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Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas v. 17, n. 17 (2001) 25319 103030 
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) 784 80604 
A aprendizagem escolar e a formação de professores na perspectiva da psicologia histórico-cultural e da teoria da 
atividade v. 20, n. 24 (2004) 20785 51740 
Educação Histórica: perspectivas de aprendizagem da história no ensino fundamental v. 0, n. 0 (2006) 9462 49965 
Entrevistas em pesquisas qualitativas v. 20, n. 24 (2004) 15307 46735 
Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930-1945) v. 21, n. 25 (2005) 3562 43822 
Contribuições de Henri Wallon à relação cognição e afetividade na educação v. 26, n. 36 (2010) 19794 40635 
Função social da escola e organização do trabalho pedagógico v. 17, n. 17 (2001) 36269 30501 
Lixo, resíduos sólidos e reciclagem: uma análise comparativa de recursos didáticos v. 20, n. 23 (2004) 1866 27710 
Aprendendo e ensinando sobre o passado a crianças de três a oito anos v. 0, n. 0 (2006) 4865 25014 
O ensino jesuítico no período colonial brasileiro: algumas discussões v. 24, n. 31 (2008) 17433 23236 
Dilemas e desafios da função docente na sociedade atual: os sentidos da mudança v. 20, n. 24 (2004) 3394 23226 
Leitura de imagens e cultura visual: desenredando conceitos para a prática educativa v. 22, n. 27 (2006) 3529 21920 
Motivação e desmotivação: desafio para as professoras do Ensino Fundamental v. 22, n. 27 (2006) 4459 21861 
A Universidade no Brasil: das origens à Reforma Universitária de 1968 v. 22, n. 28 (2006) 10377 21434 
A matemática das crianças pequenas e a literatura infantil v. 21, n. 25 (2005) 3343 21014 
A afetividade na relação professor-aluno e suas implicações na aprendizagem, em contexto universitário v. 26, n. 38 (2010) 10610 20516 
Concepções alternativas e ensino de biologia: como utilizar estratégias diferenciadas na formação inicial de 
licenciados v. 21, n. 26 (2005) 2809 20486 
Os trabalhadores da educação e a construção política da profissão docente no Brasil v. 1, n. 0 (2010) 8628 20256 
Políticas públicas de inclusão educacional: desafios e perspectivas v. 20, n. 23 (2004) 6096 20228 
La psicología en la atención a las personas con discapacidad v. 20, n. 23 (2004) 1125 19759 
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A formação de professores para a educação inclusiva: legislação, diretrizes políticas e resultados de pesquisa v. 25, n. 33 (2009) 27725 19196 
Aspectos históricos da neuropsicologia: subsídios para a formação de educadores v. 21, n. 25 (2005) 4045 17995 
Educação especial na perspectiva da educação inclusiva: desafios da implantação de uma política nacional. v. 27, n. 41 (2011) 25472 16700 
Alfabetização e ortografia v. 18, n. 20 (2002) 7484 16042 
Teoria da dissonância cognitiva, de Leon Festinger v. 2, n. 2 (1982) 8884 15671 
Reformas educacionais: descentralização, gestão e autonomia escolar v. 19, n. 22 (2003) 3839 15326 
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) 6158 14898 
Do gesto ao símbolo: a teoria de Henri Wallon sobre a formação simbólica v. 23, n. 30 (2007) 2869 14688 
Darwinismo social, eugenia e racismo “científico”: sua repercussão na  sociedade e na educação brasileira v. 12, n. 12 (1996) 51925 14629 

Em defesa da escola bilíngue para surdos: a história de lutas do movimento surdo brasileiro 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 4752 14240 

Teatro na escola: considerações a partir de Vygotsky v. 26, n. 36 (2010) 16309 14179 
O que significa ter uma criança com deficiência mental na família? v. 20, n. 23 (2004) 2449 13665 
Estágio supervisionado: concepções e práticas em ambientes escolares v. 28, n. 46 (2012) 9444 13028 
História, Estado e Educação: uma leitura sobre o estado brasileiro (1971-2000) v. 24, n. 31 (2008) 1057 12811 
O conhecimento em sala de aula: a organização do ensino numa perspectiva interdisciplinar v. 23, n. 30 (2007) 2936 12356 
A construção da lógica do sistema numérico por uma criança com Síndrome de Down v. 20, n. 23 (2004) 1810 12291 
Cultura Escolar: quadro conceitual e possibilidades de pesquisa v. 22, n. 28 (2006) 5946 12192 
Temas ambientais como “temas geradores”: contribuições para uma metodologia educativa ambiental crítica, 
transformadora e emancipatória v. 22, n. 27 (2006) 8216 11558 
A função didático-pedagógica da linguagem musical: uma possibilidade na educação v. 26, n. 36 (2010) 2746 11500 
Sou cego ou enxergo? As questões da baixa visão v. 20, n. 23 (2004) 2506 11259 
Comunidade e escola: reflexões sobre uma integração necessária v. 26, n. 37 (2010) 13497 11222 
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La educación especial en México. Una tarea de valor v. 20, n. 23 (2004) 1249 11131 
A epistemologia da educação v. 18, n. 19 (2002) 27871 11027 
Uso da internet em sala de aula v. 18, n. 19 (2002) 8803 11022 
O ensino experimental na escola fundamental: uma reflexão de caso no Paraná v. 14, n. 14 (1998) 2235 10998 
Reflexões acerca da organização curricular e das práticas pedagógicas na EJA v. 23, n. 29 (2007) 4212 10955 
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) 1420 10881 
Escola de homens de ciências: a Academia Científica do Rio de Janeiro, 1772-1779 v. 21, n. 25 (2005) 1436 10750 
Histórico e aplicação da legislação de estágio no Brasil v. 30, n. 53 (2014) 1263 10675 
Ensinar História no contexto das Ciências Sociais: princípios básicos v. 0, n. 0 (2006) 10844 10596 
Relações temporais entre aprendizagem e desenvolvimento e periodização da escolarização: uma reflexão na 
perspectiva vigotskiana v. 21, n. 26 (2005) 1556 10280 

O ensino de português como segunda língua para surdos: princípios teóricos e metodológicos 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 4863 10023 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOS PROFESSORES: CONHECIMENTOS, SABERES E COMPETÊNCIAS NECESSÁRIOS À DOCÊNCIA v. 25, n. 34 (2009) 7544 9942 
Blended Learning e as mudanças no Ensino Superior: a proposta da sala de aula invertida v. 0, n. 0 (2014) 12698 9825 
Educar para a democracia como fundamento da educação no Brasil do século XX: a contribuição de Anísio Teixeira v. 27, n. 39 (2011) 2429 9605 
ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA ADAPTAÇÃO METODOLÓGICA ATRAVÉS DO TEATRO PARA 
COMUNICAR A CIÊNCIA A TODOS v. 25, n. 34 (2009) 4524 9291 
Em direção a um conceito de literacia histórica v. 0, n. 0 (2006) 9460 9282 
Aprender na vida e aprender na escola v. 19, n. 22 (2003) 1330 9269 
Uma experiência de inclusão – providências, viabilização e resultados v. 20, n. 23 (2004) 1461 9252 
Aprendizagem conceitual nas séries iniciais do ensino fundamental v. 22, n. 28 (2006) 8772 9251 
Os saberes e o fazer pedagógico: uma integração entre teoria e prática v. 22, n. 28 (2006) 8896 9228 
Currículo, cultura e formação de professores v. 17, n. 17 (2001) 13696 9199 
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Currículo em educação especial: tendências e debates v. 17, n. 17 (2001) 3789 9181 
Memória e História em livros didáticos de História: o PNLD em perspectiva v. 28, n. 46 (2012) 8979 8970 
Ensino de História, Didática de História, Educação Histórica: alguns dados de pesquisa (2000-2005) v. 0, n. 0 (2006) 1671 8741 
O homem na publicidade da última década. Uma cultura em mutação? v. 21, n. 26 (2005) 1726 8704 
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) 1431 8648 
Teoria e prática tutorial em educação a distância v. 19, n. 21 (2003) 6396 8528 
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) 928 8492 
Educação para pensar questões socioambientais e qualidade de vida v. 21, n. 25 (2005) 3731 8360 
O que está por trás da avaliação das redações do vestibular? v. 19, n. 22 (2003) 1039 8336 
Os conceitos de Doxa e Episteme como determinação ética em Platão v. 20, n. 23 (2004) 154720 8297 
Escalas de desenvolvimento infantil e o uso com bebês v. 28, n. 43 (2012) 4511 8287 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA REALIDADE ALMEJADA v. 25, n. 34 (2009) 11308 8246 
As relações entre conhecimento tácito e conhecimento científico a partir da base microeletrônica: primeiras 
aproximações v. 19, n. 21 (2003) 3094 8139 
Memória que educa. Epidemias do final do século XIX e início do XX v. 21, n. 25 (2005) 1128 8014 
JANUZZI, G. M. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século XXI. Campinas: Autores 
Associados, 2004 v. 24, n. 32 (2008) 10292 8004 
Psicologia da educação matemática: um ponto de vista v. 0, n. 0 (2011) 1544 7800 
O Professor e o programa de EJA de Curitiba: repensando o que é afirmado, negado e sugerido v. 18, n. 20 (2002) 1236 7710 
Autonomia moral na obra de Jean Piaget: a complexidade do conceito e sua importância para a educação v. 18, n. 19 (2002) 8441 7678 
Ambiente pedagógico colaborativo do portal dia a dia educação: análise do modelo didático-tecnológico v. 26, n. 38 (2010) 789 7542 
Manuais didáticos e formação da consciência histórica v. 0, n. 0 (2006) 3175 7497 
Estado, política educacional e direito à educação no Brasil: "o problema maior é o de estudar" v. 27, n. 39 (2011) 7042 7484 
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O Plano Nacional de Educação (Lei 10.172), de 9 de janeiro de 2001 v. 22, n. 27 (2006) 4796 7370 
Educação intercultural, gênero e movimentos sociais no Brasil v. 19, n. 21 (2003) 2223 7368 

Políticas de educação bilíngue para surdos: o contexto brasileiro 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 6147 7323 

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) 1293 7253 
Educação de jovens e adultos, educação popular e processos de conscientização: intersecções na vida cotidiana v. 23, n. 29 (2007) 7799 7232 
Educação e surdez: o papel do ensino na visão de professores v. 20, n. 23 (2004) 2370 7146 
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) 2764 7100 
Literacia e consciência histórica v. 0, n. 0 (2006) 7602 7082 
A formação prática de professores no estágio curricular v. 24, n. 32 (2008) 7472 7071 
Adolescência e violência: mais uma forma de exclusão v. 15, n. 15 (1999) 3160 7041 
Autonomia de professores v. 33, n. 66 (2017) 1896 6951 
Oficinas de ensino de história: pontes de didática da história na transição do currículo de formação de professores v. 22, n. 27 (2006) 2169 6909 
A prática docente no contexto da sala de aula frente às reformas curriculares v. 23, n. 29 (2007) 2242 6852 
Pedagogia: concepções e práticas em transformação. v. 25, n. 35 (2009) 5060 6752 
Para quem e o que testemunham as fontes da História da Educação? v. 17, n. 18 (2001) 3294 6731 
O professor como personagem e a escola como cenário: escola e sociedade em filmes norte-americanos (1955-
1974) v. 19, n. 22 (2003) 1271 6672 
Material didático – um depoimento v. 18, n. 20 (2002) 2341 6585 
Superdotação – identificação e opções de atendimento v. 20, n. 23 (2004) 1744 6518 
Pesquisas atuais sobre a construção do conceito de número: para além de Piaget? v. 0, n. 0 (2011) 556 6502 
Educação física, cultura e a produção de significados v. 21, n. 26 (2005) 1180 6469 
A escolha de recursos na aula de História v. 0, n. 0 (2006) 1809 6457 
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Quando não é quase a mesma coisa: traduções de Lev Semionovitch Vigotski no Brasil v. 31, n. 56 (2015) 446 6445 
A escolarização do corpo infantil: uma compreensão do discurso pedagógico a partir do século XVIII v. 16, n. 16 (2000) 2045 6339 
Dislexias adquiridas como referência para a análise das dificuldades de aprendizagem da leitura v. 20, n. 23 (2004) 1333 6296 
Aprendizagem de conceitos geométricos pelo futuro professor das séries iniciais do Ensino Fundamental e as novas 
tecnologias v. 22, n. 28 (2006) 2990 6247 
Estratégias de orientações psicoeducacionais para familiares de deficientes v. 20, n. 24 (2004) 1677 6227 
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 
RECTORES, CHILE. v. 2, n. 0 (2010) 3216 6192 
El potencial didáctico del libro-álbum para la educación literaria-intercultural v. 30, n. 52 (2014) 785 6184 
Educação sexual na perspectiva histórico-cultural v. 23, n. 30 (2007) 999 5967 
Educação, escola e formação de  professores: políticas e impasses v. 29, n. 50 (2013) 7145 5913 
Visão de mães sobre o processo educativo dos filhos com Síndrome de Down v. 20, n. 23 (2004) 2120 5892 
A VIOLÊNCIA NA ESCOLA: ABORDAGENS TEÓRICAS E PROPOSTAS DE PREVENÇÃO v. 2, n. 0 (2010) 7899 5886 
Formação de professores: aportes multiculturais e o movimento da inclusão v. 20, n. 24 (2004) 1383 5872 
A sala de aula na educação de jovens e adultos v. 23, n. 29 (2007) 2639 5839 
Socialização na escola: transições, aprendizagem e amizade na visão das crianças v. 24, n. 32 (2008) 1490 5825 
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) 1376 5819 
Fundamentos epistemo-metodológicos da educação ambiental v. 22, n. 27 (2006) 1545 5771 

