kolvenbach, SJ. 

José Manuel Martins LOPES, SJ 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

jmmlopessj@braga.ucp.pt 

 

Peter-Hans Kolvenbach, sj (30 de novembro 1928 – 26 de novembro de 2016) foi o 

29.º Superior da Companhia de Jesus. Foi eleito em 1983, sucedendo a Pedro Arrupe, e 

renunciou em 2008, quando completou 80 anos.   

Kolvenbach era um académico por vocação. Na Companhia de Jesus estudou 

Filosofia, Teologia e Linguística. Foi como Professor na Universidade de São José em 

Beirute que desenvolveu a sua actividade académica, sobretudo no campo da 

Linguística. Como Superior Geral da Companhia de Jesus notabilizou-se pelos seus 

escritos pedagógicos. Homem de uma cultura acima da média, possuidor de um 

espírito crítico superior, teve uma influência indelével no modo como, na senda de 

Pedro Arrupe, reflectiu e “reescreveu” as linhas programáticas da pedagogia inaciana e 

da Companhia de Jesus. 
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Esta nossa Comunicação tem um objectivo: reflectir sobre o modo como 

Kolvenbach pensava a Universidade Católica: identidade, missão, intervenção no 

mundo contemporâneo.  

Terá razão de existir a Universidade Católica num mundo tão avesso ao 

fenómeno religioso? Qual a peculiaridade de uma Universidade Católica? O que pode 

propor ou acrescentar a uma Universidade? O seu projecto ajuda o homem a ser mais 

pessoa? Porquê? Em quê? … Questões que tentaremos abordar na perspectiva de 

Kolvenbach. 

 

Fábulas de Esopo e máximas pagãs, “pomos de oro” da “sabiduria más alta” 

nos emblemas de El sabio instruido de la naturaleza, en quarenta maximas, de 

F. Garau, SJ 

Maria José Ferreira LOPES 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) − Portugal 

mlopes@braga.ucp.pt 

 

Fundada em pleno Renascimento por um grupo de alumni das melhores 

universidades europeias, a Companhia de Jesus integrou com naturalidade a cultura 

clássica no múnus educativo que desde cedo a ocupou. A Ratio studiorum, escrita na 

lingua franca da época, estabeleceu, após cuidada reflexão, as formas mais adequadas 

de aproveitar o manancial de textos greco-latinos na formação cristã dos colégios da 

Companhia.  

A moda dos livros de emblemas, lançada por Andrea Alciato, contemporâneo de 

Inácio de Loiola, foi uma das vertentes desenvolvidas pelos pedagogos jesuítas, de 

modo a corresponderem a metodologias explicitadas pela Ratio, como por exemplo a 

interpretatio dos textos mais relevantes, a eruditio moderada e a memoriae exercitatio. Na 

Península Ibérica, a dimensão pictórica dos emblemas foi sendo aos poucos substituída 

pela ênfase no comentário em vernáculo a citações, sobretudo de obras da literatura 

latina, acompanhando a vetusta tradição dos livros de casos e sentenças, com 

objectivos moralizantes.  

Entre os autores mais prolíficos e com maior sucesso e influência encontra-se 

Francisco Garau, S.J., nomeadamente através da obra El Sabio Instruido de la Naturaleza, 

en quarenta Maximas Politicas, y Morales. Ilustradas con todo genero de erudicion Sacra, y 

Humana. Motivado pelo desejo de ser útil, tanto aos seus alunos como à Respublica 

Christiana, e certo da dificuldade em transmitir ensinamentos de índole moral sem ser 

maçudo, o Pe. Garau concluiu que uma “ficcion hermosa” como as fábulas de Esopo, 

acompanhada pelas melhores máximas greco-latinas e bíblicas, conseguiria com 

grande eficiência instruir, deleitar e sobretudo persuadir à prática do bem. De 

caminho, construiu uma espécie de enciclopédia de citações, “digeridas” em 

castelhano, que continuou a ser usada nos séculos subsequentes como uma síntese do 

mundo antigo.  

Esta comunicação pretende mostrar a forma como as fontes greco-latinas foram 

enquadradas no propósito educacional e moralizante do autor, ligando os seus 

métodos e recursos aos princípios da Ratio studiorum. 
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Atualidade do paradigma ético-educativo dos quatro evangelhos 

Carlos MAIA 
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lusocmaia@gmail.com 
  

Desde os filósofos designados de existencialistas cristãos até aos mais auto-

designados pensadores, artistas e até políticos ateus, a dimensão cristã das suas 

referências marca profundamente a cultura – ou ignorância – que revelam. 
Sabemos que o pensamento ocidental se desenvolveu numa base direta ou 

indiretamente teísta, e que a história nos revelou momentos de conflito – ou de grande 

cumplicidade – entre religião cristã e filosofia, ou vice-versa. Este conflito ou 

cumplicidade podem ser encarados como frutíferos ou como redutores. A filosofia 

medieval deveu muito à necessidade de combate à heresias religiosas; e muitos 

sistemas filosóficos serviram de apoio à mundividência cristã, de que é grande 

exemplo o reconhecimento da igualdade humana. Na verdade, dezoito séculos antes 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a menagem evangélica pregava mais 

que isso: a fraternidade. E nessa mensagem vinha o fundamento dessa radical alteração 

nas relações sociais: a condição filial de cada homem com Deus. Com um pouco mais 

de pormenorização, podemos ainda ver que a igualdade não provinha de uma 

massificação ou sociocracia nem implicava a desconsideração pelos ricos, poderosos ou 

doutores – a não ser que fossem orgulhosos e fizessem do dinheiro, poder e sabedoria 

o seu deus – mas assentava na singularidade de cada homem assim tratado por Deus 

na relação filial. Até o nosso mal empregue conceito de tolerância tinha um 

fundamento mais profundo nesse respeito pelo outro que procurava uma identidade 

pela abertura lisa e empenhada à boa nova da salvação – apesar das limitações 

humanas – oferecida gratuitamente.  

Mas o valor da referência a um fundamento não pode basear-se o simples facto 

da ‘tradição’. A tradição farisaica não era propriamente de um grande valor; e a atitude 

zelota também não recebeu aprovação de Jesus, mesmo na hora limite da sua prisão. 

De modo que afirmar a validade do paradigma ético e educativo dos quatro 

evangelhos tem de receber fundamento do próprio texto. 

Para esta abordagem deixamos de lado diversas questões – algumas ainda objeto 

de grande polémica – mas aceitamos que os quatro evangelhos, fixados por volta do 

século IV, são o desenvolvimento dos quatro evangelistas, que não são quatro 

discípulos mas que foram baseados em anotações ou relatos diretos de discípulos – ou 

indiretos, no caso de Lucas. Não interessa, portanto, para aqui a possibilidade de haver 

outros ‘evangelhos’. De qualquer modo, nenhum dos ‘apócrifos’ conhecidos é anterior 

ao século VIII e os textos canónicos evangélicos situam-se entre os anos sessenta e 

noventa e tal do século I. Não será por não serem aceites canonicamente que esses 

textos serão mais válidos que os canónicos. Pegámos, por isso, nos textos que os 

diversos cristãos aceitam como válidos e que estão ao alcance de qualquer homem – 

que os pode ler sem censura e que até pode interpretá-los de modo diverso. Não vale 

qualquer interpretação, mas também não pode ser negado valor a leituras diferentes 

feitas de boa fé e de reta intenção. As diversas parábolas, metáforas, comparações ou 

simples exemplos não suportam qualquer leitura ou interpretação; mas também, mais 

do que qualquer texto poético, não têm um descodificador objetivo que nos indique 
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uma única leitura válida. E no caso da moral é mesmo bom que não se tome o 

evangelho à letra, porque, senão, teríamos de desistir da sua validade atual. Veja-se, 

por exemplo, que Jesus diz para dar a outra face a quem nos bate, mas recrimina o 

soldado que lhe deu uma bofetada; ou diz, a quem o queria seguir, para deixar que os 

mortos enterrem os mortos, mas elogia o embalsamento que as irmãs de Lázaro 

fizeram. E se passarmos para as exigências extremas das bem-aventuranças ou a 

incongruência do pai-nosso em relação à confiança a depositar no cuidado que Deus 

tem para com quem não se preocupa com o que comer e o que vestir, então, 

desistiríamos mesmo dos ensinamentos evangélicos. 

Mas há uma ética de perfectibilidade, de fraternidade e de iniciativa para bem 

dos outros. E essa dimensão ética suporta a dimensão educativa dos quatro 

evangelhos. Na verdade, desde o exemplo de perfeição que Jesus exige e diz 

concretizar até ao conhecimentos dos alunos ‘pelo seu nome’ – como o pastor conhece 

as suas ovelhas – até à preocupação com os que se perdem ou até tresmalham, vemos 

nos evangelhos um arquétipo educativo.  

Mas também temos de ver que nem tudo vale: o pastor não pode ser mercenário, 

a aparência farisaica e o orgulho são reprovados e ninguém foi dispensado de não 

voltar a pecar – apesar de ter sido perdoado dos pecados anteriores. Uma pequena 

maravilha literária está no episódio da samaritana, que queria a água da vida; mas já o 

episódio da mulher sírio-fenícia – que se contentava com as migalhas – ou do 

semeador – que não desistiu da semente, apesar de a ter deitado em terrenos menos 

propícios – mostram a esperança, confiança e tenacidade que o educador deve ter para 

que ‘todos se salvem’. Em passagem nenhuma dos evangelhos se refere uma vida fácil, 

uma indiferença ou uma permissividade. E, quer em termos éticos, quer em termos 

educativos, isso deve fazer-nos pensar no modelo formativo atual. 

 

O Colégio de São Paulo (Séc. XVI), em Braga: status quaestionis 

António MELO 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

antmelo@braga.ucp.pt 

  

Entre os mais destacados dramaturgos jesuítas, contam-se os Padres Miguel 

Venegas e Luís da Cruz, mestres do Colégio das Artes e que se distinguem pelas suas 

peças de tema bíblico. Curiosamente, Luís da Cruz iniciaria o seu profícuo magistério 

no Colégio de São Paulo, em Braga, onde havia de leccionar entre 1563 e 1566, como 

professor da primeira classe de retórica.  

É este o contexto que há-de inspirar uma breve reflexão do autor. 

 

Escrever é olhar e dar a olhar: renovar a pedagogia da escrita com o P. António Vieira SJ 

António Ângelo MENDES 

Escola Secundária Carlos Amarante (Braga) − Portugal 

aam.mendes@gmail.com 
 

Em plena era das tecnologias móveis e digitais, das Neurociências, das Ciências 

Cognitivas, da Internet das Coisas, da Ciência de Dados (Data Science) e da Inteligência 
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artificial, que lições relevantes pode ainda dar-nos o engenho de Vieira escritor? Esta 

comunicação defende a relevância dos ensinamentos de Vieira escritor para uma 

pedagogia do pensamento criativo e da escrita adequada aos desafios da sociedade 5.0.  

Primeiro, recordam-se os grandes desafios da escrita nesta era do digital e móvel 

que solicita inovação a uma escola que ainda não se livrou do diagnóstico feito por José 

Saramago em 1998, na Feira do Livro de Braga – “a escola, que tão mal ensina a 

escrever, não ensina, de todo, a falar” – e que repetiu em 2009 na inauguração da 

Cátedra Luís de Camões da Universidade Carlos III, em Madrid. Para esse efeito faz-se 

uma revisão dos diversos estudos que retratam esse mal da escrita na escola, enumera-

se as principais causas apontadas e demonstra-se a falência da principal estratégia 

adotada: fazer ler mais para melhor escrever. 

