
Dissertações

Revista Lusófona de Educação

236

t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
revistas “em profundidade”, realizadas 

segundo um guião previamente elabora-
do, que permitiu a recolha de material 
significativo para o próprio e relevante 
para a investigação.

Entre outras conclusões, verificou-se 
que, embora a decisão de alguém se ini-
ciar na prostituição deva ser analisada 
no contexto de factores que, em pri-
meira instância, fazem parte da cadeia 
social e se desenvolvem no contexto 
de oportunidades e pressões que emer-
gem quando as ligações convencionais, 
contratos, contextos e crenças falharam, 
trata-se de um processo de construção 
em que os significados são utilizados 
e validados como instrumentos para a 
orientação da acção.

Prostitution: meanings and paths. 
An integrated analysis of the road wi-
thin family and school along the pros-
titution path

Relying heavily on a critical reflection 
concerning the way the knowledge of the 
phenomenon of prostitution has evolved 
as well as the specific manner this same 
evolution has reflected on the unders-
tanding of this issue, we aim at relating 
it to the early life experiences of male 
and female prostitutes. The objective of 
this investigation is to grasp the mea-
ning of the behaviour of the individuals 
who prostitute themselves and the way 
they integrate it in their life stories.

Basing this study on the Theory of the 
Autopoietic Subject (Teoria do Sujei-
to Autopoiético) – devoid of any cons-
traints imposed by determinisms which 
have perceived the phenomenon of pros-

titution as standing between an illness 
and some kind of deviation –the life 
story has been examined of nine persons 
(five men and four women) who have 
become prostitutes. To achieve this, a 
number of “wide-ranging” interviews 
have been carried out following pre-
viously devised questions that enabled 
the gathering of significant material.

Amongst other conclusions, the study 
has made it clear that a person’s de-
cision to become a prostitute must be 
considered within the context of several 
factors which, first of all, are part of the 
social tissue and that develop in a com-
plex context of opportunities and pres-
sures that emerge when all the conven-
tional relationships, contracts, contexts 
and beliefs have failed. We are dealing 
with a construction process in which 
the very meanings are used and valida-
ted as orientation instruments towards 
prostitution activity. 

***

Jorgete Maria Zewe Gemin (2004)

Do saber ser ao saber fazer: missão 
sócio-educativa e prática docente no 
ensino superior. Um estudo sobre as 
representações

Orientação:
Prof.ª Doutora Zita Ana Lago Rodri-
gues

Objetivou-se investigar as represen-
tações dos docentes do ensino superior 
acerca de sua missão sócio-educativa e 
de sua prática docente tendo o propó-
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sito de contribuir para o conhecimento 
do processo de formação docente, e da 
construção da identidade profissional, 
neste processo reflexivo, identificando 
o seu papel e a sua ação enquanto for-
madores de outros profissionais docen-
tes, como uma forma de avaliação de 
suas práticas, verificando a importância 
das representações, construídas ao lon-
go da sua formação inicial e contínua, e 
o seu contributo para que se dinamize e 
enriqueça o processo pedagógico. Cons-
titui-se em uma proposta de inserção, 
verificando o que deve ser adicionado 
ao plano de estudos sobre formação 
docente, ao projeto político-pedagógi-
co das instituições de ensino superior 
como eixo central de análise do proces-
so de formação profissional.

A população pesquisada foi composta 
por 25 docentes, atuantes nos cursos de 
História e Geografia em uma instituição 
de ensino superior, situada na cidade 
brasileira de Curitiba, ouvida através 
de inquérito prévio. Partindo do critério 
significância das respostas coletadas, 
selecionaram-se três docentes para a re-
alização das entrevistas em profundida-
de, cujos dados foram analisados através 
de técnica de análise dos conteúdos. 

