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Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas v. 17, n. 17 (2001) 19480 95574 
Leitura e interpretação de enunciados de problemas escolares de matemática por alunos do ensino fundamental 
regular e educação de jovens e adultos (EJA) v. 0, n. 0 (2011) 537 80337 
A aprendizagem escolar e a formação de professores na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da teoria da 
atividade v. 20, n. 24 (2004) 19779 49940 

Educação Histórica: perspectivas de aprendizagem da história no ensino fundamental v. 0, n. 0 (2006) 5445 45720 

Entrevistas em pesquisas qualitativas v. 20, n. 24 (2004) 11537 43289 

Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930-1945) v. 21, n. 25 (2005) 3308 40292 

Contribuições de Henri Wallon à relação cognição e afetividade na educação v. 26, n. 36 (2010) 13752 35698 

Função social da escola e organização do trabalho pedagógico v. 17, n. 17 (2001) 30535 28115 

Aprendendo e ensinando sobre o passado a crianças de três a oito anos v. 0, n. 0 (2006) 3684 21734 

O ensino jesuítico no período colonial brasileiro: algumas discussões v. 24, n. 31 (2008) 11404 21388 

Motivação e desmotivação: desafio para as professoras do Ensino Fundamental v. 22, n. 27 (2006) 3824 21185 

Leitura de imagens e cultura visual: desenredando conceitos para a prática educativa v. 22, n. 27 (2006) 2563 20973 

Dilemas e desafios da função docente na sociedade atual: os sentidos da mudança v. 20, n. 24 (2004) 2781 20671 

A matemática das crianças pequenas e a literatura infantil v. 21, n. 25 (2005) 2434 20578 

A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968 v. 22, n. 28 (2006) 6830 19692 

La psicología en la atención a las personas con discapacidad v. 20, n. 23 (2004) 978 19596 
Concepções alternativas e ensino de biologia: como utilizar estratégias diferenciadas na formação inicial de 
licenciados v. 21, n. 26 (2005) 2564 19552 

Lixo, resíduos sólidos e reciclagem: uma análise comparativa de recursos didáticos v. 20, n. 23 (2004) 1651 18437 

Os trabalhadores da educação e a construção política da profissão docente no Brasil v. 1, n. 0 (2010) 7036 18138 

Aspectos históricos da neuropsicologia: subsídios para a formação de educadores v. 21, n. 25 (2005) 3386 17355 

A afetividade na relação professor-aluno e suas implicações na aprendizagem, em contexto universitário v. 26, n. 38 (2010) 7026 15717 
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Políticas públicas de inclusão educacional: desafios e perspectivas v. 20, n. 23 (2004) 5102 15111 
Por uma teoria lingüística que fundamente o ensino de língua materna (ou de como apenas um pouquinho de 
gramática nem sempre é bom) v. 15, n. 15 (1999) 3672 13798 

Alfabetização e ortografia v. 18, n. 20 (2002) 6393 13798 

Reformas educacionais: descentralização, gestão e autonomia escolar v. 19, n. 22 (2003) 2895 13285 

Do gesto ao símbolo: a teoria de Henri Wallon sobre a formação simbólica v. 23, n. 30 (2007) 2329 13231 

O que significa ter uma criança com deficiência mental na família? v. 20, n. 23 (2004) 2334 12755 

História, Estado e Educação: uma leitura sobre o estado brasileiro (1971-2000) v. 24, n. 31 (2008) 858 12645 

A construção da lógica do sistema numérico por uma criança com Síndrome de Down v. 20, n. 23 (2004) 1597 11726 

Teatro na escola: considerações a partir de Vygotsky v. 26, n. 36 (2010) 12533 11366 

A função didático-pedagógica da linguagem musical: uma possibilidade na educação v. 26, n. 36 (2010) 2451 11192 

O conhecimento em sala de aula: a organização do ensino numa perspectiva interdisciplinar v. 23, n. 30 (2007) 2484 11108 

Cultura Escolar: quadro conceitual e possibilidades de pesquisa v. 22, n. 28 (2006) 3964 10850 
A dimensão ambiental da educação escolar de 1.ª-4.ª séries do ensino fundamental na rede escolar pública da 
cidade de Paranaguá v. 15, n. 15 (1999) 1303 10771 

O ensino experimental na escola fundamental: uma reflexão de caso no Paraná v. 14, n. 14 (1998) 1746 10612 

La educación especial en México. Una tarea de valor v. 20, n. 23 (2004) 1117 10571 
Relações temporais entre aprendizagem e desenvolvimento e periodização da escolarização: uma reflexão na 
perspectiva vigotskiana v. 21, n. 26 (2005) 1378 10053 