Em segundo lugar, estabelece-se o enraizamento neurolinguístico e cognitivo das 

intuições de Vieira escritor. Argumenta-se que o engenho associativo e analógico de 

Vieira não brota de uma qualquer artificialidade idiossincrática, mas sim da 

naturalidade de uma série de capacidades e processos neurocognitivos, partilhados por 

qualquer falante médio, que eram objeto de treino explícito na retórica clássica. Esses 

ensinamentos eram transmitidos sobretudo por via oral, mas felizmente estão 

compendiados para nós no Capítulo VI do Sermão da Sexagésima e admiravelmente 

explicitados pelo P. Abel Guerra sj nos seus Elementos de composição literária. 

Num terceiro momento, explicitam-se os ensinamentos contidos no capítulo VI 

do Sermão da Sexagésima e mostra-se como o modelo da escrita como processo cognitivo 

pode ser modificado e enriquecido para alimentar e orientar uma renovada pedagogia 

do pensamento criativo e da escrita. Ilustra-se também como este modelo pedagógico 

pode ser posto em prática na sala de aula e numa instituição educativa. 

Finalmente, exploram-se algumas implicações e os contributos deste modelo 

inspirado no capítulo VI do Sermão da Sexagésima e na matriz inaciana de Vieira para o 

desenvolvimento do pensamento criativo e da competência textual necessária à 

integração na sociedade 5.0 que dá os seus primeiros passos entre nós. 

 

Subordinatum Dominium, A sociedade neoesclavagista no ensino ético-

jurídico de dois jesuítas de Évora e Coimbra, Pedro Simões (1539-1619) e Cosme 

de Magalhães (1551 -1624) 

José Carlos de MIRANDA 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

jcldemiranda@gmail.com 

 

Nas suas cátedras de Teologia Moral, os Mestres Jesuítas abordavam 

exaustivamente o tema da origem e transferência da propriedade privada e do poder 

civil. As sebentas que dos seus cursos se conservam na Biblioteca Nacional dedicam-

lhes um espaço significativo no tratado De Dominio, com exaustivas reflexões que, quer 

ao tratar de direitos reais quer da legitimação do poder, podem ainda hoje 

fundamentar uma pertinente ética ambiental e uma filosofia social e política. Era no 

âmbito deste tratado De Dominio que eles enfrentavam, com irrepreensível coerência, o 

tema da condição servil na sociedade moderna que, tal como a antiga, se tornara 

economicamente esclavagista.  Das suas proposições resulta uma coerente justificação 

do instituto jurídico da condição servil à luz do Direito Romano e, ao mesmo tempo, à 
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luz da Filosofia e Teologia dos Costumes, uma sua regulação tal que, a prazo, não 

poderia deixar de comportar a sua intolerância. A presente comunicação examinará 

alguns passos de dois MM da Biblioteca Nacional em que se conservam os cursos 

leccionados na segunda metade do século XVI pelos Padres Pedro Simões e Cosme de 

Magalhães, professores das Universidades de Évora e Coimbra.1 

 

O uso da tecnologia para alfabetizar e letrar no Século XXI 

Ana Rita de Souza MIYAZAKI 

Universidade de la Empresa (UDE) − Brasil 

anaritamiyazaki@yahoo.com.br 

 

As tecnologias de comunicação e informação conhecidas como TIC’s 

modificaram a comunicação do mundo, e de forma significativa, o nosso cotidiano, 

intervindo em diferentes esferas da sociedade, tais como: política, econômica e cultural, 

dentre outras. Na educação não poderia ser diferente. Rádio, televisão, jornal, revistas, 

computador, telefone celular, tablets. As mídias estão cada vez mais acessíveis e 

podem ser importantes ferramentas didáticas.  

A compreensão do uso das novas tecnologias em sala de aula é um passo 

importantíssimo que visa aproximar o professor de um mundo midiático que propicia 

mais dinâmica na sala de aula. Nesta perspectiva, o presente trabalho, partindo de uma 

análise crítica, visa trazer algumas concepções sobre o uso da tecnologia correlacionada 

aos conceitos de alfabetização e letramento de modo a compreender como estas podem 

contribuir para uma educação de qualidade desde os primeiros anos do ensino 

fundamental.  

Para tanto esta pesquisa faz um breve retrospecto sobre o conceito de letramento 

e alfabetização, discute alguns métodos de se alfabetizar na pré-escola e como o 

letramento pode ser fomentando nesta nova conjuntura educacional. A metodologia 

aplicada ao trabalho se ateve a um estudo descritivo do tipo revisão bibliográfica, que 

se respaldou em literaturas científicas, trabalhos acadêmicos referenciados que tentem 

responder a tais questionamentos, sendo que os resultados obtidos responderam 

satisfatoriamente à proposta da pesquisa em foco. 
 

O ensino da investigação na formação inicial em Serviço Social: uma reflexão a 

partir dos Contributos do Paradigma Pedagógico Inaciano 

Daniela MONTEIRO 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

dmonteiro@braga.ucp.pt 

 

Nesta proposta de comunicação pretende-se dissertar sobre o ensino da 

investigação na formação inicial dos assistentes sociais, tendo como objetivo 

                                                           

1 O acesso a estes documentos em vista da sua edição parcial inserem-se no Projecto, ainda em curso, De 

Restitutione - A Escola Ibérica da Paz e a Ideia de Justiça na Ocupação da América, (PTDC/MHC/4671/ 

2014) sob a coordenação do Prof. Doutor Pedro Calafate. 
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compreender como se formam os estudantes neste domínio (i.e. que estratégias de 

ensino são adotadas, quais os constrangimentos e potencialidades encontradas). 

Esta comunicação resulta de uma releitura dos dados recolhidos numa 

investigação empírica realizada através de um estudo de caso múltiplo abrangendo 

três cursos de 1º Ciclo em Serviço Social em Portugal. A releitura proposta recorre aos 

contributos do Paradigma Pedagógico Inaciano para a reflexão sobre a investigação em 

Serviço Social (Mcmillin 2019), particularmente, no espaço da formação de futuros 

assistentes sociais. A escolha dos cursos segue uma lógica de replicação teórica dos 

casos (em que cada um deles representa um tipo ideal relativo à conceção sobre o 

ensino da investigação em Serviço Social na formação inicial): i) o Caso A representa 

um modelo organizado em torno de unidades curriculares de base de investigação; ii) 

o Caso B representa um modelo organizado em torno de unidades curriculares de base 

de investigação e seminário(s) de investigação; iii) o Caso C representa um modelo 

organizado em torno de unidades curriculares de base de investigação e seminários de 

investigação e intervenção. Enquanto fontes de evidências foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas aos coordenadores e professores do conjunto das unidades 

curriculares referidas e analisadas diversas fontes documentais.  

De entre as várias dimensões da formação inicial em Serviço Social a investigação 

constitui um dos elementos que contribui para formar profissionais competentes e 

capazes de encontrar respostas para os múltiplos problemas sociais e desafios da 

sociedade contemporânea. A aprendizagem da investigação na formação inicial dos 

assistentes sociais tem como intuito munir os estudantes de competências que lhes 

permitam utilizá-la na prática profissional.  

Neste sentido, defende-se que a investigação na prática além de melhorá-la e 

informá-la pretende, também, transformá-la (Dominelli 2005), tendo, como matriz 

orientadora, os valores e princípios que regem a profissão (Smith 2012, Wade e 

Neuman 2007).  Contudo, são conhecidas as dificuldades dos estudantes neste domínio 

ou a sua relutância em compreender, à partida, a sua utilidade e importância na prática 

(D'Cruz e Jones 2004, Dodd e Epstein 2012, Epstein 2010), assim, torna-se fundamental 

encontrar estratégias de ensino que permitam ultrapassar ou minimizar estes 

constrangimentos (Bolin, et al. 2012, Moore e Avant 2008, Wells 2006), realçando-se a 

necessidade de pensar diferentes pedagogias e métodos inovadores nesta área (Knee 

2002). Identifica-se e destaca-se, entre as Instituições de Ensino Superior estudadas 

(com diferentes desenhos na sua estrutura curricular), estratégias de ensino da 

investigação que passam pelo estímulo e criação de oportunidades de investigação em 

contextos de prática.  

Neste sentido, as oportunidades criadas têm como objetivo desencadear o 

conhecimento dos processos de investigação e da reflexão sobre: por que fazer, o que 

fazer e como fazer. Discute-se, ainda, como providenciar aos estudantes o acesso a 

todas as etapas de um projeto de investigação tornando-a menos intimidante, mais 

estimulante, e compreendida pelos estudantes como relevante/fundamental para a 

prática.  
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Programa de aprendizagem e a pedagogia de projetos 

Paula Renata Bassan MORAIS 

Universidade  Nove de Julho/ Universidade Estadual de Campinas −  Brasil 

paula. rbmorais@sp.senac.br 

  

Este trabalho relata a experiência construída, ao longo de um ano, com jovens 

aprendizes do curso Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços 

Administrativos, ficha técnica – 8987, do Senac em Campinas, no estado de São Paulo. 

Esta turma foi considerada uma turma-piloto para a experiência de vivências 

inovadoras na organização curricular do curso, alinhado com a proposta pedagógica 

do Senac - SP. O relato deste estudo de caso parte danexperiência da autora 

participante do projeto. 

 

Alfabetizados digitales, iletrados académicos. Un caso de los estudiantes de la 

generación 2018-2020 en una escuela preparatoria 

Yves Bernard Roger Solis NICOT; Hugo GARIBAY RODRÍGUEZ 

Preparatoria de la Universidad Iberoamericana (Prepa Ibero) −  México 

yves.solis@prepaibero.mx ; hugo.garibay@prepaibero.mx 

 

La ponencia analiza una experiencia de enseñanza-aprendizaje en una escuela 

preparatoria (bachillerato) cuya población es muy heterogénea a causa de la política 

incluyente de admisión, de modo que el nivel de dominio de las habilidades de 

lectoescritura entre los alumnos es altamente diverso. Además, en el marco de un 

mundo digitalizado, los docentes reportan que las competencias de lectoescritura de 

algunos estudiantes resultan cada vez más deficientes. Las nuevas generaciones, que 

crecieron a la par de Facebook y YouTube (en el marco de lo que algunos autores 

europeos llaman la posmodernidad), podrían estarse acercando al conocimiento de una 

manera diferente a la concebida por la modernidad clásica. Debido a este complejo 

panorama, los contenidos de la materia Taller de Lectura y Redacción en la escuela no 

han podido ajustarse a los niveles planteados por la Secretaría de Educación Pública ni 

a los planes de estudio de la Dirección General de Bachillerato, pues los profesores se 

han visto en la necesidad de trabajar en conocimientos que los alumnos deberían haber 

adquirido en la educación primaria y secundaria. Con la finalidad de que todos los 

estudiantes desarrollen un nivel mínimo de competencias de acuerdo a lo propuesto 

por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en 

inglés) y los resultados de las pruebas PLANEA (anteriormente Enlace), se ha puesto 

en marcha un proyecto que implica dar a la enseñanza del español un trato similar al 

de una lengua extranjera, es decir, organizar a los alumnos por niveles de dominio del 

idioma.  

La ponencia ofrece un análisis tanto del origen como del proceso y de los 

resultados parciales de esta experiencia. Para ello, se estudian los registros de los 

procesos vivido por la academia de Taller de Lectura y Redacción, tanto los previos a la 

aprobación del proyecto y a su puesta en marcha (diagnóstico de la problemática, 

discusión de alternativas, elaboración de la propuesta, diseño del método de 
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colocación, planeación por niveles) como los que se dieron en la revisión de los 

resultados obtenidos al finalizar el primer semestre y en la planeación del segundo. 