História cultural dos surdos: desafio contemporâneo 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 8210 5761 

SANCHO, J. M.; HERNANDEZ, F. et al. (Org). Tecnologias para transformar a educação. Porto Alegre: Artmed, 2006. v. 22, n. 28 (2006) 4463 5733 
O professor em filmes americanos (1955-1975): imagem, cultura e História v. 18, n. 20 (2002) 1047 5703 
Crianças com problemas orgânicos: contribuições e riscos de prognósticos psicológicos v. 20, n. 23 (2004) 5924 5629 
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Sexualidade e educação sexual na percepção docente v. 28, n. 43 (2012) 5063 5595 
Desenvolvendo um conceito de evidência histórica: as idéias dos estudantes sobre testar afirmações factuais 
singulares v. 0, n. 0 (2006) 3003 5587 
Pesquisas em Educação Histórica: algumas experiências v. 0, n. 0 (2006) 2839 5573 
Pedagogia: identidade e formação. O trabalho pedagógico nos Processos Educativos Não-Escolares v. 16, n. 16 (2000) 6861 5516 
Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar e urbana em Belo Horizonte na Primeira República. FARIA FILHO, Luciano 
Mendes de. v. 17, n. 17 (2001) 2488 5487 
Pesquisar para compreender e transformar a nossa própria prática v. 20, n. 24 (2004) 1272 5454 
O papel da consciência morfossintática na aquisição e no aperfeiçoamento da leitura e da escrita v. 26, n. 38 (2010) 1168 5410 
Ingresso e permanência na Universidade: alunos com deficiências em foco. v. 27, n. 41 (2011) 4776 5339 
Concepções sobre os procedimentos de intervenção e avaliação de profissionais em estimulação precoce v. 19, n. 22 (2003) 2871 5336 
Educação ambiental: origem e perspectivas v. 17, n. 18 (2001) 5747 5180 
Conteúdos lúdicos, expressivos e artísticos na educação formal v. 25, n. 33 (2009) 4684 5178 
Alunos com deficiência matriculados em escolas públicas de nível fundamental: algumas considerações v. 24, n. 31 (2008) 2274 5172 
Pedagogia e literatura: crianças e bichos na literatura infantil de Clarice Lispector v. 19, n. 21 (2003) 2481 5166 
Entendendo o trabalho colaborativo em educação e revelando seus benefícios v. 24, n. 31 (2008) 9917 5155 
Educar pela pesquisa: as resistências sinalizando o processo de profissionalização de professores v. 19, n. 21 (2003) 3430 5150 
Cognição situada e a cultura da aprendizagem: algumas considerações v. 16, n. 16 (2000) 2494 5113 
Música e escola: um diálogo com a diversidade v. 20, n. 24 (2004) 1708 5097 
Os institutos superiores de educação ontem e hoje v. 20, n. 23 (2004) 1651 5095 
Encaminhamentos pedagógicos com alunos com Altas Habilidades/ Superdotação na Educação Básica: o cenário 
brasileiro. v. 27, n. 41 (2011) 4824 5062 
O vôo da águia: reflexões sobre método, interdisciplinaridade e meio ambiente v. 22, n. 27 (2006) 3285 5061 
LOURO, G. L. Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. v. 23, n. 30 (2007) 827 5037 
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La conscience morphologique est-elle une variable importante dans l’apprentissage de la lecture? v. 26, n. 38 (2010) 848 5025 
A história ensinada na alfabetização de jovens e adultos: os parâmetros curriculares nacionais e o sentido do 
passado na educação popular v. 18, n. 19 (2002) 1615 5020 
Políticas sociais em transformação: crianças e adolescentes na era dos direitos v. 15, n. 15 (1999) 2623 5002 
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) 1538 4972 
Prática docente: considerações sobre o planejamento das atividades pedagógicas. v. 25, n. 35 (2009) 4228 4916 
Relações entre educação ambiental e educação em ciências na complementaridade dos espaços formais e não 
formais de educação v. 22, n. 27 (2006) 2522 4902 
As práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na perspectiva de Lei 10.639/2003: 
desafios para a política educacional e indagações para a pesquisa v. 29, n. 47 (2013) 7258 4894 
Uma interpretação psicológica dos “limites” do domínio moral: os sentidos da restrição e da superação v. 18, n. 19 (2002) 5323 4884 
Alternativas para o tratamento em saúde mental. Estratégias psicopedagógicas no atendimento a jovens portadores 
de distúrbios emocionais severos v. 20, n. 23 (2004) 1118 4874 
Ficção e realidade no programa Cidade dos Homens: elementos para pensar sobre mídia e pedagogia das imagens v. 21, n. 26 (2005) 1165 4825 
Adolescência prolongada: o tempo que não se quer deixar passar v. 15, n. 15 (1999) 1641 4769 
A educação a distância na formação continuada do professor v. 19, n. 21 (2003) 2504 4760 
O Brasil em lições – a história como disciplina escolar em Joaquim Manuel de Macedo v. 19, n. 22 (2003) 1250 4746 
Os Flintstones e o preconceito na escola v. 18, n. 19 (2002) 1772 4735 
A motivação como prevenção da indisciplina v. 24, n. 32 (2008) 3124 4729 
Banco Mundial e política educacional: cooperação ou expansão dos interesses do capital internacional? v. 19, n. 22 (2003) 3703 4720 
Ecoideologias associadas aos movimentos ambientais: contribuições para o campo da educação ambiental v. 22, n. 27 (2006) 1035 4706 
Por que estudar literatura? v. 30, n. 52 (2014) 590 4701 
Arquitetura e Espaço Escolar: reflexões acerca do processo de implantação dos primeiros grupos escolares de 
Curitiba (1903-1928) v. 17, n. 18 (2001) 5446 4673 
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Estratégias de aprendizagem e fatores motivacionais v. 26, n. 36 (2010) 3386 4661 
Imagens de professoras e redes cotidianas de conhecimentos v. 20, n. 24 (2004) 1633 4659 
COMPREENDENDO A APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM CIENTÍFICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS v. 25, n. 34 (2009) 1860 4651 
A compreensão médica portuguesa sobre a concepção da criança no século XVIII v. 21, n. 25 (2005) 1266 4620 
O valor social da brancura no pensamento educacional da era Vargas v. 21, n. 25 (2005) 1074 4605 
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) 1498 4573 
Educação, cinema e alteridade v. 21, n. 26 (2005) 1633 4570 
O arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas Américas v. 34, n. 67 (2018) 2020 4543 
Gênero, sexualidade e educação: notas para uma “Epistemologia” v. 25, n. 35 (2009) 2770 4529 
Consciência fonológica e linguagem escrita: efeitos de um programa de intervenção v. 26, n. 38 (2010) 2497 4518 
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Deconstruyendo el modelo deficitario de la apropiación social de la ciencia y la tecnología en Colombia: el caso de la 
cartilla “Las Maticas de mi Huerta” v. 28, n. 44 (2012) 551 1009 
Tutoria na Educação a Distância: Proposta do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS v. 2, n. 0 (2010) 604 1007 
Reflexos reformistas: o ensino das humanidades na ditadura militar brasileira e as formas duvidosas de esquecer v. 30, n. 51 (2014) 712 1007 
Entre a normatização e a legitimação do acesso, participação e formação do Público-Alvo da Educação Especial em 
Instituições de Ensino Superior brasileiras / Between normalization and legitimation of the access, participation and 
training of the target group of special education in Brazilian higher education institutions v. 0, n. 0 (2017) 1279 1003 
A Graduação nos trabalhos da ANPED (1996 - 2003) v. 22, n. 28 (2006) 880 998 
De que hoje padecem os professores da Educação Básica? v. 33, n. 64 (2017) 2301 992 
Família, dificuldades no aprendizado e problemas de comportamento em escolares v. 32, n. 59 (2016) 1136 990 
Autonomia do Educando na Escola Fundamental: um tema negligenciado v. 27, n. 41 (2011) 825 984 
Amar e pensar: o ódio de querer viver v. 24, n. 31 (2008) 324 983 
Professores das primeiras séries do ensino fundamental e relações estabelecidas com o conhecimento v. 28, n. 44 (2012) 662 980 
Os benefícios da utilização das TIC no Ensino Superior: A perspetiva docente na E-Learning v. 0, n. 0 (2014) 2224 979 
Apresentação v. 24, n. 31 (2008) 397 975 
FORMAÇÃO E ATITUDE DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE VIOLÊNCIA FAMILIAR CONTRA CRIANÇA v. 2, n. 0 (2010) 1485 975 
Estudo de intervenção sobre a divisão: ilustrando as relações entre metacognição e aprendizagem v. 0, n. 0 (2011) 466 974 
Reprimir y discriminar. La educación en la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983) v. 30, n. 51 (2014) 1940 974 
Análise do conhecimento de professores de Educação Infantil sobre saúde bucal v. 29, n. 47 (2013) 1171 971 
A precarização do trabalho docente no Ensino Superior: dos impasses às possibilidades de mudanças v. 28, n. 46 (2012) 1256 968 
O que me move, de Pina Baush e outros textos sobre dança-teatro v. 34, n. 67 (2018) 221 968 
Terra, trabalho e educação: experiências sócio-educativas em assentamentos do MST. VENDRAMINI, C. R. v. 19, n. 21 (2003) 979 966 
Apresentação v. 26, n. 37 (2010) 607 962 



 

Acessos ao Texto Completo dos Artigos 
(da maior quantidade para a menor) 

 
Educar em Revista 

Título do Artigo Edição Acessos ao 
Resumo 

Acessos ao 
Texto Completo 

 