Sou cego ou enxergo? As questões da baixa visão v. 20, n. 23 (2004) 2309 9951 

A formação de professores para a educação inclusiva: legislação, diretrizes políticas e resultados de pesquisa v. 25, n. 33 (2009) 13445 9787 
Temas ambientais como “temas geradores”: contribuições para uma metodologia educativa ambiental crítica, 
transformadora e emancipatória v. 22, n. 27 (2006) 4725 9716 

Em defesa da escola bilíngue para surdos: a história de lutas do movimento surdo brasileiro 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 2366 9647 
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Histórico e aplicação da legislação de estágio no Brasil v. 30, n. 53 (2014) 638 9601 

Ensinar História no contexto das Ciências Sociais: princípios básicos v. 0, n. 0 (2006) 5971 9489 

Darwinismo social, eugenia e racismo “científico”: sua repercussão na  sociedade e na educação brasileira v. 12, n. 12 (1996) 22786 9242 

Aprender na vida e aprender na escola v. 19, n. 22 (2003) 1216 9169 

A epistemologia da educação v. 18, n. 19 (2002) 17965 9111 

Reflexões acerca da organização curricular e das práticas pedagógicas na EJA v. 23, n. 29 (2007) 2789 8937 
ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA ADAPTAÇÃO METODOLÓGICA ATRAVÉS DO TEATRO PARA 
COMUNICAR A CIÊNCIA A TODOS v. 25, n. 34 (2009) 3765 8817 

Uma experiência de inclusão – providências, viabilização e resultados v. 20, n. 23 (2004) 1318 8624 

Currículo em educação especial: tendências e debates v. 17, n. 17 (2001) 2555 8556 

Uso da internet em sala de aula v. 18, n. 19 (2002) 6263 8522 
A educação especial em Portugal. Uma memória do movimento associativo dos pais de cidadãos deficientes: as 
Cooperativas de Educação e Reabilitação (CERCIS) v. 21, n. 25 (2005) 1291 8432 
PROFISSIONALIZAÇÃO DOS PROFESSORES: CONHECIMENTOS, SABERES E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIOS À 
DOCÊNCIA v. 25, n. 34 (2009) 5118 8401 

Educar para a democracia como fundamento da educação no Brasil do século XX: a contribuição de Anísio Teixeira v. 27, n. 39 (2011) 1779 8340 

Teoria da dissonância cognitiva, de Leon Festinger v. 2, n. 2 (1982) 3676 8276 

Ensino de História, Didática de História, Educação Histórica: alguns dados de pesquisa (2000-2005) v. 0, n. 0 (2006) 1435 8272 

Os saberes e o fazer pedagógico: uma integração entre teoria e prática v. 22, n. 28 (2006) 4652 8226 

O que está por trás da avaliação das redações do vestibular? v. 19, n. 22 (2003) 928 8215 

Memória e História em livros didáticos de História: o PNLD em perspectiva v. 28, n. 46 (2012) 7235 8116 

O homem na publicidade da última década. Uma cultura em mutação? v. 21, n. 26 (2005) 1425 8109 

Educação para pensar questões socioambientais e qualidade de vida v. 21, n. 25 (2005) 1679 7851 

Memória que educa. Epidemias do final do século XIX e início do XX v. 21, n. 25 (2005) 926 7815 
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O ensino de português como segunda língua para surdos: princípios teóricos e metodológicos 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 3196 7716 

Educação especial na perspectiva da educação inclusiva: desafios da implantação de uma política nacional. v. 27, n. 41 (2011) 12234 7609 
As relações entre conhecimento tácito e conhecimento científico a partir da base microeletrônica: primeiras 
aproximações v. 19, n. 21 (2003) 2659 7590 

Aprendizagem conceitual nas séries iniciais do ensino fundamental v. 22, n. 28 (2006) 4092 7383 

Comunidade e escola: reflexões sobre uma integração necessária v. 26, n. 37 (2010) 5159 7202 
Da instrução à educação do corpo: o caráter público da educação física e a luta pela modernização do Brasil no 
século XIX (1880-1915) v. 21, n. 25 (2005) 1176 7067 

Educação intercultural, gênero e movimentos sociais no Brasil v. 19, n. 21 (2003) 1884 7051 

Em direção a um conceito de literacia histórica v. 0, n. 0 (2006) 6192 7035 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA REALIDADE ALMEJADA v. 25, n. 34 (2009) 9741 7018 

O Plano Nacional de Educação (Lei 10.172), de 9 de janeiro de 2001 v. 22, n. 27 (2006) 3866 6986 