Palabras claves: Mundo digitalizado, Generación Facebook, Competencias de lectura y 

escritura, Bachillerato General, Prepa Ibero. 

  

Virtudes para o ecossistema digital 

Bruno NOBRE, SJ 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

bruno.nobresj@gmail.com 

 

As tecnologias digitais têm sido responsáveis por transformações muito 

significativas na forma como nos compreendemos e como nos relacionamos uns com 

os outros e com o mundo, a tal ponto que não parece exagerado afirmar que os seres 

humanos contemporâneos são, de forma mais ou menos consciente e intencional, 

coabitantes de um mesmo ecossistema contemporâneo.  

Na presente comunicação, pretendo sugerir que o florescimento humano no seio 

do ecossistema digital exige a aquisição de virtudes específicas para este meio ou, pelo 

menos, a adaptação das virtudes humanas clássicas ao novo contexto digital. Depois de 

uma breve introdução à ética das virtudes, com referências a Aristóteles, S. Tomás de 

Aquino, Alasdair MacIntyre e Martha Nussbaum, e de uma caracterização esquemática 

do ecossistema digital, será sugerido, com base no trabalho de Shannon Vallor, um 

conjunto de virtudes adaptadas ao novo contexto digital que habitamos.  

 

Desenvolvimento do ser pessoal em Edith Stein 

Etelvina Pires NUNES 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

nunes.etelvina56@gmail.com 

 

A nossa comunicação propõe-se apresentar a conceção antropológica de Edith Stein 

que está subjacente à sua pedagogia. O germe desta conceção da pessoa humana 

encontra-se já na fase fenomenológica nomeadamente na obra a Essência da Empatia, e 

será posteriormente desenvolvida nas obras Potencia e Ato e na Estrutura da pessoa 

humana. Desde a sua tese doutoral, O problema da Empatia, Edith Stein concebe a ideia 

de um centro pessoal, um núcleo a partir do qual se desenvolve a personalidade. Tal 

noção pressupõe que o eu não seja apenas um eu puro transcendental, mas um ‘eu 

anímico’, constituído pelo sentir que emerge da vida psíquica e pessoal.  

Esta noção de um ‘centro pessoal’, ou de um ‘núcleo’, continuará a ser tratada e 

desenvolvida sobretudo na fase cristã do seu pensamento, em que a autora elabora 

uma ontologia em chave antropológica. A questão da individualidade revela-se como 

uma questão central no seu pensamento, embora a dimensão relacional seja também 

intrínseca à sua conceção do desenvolvimento pessoal. Stein trata a questão da 

individualidade a partir da pergunta por um fim. Fá-lo, apresentando o crescimento do 

ser humano, a partir de duas perspetivas diferentes: uma interior, evocando o 

“desdobramento” do núcleo, e outra, do ponto de vista exterior, onde se pode 

averiguar o “desenvolvimento”. O desenvolvimento designa o crescimento da pessoa a 
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partir do exterior, na medida em que esta está exposta a influências do ambiente. Pelo 

contrário, o desdobramento designa o crescimento a partir do interior, como um 

revelar-se e explicitar-se da disposição originária. É, pois, a partir do núcleo que o ser 

pessoal se desenvolve a partir do centro da alma; esta, por sua vez, está enraizada no 

corpo e desdobra-se pela abertura do homem a si mesmo e ao ser de Deus, que é 

espírito.  

Com esta comunicação propomo-nos esclarecer a conceção de pessoa afirmada 

por Stein e qual a sua contribuição para a tarefa da formação do ser humano segundo a 

sua unicidade pessoal. 

 

Educação em Turismo − Tendências, Desafios e Desenvolvimento  

Cultural 

Emese PANYIK; Vítor SÁ 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) −  Portugal 

epanyik@braga.ucp.pt;  vitorjssa@gmail.com  

 

O turismo tem a reputação de ser a maior indústria do mundo. As suas receitas 

constituem uma proporção significativa da economia de muitos países e é um dos 

maiores empregadores do mundo. A sua contribuição para o produto nacional bruto, o 

emprego e o desenvolvimento regional estão bem documentados e, ao contrário de 

muitos outros sectores, prevê-se que cresça em importância. Nas próximas décadas, à 

medida que o tempo de lazer aumenta. O turismo é reconhecido por ser muito 

intensivo em informações, tanto da perspetiva dos prestadores de serviços como da 

dos turistas. 
Por esta razão, as TIC e a Web 2.0 tiveram, nas últimas décadas, um grande 

impacto transformador no turismo e na educação turística em particular. Facilitou não 

apenas os métodos de ensino e aprendizagem, mas também introduziu novas formas 

de conscientização e desenvolvimento cultural. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo destacar as últimas 

tendências em utilização das TIC na educação turística, focando o seu impacto no 

desenvolvimento cultural dos estudantes nos níveis internacional e local. Serão 

comparadas as melhores práticas e apresentadas experiências locais, incluindo, mas 

não limitando a multimédia, realidade virtual e aumentada, scripting e plataformas de 

ensino úteis. 

 

A herança grega no programa pedagógico do P. Jouvency 

Ana Paula PINTO 

Universidade Católica Portuguesa (Braga)  −  Portugal 

appinto@braga.ucp.pt  

 

Convidado a complementar a Ratio (atque institutio) Studiorum Societatis Iesu, o P. 

Joseph Jouvency compõe e publica em Paris, em 1692, o De Ratione Discendi et Docendi. 

O tratado tem o mérito de sublinhar, segundo uma perspectiva pedagógica de grande 

actualidade, a notação de que um mestre consciente e comprometido com a sua missão 

deve preocupar-se não apenas com os meios e formas de ensinar, mas também e 
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sobretudo com a sua própria aprendizagem prévia, de modo a aperfeiçoar os 

mecanismos pelos quais transmitirá aos alunos o que aprendeu.   

No enquadramento das prioridades do mestre − que aprende para ensinar − ocorre 

o nuclear conhecimento das línguas antigas, com particular destaque o do Grego. Esta 

proposta pretende evidenciar como as sugestões do P. Jouvency perduraram no ensino 

jesuítico, e continuam a merecer o nosso aplauso. 

 

Formação Didático-Pedagógica de Professores: a Docência Universitária 

 em Análise 

Gean Breda QUEIROS 

Universidade. Federal do Espírito Santos (UFES); Universidade Católica  

de Santos – (UNISANTOS) − Brasil 

geanbreda@hotmail.com 

 

Trata-se de uma pesquisa desenvolvida no Brasil, em Programa de Mestrado 

Profissional em Educação, que analisa que concepções professores de bacharelados e 

licenciaturas apresentam com relação a sua formação didático-pedagógica e à docência 

universitária. Especificamente, visa: pesquisar sobre a Pedagogia Universitária e 

processos formativos para docentes que atuam no ensino superior em cursos 

bacharelados e licenciaturas, considerando as recentes pesquisas sobre o tema; analisar 

que concepções professores universitários possuem quanto a sua atuação na docência 

no ensino superior e o que pensam sobre questões relacionadas à sua formação 

didático-pedagógica; indicar possibilidades de ações de formação didático-pedagógica 

para docentes universitários, considerando a ação e práticas formativas voltadas para a 

docência universitária; propor dispositivos para mobilizar o processo de formação 

didático-pedagógica de docentes universitários.  

O referencial teórico pauta-se na discussão de estudos recentes sobre a formação 

de professores no ensino superior, didática e pedagogia universitária. O trabalho 

constitui-se numa pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso realizado na região 

norte do Estado do Espírito Santo/Brasil, envolvendo como participantes docentes que 

atuam nos cursos de licenciatura e bacharelado (Pedagogia, Educação Física e 

Administração de Empresas) vinculados a uma instituição privada de ensino superior. 

Utiliza como instrumentos de coleta de dados, o questionário, a entrevista e um grupo 

focal e para a interpretação de dados a técnica de análise de conteúdo.  

A pesquisa de campo encontra-se em estágio inicial e o estudo teórico indica 

como principais considerações sínteses: a necessidade e importância de 

desenvolvimento profissional de professores universitários em suas áreas de atuação; a 

implantação de ações político-institucionais que viabilizem e colaborem para efetivar 

projetos e programas de formação pedagógica docente em nível superior; o diálogo 

necessário com a Didática como elemento imprescindível aos processos de ensino-

aprendizagem e com os estudos referentes à Pedagogia Universitária.   

 

 

 

 



 

 70 

Educação bilíngue no Ensino Superior: para além do acesso, a permanência e o 

pertencimento do aluno surdo na Universidade 

Valmici Musquine ROCHA; Jacqueline de Souza GOMES 

Universidade Federal Fluminense (UFF) − Brasil 

vrocha@id.uff.br 

 

As discussões sobre a garantia do acesso  de pessoas que historicamente foram 

excluídas de todos os campos sociais, sobretudo da educação que, indiscutivelmente, 

potencializa nossa participação como sujeito histórico, ganha força a partir da 

implementação da LDB 9.394/1996 e, com isso, crescem políticas e projetos - 

impulsionados, obviamente, por movimentos sociais - que tem por objetivo garantir o 

acesso e a permanência desses grupos marginalizados nos níveis de escolarização, 

afinal, as barreiras que os limitam também são históricas e, sempre advindas do meio 

social. Como não fosse grave a exclusão dessas minorias que pertencem, 

majoritariamente, à classe trabalhadora, há grupos que sofrem com a exclusão ainda 

mais: as pessoas com deficiência. Nos debruçamos nessa pesquisa sobre a Surdez. 

A Educação Bilíngue, apresenta-se como o recurso mais avançado e adequado no 

processo de subjetivação, escolarização, inclusão e humanização do sujeito surdo 

atualmente. Ela promove a unidade e, ao mesmo tempo, valoriza a individualidade de 

grupos com corporeidades distintas – neste caso, surdos e ouvintes – mas que têm em 

comum a potência e capacidades humanas de produzir cultura. No entanto, o 

bilinguismo não é a realidade da educação brasileira, ele ainda está restrito a algumas 

escolas de surdos, experiências educacionais e práticas docentes isoladas de escolas 

regulares e pouquíssimas universidades.  

 Sabemos que é o acesso, desde a mais tenra idade, à Língua Brasileira de Sinais 

como primeira língua e a Língua Portuguesa como segunda Língua, que permite ao 

sujeito surdo uma trajetória escolar exitosa – que não corresponde, em hipótese alguma 

à escrita, leitura e “capacidade” de resolver pequenos cálculos. Ao contrário, trata-se 

da apreensão consciente e profunda dos conteúdos escolares, da compreensão da 

cultura humana e do reconhecimento da importância que a ação de cada sujeito 

promove no processo histórico. Embora tenham o direito garantido de acesso à 

educação, assim como a garantia de atendimento às suas necessidades linguísticas, os 

alunos com surdez, desde a educação básica encontram barreiras que mais os 

distanciam que aproximam da compreensão dos conteúdos curriculares, da 

convivência com os ouvintes como também com seus pares e, logo, estão à margem de 

participar do movimento de transformação inerente à sociedade. 