 
Atualizado em: 11/01/2022 

34 
 

Pedagogos construindo suas identidades: entre adscrição e escolhas v. 0, n. 0 (2017) 1581 958 
O SERVIÇO ESPECIAL DE SAÚDE PÚBLICA E SUAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA NAS ESCOLAS PRIMÁRIAS (1942-
1960) v. 2, n. 0 (2010) 11933 956 
Formação de professores a distância e as perspectivas de articulação entre teoria e prática por meio de ambientes 
on-line v. 0, n. 0 (2014) 1297 956 
Didática experiencial v. 2, n. 2 (1978) 261 952 
Editorial v. 24, n. 31 (2008) 339 951 
Avaliação do aprendizado discente: estudo com professores de Escolas Públicas v. 28, n. 46 (2012) 1633 946 
A formação profissional nos cursos de licenciatura e o exercício do magistério na educação básica: intenções, 
realizações e ambiguidades v. 0, n. 0 (2017) 521 942 
Objetivos, obstáculos y riesgos de la formación científica del profesional v. 14, n. 14 (1998) 1057 941 
Educação a distância na formação profissional continuada de professores da educação básica: analisando contratos 
e destratos didáticos a partir de um estudo de caso v. 30, n. 52 (2014) 563 941 
Aspectos metodológicos e constitutivos do pensamento do adulto v. 27, n. 39 (2011) 565 936 
Adolescência, internet e tempo. Desafios para a Educação v. 33, n. 64 (2017) 1091 935 
A função da comunicação na autoavaliação das Instituições de Ensino Superior do ABC Paulista v. 29, n. 47 (2013) 568 934 
Uma formação pedagógica inovadora como caminho para a construção de saberes docentes no Ensino Superior v. 32, n. 59 (2016) 1099 925 
Transição para o ensino superior: aspiração dos alunos do ensino médio de uma escola pública v. 32, n. 62 (2016) 854 921 
A importância do conhecimento da variação lingüística v. 12, n. 12 (1996) 3067 920 
Formação docente continuada na relação universidade e escola: construção de referências para uma análise a partir 
da experiência do PDE/PR* v. 26, n. 37 (2010) 991 918 
La naissance de l´architecture scolaire. Lês écoles élémentaires parisiennes de 1870-1914. CHÂTELET, A.-M. v. 18, n. 20 (2002) 1038 914 
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL v. 25, n. 34 (2009) 484 914 
Transformando corporalidades: Desbordes a la normalidad pedagógica v. 1, n. 53 (2014) 804 907 
O tempo vivido pelo alfabetizando adulto nas aulas de matemática v. 25, n. 33 (2009) 621 906 
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Quando a escola opera na conscientização dos jovens adolescentes  no combate as  DSTs v. 31, n. 57 (2015) 1484 905 
Professores, tecnologias digitais e a distração concentrada v. 27, n. 42 (2011) 1141 904 
Políticas e práticas inclusivas no ensino fundamental: das implicações nacionais às locais v. 27, n. 41 (2011) 1807 904 
A qualidade "de dentro" na/da pesquisa qualitativa em educação do sul do Brasil v. 33, n. 65 (2017) 708 902 
Para uma análise pedagógica dos contextos educativos – uma entrevista com Anna Bondioli, Monica Ferrari e 
Donatella Savio da Universidade de Pavia/Itália v. 32, n. 60 (2016) 714 901 
Linguagem, tecnologia e corporeidade: produção de significados para o tempo em gráficos cartesianos v. 0, n. 0 (2011) 197 900 
As metodologias de ensino e o processo de conhecimento científico v. 9, n. 9 (1993) 2010 899 
Os conflitos na relação avaliação e qualidade da educação v. 0, n. 0 (2015) 1246 897 
Provinha Brasil e avaliação formativa: um diálogo possível? v. 0, n. 0 (2015) 1010 895 
Análise da produção científica sobre a inclusão no Ensino Superior brasileiro / Analysis of scientific production on 
the inclusion in Brazilian higher education v. 0, n. 0 (2017) 813 894 
“Prendam suas bezerras que o meu garrote está solto!” Interseccionando gênero, sexualidade e lugar nos modos de 
subjetivação regionais v. 1, n. 53 (2014) 691 893 
Apresentação v. 26, n. 36 (2010) 220 892 
Debates sobre gênero na docência: O professor do sexo masculino nas séries iniciais do Rio de Janeiro-Brasil e 
Aveiro-Portugal v. 29, n. 48 (2013) 996 890 
Mestrado Profissional em Educação: Teoria e Prática de Ensino - qualificação dos processos de educar na pesquisa 
da Educação Básica v. 33, n. 63 (2017) 820 889 
A relação família e escola em um contexto de escolarização do aluno com deficiência: reflexões desde uma 
abordagem sociológica figuracional v. 29, n. 49 (2013) 974 888 
Infância e adolescência: como chegam as queixas escolares à saúde mental? v. 31, n. 56 (2015) 1250 888 
Avaliação da aprendizagem: discussão de caminhos v. 0, n. 0 (2015) 1166 887 
Crenças e práticas educativas de mães de crianças com desenvolvimento atípico v. 32, n. 59 (2016) 1195 887 
Políticas educacionais nos anos 90: a formação de professores no Brasil e em Portugal v. 17, n. 18 (2001) 698 886 
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Perfil conceitual e a escolarização do conceito de morte no ensino de Ciências v. 28, n. 44 (2012) 542 885 
Advancing teacher knowledge of effective argumentation pedagogy v. 28, n. 44 (2012) 310 885 
A corporeidade na aprendizagem escolar  (Entrelaços fenomenológicos do pensar e agir) v. 31, n. 56 (2015) 2164 884 
Autorregulação da aprendizagem em contexto escolar: uma abordagem baseada em Ateliês Biográficos de Projetos v. 0, n. 0 (2017) 654 872 
Gestão democrática do ensino público na educação básica: dimensões comuns e arranjos institucionais sinalizados 
em bases normativas de sistemas municipais de ensino v. 34, n. 68 (2018) 864 872 
Percepção de professoras de ensino médio e fundamental sobre a homofobia na escola em Santa Maria (Rio Grande 
do Sul /Brasil) v. 27, n. 39 (2011) 889 871 
A escrita “literária” da narrativa na escola: condições e obstáculos v. 30, n. 52 (2014) 845 871 
Trabalho infantil: representações sociais de sua instituição em Blumenau/SC v. 29, n. 47 (2013) 788 870 
Consumo responsável: um passo além do aspecto ambiental v. 28, n. 44 (2012) 1063 869 
Uma inovação aparente v. 26, n. 36 (2010) 576 868 
Caminhos da cidadania cultural: o ensino de artes no Brasil v. 28, n. 45 (2012) 1046 868 
Educar na Infância: perspectivas histórico-sociais v. 29, n. 48 (2013) 705 867 
Can children’s spelling of schwa vowels in stems be improved? v. 26, n. 38 (2010) 567 865 
Indícios do sistema coeducativo na formação de professores pelas escolas normais durante o regime republicano 
em São Paulo (1890/1930). v. 25, n. 35 (2009) 533 864 
O ensino de matemática no curso primário no Brasil (1890-1970): as leis, os periódicos e a didatização do 
conhecimento v. 33, n. 63 (2017) 300 864 
Heterogênero : "Uma categoria útil de análise". v. 25, n. 35 (2009) 540 862 
Filosofia da Educação e formação de professores no velho dilema entre teoria e prática v. 27, n. 42 (2011) 1533 862 
Escolarização da sexualidade no Estado de Goiás: o que mostram as dissertações e teses v. 1, n. 53 (2014) 447 862 
El desarrollo de la competencia docente  “mirar profesionalmente” la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas v. 29, n. 50 (2013) 512 859 
Alfabetização no Espírito Santo: o método mútuo ou monitorial v. 27, n. 40 (2011) 1538 858 
Elucidação comparativa dos estudos em psicanálise e educação na França e no Brasil. A psicanálise aplica-se à v. 33, n. 64 (2017) 889 858 
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Educação? 
A NOÇÃO DE MOBILIDADE SOCIAL EM ADOLESCENTES v. 26, n. 38 (2010) 775 857 
A política nacional de formação docente, o Programa Escola de Gestores e o trabalho docente v. 1, n. 0 (2010) 1198 855 
A Filosofia e seu ensino como phármakon v. 28, n. 46 (2012) 504 855 

