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Ivany de Barros Rolim Azarias 
2006

“Tapuia Ké Oca”. Educação Escolar 
Indígena dos Tapuios: entre o silêncio 
e o grito, a esperança cresce e a luta 
continua

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

O presente trabalho enfoca o proces-
so educativo vivido entre os Tapuia do 
Carretão,(agrupamento étnico de descen-
dentes indígenas, ocupantes da Área Indíge-
na Carretão), nos municípios de Rubiataba 
e Nova América região norte do Estado de 
Goiás (Brasil). É o resultado de uma pes-
quisa etnográfica que buscou conhecer suas 
origens, costumes, expectativas, história de 
vida, bem como o interesse do grupo pelo 
processo educativo desenvolvido pela uni-
dade escolar existente na Terra Indígena 
Carretão, com base nos PCNs e no RCNEI, 
ao tempo em que o grupo reivindica a im-
plantação de uma unidade de educação es-
colar indígena como preconiza a legislação 
brasileira a partir da Constituição Federal 
de 1988. A pesquisa foi ao encontro do de-
senrolar do processo de formação da unida-
de escolar com apoio de diversas agências 
educativas, que resultou na criação da pri-
meira escola indígena do Estado de Goiás, 
inaugurada aos 19 de Abril de 2004, denomi-
nada: “Escola Indígena Cacique José Borges”, 
cujo Projeto Político Pedagógico foi elabo-
rado por jovens do grupo, que são hoje pro-
fessores na referida escola com a assessoria 
de técnicos governamentais em educação 
indígena. A implantação da escola tomou-se 
importante marco na luta de sobrevivência 
do grupo anos a retomada e posse da terra.
A pesquisa evidencia que os tapuia vêem  na 
construção da Escola Indígena a possibili-
dade de resgatar sua identidade indígena e 
suas tradições culturais que lhes dão melhor 
visibilidade e reconhecimento no cenário 
regional e nacional Acende-se agora a espe-
rança de um encontro mais consistente com 
suas origens, com seu passado histórico e 
de reaprenderem uma das línguas faladas pe-
los seus ancestrais. 

This assignment focuses the lived educational 
among process into the Tapuias of the Carretão, 
(ethnic grouping of aboriginal, occupying de-

scendants of the Aboriginal Área Carretão), in 
the cities of Rubiataba and Nova America, in 
the north of Goiás (l3razil). It is the result of 
a ethnical research that it searched to know 
its origins, customs, expectations, life histories, 
as well as the interest of the group for the 
educational process developed by the existing 
pertaining lo school unit in the Aboriginal Land 
Carretão, Plain Curricular on the basis of Na-
tional (PCNs), to the time where the group de-
mands the implantation of a unit of aboriginal 
pertaining lo school education, as it praises the 
Brazilian legislation from the Federal constitu-
tion of 1988. 
The research was to the meeting of uncurling 
of the process of formation of the pertaining 
to school unit with support of diverse educa-
tive agencies, that resulted in the creation of 
the first aboriginal school of the state of Goiás, 
inaugurated to the 19 of April of 2004, called: 
“Escola indígena Cacique José Borges” whose 
Pedagogical Politician project was elaborated by 
young of the group that today teaches in this 
school with governmental assessorship of tech-
nician in aboriginal education. The implantation 
of the school became important landmark in 
the fight of survival of the group retaken and 
the ownership of the land. The research eviden-The research eviden-
ces that the tapuias see, in the construction of 
the Aboriginal School, the possibility to rescue 
its aboriginal identity and theirs cultural tradi-
tions and of better visibility and recognition in 
the regional and national scene. lt is lit, now, the 
hope of a more consistent meeting with theirs 
origins theirs history and to relearning one of 
the languages said for theirs ancestral.