Nitidamente, as barreiras linguísticas apresentam-se como fatores principais e 

permanentes, mesmo com o reconhecimento da Libras como segunda língua oficial do 

Brasil, com a obrigatoriedade do apoio de intérprete educacional, sala de recursos, 

ensino de LIBRAS e ensino de Português como segunda língua para surdos. Desse 

modo, o trabalho encontra-se em fase inicial e é parte da minha pesquisa de Mestrado, 

que tem como objetivo central é a criação de um projeto educacional para o ensino 

superior que atenda às necessidades das pessoas com surdez, ou seja, as necessidades 

de acesso, permanência e pertencimento. 
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Descortinamento da arteterapia: utilização de tecnologias educacionais na formação 

dos professores de arte como viabilização profissional 

Denise Bezerra RODRIGUES 

Universidade Del Sol (UNADES)/ Rede Pública de Ensino do Estado  

do Amazonas (SEDUC-AM) − Brasil  

denise.gomes@seducam.pro.br 

 

Com a inquietação de propiciar a utilização de novas tecnologias educacionais na 

formação dos profissionais de Arte do Amazonas apresentamos este resumo, que faz 

parte de nossa tese de doutoramento, que busca ser um constructo teórico e prático 

pertinente a formação do professor. Entre leituras, percepções e experiências, algumas 

situações produzirão marcas mais tênues como a Arte Terapia e a Educação Ambiental 

que produzirá nova pesquisa à linha de investigação “Formação dos profissionais da 

Educação”. Para adensar essas questões, nosso trabalho será estruturado nos autores 

de Fundamentos em Arte-Educação, Inovação tecnológica e Educação Patrimonial  e 

Sustentabilidade e Educação Ambiental. Nossa proposta de pesquisa está em 

andamento e tem como objetivo compreender como é possível propiciar a utilização de 

tecnologias educacionais com a finalidade de viabilizar a prática docente e a 

participação dos educandos no processo de construção de conhecimentos. Bem como 

estudar qual o conceito contemporâneo pregnante na formação do professor de arte 

que tem norteado a inserção de novas tecnologias educacionais e de informação nas 

práticas artísticas com arte terapia, qual a repercussão no conhecimento escolar em arte 

da distinção estabelecida entre prática e teoria e entre a arte e sustentabilidade, quais os 

pressupostos da arteterapia na Educação e em que esta abordagem de investigação 

modifica as relações entre arte e sustentabilidade e produção de conhecimentos. 

Objetivamos propiciar a utilização de tecnologias educacionais com a finalidade de 

viabilizar a prática docente e a participação dos educandos no processo de construção 

de novos conhecimentos; investigar o conceito contemporâneo pregnante na formação 

do professor de arte que tem norteado a inserção de novas tecnologias educacionais e 

de informação nas práticas artísticas com arte terapia e sustentabilidade; estudar a 

repercussão no conhecimento escolar em arte da distinção estabelecida entre prática e 

teoria e entre a arte e sustentabilidade ; identificar os pressupostos da arte terapia na 

Educação e em que esta abordagem de investigação modifica as relações entre prática 

artística, arte e sustentabilidade e produção de conhecimentos, incluindo a educação 

ambiental como preceito ético do processo educacional. Temos a prentensão de criar 

um material pedagógico impresso e App “livro de colorir  −  antiestresse” com gravuras 

do artista amazonense Turenko Beça. Diante de tantas notícias sobre violência nas 

escolas em todo o Brasil. A ideia de se criar um projeto de pesquisa voltado para 

Arteterapia tornou-se fundamental. Na escola, existe a necessidade de se promover o 

ambiente criador, justamente para que o aluno se desprenda da rigidez estética, que 

muitas vezes o impede de produzir com mais liberdade, e também para que amplie sua 

capacidade de reflexão acerca da realidade, de seu contexto, de si mesmo, do outro e 

da sociedade em que vive. Assim, se vê como agente transformador, capaz de interagir 

em seu meio utilizando-se das linguagens artísticas para tanto. A Arteterapia apresenta 

métodos próprios de ação e de reflexão acerca da expressão do indivíduo e se utiliza 

deles para que o indivíduo adquira autoconhecimento e assim saiba como manifestar-
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se através das linguagens da Arte e, posteriormente em suas atitudes perante a vida. 

Compreendemos que a escola necessita de um espaço mais aberto aos diálogos 

internos de cada aluno, e com este projeto buscamos ser um 'tijolinho' neste campo de 

pesquisa. Iremos incentivar o envolvimento de todos com o sistema de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, através da alfabetização científica e da construção do material 

baseado nas gravuras do artista amazonense Turenko Beça 'Livro de colorir anti-

estresse'. Arteterapia é o termo que designa a utilização de recursos artísticos em 

contextos terapêuticos. Esta é uma definição ampla, pois pressupõe que o processo do 

fazer artístico tem o potencial de cura quando o cliente é acompanhado pelo 

arteterapeuta experiente, que com ele constrói uma relação que facilita a ampliação da 

consciência e do auto-conhecimento, possibilitando mudanças. É um campo de 

interface com especificidade própria, pois não se trata de simples “fusão” de 

conhecimentos de arte e de psicologia. Isso significa que não basta ser psicólogo e 

“gostar de arte” ou ser artista arte-educador e “gostar de trabalhar com pessoas com 

dificuldades especiais”.  

A formação em arteterapia além das matérias de arte e psicologia necessárias, 

compreende também um corpo teórico e metodológico próprios, que abrange 

conhecimentos da história da arteterapia, conhecimento dos processos psicológicos 

gerados tanto no decorrer da atividade artística como na observação de trabalhos de 

arte, conhecimento das relações entre processos criativos, terapêuticos dos diferentes 

materiais e técnicas, conhecimento dos fundamentos teóricos e metodológicos da 

abordagem, vivência pessoal e prática supervisionada. A metodologia empregada será 

a qualitativa através do método de pesquisa-ação. Nossa metodologia será baseada na 

pesquisa ação que é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos do modo operativo ou participativo. Julgamos ser o 

método mais apropriado tendo em vista que o professor e o aluno enquanto 

pesquisador da sua prática, tem a oportunidade de construir conhecimentos para 

aperfeiçoá-la e contribuir para melhorar os resultados de aprendizagem. Para Engel 

(2000), Demo (2005) e Thiollent (2011) a pesquisa-ação na sala de aula revela-se um 

instrumento eficiente para o desenvolvimento profissional, num movimento de dentro 

para fora, os profissionais envolvidos, buscando aprendizado, crescimento, de acordo 

com as suas necessidades. Corroborando com estes autores nossa metodologia será 

baseada na pesquisa ação. 

 

Jacob Rodrigues Pereira: um humanista e benfeitor da humanidade 

João Bartolomeu RODRIGUES; Elsa MORGADO; Mário CARDOSO;   

Levi Leonido SILVA 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro; Instituto Politécnico de Bragança; 

Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos − Portugal 

jbarto@utad.pt ; levielsa@utad.pt; cardoso@ipb.pt;  levileon@utad.pt 

 

Na presente investigação, pretendemos divulgar a figura de Jacob Rodrigues 

Pereira, judeu de origem portuguesa, que ainda em criança foi obrigado a fugir com a 

família para França, a fim de escapar à vigilância apertada da inquisição. Benfeitor da 
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humanidade, Jacob Rodrigues Pereira deixou à sociedade, particularmente aos surdos-

mudos, o instrumento que os retirou da exclusão da convivência humanado: foi o 

inventor do alfabeto manual que permitiu a comunicação destes excluídos com o resto 

da sociedade.  

Tomámos como ponto de partida para esta investigação, um longo artigo da 

autoria de Pinheiro Chagas, publicado em 1868, no Jornal O Panorama, ao longo de 

quatro números. O contraste entre a fama de que este benfeitor goza em França, cujo 

nome batizou uma das principais avenidas de Paris, choca com o paradoxo de em 

Portugal ser uma figura tão ilustre quanto desconhecida. 

 

O acelerado crescimento de docentes brasileiros acometidos pela síndrome de 

burnout: uma revisão sistemática 

Jorge Augusto Pereira RODRIGUES; Célia Diniz Soares NASTRINI 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais − Brasil 

j.augusto.eng.seg.trab@gmail.com 

 

Este estudo possui caráter descritivo, quantitativo e qualitativo na modalidade de 

revisão sistemática, baseado em pesquisa bibliográfica da literatura científica referente 

à área ergonomia. O presente estudo objetiva identificar a parcela de professores 

afetados pela síndrome de Burnout e os efeitos maléficos provenientes do inapropriado 

ritmo de trabalho e da sobrecarga psíquica no desempenho profissional e no bem-estar 

dos docentes. Além disso, pretende identificar os principais fatores que podem tornar o 

professor mais suscetível a essa doença. Outro objetivo é propor medidas para 

minimizar ou mesmo eliminar os efeitos causados pelo intenso estresse. Os artigos 

sobre o tema foram obtidos através de pesquisa realizada nas bases de dados do portal 

da (CAPES) e incluiu aqueles publicados no período de 2015 a 2018.  

Os artigos utilizados foram selecionados por meio das seguintes leituras: título, 

resumo e trabalho. Essas triagens basearam-se no critério de seleção definido 

anteriormente. Os resultados relevaram que grande parte dos docentes sofrem de 

elevado grau de esgotamento mental, mas a satisfação pessoal por exercer a profissão 

pode amenizar os sintomas. Por essa via, é necessário adotar medidas de controle para 

eliminar os fatores ocasionadores da síndrome em evidência. Esse cenário contribui 

para um crescente número de casos da síndrome de Burnout, resultando em um maior 

absenteísmo, principalmente por depressão.  

Também foi possível identificar que as instituições de ensino, em maioria, não 

possuem muito engajamento para se adequarem à questão da ergonomia. Os 

profissionais mais suscetíveis ao mal mencionado são os que possuem maior vocação 

para a profissão, em especial as mulheres por assumiram multitarefas no lar. As 

medidas de controle passam pelo bom relacionamento dentro do ambiente escolar; 

políticas públicas para promover a saúde mental e física dos docentes; maior acesso ao 

lazer e a bens culturais; técnicas de autocontrole para aproveitamento das emoções 

positivas; adequação da jornada e ritmo de trabalho; melhoria das condições laborais.  
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Aprender, programando 

Vítor SÁ; Francisco RESTIVO 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) − Portugal 

vitor.sa@braga.ucp.pt; frestivo@braga.ucp.pt 

  

As mudanças tecnológicas e sociais que estão a transformar muito rapidamente o 

mundo de hoje, desde a proliferação de dispositivos ligados à Internet e a sua enorme 

capacidade, até aos dados individuais e das interacções entre indivíduos que são 

armazenados em cada segundo, e as próprias convenções e convicções que nos 

governam, colocam desafios cada vez mais interdisciplinares e a que as velhas 

estruturas organizadas por “ramos” do saber já não respondem. 

Num mundo onde estamos cada vez mais rodeados de computadores, de robôs, 

de sistemas ciberfísicos − as máquinas de uma fábrica, por exemplo  −  temos vantagem 

em saber comunicar de uma forma eficaz, em traduzir as nossas questões de uma 

forma que uma máquina seja capaz de entender. O domínio de uma linguagem de 

programação abre novas portas, permite multiplicar as nossas capacidades, permite 

colocar essas máquinas ao nosso serviço, seja para explorar dados, para realizar 

experiências, ou simplesmente para resolver problemas que de outro modo não 

seríamos capazes de resolver. 

Defendemos que hoje é importante −  mais do que saber um bocadinho de cada 

uma das muitas linguagens de programação que se usam  −  saber muito bem, por um 

lado, o que é saber programar, e por outro dominar uma linguagem de programação 

tão simples e tão poderosa quanto possível. Saber programar é saber comunicar com 

uma máquina, é partilhar com essa máquina um pequeno conjunto de conceitos 

abstractos, e praticar. 

Hoje, os limites à elaboração do conhecimento resultam, cada vez mais, da 

dificuldade em colocar as questões certas e não das barreiras tecnológicas ou da 

complexidade das ferramentas disponíveis. A chegada do Digital às Ciências Sociais e 

Humanas, por vezes designada de Humanidades Digitais, marca uma nova era de 

progresso, que ninguém é capaz de percorrer sozinho. 