Apresentação 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 706 854 

Instâncias de participação na gestão do Sistema Municipal de Ensino: possibilidades e perplexidades no processo de 
democratização v. 26, n. 37 (2010) 777 850 
Patrimônio cultural e museus: por uma educação dos sentidos v. 31, n. 58 (2015) 933 850 
O que devemos ter em conta para definir corretamente os termos distance learning, e-learning e m-learning? v. 34, n. 68 (2018) 338 847 
Editorial v. 23, n. 30 (2007) 505 844 
A arte e a humanização do homem: afinal de contas, para que serve a arte? v. 12, n. 12 (1996) 2715 844 
Empirical Research on Waldorf Education v. 31, n. 56 (2015) 316 844 
Escola Primária em Mato Grosso: aspectos de uma cultura escolar em construção (1910-1915) v. 28, n. 45 (2012) 376 836 
A seleção brasileira de escritores nos livros didáticos dos anos 70 v. 30, n. 51 (2014) 672 834 
A privacidade da miniatura: uma pesquisa em cotidiano escolar v. 26, n. 36 (2010) 687 832 
Políticas públicas, formação de professores e a articulação escolar da leitura literária v. 30, n. 52 (2014) 1358 832 
Estudo de egressos de cursos de graduação: subsídios para a autoavaliação e o planejamento institucionais v. 30, n. 54 (2014) 1152 831 
Apresentação v. 23, n. 29 (2007) 1038 830 
Práticas de regulação das aprendizagens de estagiários do 1º ciclo do ensino básico de Portugal v. 26, n. 37 (2010) 738 823 
Relações interétnicas em uma escola pública no sul do Brasil (1951-1964) v. 26, n. 37 (2010) 594 819 
Eugenia: a higiene como estratégia de  segregação v. 12, n. 12 (1996) 751 818 
Pedagogía, solidaridad y transformación social v. 30, n. 53 (2014) 452 818 
Formação continuada de professores: construindo possibilidades para o ensino do atletismo na Educação Física v. 33, n. 65 (2017) 1005 817 
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Escolar 
Educação superior e políticas de ação afirmativa no Rio Grande do Sul: desigualdades e equidade v. 33, n. 64 (2017) 972 816 
Cultura material escolar: a escola e seus artefatos (MA, SP, PR, SC e RS, 1870-1925) v. 29, n. 49 (2013) 646 815 
Relatos da caixa preta: representações como elemento da cultura escolar v. 26, n. 37 (2010) 1068 813 
Onça, veado, Maria: literatura infantil e performance em uma pesquisa sobre diversidade cultural em sala de aula / 
Jaguar, deer, Maria: children’s literature and performance in a research on cultural diversity in the classroom v. 34, n. 67 (2018) 550 813 
Mudanças climáticas e ensino superior: a combinação entre pesquisa e educação v. 0, n. 0 (2014) 956 808 
Rotina de famílias de crianças com paralisia cerebral v. 32, n. 59 (2016) 873 808 
A coordenação pedagógica, a formação continuada e a diversidade étnico-racial: um desafio v. 0, n. 0 (2017) 1144 806 
A homogeneização do ensino secundário na década de 1930: estratégias de eficiência, racionalidade e controle v. 2, n. 0 (2010) 529 801 
Diferentes concepções da ciência e implicações para seu ensino v. 28, n. 44 (2012) 551 801 
Importância educacional da geografia v. 9, n. 9 (1993) 755 800 
Hipóteses ontogenéticas relativas à consciência moral: possibilidades em consciência histórica de jovens brasileiros v. 27, n. 42 (2011) 1094 799 
Questionamento em manuais escolares de Ciências: desenvolvimento e validação de uma grelha de análise v. 28, n. 44 (2012) 507 799 
As práticas de in/exclusão na escola e a redefinição do conhecimento escolar: implicações contemporâneas v. 30, n. 54 (2014) 653 797 
Curso de Pedagogia, organizações multilaterais e o superprofessor v. 28, n. 45 (2012) 729 796 
Memorial acadêmico para Professor Titular v. 33, n. 65 (2017) 442 796 
Educação instrumental e formação cidadã: observações críticas sobre a pertinência social da universidade v. 26, n. 37 (2010) 1029 794 
Políticas de apoio aos docentes em  estados e municípios brasileiros: dilemas na formação de professores v. 29, n. 50 (2013) 835 794 
A percepção dos jovens brasileiros sobre suas aulas de Ciências v. 32, n. 60 (2016) 890 794 
O direito humano à aprendizagem e a aprendizagem dos direitos humanos v. 31, n. 55 (2015) 1302 789 
Inclusão dos jovens do campo no Ensino Superior: limites e possibilidades / Inclusion of the countryside youth into 
higher education: limits and possibilities v. 0, n. 0 (2017) 269 787 
O professor da educação básica no Brasil: identidade e trabalho v. 29, n. 48 (2013) 758 786 
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Apresentação v. 28, n. 46 (2012) 291 785 
Escala de Motivação Docente: desenvolvimento e validação v. 33, n. 65 (2017) 1186 784 
A revisão textual na perspectiva de professoras do Ensino Fundamental v. 32, n. 62 (2016) 799 782 
Sexualidade e identidade no espaço escolar: notas de uma atividade em um curso de educação a distância v. 1, n. 53 (2014) 455 781 
Abordagens sobre sustentabilidade no ensino CTS: educando para a consideração do amanhã v. 33, n. 65 (2017) 393 780 
Do sentido de Scurrere à aposta no futuro: elementos de aproximação entre currículo e prospecção v. 29, n. 50 (2013) 444 776 
Apresentação v. 28, n. 45 (2012) 272 775 
Desafios e possibilidades na formação de professores – em torno da análise de relatórios de estágio v. 33, n. 63 (2017) 773 774 
A Filosofia e seu ensino a partir de uma perspectiva da teoria crítica v. 28, n. 46 (2012) 390 772 
Racionalidade musical e experiência natural formativa em Rousseau v. 30, n. 53 (2014) 467 769 
Uma introdução ao Ensino da Filosofia v. 28, n. 46 (2012) 626 763 
Leitura e ortografia: além dos primeiros passos. v. 32, n. 62 (2016) 735 763 
Mobiliário escolar francês e os projetos vanguardistas de Jean Prouvé e André Lurçat na primeira metade do século 
XX v. 29, n. 49 (2013) 1277 760 
Estudo comparativo do acesso semântico no processamento visual de palavras entre brasileiros monolíngues e 
chineses multilíngues falantes do português do Brasil como língua estrangeira v. 26, n. 38 (2010) 655 755 
Literacia científica: leitura e produção de textos científicos v. 32, n. 62 (2016) 883 748 
Editorial v. 24, n. 32 (2008) 266 747 
Desistência e resistência no trabalho docente: um estudo das professoras e professores do ensino fundamental da 
Rede Municipal de Educação de Curitiba v. 24, n. 32 (2008) 372 747 
Cidadania, educação e responsabilidade social. Percursos biográficos de jovens grávidas em contextos de protecção 
social v. 27, n. 39 (2011) 1062 747 
A história dos estudantes “excedentes” nos anos 1960: a superlotação das universidades e um “torvelinho de 
situações improvisadas” v. 30, n. 51 (2014) 656 747 
A avaliação no ensino superior v. 13, n. 13 (1997) 796 746 
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O trabalho biográfico como fonte de aprendizado: autoeducação e fenomenologia de Goethe v. 35, n. 74 (2019) 414 746 
Os livros didáticos de Ciências na Escola Secundaria Brasileira: 1900 a 1950 v. 10, n. 10 (1994) 403 744 
Os desafios de formar-se professor formador e autor na Educação a Distância v. 0, n. 0 (2014) 1056 744 
Ação católica: o papel da imprensa no processo de organização do projeto formativo da igreja católica no Paraná 
(1926-1939) v. 26, n. 37 (2010) 712 743 
O papel da fluência de leitura de palavras no desenvolvimento da compreensão da leitura: um estudo longitudinal v. 32, n. 62 (2016) 892 738 
A pesquisa-intervenção na formação continuada de professores e o dispositivo de análise das práticas profissionais 
de orientação psicanalítica: revisitando algumas questões e considerações v. 33, n. 64 (2017) 2538 738 
O corpo nas atualizações do racismo contemporâneo v. 27, n. 41 (2011) 843 733 
Interdisciplinaridade: um novo paradigma do conhecimento? v. 10, n. 10 (1994) 933 733 
Concepções e concepções alternativas de média: Um estudo comparativo entre professores e alunos do Ensino 
Fundamental v. 2, n. 0 (2010) 620 731 
Futuros educadores ou professores? Um estudo sobre as representações sociais dos acadêmicos de letras da 
UFAM/Humaitá sobre a carreira docente. v. 27, n. 39 (2011) 556 726 
O APRENDIZADO DA DOCÊNCIA – VOZES EM COMPOSIÇÃO E DISPUTA NA CONSTITUIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA 
PROFISSIONALIDADE v. 25, n. 34 (2009) 588 725 
Testo Yonqui v. 1, n. 53 (2014) 415 723 
Formação de professores: a questão da  inclusão de jovens que estão fora da escola e do mercado de trabalho v. 29, n. 50 (2013) 354 722 
Políticas educacionais e juventude rural no Ensino Superior v. 33, n. 63 (2017) 638 720 
Sobre as professoras dos primeiros anos e suas práticas: influências da formação v. 32, n. 60 (2016) 619 720 
A guia-interpretação no processo de inclusão do indivíduo com surdocegueira v. 33, n. 65 (2017) 776 716 
Sindicalismo dos trabalhadores em Educação: tendências políticas e organizacionais (1978-2011) v. 29, n. 48 (2013) 511 711 
Economia Solidária: uma proposta de educação não formal v. 28, n. 43 (2012) 755 709 
Biopolítica e subjetividade: resistência? v. 33, n. 66 (2017) 718 709 
A permanência de estudantes com deficiência nas universidades brasileiras / The permanence of students with v. 0, n. 0 (2017) 630 708 
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deficiency in Brazilian universities 
Ensino de Filosofia: método e recepção filosófica em Agnes Heller v. 32, n. 62 (2016) 587 706 
Programa Um Computador por Aluno (PROUCA): uma análise bibliométrica v. 33, n. 63 (2017) 596 706 
Processos históricos, aprendizagem e a educação de uma ‘segunda natureza humana’ v. 32, n. 60 (2016) 709 703 
Políticas de educação bilíngue para estudantes surdos: contribuições ao letramento acadêmico no ensino superior / 
Bilingual education policies for deaf students: contributions to academicliteracy in higher education v. 0, n. 0 (2017) 566 701 
Pensamento algébrico na formação inicial de professores v. 29, n. 50 (2013) 561 700 
Sobre a educação cultural e ético-política dos professores v. 32, n. 61 (2016) 1023 699 
O papel do professor de educação artística v. 9, n. 9 (1993) 988 696 
REFLEXÕES SOBRE A ESCRITA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES v. 25, n. 34 (2009) 637 695 
Concordâncias e discordâncias de Dewey com Freud v. 28, n. 44 (2012) 912 691 
Organização Escolar no início do século XX: o caso do Paraná v. 17, n. 18 (2001) 902 688 
A busca pela efetividade do direito à educação: análise da atuação de uma Promotoria de Justiça da Infância e 
Juventude do interior paulista v. 2, n. 0 (2010) 604 684 
WELBURN, A. A filosofia de Rudolf Steiner e a crise do pensamento contemporâneo v. 26, n. 36 (2010) 329 679 
Relações entre atividades sensoriais e artefatos culturais na apropriação de práticas matemáticas de um aprendiz 
cego v. 0, n. 0 (2011) 363 679 
A Lei 10.639/2003 e a Escola de Educação Especial: um desafio a mais para a formação de professores v. 29, n. 47 (2013) 687 679 
Natureza em boiões (medicinas e boticários no Brasil setecentista) v. 17, n. 18 (2001) 666 679 
A educação permanente e as impermanências na educação v. 0, n. 0 (2017) 801 676 
Inovação Pedagógica Universitária mediada pelo Facebook e YouTube: uma experiência de ensino-aprendizagem 
direcionado à geração-Z v. 33, n. 65 (2017) 644 676 
A inteligência: uma contribuição da biologia ao processo educativo v. 12, n. 12 (1996) 479 672 
Crianças e adolescentes com problemas emocionais e comportamentais têm necessidade de políticas de inclusão 
escolar? v. 32, n. 59 (2016) 1060 671 
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¿Qué piensan, dicen y hacen los jóvenes universitarios sobre el cambio climático?  Un estudio de representaciones 
sociales v. 0, n. 0 (2014) 1017 669 
Limites e possibilidades da formação inicial para o desenvolvimento de práticas docentes autônomas v. 33, n. 63 (2017) 442 669 
Formação de professores e formação humana: não é só necessária, mas possível v. 32, n. 61 (2016) 716 668 
A presença ausente do racial: discursos políticos e pedagógicos sobre História, “Portugal” e (pós-)colonialismo v. 29, n. 47 (2013) 617 666 
A educação nos anais da Constituinte Republicana do Estado do Paraná – 1892 v. 29, n. 49 (2013) 383 666 
Análise sobre variáveis explicativas da autoeficácia docente v. 31, n. 58 (2015) 489 666 
Da teoria crítica ao pós-estruturalismo: breves apontamentos para uma possível confrontação entre Adorno e 
Deleuze v. 31, n. 56 (2015) 771 664 
Ensino de língua materna: dificuldades e necessidades formativas apontadas por professores na Educação 
Fundamental v. 32, n. 60 (2016) 904 662 
Rapazes em situação de investigação: microanálise etnográfica de aulas de física v. 24, n. 32 (2008) 268 660 
The development of a constructivist socio-cultural model of professional development from 1970s to 2011 v. 27, n. 40 (2011) 319 660 
As possibilidades investigativas da aprendizagem histórica de jovens estudantes a partir das histórias em quadrinhos v. 32, n. 60 (2016) 519 659 
“Eu desisto?”¹ Paredes vivas na cidade: conflitos sociais em cartazes produzidos ao longo da década de 1980, no 
Brasil² v. 30, n. 51 (2014) 545 654 
Piaget: Do Egocentrismo (História de um conceito) v. 5, n. 5 (1986) 471 654 
A questão antropológica na Educação quando o tempo da barbárie está de volta v. 35, n. 73 (2019) 879 654 
O desempenho no trabalho dos educadores canadenses: o peso relativo da tarefa, as condições de ensino e as 
relações entre alunos e equipe  pedagógica v. 1, n. 0 (2010) 632 651 
Alunos ProUni e não ProUni nos cursos de licenciatura: evasão em foco v. 30, n. 51 (2014) 864 651 
A escrita: algumas questões de natureza lingüística v. 8, n. 8 (1989) 399 651 