Carla Cristina Marques Galego
2006

Educando o Cidação Global. Análise 
exploratória dos discursos dos profes-
sores do 1º e 2º ciclo sobre os efeitos 
da globalização nas suas práticas do-
centes

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro

A presente dissertação de mestrado inte-
gra-se numa pesquisa que procura conhe-
cer os modos como o processo designado 
por globalização afecta as vidas e o trabalho 
quotidiano dos professores.
Em termos conceptuais, começa-se por ex-
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por os fundamentos teóricos que enformam 
o conceito de globalização, definida, grosso 
modo, como um processo caracterizado pela 
intensificação das relações sociais mundiais 
estabelecidas entre o local e o global. Pos-
teriormente, para analisar a possível relação 
entre globalização e educação convocam-se 
duas abordagens macro-teóricas: uma, de-
signada por Cultura Educacional Mundial 
Comum (CEMC) e desenvolvida por John 
Meyer e sua equipa; outra, designada por 
Agenda Globalmente Estruturada para a 
Educação (AGEE), de Roger Dale. A primei-
ra concebe a universalização da educação 
por meio de isomorfismo social; a segunda, 
justifica a expansão escolar por meio de um 
conjunto de dispositivos político-económi-
co, conduzidos pela necessidade de manter 
o sistema capitalista, mais do que qualquer 
outro conjunto de valores.
Este estudo de carácter exploratório e des-
critivo adopta como estratégia metodológi-
ca a investigação qualitativa, tendo sido uti-
lizado como procedimento fundamental o 
focus group, donde resultaram os discursos 
produzidos pelos professores que constituí-
ram o material empírico nesta pesquisa.  
Sendo a sala de aula um vasto campo de 
análise onde (co)existe uma enorme mul-
tiplicidade de dimensões que se articulam 
entre si na produção da prática pedagógica, 
os resultados aqui apresentados centram-se 
em quatros dessas dimensões, isto é, cen-
tram-se no perfil do aluno e do professor, 
na relação pedagógica, no curriculum e na 
avaliação.
   
The present masters dissertation is a part of a 
study of the effects of globalization on the daily 
life and work of teachers.
In conceptual terms, this thesis begins by ex-
plaining the fundamental theorists
that inform the concept of globalization, de-
fined roughly as a process characterized by the 
intensification of established worldwide social 
relationships between the local and the global. 
Subsequently, in order to analyze the possible 
relationship between globalization and educa-
tion, two macro-theoretical approaches are 
called upon: one designed by CEMC and de-
veloped by John Meyer and his team; the other, 
by Roger Dale, was designed by AGEE. The first 
conceives the universalization of education 
through social isomorphism; the second justifies 
the expansion of schools through a joining of 

political-economic provisions, conducted for the 
necessity of maintaining the capitalist system, 
above all other set of values. 
This exploratory and descriptive study adopts 
qualitative research and it’s a methodological 
strategy, as the focus group, having been uti-
lized as the main
procedure, resulted in discourses produced by 
the professors that made up the empirical ma-
terial in this study.
Because a classroom is a large field of analysis 
where an enormous multiplicity of dimensions 
exists, within which the production of pedagogi-
cal practice is articulated , the results presented 
here focus on four of these dimensions, that is, 
they are centred on the profile of the student 
and the professor, the pedagogical relationship, 
curriculum, and assessment. 
  

Maria Margarida Dias Costa
2006

Desafios da Educação Inclusiva. Um es-
tudo sobre representações e expecta-
tivas dos professores do ensino regular 
face aos professores do Apoio Educa-
tivo

Orientação: Prof. Doutor António Teodoro 
e Drª. Isabel Sanches

Esta investigação identifica as representa-
ções e as expectativas que os Professores 
do Ensino Regular têm face ao perfil e ao 
trabalho dos Professores de Apoio Educati-
vo. Procedemos a uma revisão bibliográfica 
envolvendo a temática da Educação Inclusiva, 
das representações e das expectativas dos 
professores e o papel que estas desempe-
nham no atendimento das crianças em geral 
e das crianças consideradas com necessida-
des educativas especiais, em particular. 
Em termos de metodologia, utilizámos a téc-
nica da entrevista para a construção de um 
questionário, tendo este sido aplicado aos 
professores do ensino regular do 1º Ciclo 
do Ensino Básico. Definimos as variáveis in-
dependentes (idade, sexo, experiência do-
cente e habilitações académicas) e as vari-
áveis dependentes (representações relativas 
ao perfil do professor de apoio educativo, 
representações relativas ao trabalho desen-
volvido pelo professor de apoio educativo, 
expectativas relativas ao perfil do professor 
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