Teoria e prática tutorial em educação a distância v. 19, n. 21 (2003) 5081 6905 

Adolescência e violência: mais uma forma de exclusão v. 15, n. 15 (1999) 2977 6871 

Manuais didáticos e formação da consciência histórica v. 0, n. 0 (2006) 2492 6834 

Educação e surdez: o papel do ensino na visão de professores v. 20, n. 23 (2004) 1723 6746 

O Professor e o programa de EJA de Curitiba: repensando o que é afirmado, negado e sugerido v. 18, n. 20 (2002) 1085 6741 
Políticas públicas para educação de jovens e adultos no Brasil: a permanente (re)construção da subalternidade – 
considerações sobre os Programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola v. 23, n. 29 (2007) 2492 6714 

Oficinas de ensino de história: pontes de didática da história na transição do currículo de formação de professores v. 22, n. 27 (2006) 1812 6624 

Autonomia moral na obra de Jean Piaget: a complexidade do conceito e sua importância para a educação v. 18, n. 19 (2002) 7725 6584 
Entre negro oscuro y moreno claro: discursos e identidades étnicas en niños y niñas afrodescendientes en 
contexto escolar en Bogotá v. 29, n. 47 (2013) 678 6572 

Currículo, cultura e formação de professores v. 17, n. 17 (2001) 7913 6532 
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Ambiente pedagógico colaborativo do portal dia a dia educação: análise do modelo didático-tecnológico v. 26, n. 38 (2010) 651 6522 

A prática docente no contexto da sala de aula frente às reformas curriculares v. 23, n. 29 (2007) 2110 6505 

Estado, política educacional e direito à educação no Brasil: "o problema maior é o de estudar" v. 27, n. 39 (2011) 3880 6477 
O professor como personagem e a escola como cenário: escola e sociedade em filmes norte-americanos (1955-
1974) v. 19, n. 22 (2003) 1132 6418 

Pedagogia: concepções e práticas em transformação. v. 25, n. 35 (2009) 4306 6336 

Pesquisas atuais sobre a construção do conceito de número: para além de Piaget? v. 0, n. 0 (2011) 396 6298 

Educação física, cultura e a produção de significados v. 21, n. 26 (2005) 1031 6292 

Escalas de desenvolvimento infantil e o uso com bebês v. 28, n. 43 (2012) 1919 6129 

A escolha de recursos na aula de História v. 0, n. 0 (2006) 1578 6072 

Material didático – um depoimento v. 18, n. 20 (2002) 1729 6071 

Superdotação – identificação e opções de atendimento v. 20, n. 23 (2004) 1464 6055 

A escolarização do corpo infantil: uma compreensão do discurso pedagógico a partir do século XVIII v. 16, n. 16 (2000) 1645 6037 

Estratégias de orientações psicoeducacionais para familiares de deficientes v. 20, n. 24 (2004) 1512 6036 

Dislexias adquiridas como referência para a análise das dificuldades de aprendizagem da leitura v. 20, n. 23 (2004) 1159 6001 
Aprendizagem de conceitos geométricos pelo futuro professor das séries iniciais do Ensino Fundamental e as 
novas tecnologias v. 22, n. 28 (2006) 2291 5908 

Literacia e consciência histórica v. 0, n. 0 (2006) 5186 5860 
JANUZZI, G. M. <i>A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XXI</i>. Campinas: 
Autores Associados, 2004 v. 24, n. 32 (2008) 5383 5843 

Educação de jovens e adultos, educação popular e processos de conscientização: intersecções na vida cotidiana v. 23, n. 29 (2007) 4589 5699 
Atuação dos pedagogos – entre olhares e provocações: um estudo sobre o trabalho pedagógico realizado por uma 
orientadora educacional e uma supervisora escolar em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Curitiba v. 18, n. 20 (2002) 1268 5681 
EVALUACIÓN DE HABILIDADES EN MATEMÁTICA Y COMPRENSIÓN LECTORA  EN ESTUDIANTES QUE INGRESAN A 
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN DOS UNIVERSIDADES DEL CONSEJO DE v. 2, n. 0 (2010) 2736 5639 
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RECTORES, CHILE. 