Formação de professores e relações étnico-raciais (2003-2014): produção em teses, dissertações e artigos v. 34, n. 69 (2018) 922 648 
A região cultural da bioética no Brasil v. 11, n. 11 (1995) 273 647 
Políticas para a Inclusão: estudo realizado em uma Escola Estadual de Belo Hori- v. 27, n. 42 (2011) 696 646 
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Formación y gusto por la escritura y la lectura a luz de las ideas de Friedrich Nietzsche como ámbito de estudio de la 
Educación Corporal v. 28, n. 44 (2012) 468 645 
Editorial v. 28, n. 43 (2012) 350 645 
Limites sociológicos da leitura Foucaultiana sobre a escolariação v. 30, n. 51 (2014) 388 645 
A participação dos estudantes com deficiência física e visual no ensino superior: apontamentos e contribuições das 
teorias feministas da deficiência / The participation of students with physical and visual disabilities in higher 
education: notes and contributions of feministtheories of disability v. 0, n. 0 (2017) 681 642 
Entre kronos e kairós: o sentido e as implicações da ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola v. 28, n. 45 (2012) 490 640 
Planejamento de ensino: fase de preparação v. 3, n. 3 (1984) 1185 638 
A escola como sistema e a divisão de trabalho v. 1, n. 1 (1981) 1782 638 
Mémoire et patrimoine: des récits et des affordances du patrimoine v. 31, n. 58 (2015) 751 637 
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Pela cidade, educabilidades (Príncipe, Rio Grande do Norte – século XIX) v. 30, n. 51 (2014) 426 433 
Trabalho docente e educação integrada nas escolas técnicas estaduais de Pernambuco v. 33, n. 65 (2017) 480 433 
Impasses atuais da relação educativa: o fracasso escolar, uma janela aberta sobre nossa contemporaneidade v. 33, n. 64 (2017) 611 433 
O ensino da Filosofia no Brasil no contexto das políticas educacionais contemporâneas em suas determinações 
legais e paradigmáticas v. 28, n. 46 (2012) 441 432 
Os processos imigratórios dos séculos XIX e XX: diálogos entre o saber acadêmico e a Educação Básica v. 32, n. 61 (2016) 581 432 
A Psicopedagogia Experimental aplicada à formação de professores v. 1, n. 1 (1981) 646 429 
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Práticas de avaliação de dois professores universitários: pesquisa utilizando observações e narrativas de atividades 
das aulas v. 0, n. 0 (2015) 408 429 
Entre a interrupção e a criação de práticas pedagógicas: a tarefa filosófica do pedagogo na escola para educação a 
distância v. 0, n. 0 (2017) 401 429 
Apresentação: Literatura infantil e ensino: polêmicas antigas e atuais v. 34, n. 72 (2018) 499 429 
Análise de um modelo para a formação de professores e suas aplicações v. 28, n. 45 (2012) 504 428 
Das mãos para as mentes. Protocolos de civilidade em umjornal escolar/SC (1945-1952) v. 29, n. 49 (2013) 311 428 
Editorial v. 32, n. 62 (2016) 350 428 
Um instrumento para a avaliação formativa de textos produzidos por usuários de Libras v. 32, n. 62 (2016) 491 425 
Pórcia Guimarães Alves v. 7, n. 7 (1988) 733 423 
A alfabetização e o inventário de uma herança v. 31, n. 55 (2015) 474 423 
Combates pela educação operária: aspectos da reação católica à criação de Escolas Modernas no Brasil (1900-1920) v. 32, n. 60 (2016) 369 422 
Universalização da Educação Superior no Brasil: contrapontos e possibilidades v. 30, n. 51 (2014) 507 421 
La historiografía del patrimonio educativo en España: un balance crítico v. 31, n. 58 (2015) 479 421 
O caminho de um grupo de formação continuada docente: do compartilhamento de práticas docentes para uma 
pedagogia da e para a autonomia v. 31, n. 57 (2015) 322 419 
Interações de Rudolf Steiner com uma Educação Anticolonial v. 31, n. 56 (2015) 569 419 
Alunos falam sobre a escola: do Mundo dos Adultos à Terra do Nunca v. 32, n. 62 (2016) 381 419 
Metodologia de ensino: primeiras aproximações... v. 13, n. 13 (1997) 552 417 
Inclusão e deficiência intelectual: transferências escolares sob o óptica dos próprios alunos v. 33, n. 66 (2017) 288 417 
Editorial v. 27, n. 41 (2011) 310 416 
Apresentação v. 32, n. 60 (2016) 266 416 
Didática da história e a competência de atribuição de sentido: um estudo a partir da metodologia da educação 
histórica v. 35, n. 74 (2019) 308 416 
PROVOQUE - Problematizando Visualidades e Questionando Estereótipos: leitura de imagens fundamentada nos v. 35, n. 77 (2019) 458 416 
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Estudos da Cultura Visual 
Educar em Revista: uma história, um perfil, um projeto v. 29, n. 50 (2013) 296 415 
Apresentação v. 30, n. 52 (2014) 475 415 
Os sujeitos endividados e a educação financeira v. 33, n. 66 (2017) 676 415 
La construcción del campo de la educación ambiental: análisis, biografias y futuros posibles v. 0, n. 0 (2014) 244 413 
Educação como expressão do corpo que dança: um olhar sobre a vivência da dança em projetos sociais v. 34, n. 69 (2018) 403 413 
A civilização escolar pelos compêndios didáticos de formação de professores v. 34, n. 70 (2018) 367 413 
Apresentação v. 27, n. 41 (2011) 305 412 
Objetos de ensino: a renovação pedagógica e material da escola primária no Brasil, no século XX v. 29, n. 49 (2013) 466 412 
Educação patrimonial e a dissolução das monoidentidades v. 31, n. 56 (2015) 394 412 
Diferentes perspetivas de um ensino conservador: o ensino liceal em Portugal durante o Estado Novo (1936-1960) v. 30, n. 51 (2014) 444 409 
Educação a distância: sistemas de aprendizagem on-line v. 0, n. 0 (2014) 435 409 
Talentosa demais para ser professora v. 2, n. 2 (1982) 260 408 
Fotografia E Práticas Artísticas: Os Discursos Dos Artistas Nos Anos 1960 E 1970 v. 29, n. 48 (2013) 266 405 
Trabalho docente e organização sindical em Minas Gerais v. 29, n. 48 (2013) 342 404 
O significado do trabalho de Erasmo Pilotto no cenário educacional paranaense v. 10, n. 10 (1994) 269 404 
A Epistemologia Genética em pesquisas sobre o fracasso escolar realizadas na década de 80 v. 10, n. 10 (1994) 267 404 
A iniciação escolar no contexto das dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR v. 8, n. 8 (1989) 223 404 
Coordenadoras pedagógicas e diversidade: entre percursos formativos e práticas na escola básica v. 0, n. 0 (2017) 600 404 
Egressos das licenciaturas: o que move a escolha e o exercício da docência / Teaching degree graduates:What 
motivates the choice to the degree and working as a teacher v. 34, n. 67 (2018) 300 404 
Escola em Movimento: Instituto de Josué de Castro v. 31, n. 55 (2015) 689 403 
Currículo da Habilitação em Educação Pré-Escolar do Curso de Pedagogia do Setor de Educação da Universidade 
Federal do Paraná v. 6, n. 6 (1987) 191 399 
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Apresentação v. 1, n. 53 (2014) 436 399 
Metodologia do ensino de arte na escola v. 9, n. 9 (1993) 430 398 
Passados possíveis: a educação histórica em debate v. 32, n. 60 (2016) 397 398 
Apresentação - Intelectuais, Estado e política educacional no Brasil e em Portugal (1850-1980) v. 33, n. 65 (2017) 398 398 
Processos de escrita e autoria sobre a ação docente enquanto prática formativa v. 30, n. 54 (2014) 573 397 
Revista Realidade: Edição especial “A Juventude Brasileira, hoje”. Setembro, 1967 v. 30, n. 51 (2014) 388 397 
No regaço da mãe Faustina: uma ama escrava e a educação da criança pela família no século XIX v. 32, n. 60 (2016) 268 397 
Impactos da gestão de aulas baseadas em problemas verbais de Matemática sobre a aprendizagem v. 33, n. 64 (2017) 297 396 
Artefatos escolares e saberes em apresentação: estudos de cultura material v. 35, n. 76 (2019) 358 396 
Olhares de futuros professores sobre a metodologia de trabalho de projeto v. 29, n. 48 (2013) 397 393 
Uma contribuição ao estudo da representação social da educação escolar no meio rural v. 2, n. 2 (1982) 171 393 
Las mujeres en las  prisiones: la educación social en contextos de  riesgo y conflictoos de riesgo y conflicto v. 29, n. 50 (2013) 240 392 
O papel das instituições formadoras do professor de português v. 4, n. 4 (1985) 248 392 
Editorial v. 33, n. 63 (2017) 322 392 
Formação em métodos de pesquisa na pós-graduação: abordagens multimétodos para as demandas da atualidade v. 34, n. 71 (2018) 293 392 
El principio del fin. Las políticas y memorias de la educación en la última dictadura militar (1976-1983): Argentina en 
perspectiva v. 30, n. 51 (2014) 266 390 
Editorial v. 31, n. 58 (2015) 519 390 
Revezamento teoria e prática na análise da escola pública democrática v. 34, n. 68 (2018) 412 390 
La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas v. 31, n. 57 (2015) 382 389 
Literatura na educação infantil: pesquisa e formação docente v. 34, n. 72 (2018) 406 387 
Análise da trama de argumentos na obra “Meditações” cartesianas na construção da ideia do “Cogito”: uma 
proposta para um modelo didático para o ensino de Filosofia v. 32, n. 62 (2016) 359 386 
Os adolescentes e a leitura literária por opção v. 31, n. 57 (2015) 463 384 
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Retórica e argumentação: contribuições para a educação escolar v. 34, n. 70 (2018) 280 383 
Livro didático, Educação e Relações Étnico-raciais: o estado da arte v. 34, n. 69 (2018) 517 383 
Apresentação v. 26, n. 38 (2010) 694 382 
Ética e genética v. 11, n. 11 (1995) 566 382 
Educação e a formação do cidadão v. 11, n. 11 (1995) 859 381 
Documentação de trabalho v. 1, n. 1 (1981) 209 381 
Entre o curso tradicional e o curso experimental da Faculdade de Medicina-USP: a experiência da pedagoga Maria 
Cecília Ferro Donnangelo, 1968-1976 v. 30, n. 54 (2014) 386 381 
Do fracasso para o sucesso escolar. Sobre a efetiva presença da Psicologia da Educação na escola v. 10, n. 10 (1994) 289 378 
La profesionalización del docente novel en la Universidad. qué aprenden los  profesores a través de los “Talleres de 
Análisis de la Práctica” (TAP) v. 31, n. 57 (2015) 361 378 
Tempo integral: tensões entre os tempos da escola e os tempos do corpo / Full-time: tensions between the school 
times and the body times v. 34, n. 67 (2018) 323 378 
Notas sobre as fontes de formação de John Dewey com base no próprio autor v. 29, n. 48 (2013) 381 377 
Jean Piaget: uma epistemologia para a Educação Moderna v. 2, n. 2 (1978) 570 376 
Il museo nel curricolo di storia: una questione di trasposizione didattica v. 31, n. 58 (2015) 530 376 
A formação dos professores universitários na Argentina: o papel das assessorias pedagógicas v. 31, n. 57 (2015) 358 374 
Confronto entre a "lógica do professor" e a "lógica do aluno" em classes de 1.ª e 2.ª séries do 1.º Grau v. 6, n. 6 (1987) 184 374 
Ensino médico e legitimação: a presença da homeopatia na Faculdade de Medicina do Paraná nos anos 1910 v. 30, n. 54 (2014) 250 373 
Reconfigurações da Docência Universitária: um olhar focado no Processo de Bolonha v. 31, n. 57 (2015) 418 373 
Parque Infantil: a singularidade e seus componentes v. 35, n. 77 (2019) 564 373 
A articulação psicanálise e educação e o sujeito no aluno: contribuições do Núcleo de Estudos em Psicanálise e 
Educação v. 33, n. 64 (2017) 768 372 
Tendências epistemológico-teóricas da pesquisa educacional v. 6, n. 6 (1987) 175 371 
Apresentação v. 2, n. 0 (2010) 239 370 
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Relações de Gênero e Matemáticas: entre fios e tramas discursivas v. 31, n. 55 (2015) 415 370 
Quilombos e Educação: identidades em disputa v. 34, n. 69 (2018) 633 370 
Demandas de usuários de bibliotecas: revisão de literatura v. 1, n. 1 (1981) 294 368 
Democracia e acesso à Universidade no Brasil: um balanço da história recente  (1995-2017) v. 34, n. 71 (2018) 618 367 
História Intelectual e Educação: trajetórias, impressos e eventos v. 33, n. 65 (2017) 586 366 
Desigualdade de acesso à Educação Infantil: uma análise da meta 1 do PNE na região metropolitana de Maringá v. 35, n. 75 (2019) 261 365 
Editorial v. 28, n. 45 (2012) 357 363 
Editorial v. 30, n. 51 (2014) 292 362 
Artefato da cultura escolar ou mercadoria: a escolha do livro didático de Física em análise v. 35, n. 74 (2019) 299 362 
Apresentação: Pensar a formação e a pesquisa na pós-graduação stricto sensu v. 34, n. 71 (2018) 252 362 
Educação, classe, gênero e voto no Brasil  imperial: Lei Saraiva – 18811 v. 29, n. 50 (2013) 521 361 
Enfermeiros e saúde pública em Belo Horizonte: combatendo doenças e educando para a saúde (1897-1933) v. 30, n. 54 (2014) 366 361 
Nacionalismo e regionalismo em dois inquéritos sobre o Ensino Superior Brasileiro nos anos 1920 v. 33, n. 65 (2017) 433 361 
Visión e integración de la perspectiva ambiental en la Universidad Indígena de Bolivia – UNIBOL v. 0, n. 0 (2014) 247 360 
As relações étnico-raciais na Literatura Infantil e Juvenil v. 34, n. 69 (2018) 538 360 
Formação de professores dos anos iniciais da Educação Básica na modalidade EaD: ensino de língua materna e a 
influência das Tecnologias da Informação e Comunicação v. 0, n. 0 (2014) 469 359 
Apresentação v. 0, n. 0 (2011) 282 358 
A crise social desenhada pelas crianças: imaginação e conhecimento social v. 0, n. 0 (2017) 420 358 
El actual trabajo docente universitario en Argentina: alertas para repensar v. 31, n. 57 (2015) 511 357 
Lepra, medicina e políticas de saúde no Brasil (1894-1934) v. 30, n. 54 (2014) 351 355 
Las políticas docentes y la perspectiva sindical en Argentina, México y Chile: debates y negociaciones. Los casos de 
CTERA, SNTE y el Colegio de Profesores en los últimos veinte años v. 29, n. 48 (2013) 320 353 
A formação do professor de II grau, na legislação de 1931 a 1975 v. 9, n. 9 (1993) 233 353 



