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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. 
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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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de apoio educativo e expectativas relativas 
ao trabalho a ser desenvolvido pelo pro-
fessor de apoio educativo). Contrariamente 
ao senso comum, verificámos que os pro-
fessores inquiridos do ensino regular têm 
representações e expectativas elevadas em 
relação aos professores de apoio educativo. 
Verificámos representações mais favoráveis 
relativas ao perfil e ao trabalho desenvol-
vido pelos professores de apoio educativo 
nos grupos de inquiridos do sexo masculino, 
com idade situada entre os 31 e 40 anos 
de idade, com experiência docente entre 
os 6 e 15 anos e com menores habilitações 
académicas (Bacharelato). Os inquiridos do 
sexo masculino, com Licenciatura e com 
experiência docente entre os 16 e 25 anos, 
apresentaram maiores expectativas acerca 
do perfil e do trabalho a ser desenvolvido 
pelos professores de apoio educativo. 

This research identifies the representations and 
expectations that regular teachers have con-
cerning the profile and the work done by special 
education teachers. We proceed to a literature 
review involving the topics of inclusive educa-
tion, teachers’ representations and expectations 
and teacher’s role play in their interaction with 
children in general and so-called children with 
special educational needs, in particular.
From a methodological point a view, interviews 
have been used with a view to build a question-
naire to be answered by primary school teach-
ers. Independent variables have been defined 
(age, gender, teaching experience and academic 
qualifications), as well as dependent variables 
(representations associated with special edu-
cation teachers, representations linked to the 
work developed by special education teachers, 
expectations concerning the profile of special 
education teachers and expectations concern-
ing the work to be developed by special educa-
tion teachers).
Contrary to common sense, the interviewed 
teachers have been present a high opinion 
and high expectations concerning special edu-
cation teachers. Among those interviewed, we 
look most favourable opinions regarding the 
profile and the work done by special education 
teachers in interviewed teachers correspond to 
males aged between 3 1 and 40, with 6 to 15 
years’ teaching experience and lower academic 
qualifications (a Bachelor’s Degree). Male in-
terviewed teachers with a Master’s Degree 
and 16 to 25 years’ teaching experience have 
evidenced the highest expectations concerning 
the profile and work to be developed by special 
education teachers. 
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Tempo de cárcere. Um estudo sobre as 
significações que os Presidiários estão 
construindo sobre as suas experiências 
educacionais na situação carcerária

Orientação: Profª Doutora Ângela Maria Bessa 
Linhares

Este estudo tem por objetivo desvelar as 
significações construídas pelos alfabetizan-
dos presidiários sobre suas experiências 
educacionais, na situação do cárcere. Con-
siderando os objetivos que perseguimos 
e os aportes teóricos metodológicos que 
fundamentam o trabalho, passamos a situar 
as trilhas da nossa pesquisa no contexto de 
um presídio, dando voz aos detentos, cujos 
discursos tradicionalmente são reduzidos a 
patologias ou desvios. Nesta direção, recor-
remos à abordagem qualitativa de pesquisa. 
Nossa escolha metodológica para o trabalho 
investigativo utilizará a teoria que é também 
método das Representações Sociais, que são 
marcados pela especificidade de “dar lugar 
ao pensamento do Outro” na pesquisa. As 
histórias de vida nos auxiliarão a municiar 
nosso olhar e, por meio delas e de outras 
formas narrativas - como as análises de ri-
tuais e dos cenários que compõem o coti-
diano carcerário -, as representações sociais 
serão ordenadas de modo à ‘fazerem falar o 
silêncio” das vozes amordaçadas dos presos 
da Penitenciária Modelo Desembargador 
Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa-(PB). 
Utilizamos três meios para coletar os dados; 
registros no diário de campo, observações 
participantes, entrevistas semi-estruturadas 
com os selecionados individualmente e em 
grupos. Para o tratamento dos dados coleta-
dos, utilizamos a escolha de cenários do co-
tidiano carcerário - o que pôde nos auxiliar 
a dar forma concreta às escolhas teóricas e 
metodológicas do processo de investigação. 
A luz de Moscovici, as representações sociais 
é uma maneira particular de conhecimento 
presente no senso comum, tendo como fun-
ção a orientação para a ação no cotidiano; 
ao mesmo tempo em que essa forma de 
conhecimento é diretriz na interação entre 
os indivíduos. No espaço carcerário, procu-
ramos compreender as representações dos 
presidiários, movendo-nos junto a silêncios, 
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