Saber programar é para todos, não é só para “génios” que dominam os 

insondáveis mistérios do silício, e é o ponto de partida para a aprendizagem de muitas 

disciplinas, para o apoio a métodos pedagógicos adequados aos tempos de hoje, em 

que a informação nos chega pelos mais variados canais, 24 horas por dia. 

O ensino por disciplina, com muros intransponíveis entre as várias disciplinas, 

deve ser substituído por um ensino baseado em projectos, em desafios que envolvam 

essas disciplinas de uma forma inteligente, e com o auxílio dos computadores, da 

Internet, etc. 

Esta revolução no ensino é um desafio para os professores. Começar por explicar 

cada projecto, os objectivos, a metodologia, as ferramentas, o plano, a execução, e a sua 

apresentação, a extracção de conclusões, acompanhar a sua execução, deixar os grupos 

aprender, ajudar, fazer as necessárias sínteses, e extrair as lições aprendidas, são uma 

nova forma de ensinar e aprender, e são parte da pedagogia inaciana nos dias de hoje. 
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Educación moral y enseñanza de las lenguas ayer y hoy. Desde la Ianua Linguarum 

jesuita hasta la actualidad 

Carlos SALVADOR DÍAZ 

Universidad de Extremadura  −  España 

salvadordiaz@unex.es 
 

En numerosas ocasiones a lo largo de toda la historia de la Educación, la 

enseñanza de lenguas y de valores morales han ido de la mano. Buena prueba de ello 

es el manual de gramática titulado Ianua linguarum sive modus maxime accomodatus, quo 

patefit aditus ad omnes linguas intelligendas, publicado en Salamanca en 1611 por los 

padres jesuitas del Colegio de los Irlandeses de aquella ciudad. Este tratado recogía 

más de un millar de sentencias en latín traducidas al castellano para ayudar a los que 

deseaban aprender la lengua latina de una manera más cómoda y rápida. La mayoría 

de estas sentencias giraban entorno a temas morales, organizadas bajo epígrafes como 

“la virtud y el vicio”, “la justicia y la injusticia” o “la templanza y la intemperancia”, 

hasta el punto de que durante un tiempo se consideró el manual como una simple 

recopilación de sentencias morales, pasando por alto su carácter didáctico. 

La obra gozó de una gran popularidad por toda Europa, llevándose a cabo 

numerosas reediciones a lo largo del siglo XVI y XVII. Del mismo modo, tuvo una clara 

influencia en otros manuales educativos, como la Ianua Linguarum Reserata, publicada 

en 1629 por John Amos Comenius, considerado el padre de la pedagogía moderna. El 

análisis de estos tratados y de las frases que recogen nos servirá para poner de 

manifiesto el aprovechamiento de la enseñanza de lenguas para la educación de 

valores, ya desde tiempos de la Compañía de Jesús, cómo ha evolucionado esta 

relación a lo largo del tiempo y hasta qué punto persiste aún en los planes de estudio 

de la enseñanza actual, en la que  uno de los objetivos prioritarios es lo que conocemos 

como “educación en valores”. 

 

Gramática y Tesoro de la lengua guaraní del jesuita Antonio Ruiz (1585-1652). 

Claves pedagógicas 

Eustaquio SÁNCHEZ SALOR 

Universidad de Extremadura 

esanchez@unex.es 

 

Los jesuitas y demás misioneros que evangelizaban en tierras de indígenas 

tuvieron que escribir dos tipos de Gramáticas. Gramáticas del latín, para enseñar esta 

lengua a los hijos de castellanos y de jefes indígenas. Y Gramáticas de las lenguas de 

los indios para que los misioneros que se adentraran en sus tierras pudieran conectar 

con ellos. En el caso de la provincia del Paraguay, de cuya evangelización se 

encargaron los jesuitas mediante la creación de reducciones, nos encontramos con una 

Gramática y un Tesoro de la lengua guaraní escritos por el padre Antonio Ruiz, 

superior que fue de las misiones del Paraná y Uruguay y el Tape. Analizamos esta 

Gramática desde la perspectiva de los principios pedagógicos que sigue el padre Ruiz 

para facilitar el uso de la lengua guaraní por parte de los misioneros. 
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Formação social e construção da cidadania dos alunos: algumas reflexões 

Ana Flávia Marques dos SANTOS; Marilia Beatriz Ferreira ABDULMASSIH 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)  −  Brasil 

Universidade Federal do Piaui (UFPI)  −  Brasil 

mariliaabdulmassih@yahoo.com.br 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a contribuição dos professores e de uma  

escola pública da rede estadual de ensino na formação social e cidadã, dos alunos do 

Ensino Fundamental, em Minas Gerais −  Brasil. Para efetivação deste e em 

conformidade com os objetivos propostos, optou-se pelos pressupostos teóricos 

metodológicos de uma pesquisa qualitativa, sustentada nos estudos de Bodgan e 

Biklen (1991) Minayo (2010) e Chizzotti (2008-2011). Como estratégia de coleta de 

dados, utilizou-se a análise documental, através do Projeto Político Pedagógico e 

Regimento da escola, um  questionário  composto por dez questões abertas aplicado 

em vinte professoras  que quiseram participar da pesquisa, e à equipe gestora. Foi 

realizada também uma roda de conversa com os alunos do 9° ano do Ensino 

Fundamental. Pretendeu-se neste estudo, promover uma compreensão sobre como a 

escola pode contribuir para a formação da cidadania dos alunos em múltiplas 

dimensões. Muitos impasses são notados em relação  ao  compromisso da escola e dos 

professores com a formação social ou as  práticas cidadãs contextualizadas no interior 

do cotidiano escolar. Podemos considerar que a escola sozinha não está preparada para 

formar alunos atuantes e críticos em uma sociedade injusta e desigual. Este é um 

trabalho coletivo, que deve ser desenvolvido também pela família, pela sociedade, 

pelas políticas públicas e pelos governantes, num compromisso pelo bem comum. Só 

assim seremos capazes de formar cidadãos críticos, conscientes, pensantes, capazes de 

mudar os rumos da sociedade e conduzir os caminhos da humanidade. 

 

Histórias conectadas: elos de transformação na formação docente 

humanista da FISTA 

Maria de Lourdes Leal dos SANTOS 

Universidade de São Paulo — Brasil 

mlsantosleal@hotmail.com 

 

  A história das instituições escolares é construída com a presença de sujeitos 

sociais que empreendem um “fazer histórico”. Educadores e intelectuais que entendem 

a escola como um lugar educativo privilegiado: espaço coletivo da utopia e da 

reinvenção de uma nova prática social, de uma cultura. A gênese e consolidação da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino, FISTA, de Uberaba, 

Minas Gerais, única instituição confessional de ensino superior no Brasil, criada e 

administrada pelas Irmãs Dominicanas, da Congregação Nossa Senhora do Rosário de 

Monteils, na França, foi um centro de irradiação de cultura fundamentada na ética 

cristã. As concepções de homem, de sociedade, de mundo e educação eram 

evidenciadas na ação evangelizadora, no currículo humanista em que o estudo 

reflexivo e a prática pensada já se colocavam como princípios fundamentais. Quais 

eram os sujeitos? Quais as culturas e histórias que se conectavam? Ao reinterpretar a 
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trajetória desta instituição, como espaço de formação docente, a partir dos relatos 

autobiográficos, visitas aos arquivos do Museu da Capela e a Casa Mãe da 

Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, no Largo de São 

Domingos, em Benfica, Lisboa, Portugal, percebe-se que são reveladores de saberes e 

práticas. Na Casa Mãe, em maio de 1885, Madre Teresa Saldanha acolheu por três 

meses as primeiras irmãs missionárias francesas, de Bor, designadas para presidir os 

trabalhos de fundação da Ordem Dominicana no Brasil. A cidade escolhida foi 

Uberaba, berço dos dominicanos no Brasil! Para que as seis novas missionárias 

conhecessem um pouco da língua do país, ficaram hospedadas, em Lisboa, por três 

meses, estudando a língua portuguesa. Dentre estas missionárias está Madre Maria 

José, fundadora do Colégio Nossa Senhora das Dores, em outubro de 1885, e 

posteriormente, da FISTA, em 1948. Procuro analisar as concepções predominantes na 

história da FISTA, as relações com outras congregações, como elas repercutem na 

memória dos seus alunos egressos e como tais concepções concorreram para a 

construção de suas identidades profissionais. À luz da teoria sociológica de Bourdieu 

concebe-se a educação como componente fundamental do processo de constituição do 

mundo social, elaborando alguns conceitos como habitus, prática, estratégia, campo, 

capital cultural, violência simbólica e reprodução social. Acredita-se que estas reflexões 

possam vislumbrar uma concepção antropológica de currículo em que o conhecimento, 

o saber e a cultura tendem essencialmente a humanizar as relações entre os sujeitos. 

 

Ética do cuidado: desbanalizar a educação na perspectiva de Nel Noddings 

Maria Teresa SANTOS 

Universidade de Évora (CIDEHUS) − Portugal 

msantos@uevora.pt 

  

A associação sinonímica entre educação e formação que Werner Jaeger (1936) 

estabeleceu a partir dos textos gregos clássicos insistia no desenvolvimento entrelaçado 

da capacidade intelectual e da consistência ética do agir. A excelência do humano era o 

horizonte referencial deste processo de alcance inalcançável. Dewey, numa perspectiva 

pragmática, concebeu educação e formação como continua reorganização da 

experiência pessoal no concreto do mundo, simultaneamente capaz de esclarecer e 

potencializar o sentido dessa experiência sem perder rumos éticos (Dewey, 1916). Mas 

os problemas e desafios da sociedade contemporânea têm exigido uma concepção de 

educação e formação que incorpore dimensões pensamento crítico e criativo, 

comunidade, diálogo cordial e valores, restaurando uma concepção humanista 

enraizada na moral e na dignidade, como se reconhece em Pico della Mirandola (1989 

[1480]). Na contemporaneidade o conceito de cuidado tem sido central na compreensão 

desta correlação, pelo que se visa interpretar a proposta de Nel Noddings (2005) a este 

respeito. Enquanto Carol Gilligan (1982) introduziu a ética do cuidado no discurso 

filosófico para reconfigurar as questões feministas, Noddings  articula-a com a 

formação do carácter,  que deve ter lugar estruturante nos programas educacionais.  

Com a ética do cuidado e dentro do humanismo cristão, Noddings incorpora a 

moralidade (não a moralização) na educação (1992) como meio de humanizar 

amorosamente o ser humano e mostrar o sentido da sua dignidade.  
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Posto o enquadramento, é objectivo da comunicação trazer para debate a proposta 

de Noddings, seja pela fundamentação filosófica encontrada (ética do cuidado) para a 

educação, seja pelo seu viés cristão. Seguindo a hermenêutica de texto, habitual em 

filosofia, procura-se responder a duas questões articuladas: 1) como pode a ética do 

cuidado revigorar o humanismo da relação educativa, entendendo-a como relação 

consigo, com os outros, com o mundo e a vida; 2) como pode a ética do cuidado 

incorporar-se no programa educativo, desbanalizando-o. Espera-se, assim, que o 

pensamento de Noddings seja tido em consideração no horizonte educativo do 

humanismo cristão.  