 

Acessos ao Texto Completo dos Artigos 
(da maior quantidade para a menor) 

 
Educar em Revista 

Título do Artigo Edição Acessos ao 
Resumo 

Acessos ao 
Texto Completo 

 

 
Atualizado em: 11/01/2022 

58 
 

A formação profissional do bibliotecário no Curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal do 
Paraná v. 4, n. 4 (1985) 1674 352 
Formação de professores/as em gênero e sexualidade: possibilidades e desafi os v. 35, n. 73 (2019) 202 352 
Escola Itinerante: espaço de disputa e contradição v. 31, n. 55 (2015) 345 351 
Projeto UCA em Tiradentes: significações de duas professoras quanto às tecnologias digitais de informação e 
comunicação no contexto escolar v. 32, n. 61 (2016) 475 350 
A construção social do professor de música v. 35, n. 73 (2019) 258 349 
A avaliação em larga escala no Sistema Municipal de Ensino de Porto Alegre: aproximações e diferenças entre 
grupos implicados v. 34, n. 68 (2018) 267 348 
Planejamento e gestão educacional no Brasil: hegemonia governamental e construção da autonomia local v. 36, n. 0 (2020) 336 348 
Apresentação v. 27, n. 42 (2011) 321 345 
Avaliação diagnóstica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPR v. 9, n. 9 (1993) 229 344 
O historiador e a pesquisa em educação histórica v. 35, n. 74 (2019) 274 344 
Educação escolar quilombola no Brasil: uma análise sobre os materiais didáticos produzidos pelos sistemas 
estaduais de ensino v. 35, n. 74 (2019) 528 344 
Gestão do trabalho docente: o “dramático” uso de si v. 25, n. 33 (2009) 1199 341 
Anotações para um resgate pedagógico das escolas rurais v. 9, n. 9 (1993) 303 340 
Apresentação v. 28, n. 44 (2012) 353 339 
Os processos comunicacionais na política de formação de professores a distância v. 31, n. 55 (2015) 416 339 
Língua e cultura em contexto multilingue: um olhar sobre o sistema educativo em Moçambique v. 34, n. 69 (2018) 780 334 
Educação e direitos humanos v. 2, n. 2 (1982) 452 332 
O pedagogo, o curso e o mercado de trabalho, na percepção de egressos da UFPR v. 5, n. 5 (1986) 210 332 
Críticas aos fundamentos filosóficos, sociológicos e históricos do currículo do magistério de 2º grau v. 9, n. 9 (1993) 468 331 
Brincadeiras de muitos tempos e lugares: em busca das memórias dos profissionais da educação da Creche Central e 
da Escola de Aplicação da Universidade de São Paulo v. 31, n. 58 (2015) 535 330 
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Otimismo académico: confirmação de um construto na realidade portuguesa v. 32, n. 60 (2016) 224 330 
Implantação da disciplina "Alfabetização" no curso de Pedagogia: relato de pesquisa v. 8, n. 8 (1989) 348 328 
A educação na mudança social: lugar central, lugar secundário e lugar nenhum v. 28, n. 45 (2012) 433 327 
A formação de jovens do campo e o vínculo entre conhecimento, trabalho e educação: um estudo do Colégio 
Estadual do Campo Iraci Salete Strozak v. 31, n. 55 (2015) 330 327 
A saúde entre a lei e o costume na escola primária paranaense, final dos anos 1910 v. 30, n. 54 (2014) 220 326 
La protesta docente en la década de 1990: experiencias de organización sindical en la provincia de Buenos Aires v. 29, n. 48 (2013) 340 325 
O imigrante como parte integrante dos dispositivos legais do ensino da Província do Paraná v. 10, n. 10 (1994) 195 325 
Ne pas toucher aux oeuvres: o princípio da (in)tangibilidade da obra de arte no contexto de sua exibição e suas 
(contra) significações pedagógicas v. 29, n. 49 (2013) 228 324 
Apresentação v. 0, n. 0 (2014) 337 324 
Estratégias de leitura – estado da arte v. 34, n. 72 (2018) 359 324 
O espaço social do especialista em educação v. 2, n. 2 (1978) 335 323 
Editorial v. 27, n. 40 (2011) 370 322 
A concepção hegemônica de trabalho e sua influência na formação do  pensamento pedagógico nacional e na 
organização do sistema educacional v. 13, n. 13 (1997) 333 322 
Acessibilidade na Universidade Tecnológica Federal do Paraná: análise a partir de relatórios do Inep e do olhar do 
gestor v. 31, n. 57 (2015) 403 321 
Apresentação v. 32, n. 59 (2016) 254 320 
Práticas teatrais e o ensino de Ciências: o teatro jornal na abordagem da temática do lixo v. 34, n. 68 (2018) 475 320 
As gentis patrícias: identidades e imagens femininas na primeira metade do século XX (1920/1940) v. 29, n. 48 (2013) 301 319 
Implicações sociais do uso das técnicas de manipulação genética: aplicação em países de Terceiro Mundo v. 11, n. 11 (1995) 368 319 
L’équipe educativa responsabile e il ruolo formativo del coordinatore pedagogico v. 0, n. 0 (2017) 563 319 
A desigualdade na história dos homens v. 13, n. 13 (1997) 257 318 
A complexificação da definição curricular v. 2, n. 2 (1978) 1323 317 
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O Sim contra o Sim v. 9, n. 9 (1993) 408 317 
As escolas primárias no Paraná: estudo retrospectivo de 1827 a 1928 v. 8, n. 8 (1989) 229 315 
O conhecimento matemático no periódico Evangelisch-Lutherisches Kinderblatt für Südamerika v. 33, n. 64 (2017) 250 315 
A história encastelada e o ensino encurralado: reflexões sobre a formação docente dos professores de história v. 34, n. 72 (2018) 452 315 
Apresentação v. 33, n. 64 (2017) 298 314 
Políticas educacionais e concepção de gestão: o que dizem os diretores de escolas de ensino médio do Distrito 
Federal v. 34, n. 68 (2018) 475 314 
Cultura material escolar nas escolas radiofônicas de Bragança: entre permanências e inovações pedagógicas (1960-
1970) v. 35, n. 77 (2019) 1522 313 
Apresentação v. 0, n. 0 (2015) 259 312 
Compondo percursos gestuais: a dança na formação inicial em educação física. v. 33, n. 66 (2017) 189 312 
Educação e biopolítica: um panorama da produção acadêmica brasileira no campo educacional (2001-2016) v. 33, n. 66 (2017) 306 312 
O álcool e o alcoolismo na obra de Monteiro Lobato de 1918. Urupês e Problema Vital: uma análise à luz do 
Movimento eugênico da época v. 12, n. 12 (1996) 378 311 
Editorial v. 0, n. 0 (2014) 284 310 
Hábito de leitura nos alunos da 4ª série v. 4, n. 4 (1985) 281 309 
Editorial v. 33, n. 64 (2017) 215 309 
O desenho e o diálogo: alfabetização do aluno no ateliê de projeto arquitetônico v. 31, n. 57 (2015) 670 308 
Autonarrativas no fluxo da pesquisa: operando com operações dos observadores v. 31, n. 57 (2015) 285 307 
Apresentação v. 31, n. 57 (2015) 292 307 
Memórias de uma educação clandestina: comunistas brasileiros e escolas políticas na União Soviética na década de 
1950 v. 33, n. 66 (2017) 262 307 
Falando de gênero, raça e educação: trajetórias de professoras doutoras negras de universidades públicas dos 
estados do Ceará e do Rio de Janeiro (Brasil) v. 34, n. 70 (2018) 448 307 
Museu da Escola Paranaense v. 29, n. 49 (2013) 379 306 
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O ensino de Ciências do 1.º grau nas escolas brasileira e norte-americana: uma comparação de seus currículos v. 3, n. 3 (1984) 377 305 
Quatro teses sobre o neoliberalismo v. 13, n. 13 (1997) 462 305 
Para livrar o campo do amarelão, da maleita, do alcoolismo e do ofidismo. A educação rural em Pernambuco nos 
anos 1930 a 1950 v. 30, n. 54 (2014) 239 302 
As mudanças nas formas de gestão escolar no contexto da nova gestão pública no Brasil e em Portugal v. 35, n. 74 (2019) 323 302 
Apresentação v. 29, n. 49 (2013) 306 301 
A Pesquisa-ação na formação continuada em Educação Ambiental para professores de matemática v. 35, n. 73 (2019) 226 301 
Sociabilidades, edição, educação: o Annuário Brasileiro de Literatura como projeto educativo (1937-1944) v. 33, n. 65 (2017) 291 300 
As histórias em quadrinhos e a Ditadura militar brasileira: a triangulação metodológica como critério investigativo 
das ideias históricas de jovens brasileiros v. 35, n. 74 (2019) 360 300 
Porque não queremos uma LDB na contramão da história: uma análise do Substitutivo Darcy Ribeiro v. 11, n. 11 (1995) 311 299 
Desempenho, gestão, visibilidade e tecnologias como vetores estratégicos de regulação e controle de condutas na 
contemporaneidade v. 33, n. 66 (2017) 265 299 
Saberes, normas y sujetos: cuestiones sobre la práctica pedagógica v. 33, n. 66 (2017) 334 297 
Gestão escolar para uma escola mais justa v. 34, n. 68 (2018) 470 297 
Conhecer e educar para controlar o câncer na Bahia v. 30, n. 54 (2014) 357 294 
Retos y contradicciones de la formación de investigadores en México v. 34, n. 71 (2018) 223 293 
A pesquisa educacional v. 1, n. 1 (1977) 885 292 
Editorial v. 17, n. 18 (2001) 324 291 
Representações sobre o papel do professor e os conteúdos de ensino no contexto de uma disciplina de licenciatura 
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Apresentação v. 30, n. 53 (2014) 267 286 
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Análise de obras da literatura infantil como estratégia de formação do pedagogo/ professor: saber ler, saber 
escolher v. 34, n. 72 (2018) 344 282 
Apresentação: da educação, da arte, e das suas relações: caminhos pela história. v. 35, n. 73 (2019) 255 282 
Editorial v. 28, n. 46 (2012) 249 281 
Ante-projeto de organização de Centro para Estudos de Currículos na Universidade Federal do Paraná v. 2, n. 2 (1978) 371 281 
Culturas juvenis dos anos 1980 nas páginas do periódico estudantil: “JB – O Jornal do Becker” (Colégio Estadual D. v. 31, n. 57 (2015) 240 281 



 

Acessos ao Texto Completo dos Artigos 
(da maior quantidade para a menor) 

 
Educar em Revista 

Título do Artigo Edição Acessos ao 
Resumo 

Acessos ao 
Texto Completo 

 