O depoimento dos docentes revelou 
acentuada responsabilidade no fazer pe-
dagógico e o reconhecimento da neces-
sidade de mudança na ação pedagógica, 
desenvolvendo-se como processo dialó-
gico, questionador, pesquisador, refle-
xivo e crítico que exige a necessidade 
de uma mudança consciente por parte 
do docente, no sentido de haver maior 
comprometimento com a aprendizagem. 
A pesquisa demonstrou que as mudan-

ças na educação iniciam-se no fazer pe-
dagógico, no processo avaliativo, na or-
ganização das aulas, no relacionamento 
professor-aluno, considerando-se que 
os inquiridos compreendem que, para 
que se alcancem as mudanças desejadas, 
os cursos de formação, a infra-estrutura 
das instituições de ensino e as políticas 
públicas precisam ser repensadas com 
a participação do coletivo educacional. 
Através das falas, gestos, concepções, 
foi possível identificar a presença das 
representações que estes educadores 
construíram ao longo da sua formação e 
como estas se corporificam no cotidiano 
de seu fazer docente.

From knowing how to be to knowing 
how to do: socio-educational mission 
and teaching practice in higher educa-
tion

The objective of the study is to in-
vestigate the representations by higher 
education professors about their social-
educational mission and teaching prac-
tice, aiming at contributing to the know-
ledge of the process of teacher training 
and the construction of the professional 
identity in this process of reflection, by 
identifying their role and action as sha-
pers of other teaching professionals, as 
a means of assessing their practices, 
checking the importance of represen-
tations built along the course of their 
initial and continuous education and 
its contribution to making the pedago-
gical process richer and more dynamic. 
It constitutes a proposal for inclusion, 
by assessing what must be added to the 
study plan on teacher training, to the 
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political-pedagogical project of Higher 
Education institutions as the main axis 
for assessing the professional training 
process.

The group analysed consisted of 
twenty-five teachers from the History 
and Geography courses at a Higher 
Education institution, located in the 
city of Curitiba (Brazil), who had pre-
viously answered an inquiry. Based on 
the criterion of the significance of the 
collected answers, three teachers were 
selected for in-depth interviews, whose 
data were analysed through the content 
analysis technique. 

Their deposition revealed an acu-
te responsibility in their pedagogical 
practice and the need for change in the 
pedagogical action to be developed as a 
dialogical, inquisitive, investigative, re-
flexive and critical process which requi-
res the need for a conscious change by 
the teacher, in order to attain a greater 
commitment towards learning. The rese-
arch has shown that the changes in edu-
cation begin with the pedagogical prac-
tice, with the assessment process, with 
class preparation, with teacher-student 
relationship, considering that the in-
terviewees understand that in order to 
reach the desired changes, the training 
courses, the facilities of the education 
institutions and the public policies must 
be redesigned with the participation of 
those involved in the teaching process. 
Through their discourse, gestures and 
conceptions, it was possible to identify 
the presence of the representations that 
these educators have built along the 
course of their training and how they 
take shape daily in their teaching prac-
tice.

***

Josiane 
 
 
Domingas Bertoja Pariz 

(2004)

A formação inicial do professor para 
os anos iniciais da Educação Básica 
no Brasil e em Portugal. Uma análise 
contextual sobre as reformas educati-
vas da década de 90
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ação:

Prof.ª Doutora Zita Ana Lago Rodri-
gues

A presente pesquisa tem por objetivo 
investigar os aspectos referentes à for-
mação inicial do professor para os anos 
iniciais da educação básica no Brasil e 
em Portugal, tentando detectar os aspec-
tos comuns e/ou divergentes e as possí-
veis semelhanças conceituais e práticas 
que possam existir no que diz respeito 
às políticas educativas dos países em 
tela. 

Sendo a questão da formação docente 
apontada como uma das principais cau-
sas dos problemas que os sistemas edu-
cacionais vêm apresentando na atualida-
de. Em quase todo o mundo, os sistemas 
educativos passaram ou estão passando 
por reformas nas últimas décadas, para 
que possam se ajustar às exigências de 
um mundo globalizado. A implantação 
das reformas em Portugal (LBSE) e no 
Brasil (LDB n.o 9.394/96) trouxe em 
seu bojo mudanças significativas no que 
se refere à formação do professor dos 
anos iniciais da educação básica. Para 
poder explicitar uma parte destas mu-
danças em duas realidades diferentes, 
foi realizada uma investigação de cunho 
comparativo, com base na análise bi-