 

A Pedagogia da Companhia de Jesus: da tradição à inovação. Os desafios e as 

oportunidades da retroalimentação da prática docente 

Dário SCHNEIDER; Cleiton Júnior GRETZLER; Márcio LONGHI 

Colégio Anchieta − Rede Jesuíta de Educação, Porto Alegre, RS – Brasil 

darios@colegioanchieta.g12.br; CGRETZLER@colegioanchieta.g12.br;  

LONGHI@colegioanchieta.g12.br 

 

A experiência de Santo Inácio de Loyola e dos Primeiros Jesuítas contribuiu para a 

consolidação do humanismo do século XVI, colaborando, a partir da sistematização 

da Ratio Studiorum – fonte de pesquisa e de inovações metodológicas –, para a 

superação de inúmeros desafios da prática docente ao apontar oportunidades 

estratégicas para os Colégios Jesuítas do século XXI. 

  A tradição jesuítica – que se renova em fidelidade criativa a partir dos Exercícios 

Espirituais – tem na educação um dos seus campos de atuação e pretende, segundo a 

Pedagogia Inaciana, formar “homens e mulheres para e com os demais”. Para 

ressignificar o Apostolado Educativo, a Companhia de Jesus vem reinterpretando os 

seus propósitos segundo documentos orientadores, sempre buscando a excelência 

acadêmica, humana e cristã. A excelência como premissa e fundamento situa-se no 

contexto de uma formação humana integral, dando sentido e finalidade à excelência 

acadêmica. 

  Na contemporaneidade, a excelência acadêmica necessita de ressignificação 

pedagógica, com vistas ao desenvolvimento de competências e habilidades nas 

dimensões cognitiva, socioemocional e espiritual-religiosa. Esse desafio impõe-se ao 

trabalho educativo no século XXI e demanda um acompanhamento sistemático aos 

educadores para que o novo paradigma seja tema de formação pedagógica e 

verdadeiro laboratório de inovação didática. Essa nova perspectiva passa também por 

uma mudança cultural e metodológica e requer uma estrutura de apoio aos 

professores, garantindo acompanhamento e retroalimentação das práticas pedagógicas 

para uma qualificação permanente do corpo docente, gerando, cada vez mais, 

experiências significativas de aprendizagem aos alunos. 

   Na Pedagogia Inaciana, a experiência incorpora muitos paradigmas de 

aprendizagem e constitui a “cura personalis” – espaço privilegiado de escuta e de 

diálogo – com a intenção de fortalecer vínculos, garantir o conversatório formativo, 

para retroalimentar a vida interior e fortalecer uma práxis consequente. Ao 

compreender a importância desse processo, abre-se a oportunidade para propor novos 

desafios, incentivar novas aprendizagens e superar vícios metodológicos. Isso 
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possibilita aos professores experiências e estratégias mais qualificadas em seus afazeres 

pedagógicos para que possam contribuir, de forma positiva, na reorganização e 

reconstrução dos saberes e novas formas de ensinar e aprender. 

  A Retroalimentação da Prática Docente pretende resgatar os conceitos da 

Experiência Inaciana e (re)descobrir as pistas da intencionalidade e do sentido teórico e 

pragmático do substantivo “Experiência”, demonstrando aproximação com as 

premissas da tradição jesuíta e do Paradigma Inaciano, inspirando uma nova 

compreensão e transposição didático-pedagógica para a atualidade, na qual o 

acompanhamento-feedback tenha sentido e significado efetivo e afetivo no processo de 

ensino e aprendizagem. Com esta reflexão, pretendemos identificar os desafios e as 

fortalezas do corpo docente, analisando os impactos da Retroalimentação, que tematiza 

os “gaps”, no intuito de gerar boas práticas de aprendizagem para todos os alunos. 

 O tema da “tradição à inovação”, conceito e visão humanista para o trabalho 

cotidiano da sala de aula, carrega a intencionalidade da Educação jesuíta, evoca a sua 

trajetória e conclama a uma atualização permanente de um Método, enquanto 

expressão de um modo de ser e de proceder inaciano. 

 

Interdisciplinaridade em avaliações: estudos em um curso de pedagogia na 

modalidade educação a distância 

Ana Laura SILVA; Elisabeth TAVARES; Michel da COSTA; Doroti MACEDO  

Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES); Universidade Anhanguera  

de São Paulo (UNIAN) – Brasil 

  ana.silva@unimes.br; elisabeth.tavares@unimes.br; michel.costa@unimes.br; 

doroti.macedo@unimes.br 

 

A presente investigação retrata uma experiência inovadora no que tange à 

interdisciplinaridade em avaliações no Curso de Pedagogia, realizado na modalidade 

Educação a Distância em uma Instituição de Ensino Superior Privada, localizada no 

Estado de São Paulo, no Brasil. Esse estudo justifica-se pela relevância na formação do 

futuro professor quando de sua inserção em práticas efetivamente interdisciplinares. A 

avaliação interdisciplinar pode oferecer aos alunos um vasto e ampliado instrumento 

de reflexão e relações sobre os diferentes conteúdos.  

A metodologia proposta foi análise documental e bibliográfica das questões 

dissertativas do quarto semestre do Curso de Pedagogia. Para essa análise foram 

consideradas as seguintes categorias: Interdisciplinaridade, Transversalidade e 

Formação Crítico-reflexiva, quanto aos objetos de conhecimento dos instrumentos de 

avaliação também foram verificados os conteúdos nas seguintes categorias: conceituais 

(C), atitudinais (A) e procedimentais (P). A pesquisa desvelou possibilidades de 

trabalhos com a interdisciplinaridade e a transversalidade na formação de professores, 

demonstrando a oferta de vivências de práticas inovadoras relevantes à formação 

crítico-reflexiva de discentes do curso de Pedagogia em EaD, rompendo com práticas 

educativas disciplinares e conservadoras, mas que se preocupe com a formação cidadã 

em um currículo global. 
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A Filosofia da Educação em Manuel Antunes 

Hélder António de Mendonça e SILVA 

Faculdade de Ciências Humanas da UCP (Lisboa) − Portugal 

helder.antonio.silva@gmail.com 

  

A razão pela qual apresentamos uma reflexão sobre a Educação urge da necessidade 

premente de compreensão da visão, missão e identidade da educação cristã, partindo do 

pensamento filosófico do Padre Manuel Antunes. Consideramos que só ao pensar 

filosófico está o alcance da definição dos fins da educação da pessoa humana.  

Segundo Manuel Ferreira Patrício, em Manuel Antunes, a educação é o verdadeiro 

“problema” do homem, pelo que o seu pensamento propõe uma teoria da formação do 

homem. O conceito de “antropagogia” de Manuel Ferreira Patrício expressa este 

pensar conatural antuniano: a concomitância entre antropologia e pedagogia. Isto é, a 

preocupação em captar do ser do homem (antropologia) e, consequentemente, de fazer 

cumprir/ser o homem (pedagogia). Uma educação que concerne o homem todo 

(universalidade) e todo o homem (total). 

Neste trabalho, priorizamos a análise de algumas obras do autor publicadas na Obra 

Completa da Fundação Calouste Gulbenkian (tomo I Theoria: Cultura e Civilização, 

volume III Filosofia da Cultura; tomo II Paideia: Educação e Sociedade), tripartindo a 

análise em vetores: Educação e Antropologia, Educação e Cultura, Educação e 

Valores.Verificámos que a obra antuniana carrega uma visão da educação, 

simultaneamente, filosófica, pedagógica, histórica e cultural. Baseia-se 

metodologicamente no questionamento e numa recorrente imagética plástica. 

A educação antuniana apresenta como desígnio o desenvolvimento da pessoa 

humana histórica e culturalmente situada, pelo que reflete o passado e projeta o futuro 

de uma cultura. Não é uma transmissão de cultura, é, acima de tudo, a criação de 

oportunidades de surgimento de novas formas culturais. Luta fortemente e 

permanentemente pelo aperfeiçoamento humano. Ancora-se em princípios e orienta-se 

por modelos de humanização. Manifesta-se contra o caos ou a anarquia de valores. 

Coloca no centro o homem misericordioso, em vez do homem mecânico ou romântico. 

Torna o homem consciente e capacita-o para enfrentar e superar as ideologias.  

 O Padre Manuel Antunes adverte para o facto da educação se apresentar desde 

sempre como uma realidade própria do humano, assumindo-se como um dever 

individual e coletivo. No fundo, a educação é uma responsabilidade existencial, pois 

permite o estabelecimento de um vínculo entre o homem e o divino na procura do 

essencial. 

A educação antuniana dá primazia ao primeiro termo de vários binómios: formação 

e informação, ciências humanas e ciências da natureza, permanente e transitório, 

imaginação e razão, socialização e individualização, personalização e massificação. Em 

suma, o pensamento filosófico antuniano assume-se como uma pedagogia do ser 

(interioridade) em vez de uma pedagogia do ter (exterioridade). 
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Educação e Interioridade em Edith Stein 

Teresa SOUSA 

Escola Secundária Jaime Moniz (Funchal) − Portugal 

tmsousa61@gmail.com 

 

Os tempos atuais apelam-nos claramente para uma nova reflexão sobre o sentido 

de educar. Para aqueles cuja missão é a educação, Edith Stein apresenta uma proposta  

filosófica que poderá abrir novas perspetivas sobre esta temática. Como pode a tarefa 

educativa fazer frutificar as competências humanas e espirituais? Para Edith Stein, a 

educação é a formação do homem integral, com as suas faculdades e capacidades, para 

que ele possa tornar-se verdadeiro homem. Isto pressupõe uma certa visão 

antropológica, assente no conceito de interioridade, mas igualmente na ideia de fim 

último e na noção de unicidade da pessoa.  

Inspirando-se na obra de São João da Cruz, Edith Stein apresenta uma análise do 

homem, ser inacabado, que pode escolher uma de duas tendências: ou sujeição ao 

reino da natureza, que se caracteriza pela passividade e pela não posse de si; ou, pelo 

contrário, opção pelo reino da liberdade.  Ora, é na liberdade que se realiza a aventura 

da existência humana, porque é através dela que se dá a possibilidade de um 

desenvolvimento da pessoa.  

Segundo a autora, a alma humana possui uma estrutura desigual, onde existem 

camadas mais ou menos profundas. O eu move-se neste espaço consoante a sua 

essência. O dinamismo da alma parte de um ponto fixo, que varia consoante cada tipo 

de homem. Assim, o homem sensual, que se rege pelo prazer dos sentidos, o seu ponto 

fixo está muito distante do seu fundo íntimo. O homem intelectual, preocupado com a 

descoberta da verdade, a sua alma encontra-se mais perto do seu centro e, o homem 

egocêntrico, encontra-se também distante do seu centro.  

Qual é, pois, a relação entre a educação e a noção de interioridade? 

A interioridade humana, é o lugar a partir do qual se ouve a voz da consciência, é 

o lugar da livre decisão pessoal. Este ponto é essencial na tomada de decisões. É no 

centro da alma que se origina o núcleo da vida pessoal, é a fonte de onde ela brota. 

Quando o eu vive nesta interioridade, a sua ação e a sua decisão atingem o grau mais 

elevado do seu ser.  

Por isso, Edith Stein considera a educação como uma arte. O trabalho de 

educação equivale a uma criação, porque penetra até à alma, para lhe dar uma nova 

forma, recriando o homem na sua totalidade e não apenas nas suas faculdades 

intelectuais.  