 
Atualizado em: 11/01/2022 

63 
 

João Becker – 1985/1986) 
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Apresentação v. 29, n. 50 (2013) 309 264 
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Becoming Critical: education, knowledge and action research v. 0, n. 0 (2017) 123 264 
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Lazer e adolescentes em privação de liberdade: um diálogo possível? v. 29, n. 48 (2013) 258 261 
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Editorial v. 1, n. 53 (2014) 277 260 
Editorial v. 32, n. 60 (2016) 227 260 
Editorial v. 29, n. 48 (2013) 264 259 
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Docência no ensino superior: interpelando os sentidos e desafios dos espaços institucionais de formação v. 35, n. 75 (2019) 287 240 
Apresentação v. 19, n. 21 (2003) 214 239 
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La inclusión educativa en la enseñanza superior: retos y demandas / Educational inclusion in higher education: 
challenges and demands v. 0, n. 0 (2017) 309 236 
A concepção de sistema educacional v. 11, n. 11 (1995) 638 235 
A fotografia na experiência educativa de professores: do olhar e das interpretações v. 35, n. 74 (2019) 231 235 
Apresentação v. 17, n. 17 (2001) 248 234 
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Editorial v. 30, n. 54 (2014) 264 230 
Considerações sobre Bioética v. 11, n. 11 (1995) 206 229 
Editorial v. 31, n. 55 (2015) 428 229 
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A função pedagógica do diretor de escola v. 33, n. 65 (2017) 328 227 
Voces y cuerpos femeninos: educación y resistencia en el cine argentino v. 34, n. 70 (2018) 223 227 
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“Indispensáveis em todas as escolas”: uma incursão no mundo dos objetos escolares v. 35, n. 76 (2019) 334 226 
Políticas de educação escolar indígena no Acre v. 35, n. 77 (2019) 211 224 
Uma proposta de sistemática para análise dos propósitos do currículo v. 1, n. 1 (1981) 254 222 
O Programa de Pós-Graduação em Educação: notícia histórica v. 7, n. 7 (1988) 203 221 
O Ensino Médio e a precocidade do trabalho juvenil / Secondary Education, work andyoung people v. 34, n. 67 (2018) 299 220 
Performances da Pedagogia: uma narrativa estético-pedagógica / Performances of Pedagogy: anaesthetic-
pedagogical narrative v. 34, n. 67 (2018) 373 220 
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Apresentação v. 11, n. 11 (1995) 233 216 
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As vulnerabilidades das altas habilidades e superdotação: questões sociocognitivas e afetivas v. 37, n. 0 (2021) 29 212 
Autonomia na universidade v. 11, n. 11 (1995) 254 211 
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SABERES E PROFISSIONALIDADE DE EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DAS ÁGUAS: A FORMAÇÃO INICIAL EM 
FOCO v. 35, n. 78 (2019) 172 210 
De como ensinar: traços paradigmáticos nos manuais pedagógicos e perspectivas de investigação (1870-2015) v. 35, n. 77 (2019) 236 210 
Deficiência: uma questão natural ou social v. 10, n. 10 (1994) 209 209 
Ritos, rituais e rotina: educação feminina nos colégios confessionais católicos no século XX v. 34, n. 70 (2018) 289 209 
Editorial v. 0, n. 0 (2015) 214 208 
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Celebrando os 40 anos do Setor de Educação v. 29, n. 50 (2013) 264 204 
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Theory and Method in Higher Education Research v. 35, n. 75 (2019) 158 203 
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Apresentação v. 30, n. 54 (2014) 257 202 
O Supremo Tribunal Federal e o dever de incluir: um vetor claro e inequívoco do direito à Educação Superior no 
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in Brazil v. 0, n. 0 (2017) 221 202 
Qualidade da Educação Infantil: avaliação em rede e monitoramento regional – Entrevista com Antonio Gariboldi v. 35, n. 74 (2019) 198 202 
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Introduction v. 29, n. 50 (2013) 186 201 
Orientação Vocacional: a abordagem tradicional e a possibilidade da superação v. 9, n. 9 (1993) 253 200 
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Educação na história da UFPR: apontamentos para uma minuta cronológica v. 7, n. 7 (1988) 221 199 
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Word v. 35, n. 73 (2019) 118 199 
Debate sobre Licenciatura em Ciências v. 1, n. 1 (1981) 209 198 
História da Educação: ego-documento de um pesquisador em terras paranaenses v. 34, n. 70 (2018) 235 198 
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Monitoramento e Avaliação dos Planos Decenais de Educação: a produção do conhecimento no Brasil v. 36, n. 0 (2020) 155 193 
Lauro Esmanhoto - Resenha biográfica v. 7, n. 7 (1988) 213 192 
Editorial v. 31, n. 57 (2015) 251 192 
“Eu sou do interior... eu vim estudar em Porto Alegre”: memórias de experiências sensíveis em uma moradia 
estudantil (1974-1983) v. 34, n. 71 (2018) 160 192 
Considerações sobre a problemática do direito autoral v. 6, n. 6 (1987) 281 191 
Discurso de transmissão de cargo do professor José Alberto Pedra. Curitiba, 16 de setembro de 1986 v. 6, n. 6 (1987) 222 191 
Discurso de posse na Direção do Setor de Educação v. 6, n. 6 (1987) 217 189 
La formación básica de docentes de educación infantil en lengua escrita y literatura. El caso de la Universidad 
Autónoma de Barcelona – UAB v. 34, n. 72 (2018) 247 189 
Pesquisas na internet: uma análise das competências digitais de estudantes precoces e/ou com comportamento 
dotado v. 33, n. 66 (2017) 295 188 
Situação de Estudo como artefato para a qualificação metodológica na formação inicial de professores de química: 
um caso específico das Rodas de Conversa v. 34, n. 69 (2018) 286 188 
Composição e organização da clientela escolar em escolas municipais brasileiras: o que dizem os diretores v. 34, n. 71 (2018) 395 188 
OS ARTEFATOS DIGITAIS COMO FERRAMENTAS CULTURAIS MEDIADORAS: POSSIBILIDADES PARA NOVOS CENÁRIOS 
DE APRENDIZAGEM v. 35, n. 78 (2019) 294 188 
Entre recomendações, prescrições e interdições: o aparelhamento moderno nas escolas do Distrito Federal (1939-
1942) v. 35, n. 76 (2019) 111 188 
Aprovar todos ou reprovar alguns: eis a questão v. 10, n. 10 (1994) 265 187 
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Educação especial v. 11, n. 11 (1995) 189 184 
Ensino pago: uma questão mal colocada e desinformada v. 2, n. 2 (1982) 196 184 
A linguagem e o nascimento do outro: contribuições para formação do professor / Language and the Birth of the 
Other: contributions to teacher education v. 34, n. 67 (2018) 199 183 
Apresentação / Presentation v. 34, n. 67 (2018) 192 183 
Atitudes dos/as estudantes universitários/as face à homossexualidade: tradução e validação de uma escala de 
medida v. 34, n. 71 (2018) 227 183 
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A escola ensina ou discrimina? v. 4, n. 4 (1985) 294 170 
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portales educativos españoles v. 35, n. 77 (2019) 178 116 
Perspectivas actuales de la investigación en educación matemática en el Perú v. 35, n. 78 (2019) 81 116 
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Expediente v. 34, n. 71 (2018) 107 102 
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Criança, infância e educação infantil: pressupostos das pesquisas v. 36, n. 0 (2020) 70 41 
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Paradigma Indiciário: abordagem narrativa de investigação no contexto da formação docente v. 37, n. 0 (2021) 58 30 
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Acessos ao Texto Completo dos Artigos 
(da maior quantidade para a menor) 

 
Educar em Revista 

Título do Artigo Edição Acessos ao 
Resumo 

Acessos ao 
Texto Completo 

 

 
Atualizado em: 11/01/2022 

80 
 

Coreografias didáticas e inovações pedagógicas contemporâneas para uma  educação emancipadora v. 36, n. 0 (2020) 8 19 
Apresentação — Criatividade e emoção na educação como desafio v. 37, n. 0 (2021) 5 19 
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Educação Clandestina: a proposição de um conceito v. 37, n. 0 (2021) 33 17 
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O banho, a água, a bacia e a criança: história e historiadores na defenestração da primeira versão da Base Nacional 
Curricular Comum de História para o Ensino Fundamental v. 37, n. 0 (2021) 29 15 
Dimensões para análise de propostas de avaliação de políticas de Educação Infantil v. 37, n. 0 (2021) 20 15 
Educação Ambiental: aspectos que  dificultam o engajamento docente em  escolas públicas do Distrito Federal v. 37, n. 0 (2021) 7 15 



 

Acessos ao Texto Completo dos Artigos 
(da maior quantidade para a menor) 

 
Educar em Revista 

Título do Artigo Edição Acessos ao 
Resumo 

Acessos ao 
Texto Completo 

 