Socialização na escola: transições, aprendizagem e amizade na visão das crianças v. 24, n. 32 (2008) 1204 5635 

Os conceitos de Doxa e Episteme como determinação ética em Platão v. 20, n. 23 (2004) 98109 5562 

O professor em filmes americanos (1955-1975): imagem, cultura e História v. 18, n. 20 (2002) 928 5559 

A sala de aula na educação de jovens e adultos v. 23, n. 29 (2007) 1952 5448 

El potencial didáctico del libro-álbum para la educación literaria-intercultural v. 30, n. 52 (2014) 497 5405 

Para quem e o que testemunham as fontes da História da Educação? v. 17, n. 18 (2001) 2152 5387 

Formação de professores: aportes multiculturais e o movimento da inclusão v. 20, n. 24 (2004) 1184 5319 

Pesquisar para compreender e transformar a nossa própria prática v. 20, n. 24 (2004) 1150 5282 

Educação sexual na perspectiva histórico-cultural v. 23, n. 30 (2007) 874 5257 

Fundamentos epistemo-metodológicos da educação ambiental v. 22, n. 27 (2006) 1321 5248 

Psicologia da educação matemática: um ponto de vista v. 0, n. 0 (2011) 914 5219 

Crianças com problemas orgânicos: contribuições e riscos de prognósticos psicológicos v. 20, n. 23 (2004) 4265 5197 
Desenvolvendo um conceito de evidência histórica: as idéias dos estudantes sobre testar afirmações factuais 
singulares v. 0, n. 0 (2006) 2329 5166 

Blended Learning e as mudanças no Ensino Superior: a proposta da sala de aula invertida v. 0, n. 0 (2014) 6845 5133 

Pedagogia: identidade e formação. O trabalho pedagógico nos Processos Educativos Não-Escolares v. 16, n. 16 (2000) 5515 5082 

Alunos com deficiência matriculados em escolas públicas de nível fundamental: algumas considerações v. 24, n. 31 (2008) 2134 5038 
Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar e urbana em Belo Horizonte na Primeira República. FARIA FILHO, 
Luciano Mendes de. v. 17, n. 17 (2001) 1902 5035 

Visão de mães sobre o processo educativo dos filhos com Síndrome de Down v. 20, n. 23 (2004) 1962 4936 

Pedagogia e literatura: crianças e bichos na literatura infantil de Clarice Lispector v. 19, n. 21 (2003) 2105 4927 

Cognição situada e a cultura da aprendizagem: algumas considerações v. 16, n. 16 (2000) 1973 4857 

A história ensinada na alfabetização de jovens e adultos: os parâmetros curriculares nacionais e o sentido do v. 18, n. 19 (2002) 1450 4846 
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passado na educação popular 

O vôo da águia: reflexões sobre método, interdisciplinaridade e meio ambiente v. 22, n. 27 (2006) 2876 4837 

Os institutos superiores de educação ontem e hoje v. 20, n. 23 (2004) 1476 4833 

SANCHO, J. M.; HERNANDEZ, F. et al. (Org). Tecnologias para transformar a educação. Porto Alegre: Artmed, 2006. v. 22, n. 28 (2006) 2748 4830 

Políticas sociais em transformação: crianças e adolescentes na era dos direitos v. 15, n. 15 (1999) 2314 4807 
Encaminhamentos pedagógicos com alunos com Altas Habilidades/ Superdotação na Educação Básica: o cenário 
brasileiro. v. 27, n. 41 (2011) 4451 4803 

Música e escola: um diálogo com a diversidade v. 20, n. 24 (2004) 1564 4801 
Pesquisas sobre professores e sua formação: uma análise de pesquisas desenvolvidas no programa de Pós-
Graduação da FEUSP &#8722; 1990 a 1998 v. 20, n. 24 (2004) 1361 4772 

LOURO, G. L. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. v. 23, n. 30 (2007) 538 4714 
Alternativas para o tratamento em saúde mental. Estratégias psicopedagógicas no atendimento a jovens 
portadores de distúrbios emocionais severos v. 20, n. 23 (2004) 929 4704 

Adolescência prolongada: o tempo que não se quer deixar passar v. 15, n. 15 (1999) 1507 4656 

Ficção e realidade no programa Cidade dos Homens: elementos para pensar sobre mídia e pedagogia das imagens v. 21, n. 26 (2005) 1051 4656 

Pesquisas em Educação Histórica: algumas experiências v. 0, n. 0 (2006) 2211 4647 

O Brasil em lições – a história como disciplina escolar em Joaquim Manuel de Macedo v. 19, n. 22 (2003) 1022 4567 

Políticas de educação bilíngue para surdos: o contexto brasileiro 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 3216 4508 

Ecoideologias associadas aos movimentos ambientais: contribuições para o campo da educação ambiental v. 22, n. 27 (2006) 888 4494 