A educação visa atingir o desenvolvimento da pessoa, isto é, dar-lhe vida, vida 

que procede do fundo da alma. É na interioridade que o homem descobre o seu nome 

próprio, um nome novo, que apenas aquele que o recebe o compreende.  Educar é, 

então, um serviço da interioridade, porque é formação da pessoa que deve penetrar até 

à alma.  Educar, consiste, em última análise, em acompanhar uma pessoa até ao limiar 

da sua própria interioridade, a partir da qual cada um pode realizar, numa articulação 

entre a esfera intelectual com a afetiva e a volitiva, aquilo a que está chamado a ser.  
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Tecnologias digitais de informação e Comunicação: formação docente para 

enfrentar as incertezas 

Elisabeth S. TAVARES; Eliana Nardelli de CAMARGO; 

Angela Maria da SILVA;  Aparecido Fernando da SILVA; 

Lúcia Helena Carvalho GONZALEZ 

Universidade  Metropolitana de Santos (UNIMES) - Universidade Anhanguera  

de São Paulo (UNIAN) − Brasil 

elisabeth.tavares@unimes.br; eliana.camargo@unimes.br; angela.silva66@yahoo.com.br; 

profernando1@hotmail.com; luciahgonzalez@gmail.com 

 

O mundo atual tem exigido cada vez mais dos profissionais da educação atitudes 

de mudanças cada vez em maior velocidade, a formação continuada faz-se necessária 

em um contexto com incertezas cada vez mais evidentes. As práticas educativas no 

Ensino Fundamental por muitas vezes são reduzidas a atividades que por utilizar o 

conteúdo como fim em si mesmo reforçam um ensino tradicional e com pouca 

inovação, onde professores utilizam pouco os recursos tecnológicos a favor da 

aprendizagem crítica e significativa. Essas defasagens têm revelado lacunas no 

processo e formação inicial e continuada dos professores do Ensino Fundamental. A 

partir destas constatações, esse projeto de Pesquisa teve como desafio a questão: De 

que maneira as Tecnologias estão presentes nas práticas pedagógicas dos professores 

que atuam no ensino fundamental? Nossa hipótese consiste na defesa de que as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC, com seus recursos 

pedagógicos privilegiados para o ensino nas diferentes disciplinas, e, também, de 

forma interdisciplinar, tornam-se constitutiva de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências essenciais à formação do aluno do ensino fundamental, com implicações 

decisivas para novos conhecimentos, considerando os múltiplos aspectos: cognitivos, 

afetivos, sociais, emocionais e psicológicos. Após estudos que fundamentaram o aporte 

teórico da pesquisa, realizou-se um convite a redes públicas de ensino para formação 

de professores acerca do uso de TDIC. Cinco Secretarias Municipais de Educação 

aderiram à parceria e encaminharam alguns de seus docentes para a formação 

continuada em serviço, por meio  pesquisa-ação possibilitou desvelar ao mesmo tempo 

lacunas na formação para uso de TDIC e avanços em  práticas pedagógicas exitosas no 

interior de escolas públicas. 

 

Inclusão: como o professor avalia a aprendizagem do aluno público alvo da inclusão 

Edla Maria Goncalves de Alencar TRIGUEIRO 

Universidade de La Empresa (UDE) −  Brasil 

edlalencar40@hotmail.com 

  

Pretende-se neste artigo abordar inclusão e como o professor avalia a 

aprendizagem do aluno público alvo da inclusão. Analisar os critérios aplicados em 

escolas do ensino regular de Araguaína no estado do Tocantins na prática educativa no 

processo de avaliação dos alunos em diferentes contextos dos padrões normais. 

Analisar se a formação de base do professor que trabalha com inclusão está adequada 

às necessidades dos alunos e se a formação continuada desse docente favorece um 
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resultado mais positivo durante o processo de aquisição do conhecimento do publico 

alvo no contexto contemporâneo. A leitura de vários trabalhos foi primordial para a 

elaboração desse artigo. Com um relato de teóricos e autores como, Vygotsky (1998); Sá 

(1999); Lannoy (1997); Rego (1995); Morin (2001); Freire (2002); Perrenoud (2002); 

Mantoan (2006); Pacheco (2016) e outros trabalhos que enriqueceram as informações ao 

artigo produzido. Muitos deles produzidos voltados em como atuar na educação e 

como avaliar o público inclusivo. Objetivando melhorias tanto na qualidade de ensino, 

como no processo de avaliar o aluno esse trabalho vem para acrescentar novas 

propostas e sugestões contemporâneas que facilite o atuar do docente que em sala com 

alunos dentro do perfil das deficiências auditivas e os surdos. Analisar as ações, as 

pessoas, os conteúdos e pensamentos relacionados à atualidade que seja aplicado como 

ferramenta na educação e assim concluir a importância do docente na formação desse 

público inclusivo assim como em todos. 

Protagonismo juvenil como espaço da alteridade. 

Leonardo Monteiro TROTTA 

Centro Universitário Carioca/Unicarioca  −  Brasil 

ltrotta@unicarioca.edu.br 

 

A educação do século XXI é marcada por uma série de novidades e neologismos. 

No Brasil, derivadas do Relatório Jacques Delors e seus quatro pilares para a educação; 

pelos relatórios da OCDE e do PISA; internamente pelos resultados do IDEB; e ainda 

pelo discurso de senso comum; o fato é que se tornou rotina afirmar o fracasso da 

educação escolar brasileira.  Parte disto, sem dúvida para os que o afirmam, é culpa de 

um modelo de escola que pautado na tradição não daria conta do aluno 

contemporâneo. Afirmam ainda que é uma escola desconectada com a relação espaço-

tempo dos dias atuais.  Assim, os novos tempos necessitam de nova tecnologia, nova 

relação professor/aluno, novos currículos, metodologias ativas e uma série de outras 

afirmações que alimentam o campo ideológico da educação atual.   

Este trabalho se dedica a análise de uma dessas grandes novidades e que fomenta 

a política pública de educação integral adotada no ensino médio pelo estado do Rio de 

Janeiro desde o ano de 2013.  Nosso foco é o termo Protagonismo Juvenil, criado pelo 

professor Antônio Carlos Gomes da Costa:  
(...) neste processo, o jovem se torna o elemento central da prática 

educativa, participando ativamente de todo o procedimento, desde a 

elaboração, a execução até a avaliação das ações propostas. A ideia 

principal é fazer com que o jovem tenha uma legítima participação social, 

contribuindo não somente à escola, como também com a comunidade em 

que está inserido. (Costa,1997) 

Este conceito é um dos três pilares da proposta de educação integral para o 

século XXI em vigência hoje na educação pública fluminense. O que coloco em 

crítica neste trabalho é que tal paradigma, ao contrário do que afirma, reforça a 

ideia de individualização e competição em vigência no século XXI. Estabeleço aqui, 

entre outras, uma relação com a arquitetura de Jacques Herzog e seu estádio de 

futebol Allianz Arena (Munique,2001-05). O revestimento em uma pele translúcida 

e inflável que muda de cor e seu antitectonismo servem como alegoria para esse 
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sujeito integral e integrado a que se propõe construir o modelo de educação 

integral.  

Minha intenção é outra: repensar o termo no campo da alteridade. Como 

protagonizar a partir do outro e não apenas de mim mesmo? Farei aqui também 

uma reflexão do papel da aula de ensino religioso na (re)-construção desse sujeito 

do século XXI(ainda é possível?) pelo campo da ética.  

 

Educar a interioridade na escola: porque é que tantos duvidam? 

Ana Mira VAZ 

Colégio Pedro Arrupe 

ana.miravaz@colegiopedroarrupe.pt 

 

A pergunta resulta da tentativa de perceber por que razão a educação da 

interioridade é tantas vezes olhada de lado. No mundo académico, tende a ser 

considerada ‘intrusa’, para a seriedade que deve caracterizar a produção do 

conhecimento. Em alguns meios cristãos, ela é suspeita de desviar a energia necessária 

à ação fraterna, solidária, gesto essencial na construção da justiça no mundo. Outros 

ainda desconfiam da sua aparente proximidade com experiências intimistas e 

egocêntricas que propõem respostas prontas a usar para a falta de sentido existencial. 

Há sem sombra de dúvida razões para o ceticismo, e por isso é necessário termos 

bem claro que este paradigma educativo se situa “no centro da melhor tradição 

espiritual da antropologia cristã.” 

A História da Humanidade outra coisa não é senão a história pessoal de cada 

homem e mulher na indagação de um sentido para a existência. E se a atenção ao 

interior é passo obrigatório no caminho de construção do ser humano, do 

autocentramento ao descentramento, resta saber como fazê-lo na escola e, sobretudo, se 

é tarefa que incumba aos seus educadores. 

Ora a educação do ser é parte integrante da formação da pessoa, como tão bem 

sublinhou o Relatório Delors, que propõe “que se ultrapasse a visão puramente 

instrumental da educação, considerada como a via obrigatória para obter certos 

resultados (…), e se passe a considerá-la em toda a sua plenitude: realização da pessoa 

que, na sua totalidade, aprende a ser”. 

Neste artigo, pretendo trazer à discussão o contributo valiosíssimo da educação 

da interioridade para este desígnio. 

 

Educação Emocional no Desenvolvimento Pessoal: Contributos da 

Espiritualidade da Companhia de Jesus e da Psicologia das Emoções 

Filipa Machado VAZ; Pedro CAMEIRA, SJ. 

Hospital de Cascais; Centro de Reflexão e Encontro Universitário 

 Inácio de Loiola 

filipamachadovaz@gmail.com ;  frcameir@gmail.com 

 

A reflexão existente sobre a espiritualidade dos jesuítas pode ser 

significativamente aprofundada por um foco renovado no diálogo entre uma teologia 

do espírito e as ciências sociais. Historicamente, o campo da psicologia cruzou a 
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tradição católica, com os jesuítas a desempenhar um papel significativo nessa 

intersecção. Mais especificamente, especialistas em espiritualidade da Companhia de 

Jesus apropriaram-se de princípios psicológicos para aprofundar a sua compreensão 

do desenvolvimento espiritual.  

Actualmente, a literatura sobre a integração entre psicoterapia e espiritualidade 

enfatiza: 1) a competência multicultural dos terapeutas no domínio da espiritualidade e 

da religião; 2) compreensão do paralelo entre os processos de terapêuticos e de direção 

espiritual; 3) conhecimento da ligação entre espiritualidade e saúde; 4) conflitos 

espirituais e religiosos; e 5) dinâmica psicológica da experiência espiritual e religiosa. A 

literatura sobre a integração da psicologia e da espiritualidade raramente examina a 

integração espiritual e psicológica nos processos de desenvolvimento pessoal 

acompanhados por professores, terapeutas ou acompanhantes espirituais. 

Esta comunicação explora a psicologia das emoções com um foco na Terapia 

Focada nas Emoções (TFE) que é incorporada na experiência de acompanhamento 

espiritual jesuíta. A educação na Companhia de Jesus e o acompanhamento espiritual 

jesuíta implicam crescimento e transformação pessoal, com dimensões espirituais e 

psicológicas. O desenvolvimento emocional e espiritual partilham ambos o objetivo de 

mudança pessoal e crescimento.  

Tal como na terapia, a mudança e o crescimento no acompanhamento espiritual 

jesuíta depende fortemente da relação de trabalho entre educadores ou acompanhantes 

e pessoas acompanhadas (alunos/as, etc). Este estudo discute como a teoria das 

emoções fornece detalhes para o desenvolvimento espiritual e psicológico na tradição 

jesuíta.  