 
Atualizado em: 11/01/2022 

81 
 

Seleção de diretores e o sentido da gestão escolar: percepções de diretores  sobre o plano de gestão v. 37, n. 0 (2021) 82 15 
“Qualidade da educação”: o nascimento de um conceito ambíguo v. 37, n. 0 (2021) 20 15 
Os sistemas educacionais no contexto da transição da Nova Gestão Pública para a Pós-Nova Gestão Pública: estudo 
comparado entre Brasil e Espanha v. 36, n. 0 (2020) 11 14 
Cinema negro feminino, estética e política na formação de professoras: uma experiência com o filme Kbela v. 37, n. 0 (2021) 17 14 
“Eles querem do lado de casa”: entrevistas com gestores municipais da Educação Infantil v. 36, n. 0 (2020) 23 13 
“Educação já!” e a governança federativa: a nova investida do movimento Todos pela Educação na definição do 
Sistema Nacional de Educação v. 36, n. 0 (2020) 13 13 
Crianças viadas e o deslugar do gênero na escola: notas para um feminismo cor de ar v. 36, n. 0 (2020) 6 12 
Reflexões conceituais e metodológicas sobre o “barroco” das biografias v. 37, n. 0 (2021) 12 12 
Formação de professores na cultura digital  por meio da gamificação v. 36, n. 0 (2020) 11 12 
Educação para as Relações Étnico-Raciais e a formação de professores de História nas novas diretrizes para a 
formação de professores! v. 37, n. 0 (2021) 21 12 
Contribuições dos estudos de  implementação para a análise de políticas  educacionais: uma breve discussão do  
contexto de implementação da BNCC v. 37, n. 0 (2021) 49 12 
História e memória do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná (1975-2020) v. 37, n. 0 (2021) 12 12 
Colaboração docente e resultados educacionais no Brasil v. 36, n. 0 (2020) 5 11 
“O imperativo de contar”: uma pesquisa-ação com mulheres e crianças quilombolas v. 37, n. 0 (2021) 28 11 
Think tanks, redes e a atuação do empresariado na educação v. 36, n. 0 (2020) 11 11 
Arranjos de Desenvolvimento da Educação: da parceria público-privada à disputa pelo fundo público educacional v. 36, n. 0 (2020) 15 11 
Apresentação – Diálogos sobre distintas formas de privatização: caminhadas de pesquisa sobre o tema v. 36, n. 0 (2020) 11 11 
Práticas de sustentabilidade e ecosofias  em escolas da Educação Básica no Brasil e na Austrália v. 37, n. 0 (2021) 2 11 
A qualidade das creches conveniadas de Fortaleza em foco v. 37, n. 0 (2021) 10 11 
Dialectique temporelle dans le récit de soi vivant avec une maladie rare v. 37, n. 0 (2021) 4 11 
Saberes encruzilhados: (de)colonialidade, racismo epistêmico e ensino de filosofia v. 36, n. 0 (2020) 17 10 
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Narrativa, experiência e formação: o diálogo com as crianças na constituição de tornar-se professora v. 37, n. 0 (2021) 9 10 
Biografia e temporalidades: prática historiográfica e o ensino de história v. 37, n. 0 (2021) 16 10 
Jovens negras no Ensino Médio público e privado: leituras interseccionais sobre suas vivências e percepções do 
racismo v. 37, n. 0 (2021) 9 10 
Apresentação - Educação, democracia e diferença: torções imaginativas de gênero, sexualidade e raça v. 36, n. 0 (2020) 15 10 
Os processos de avaliação na Educação Infantil: a produção da criança e da infância em risco v. 37, n. 0 (2021) 11 10 
(Re)criando espaços e compartilhando saberes: avaliação indiciária como eixo central do trabalho pedagógico da 
Educação Física na Educação Infantil v. 37, n. 0 (2021) 12 10 
Apresentação – Educação Ambiental e o contexto escolar brasileiro: desafios  presentes, reflexões permanentes v. 37, n. 0 (2021) 7 10 
Saber docente e experiências com feminismos: reconfigurações curriculares insurgentes v. 36, n. 0 (2020) 13 9 
Didática da História no Ensino Superior enriquecida com tecnologias audiovisuais e o seu impacto na promoção do 
autoconceito de competência v. 36, n. 0 (2020) 13 9 
Escritos de L. G. Kumlien e os indícios de variadas ginásticas suecas v. 37, n. 0 (2021) 4 9 
Corpo lésbico, história e formação docente: agenciando existência e visibilidade para criação de possíveis no/com o 
currículo v. 37, n. 0 (2021) 7 9 
45 anos de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do Paraná: situação e desafios v. 36, n. 0 (2020) 19 9 
Indicadores para avaliação das políticas  públicas de Educação Ambiental nas escolas:  uma análise à luz do ciclo de 
políticas e da teoria da atuação v. 37, n. 0 (2021) 13 9 
O Curso de Etnodesenvolvimento e a  formação diferenciada e intercultural:  contribuições no contexto educacional,  
sociopolítico e cultural da Amazônia v. 37, n. 0 (2021) 9 9 
Avaliação da alfabetização no Espírito Santo:  uma análise do Paebes Alfa entre 2009 e 2017 v. 37, n. 0 (2021) 5 9 
Apresentação – Estudos sobre  implementação de políticas públicas e  suas relações com a (re)produção de  
desigualdades educacionais: um campo em construção v. 37, n. 0 (2021) 31 9 
Na trilha da educação norte-rio-grandense: a emergência das práticas escoteiras na cidade do Natal no início do 
século XX v. 37, n. 0 (2021) 6 8 
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Ensinar História na Base Nacional Comum de Formação de Professores: a atitude historiadora convertendo-se em 
competências v. 37, n. 0 (2021) 6 8 
Inovações educacionais no tempo presente e rupturas no paradigma moderno: uma análise das pesquisas 
educacionais da Universidade de Genebra v. 37, n. 0 (2021) 9 8 
Apresentação – Ensino de História: entre Bases Nacionais e a formação de professores v. 37, n. 0 (2021) 9 8 
O ensino de Matemática no pensamento de Comênius, Pestalozzi e Montessori v. 36, n. 0 (2020) 12 7 
Juventudes, educação, política e violência: uma entrevista com Regina Novaes v. 37, n. 0 (2021) 3 7 
Des/obedecer, des/dobrar, des/fiar e tecer uma nova ética da existência nos cotidianos escolares v. 36, n. 0 (2020) 4 7 
Aprendizagens com signos trans – uma  transetopoiese disruptiva v. 36, n. 0 (2020) 1 7 
A representatividade racial na função de diretora nos Centros Municipais de Educação Infantil do município de 
Curitiba em 2016: um limite para a democracia? v. 37, n. 0 (2021) 4 7 
“Gente é mais que homem”: gênero e cuidados em álcool e outras drogas v. 36, n. 0 (2020) 1 7 
O desaparecimento social das diferenças nas políticas de exceção: vidas e memórias de crianças e mulheres para a 
reinvenção de uma educação democrática v. 36, n. 0 (2020) 3 7 
Quando o currículo se torna passarela para a diferença v. 36, n. 0 (2020) 4 7 
Educação do corpo: apontamentos para a historicidade de uma noção v. 37, n. 0 (2021) 6 7 
A produção da Education Physique Sportive Generalisée na França: o esporte como possibilidade educativa v. 37, n. 0 (2021) 10 7 
De la condition à la société biographique v. 37, n. 0 (2021) 5 7 
Editorial - Educar em Revista: consolidação e desafios para os novos e difíceis tempos v. 36, n. 0 (2020) 15 7 
A lógica do mercado e suas implicações nas políticas e processos de avaliação da Educação superior v. 36, n. 0 (2020) 13 6 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e Hierarquia Social dos Objetos no campo da Educação: testes 
empíricos v. 36, n. 0 (2020) 7 6 
Las competencias digitales docentes en entornos universitarios basados en  el Digcomp v. 36, n. 0 (2020) 6 6 
Sobre a natureza e a educação dos corpos na perspectiva anarquista da Escola Moderna de Barcelona v. 37, n. 0 (2021) 7 6 
Possibilidades na luta pelo ensino de histórias negras na era das bases nacionais curriculares no Brasil e nos Estados v. 37, n. 0 (2021) 3 6 
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Unidos: a Lei 10.639/03 e os National History Standards 
Políticas de Educação Especial numa  perspectiva inclusiva em Angola: contexto, avanços e necessidades  
emergentes (1979-2017) v. 37, n. 0 (2021) 19 6 
Escola e família no jornal O Arquidiocesano de Mariana (1959-1991): “Defenderá ele os direitos de Deus e da 
comunidade cristã” v. 37, n. 0 (2021) 4 6 
Desastres no Brasil? Práticas e abordagens em educação em redução de riscos e desastres v. 37, n. 0 (2021) 4 6 
O papel das diretoras de escola nas relações entre escolas públicas e famílias populares no contexto de 
implementação de uma política educacional v. 37, n. 0 (2021) 5 6 
Um ambiente-escola entre poéticas,  narrativas e experimentações v. 37, n. 0 (2021) 4 6 
Educação global através do ensino em Português língua materna: um percurso formativo v. 36, n. 0 (2020) 5 5 
Ascensão na carreira docente e diferenças de gênero v. 37, n. 0 (2021) 17 5 
Notícias da pré-escola no Distrito Federal: apontamentos de Yvonne Jean (1960-1964) v. 37, n. 0 (2021) 11 5 
Infância e Educação Científica: perspectivas para aprendizagem docente v. 37, n. 0 (2021) 5 5 
Um dândi nos trópicos: esporte e educação do corpo nas crônicas de Paulo Barreto (João do Rio) v. 37, n. 0 (2021) 1 5 
Reflexões sobre a comunicação das  mudanças climáticas e o cuidado ambiental:  a visão de professores no contexto 
escolar v. 37, n. 0 (2021) 6 5 
Socialização étnico-racial e racismo: dos saberes afro-brasileiros e africanos à  construção da identidade étnico-
racial v. 37, n. 0 (2021) 1 5 
Avaliação, gênero e qualidade na Educação Infantil: conceitos em disputa v. 37, n. 0 (2021) 10 5 
Histórias e narrativas de si: memórias de docentes que atuaram numa escola rural no norte do Rio Grande do Sul 
(1964-1985) v. 37, n. 0 (2021) 2 5 
Habilidades do século XXI: relações  entre criatividade e competências  socioemocionais em estudantes brasileiros v. 37, n. 0 (2021) 5 5 
Mal de arquivo – Um desafio para a filosofia da educação? v. 37, n. 0 (2021) 9 4 
Relações de gênero na Educação Infantil: estrutura e agência no processo de construção de sentidos sobre ser 
menino e ser menina v. 36, n. 0 (2020) 20 4 
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A pós-graduação para os professores da educação básica: um estudo a partir dos planos estaduais de educação v. 37, n. 0 (2021) 3 4 
Os temas e usos de interesse dos estudantes no livro didático de Física v. 36, n. 0 (2020) 5 4 
Direito de vida e morte em um currículo de Biologia v. 36, n. 0 (2020) 5 4 
Uma moral “corporal” generificada nos manuais escolares franceses de moral e de higiene (1880-1974) v. 37, n. 0 (2021) 9 4 
Trabalho e política para Ensinar História: apontamentos sobre a BNCC e a Educação Profissional e Tecnológica v. 37, n. 0 (2021) 8 4 
BNCC e Ensino de História: horizontes possíveis v. 37, n. 0 (2021) 2 4 
A inter-relação entre direito à educação e planejamento educacional: uma análise da produção científica (1988-
2018) v. 37, n. 0 (2021) 4 4 
Inteligência Artificial e formação danificada: aprendizagem profunda e ética rasa entre  professores e alunos v. 37, n. 0 (2021) 4 4 
Linguagem acadêmica e educação: um campo de disputas e de consolidação da hegemonia v. 37, n. 0 (2021) 2 4 
A educação fora da escola: a mercantilização e a disciplina do lazer nas Colônias de Férias v. 36, n. 0 (2020) 1 3 
¿Hacia la regulación postburocrática de los sistemas educativos latinoamericanos? Un análisis del discurso de los 
organismos multilaterales de la región en el período  2012-2018 v. 36, n. 0 (2020) 142 3 
Mestrado em Ensino: dimensões políticas e pedagógicas no contexto de formação docente em Portugal v. 36, n. 0 (2020) 9 3 
Juventude negra, Ensino Médio e democracia: a luta pela escola v. 36, n. 0 (2020) 7 3 
Diversão, doença e educação dos corpos na Comarca de Vila Rica (século XVIII) v. 37, n. 0 (2021) 3 3 
O curso Gestão para Aprendizagem da Fundação Lemann como processo de institucionalização do gerencialismo nas 
escolas de educação básica alagoanas: implicações para a democratização da educação v. 36, n. 0 (2020) 22 3 
A Educação Ambiental nos microcontextos  de produção do currículo na escola v. 37, n. 0 (2021) 3 3 
As políticas públicas de livro didático no Brasil: editais do PNLD de Biologia em questão v. 37, n. 0 (2021) 7 3 
Uma genealogia das teses de John Dewey acerca da arte na educação v. 37, n. 0 (2021) 3 3 
Do intelectual do caso Dreyfus ao intelectual orgânico: um modelo de análise da trajetória de Vieira Netto (1945-
1973) v. 37, n. 0 (2021) 4 2 
Em que medida a mídia jornalística aborda o financiamento educacional? Estudo de caso no Texas/EUA v. 36, n. 0 (2020) 3 2 
Os quadrinhos de Caxuxa e suas mensagens às crianças: considerações a respeito do corpo infantil na revista v. 37, n. 0 (2021) 3 2 
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“Cirandinha” (anos de 1950) 
Educação, neoliberalismo e/ou sociedade administrada1 v. 37, n. 0 (2021) 2 2 
Criatividade na pedagogia  sociointeracionista e na Pedagogia Waldorf: implicações para o trabalho com 
superdotados v. 37, n. 0 (2021) 5 2 
ERRATA v. 37, n. 0 (2021) 0 2 
O pensamento transdisciplinar como percepção do real e os desafios educacionais e planetários v. 36, n. 0 (2020) 7 1 
A centralidade de Paulo Freire para uma Educação pública, democrática e participativa: entrevista com Licínio C. 
Lima v. 36, n. 0 (2020) 3 1 
Colonialidade e decolonialidade na crítica ao racismo e às violações: para refletir sobre os desafios educação em 
direitos humanos v. 37, n. 0 (2021) 5 1 
Escola de Aprendizes Artífices ou Escola de Aprendizes e Artífices? v. 36, n. 0 (2020) 22 1 
Vínculos religiosos entre estudantes universitários: comparações entre licenciatura e bacharelado v. 36, n. 0 (2020) 3 1 
Democracia e diferença em tramas político-curriculares contemporâneas: o Escola Sem Homofobia em análise v. 36, n. 0 (2020) 6 1 
Algumas inadequações pedagógicas na era da pós-verdade: a aula em colapso constituída na convicção de verdade 
como anulação do pensamento crítico v. 37, n. 0 (2021) 0 1 
A construção da política de internacionalização para a pós-graduação brasileira v. 37, n. 0 (2021) 3 1 
Circo e ginástica em folhas de papel: o pequeno tratado de acrobacia e gymnastica v. 37, n. 0 (2021) 6 1 
Lo público y lo privado en la educación Argentina en el marco del proyecto político de la alianza cambiemos (2015-
2019): notas críticas sobre una agenda de investigación v. 36, n. 0 (2020) 2 1 
Errata v. 37, n. 0 (2021) 10 1 
Promoção de Talento & Intervenção  Psicológica: contributos da literatura v. 37, n. 0 (2021) 1 1 
Grundtvig e as escolas populares da Dinamarca: interlocuções com Paulo Freire e contribuições à Educação de 
Jovens e Adultos no Brasil v. 37, n. 0 (2021) 3 1 
IMAGENS EM AVALIA-AÇÃO: UMA PESQUISA-AÇÃO SOBRE O USO DE MATÉRIAS TELEVISIVAS EM AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA v. 2, n. 0 (2010) 97 0 
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As representações da desigualdade e as práticas da diferença de cor v. 30, n. 51 (2014) 0 0 
Resenha do livro DEMO, Pedro. Educação hoje: “novas” tecnologias, pressões e oportunidades. São Paulo: Atlas, 
2009. v. 28, n. 46 (2012) 22 0 
Os Professores, as Tecnologias Digitais e a Distração Concentrada v. 27, n. 42 (2011) 82 0 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ENTRE A FORMAÇÃO E O CONTEXTO VIVIDO v. 29, n. 48 (2013) 9 0 

Why we need signed poetry in bilingual education 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 0 0 

Why we need signed poetry in bilingual education 
v. 0, n. Especial 2 
(2014) 0 0 

"El trabajo docente universitário hoy en Argentina alertas para repensar" v. 31, n. 57 (2015) 0 0 
Expediente v. 34, n. 68 (2018) 163 0 
Expediente v. 34, n. 67 (2018) 60 0 
EDUCAÇÃO MUSICAL ESCOLAR EM PORTUGAL: A DISCIPLINA CANTO CORAL NA PRIMEIRA REPÚBLICA (1910-1926) v. 35, n. 78 (2019) 0 0 
Os desafios da construção da gestão participativa na universidade v. 35, n. 75 (2019) 0 0 
A construção de currículos narrativos mediados pelas tecnologias: um olhar para a formação de professores e as 
narrativas digitais de aprendizagem v. 37, n. 0 (2021) 22 0 
A construção de currículos narrativos mediados pelas tecnologias: um olhar para a formação de professores e as 
narrativas digitais de aprendizagem v. 37, n. 0 (2021) 22 0 
O estado de angústia manifestado por professores em uma formação continuada: uma análise à luz de Soren 
Kierkegaard v. 37, n. 0 (2021) 1 0 
“Em íntimo contato com a natureza”: educação, saúde e trabalho na Escola Hospital José de Mendonça v. 37, n. 0 (2021) 1 0 
O jardim do vizinho é mais bonito ou está mais longe de nossos olhos? Os conteúdos do passado recente na BNCC 
de História no Brasil e os NAP na Argentina v. 37, n. 0 (2021) 1 0 
 