A compreensão médica portuguesa sobre a concepção da criança no século XVIII v. 21, n. 25 (2005) 1141 4475 
Relações entre educação ambiental e educação em ciências na complementaridade dos espaços formais e não 
formais de educação v. 22, n. 27 (2006) 1967 4453 

A VIOLÊNCIA NA ESCOLA: ABORDAGENS TEÓRICAS E PROPOSTAS DE PREVENÇÃO v. 2, n. 0 (2010) 5675 4451 

Conteúdos lúdicos, expressivos e artísticos na educação formal v. 25, n. 33 (2009) 3635 4445 
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Uma interpretação psicológica dos “ limites” do domínio moral: os sentidos da restrição e da superação v. 18, n. 19 (2002) 4493 4428 

O valor social da brancura no pensamento educacional da era Vargas v. 21, n. 25 (2005) 945 4425 

Educar pela pesquisa: as resistências sinalizando o processo de profissionalização de professores v. 19, n. 21 (2003) 2842 4419 

Imagens de professoras e redes cotidianas de conhecimentos v. 20, n. 24 (2004) 1506 4390 

La conscience morphologique est-elle une variable importante dans l’apprentissage de la lecture? v. 26, n. 38 (2010) 739 4364 

Gestão estratégica de competências – uma prática complexa v. 19, n. 21 (2003) 947 4277 

Os Flintstones e o preconceito na escola v. 18, n. 19 (2002) 1542 4227 

Por que estudar literatura? v. 30, n. 52 (2014) 295 4199 

A educação a distância na formação continuada do professor v. 19, n. 21 (2003) 2143 4196 

Mídia e educação: em cena, modos de existência jovem v. 21, n. 26 (2005) 1705 4162 
Licenciatura em pedagogia – séries iniciais do ensino fundamental na modalidade de educação a distância: a 
construção histórica possível na UFPR v. 19, n. 21 (2003) 1022 4144 

Educação, cinema e alteridade v. 21, n. 26 (2005) 1460 4144 
Os manuais de medicina e a circulação do saber no século XIX no Brasil: mediação entre o saber acadêmico e o 
saber popular v. 21, n. 25 (2005) 1241 4085 

A arquitetura do tempo na cultura escolar: um estudo sobre os centros de educação integral de Curitiba v. 19, n. 22 (2003) 1961 4071 

Competências: a pedagogia do “novo ensino médio” v. 19, n. 22 (2003) 1347 4060 

COMPREENDENDO A APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS v. 25, n. 34 (2009) 1606 4055 

A formação prática de professores no estágio curricular v. 24, n. 32 (2008) 2508 4038 

Banco Mundial e política educacional: cooperação ou expansão dos interesses do capital internacional? v. 19, n. 22 (2003) 2647 4018 

Tensões, contradições e avanços: a educação de jovens e adultos em uma escola municipal de Belo Horizonte v. 23, n. 29 (2007) 1430 4003 

A inteligência brasileira na virada de 1920/30: encontros e desencontros entre artistas e educadores v. 21, n. 26 (2005) 1123 3964 

Higiene, salud y educación en su perspectiva histórica v. 26, n. 36 (2010) 1156 3955 

A função da escola-igreja no processo de colonização de Alta Floresta – Mato Grosso v. 19, n. 21 (2003) 1749 3916 
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Rumos da formação de professores para a Educação Ambiental v. 22, n. 27 (2006) 1786 3914 

A motivação como prevenção da indisciplina v. 24, n. 32 (2008) 1778 3908 

Concepções sobre os procedimentos de intervenção e avaliação de profissionais em estimulação precoce v. 19, n. 22 (2003) 2042 3906 

Funcionamento cognitivo e habilidades metalinguísticas na aprendizagem da leitura v. 26, n. 38 (2010) 939 3890 

Consciência fonológica e linguagem escrita: efeitos de um programa de intervenção v. 26, n. 38 (2010) 2387 3828 

Formação de Professores e Inclusão: como se reformam os reformadores? v. 27, n. 41 (2011) 3936 3792 

A formação de professores reformada: a noção de competências e a produção do controle v. 20, n. 24 (2004) 1129 3779 

Despertando os sentidos da educação ambiental v. 22, n. 27 (2006) 2496 3776 

Quando não é quase a mesma coisa: traduções de Lev Semionovitch Vigotski no Brasil v. 31, n. 56 (2015) 222 3771 

O projeto de profissionalização docente no contexto da reforma educacional iniciada nos anos 1990 v. 20, n. 24 (2004) 1146 3753 

Arcabouço histórico-institucional e a conformação de conselhos municipais de políticas públicas v. 21, n. 25 (2005) 990 3690 
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