 

Da pedagogia e missão de Santo Inácio à metodologia e missão comboniana 

Susana de Sousa VILAS BOAS 

Universidade Católica Portuguesa (Braga) Portugal 

susanavilasboas@gmail.com 

 

Nascido em finais do século XV, Santo Inácio de Loyola vive a sua juventude ao 

ritmo do seu tempo e segundo a sua condição social. Ao entrar na sua vida adulta vê-se 

confrontado com questões profundas quanto à sua vida e quanto à sua relação com 

Deus. Começa por delinear os primeiros esboços dos Exercícios Espirituais e, pouco a 

pouco, cresce o discernimento sobre a missão à qual queria e viria de dedicar a sua 

vida. Uma viagem a Jerusalém traz um novo impulso a este desejo e, após um caminho 

de discernimento e crescimento espiritual e intelectual, Santo Inácio funda, em 1534, a 

Companhia de Jesus que terá como base estruturante uma pedagogia que conduza a 

um crescimento integral individual e comunitário, espiritual e intelectual, onde razão e 

fé se encontram na relação com Cristo e com os irmãos. 

Três séculos depois, nasce S. Daniel Comboni. O contexto social e familiar é bem 

diferente do vivido por Santo Inácio. No entanto, muitas são as similaridades no 

caminho de discernimento que conduzem à missão evangelizadora que pautou o ritmo 

da sua vida. De facto, também a grande decisão que viria a determinar a vida de 

Comboni é tomada após os exercícios espirituais e, aquando da fundação do seu 

Instituto, o método adotado (também ele refletido a partir da sua experiência em 

Jerusalém) vai de encontro às linhas mestras da pedagogia inaciana. Atento ao 
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contexto, Comboni vive a experiência missionária integrando-a na sua própria relação 

com Deus, com a Igreja e comunidade. Atento às necessidades, toda a sua ação é 

pensada e refletiva, não poupando esforços para fazer convergir tudo e todos para a 

missão de evangelizar. Como Santo Inácio, São Daniel Comboni procura avaliar o 

caminho percorrido, as metas alcançadas, a forma como melhorar o seu Instituto e o 

modo como desenvolver o seu método sem que este corra o risco de se alhear da 

realidade. Este constante discernimento leva-o a tomar decisões e caminhos 

inicialmente não pensados para a sua missão, sempre tendo em vista a salvação de 

todas as almas, para a maior glória de Deus. 

Mas, será a metodologia comboniana mera cópia da pedagogia inaciana? Se o 

método iniciano esteve presente e foi estruturante para o pensamento de Comboni, que 

novos caminhos se abriaram a partir deste último? De que modo a metodologia 

comboniana, regendo-se pelos mesmos princípios, se apresenta como continuidade, 

inovação ou como rutura à pedagogia proposta por Santo Inácio? Estas serão questões 

presentes e a debater ao longo da comunicação.   
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SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO / 

SUBMISSION AND EVALUATION OF PAPERS FOR PUBLICATION 

 

Aceita-se a submissão de artigos, resultantes das comunicações orais, para 

publicação num volume temático na coleção Axioma Studies. As propostas deverão ser 

escritas de acordo com as regras de estilo da RPF 

 (http://www.rpf.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13&lang=pt)  

e enviadas para educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt até ao dia 30 de 

Janeiro de 2020. As propostas serão avaliadas por pares. Após seriação, serão 

publicados os 15 melhores trabalhos. 

 

Communication authors are encouraged to submit their articles for publication in a 

thematic volume that will be published by the Axioma Studies collection. The proposals 

shoud follow the RPF stylistic norms 

 (http://www.rpf.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13&lang=en)  

and sent to educacaoemtemposincertos2019@braga.ucp.pt. The submission deadline 

is: january 30th, 2020. The proposals will be peer reviewed. Please be aware that only 

the best 15 articles will be published.  
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PRADO, Maria Elisabette Brisola Brito & COSTA, Michel da & TAVARES, 

Elisabeth dos Santos & SILVA, Angélica Garcia da Fontoura & REIS, 

Patrícia Rodrigues Carvalho dos, Aleatoriedade na Infância: Raciocínio 

Probabilístico em um mundo de incertezas 

12 3.1 45 

QUEIROS, Gean Breda, Formação Didático-Pedagógica de Professores: a 

Docência Universitária em Análise 
12 2.4 67 

REIS, Patrícia Rodrigues Carvalho dos & COSTA, Michel da & TAVARES, 

Elisabeth dos Santos & PRADO, Maria Elisabette Brisola Brito & SILVA, 

Angélica Garcia da Fontoura, Aleatoriedade na Infância: Raciocínio 

Probabilístico em um mundo de incertezas 

12 3.1 45 

RESTIVO, Francisco & SÁ, Vítor, Aprender, programando 11 2.3 72 

RICCI, M. Fernanda C.C. & AMORIM, Suzana M. B. &  MEDEIROS, M. Luiza 

& SOUZA, Therezinha Coelho de,  Metodologias ativas e tecnologias: um 

caminho na formação docente 

11 2.3 34 

ROCHA, Valmici Musquine & GOMES, Jacqueline de Souza , Educação 

Bilíngue no Ensino Superior: para além do acesso, a permanência e o 

pertencimento do aluno surdo na Universidade  

11 2.4 68 

RODRIGUES, Denise Bezerra, Descortinamento da arteterapia: utilização de 

tecnologias educacionais na formação dos professores de arte como 

viabilização profissional 

12 2.4 69 

RODRIGUES, João Bartolomeu & MORGADO,  Elsa M. G. & CARDOSO, 

Mário A. & SILVA, Levi Leonido F., Jacob Rodrigues Pereira: um 

humanista e benfeitor da humanidade 

10 3.1 71 

RODRIGUES, Jorge Augusto Pereira & NASTRINI, Célia Diniz Soares, O 

acelerado crescimento de docentes brasileiros acometidos pela síndrome 

de burnout: uma revisão sistemática 

12 2.4 70 

RODRIGUES, Jorge Augusto Pereira & NASTRINI, Célia Diniz Soares, O 

acelerado crescimento de docentes brasileiros acometidos pela síndrome 

de burnout: uma revisão sistemática 

12 2.4 71 

SÁ, Vítor & PANYIK, Emese, Educação em Turismo - Tendências, Desafios e 

Desenvolvimento Cultural 
11 2.3 66 

SÁ, Vítor & RESTIVO, Francisco, Aprender, programando 11 2.3 72 

SALVADOR DÍAZ, Carlos, Educación moral y enseñanza de las lenguas ayer 

y hoy. Desde la Ianua Linguarum jesuita hasta la actualidad  
12 1.2 73 

SÁNCHEZ SALOR, Eustaquio, Gramática y Tesoro de la lengua guaraní del 

jesuita Antonio Ruiz (1585-1652). Claves pedagógicas 
12 2.2 73 

SANTOS, Ana Flávia Marques dos & ABDULMASSIH, Marilia Beatriz 

Ferreira, Formação social e construção da cidadania dos alunos: algumas 

reflexões 

12 1.1 74 

SANTOS, Maria de Lourdes Leal dos, Histórias conectadas: elos de 

transformação na formação docente humanista da FISTA 
11 3.2 74 

SANTOS, Maria Teresa, Ética do cuidado: desbanalizar a educação na 

perspectiva de Nel Noddings 
11 2.4 75 

SCHNEIDER, Dário & GRETZLER, Cleiton Júnior & LONGHI, Márcio, A 

Pedagogia da Companhia de Jesus: da tradição à inovação. Os desafios e 

as oportunidades da retroalimentação da prática docente  

10 1.1 76 

SELÇUK, MUALLA, Learning in Encounter: A Muslim 

Perspective on Interreligious Education 
11 A.M. 27 

SIGNORELLI, Glaucia & ABDULMASSIH, Marilia Beatriz F. & CARVALHO, 

Lorena Souza, Educação de jovens e adultos: códigos culturais e 

processos formativos 

12 3.1 33 

SILVA, Ana Laura R. & TAVARES , Elisabeth S. & COSTA, Michel da & 

MACEDO, Doroti O., Interdisciplinaridade em avaliações: estudos em 

um curso de pedagogia na modalidade educação a distância   

11 3.1 77 
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SILVA, Angela Maria da & TAVARES , Elisabeth S. & CAMARGO, Eliana 

Nardelli de &   SILVA, Aparecido Fernando da & GONZALEZ, Lúcia 

Helena Carvalho, Tecnologias digitais de informação e Comunicação: 

formação docente para enfrentar as incertezas 

11 3.1 80 

SILVA, Angélica Garcia da Fontoura & COSTA, Michel da & TAVARES, 

Elisabeth dos Santos & PRADO, Maria Elisabette Brisola Brito & REIS, 

Patrícia Rodrigues Carvalho dos, Aleatoriedade na Infância: Raciocínio 

Probabilístico em um mundo de incertezas 

12 3.1 45 

SILVA, Aparecido Fernando da &TAVARES , Elisabeth S. & CAMARGO, 

Eliana Nardelli de &  SILVA , Angela Maria da & GONZALEZ, Lúcia 

Helena Carvalho, Tecnologias digitais de informação e Comunicação: 

formação docente para enfrentar as incertezas 

11 3.1 80 

SILVA, Hélder António de Mendonça e, A Filosofia da Educação em Manuel 

Antunes 
12 2.3 78 

SILVA, Levi Leonido F. &  RODRIGUES, João Bartolomeu & MORGADO,  

Elsa M. G. & CARDOSO, Mário A., Jacob Rodrigues Pereira: um 

humanista e benfeitor da humanidade 

10 3.1 70 

SOUSA, Teresa, Educação e Interioridade em Edith Stein 10 1.2 79 

SOUZA, Andressa Fabiany Santiago de & BRITO, Angela do Céu Ubaiara & 

OLIVEIRA, Laryssa Carolyne Maciel de, O desafio de educar em meio ao 

caos - uma abordagem Freireana e Buberiana de uma educação para o 

diálogo 

10 3.2 41 

SOUZA, Therezinha Coelho de & RICCI, M. Fernanda C.C. & AMORIM, 

Suzana M. B. & MEDEIROS, M. Luiza,  Metodologias ativas e tecnologias: 

um caminho na formação docente 

11 2.3 34 

TAVARES , Elisabeth S. & SILVA, Ana Laura R. & COSTA, Michel da & 

MACEDO, Doroti O., Interdisciplinaridade em avaliações: estudos em 

um curso de pedagogia na modalidade educação a distância   

11 3.1 77 

TAVARES, Elisabeth dos Santos & COSTA, Michel da   & PRADO, Maria 

Elisabette Brisola Brito & SILVA, Angélica Garcia da Fontoura & REIS, 

Patrícia Rodrigues Carvalho dos, Aleatoriedade na Infância: Raciocínio 

Probabilístico em um mundo de incertezas 

12 3.1 45 

TAVARES, Elisabeth S. & CAMARGO, Eliana Nardelli de &  SILVA, Angela 

Maria da & SILVA, Aparecido Fernando da & GONZALEZ, Lúcia Helena 

Carvalho, Tecnologias digitais de informação e Comunicação: formação 

docente para enfrentar as incertezas 

11 3.1 80 

TRIGUEIRO, Edla Maria Goncalves de Alencar, Inclusão: como o professor 

avalia a aprendizagem do aluno público alvo da inclusão 
11 2.4 80 

TROTTA, Leonardo Monteiro, Protagonismo Juvenil como espaço da 

alteridade. 
11 3.2 81 

VAZ, Ana Mira, Educar a interioridade na escola: porque é que tantos 

duvidam? 
12 3.2 82 

VAZ, Filipa Machado & CAMEIRA, SJ, Pedro, Educação Emocional no 

Desenvolvimento Pessoal: Contributos da Espiritualidade da 

Companhia de Jesus e da Psicologia das Emoções 

12 3.2 82 

VILAS BOAS, Susana de Sousa, Da pedagogia e missão de Santo Inácio à 

metodologia e missão comboniana 
11 2.2 83 

ZOLLNER, HANS & KUHN, KAROLIN, Educating to Christian Humanism in a 

Changing World 
11 A.M. 28 
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