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VITÓRIA DA DEMOCRACIA    p.10

O encerramento da segunda edição do Ciclo de Debates nos permite avançar
com elos mais potentes e amadurecidos. Neste ano de 2022 a democracia
venceu, assim continuamos atentos e juntos pela promoção da justiça social
e por uma educação de qualidade, pois como cantava Gal Costa somos
"amor da cabeça aos pés".

O projeto conta com o apoio do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infância
e Educação Infantil (NEPIE), o Núcleo de Estudos e Pesquisas em História
da Arquitetura Escolar (NEPHArqE) e a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação da UFPR (PRPPG). 
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    O último boletim do ano 2022 tem apenas uma intenção: agradecer.

Obrigada pesquisadores e pesquisadoras que compuseram nossa teia em

2022, obrigada pelas contribuições, pelas aprendizagens, pelas partilhas e

sobretudo pela presença. Presença não é apenas "comparecença", presença é

também "existência", então agradecemos a sua existência, comparecendo

quando pôde, mas sendo presença estável, confiável, parceira, em tantos

momentos desse ano, em nossos encontros, nossas produções, nossas redes.  

Aprendemos no primeiro ano do projeto o valor de estarmos juntos,

consolidamos no segundo ano a força do que nos une: uma vontade aguda

de saber mais, de saber e fazer melhor, de entregar com generosidade a

produção de conhecimento que somos capazes de realizar quando estamos

em rede.

 "A cooperação azeita a máquina de concretização das coisas, e a partilha é

capaz de compensar aquilo que acaso nos falte individualmente", diz o

Sennett (2020), e concordamos, mais uma vez com ele. Obrigada parceiro e

parceira de pesquisa, dias melhores parecem apontar ali na frente, vamos

nessa direção mais luminosa, juntos e juntas mais uma vez, com as lições de

tempos difíceis e o sorriso descuidado de quem não se cansa de ter

esperança.

Gizele de Souza

Andréa Bezerra Cordeiro

Marcus Levy Bencostta

EDITORIAL
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Retrospectiva  2022

Ao longo de 2022 belos encontros foram realizados e novos

desafios lançados. A segunda edição do ciclo de debates

contou com a inauguração do "Painel de Jovens Pesquisas".

Esse quadro possibilitou que pesquisadores, tanto do

mestrado quanto do doutorado e de iniciação científica,

pudessem compartilhar alguns dos resultados de seus

estudos com o grupo.  
Além de agregar jovens pesquisadores nos encontros

de seminários, também tivemos a oportunidade de

ampliar o diálogo com pesquisadores brasileiros e

também de universidades estrangeiras, como o

professor Agustín Escolano Benito (Espanha), Juri

Meda (UNIMC/Itália), Maria Cristina Morandini

(Universidade de Torino/Itália) e Francesca Davida

Pizzigoni (INDIRE/Itália). 
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Retrospectiva  2022
Na sequência é possível visualizar os oito encontros realizados
durante o ano de 2022 e assim rememorizar as belas
experiências trocadas:
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Retrospectiva  2022
Abaixo é possível visualizar os oito encontros realizados durante
o ano de 2022 e assim rememorar as belas experiências
trocadas:
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Retrospectiva  2022
Abaixo é possível visualizar os oito encontros realizados durante
o ano de 2022 e assim rememorar as belas experiências
trocadas:
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E x p a n s ã o  d o  n ú m e r o  d e  i n t e g r a n t e s  
d o  p r o j e t o

 

Com base no gráfico acima, podemos observar que na transição

da 1º edição para a 2º edição do ciclo de debates tivemos uma

ampliação significativa da nossa rede de pesquisadores,

passando de 22 doutores para 31 em 2022 e de 9 mestrandos

em 2020 para 12 em 2022, ao todo tivemos um acrescimo de

nove pesquisadores e a inclusão de três instituições: USP/SP;

INDIRE/Italia e a Universidade de Torino. A ampliação da rede

se deve ao fortalecimento dos laços realizados entre

pesquisadores no Brasil assim como visitas técnicas,

congressos e pesquisas com colegas e instituições estrangeiras.



VISITAS TÉCNICAS

Boletim Projeto Grupos de Pesquisa e Experiências sobre Cultura Material                   página 8

Em setembro de 2022 a professora Dra. Gizele de Souza, juntamente
das doutorandas Rochele Allgayer e Gécia Garcia, visitaram o Instituto
Nacional de Documentação, Inovação e Pesquisa Educacional (Indire).
Essa instituição é o ponto de referência para a pesquisa educacional na
Itália há quase 100 anos .

Desde a sua criação em 1925 , o Instituto acompanhou a trajetória do
sistema escolar italiano, investindo em formação e inovação e apoiando
os processos de melhoria escolar .

Além da sede em Florença, o INDIRE possui três centros territoriais em
Turim , Roma e Nápoles. 



VISITAS TÉCNICAS
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No mês de novembro foi a vez da professora Dra. Andréia Cordeiro
realizar a visita técnica ao HISALES – História da Alfabetização, Leitura,
Escrita e dos Livros Escolares –centro de memória e pesquisa,
constituído como órgão complementar da Faculdade de Educação (FaE)
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Lá a pesquisadora foi
recebida pelas coordenadoras, professoras Dra. Eliane Peres, Dra. Vania
Grim Thies e Dra. Chris de Azevedo Ramil, e algumas alunas da pós
graduação envolvidas nas ações do HISALES. A professora Andréia
também teve a oportunidade de conhecer a exposição permanente de
cultura material escolar montada no amplo espaço do centro de pesquisa.
Ao passar pelos utensílios, movéis, objetos de ensino e de aprendizagem
a pesquisadora pode debater com as professoras sobre o importante
papel destes “vetores” como diz Ulpino Menezes, na preservação da
memória e história da educação
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Vitória da Democracia

Após uma acirrada disputa nas eleições de 2022 para a
presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
vence e ocupará o cargo de chefe de Estado, causando
em seus eleitores o alívio em sentir que a chama da
democracia ainda permanece viva. Ao longo dos quatro
anos que se passaram, grande parte da população
encontrava-se insegura e desprotegida, tanto de moradia
e alimentos como de esperança. Esperança de viver com
dignidade, com amor e liberdade! A festa da democracia
foi lançada, e o verde e amarelo voltaram a ser do Brasil. 



AVENTURAS PARA LER, OUVIR E SENTIR
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"A minha voz é o espelho da minha alma"
Clique na imagem e descubra a canção que nos presenteia 

Gal Costa

Eterna Gal Costa 
Salvador, 26 de setembro de 1945 — São Paulo, 9 de novembro de 2022

https://youtu.be/-nY1qJcdKdE


AVENTURAS PARA LER, OUVIR E SENTIR
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    Vencedora do prêmio Jabuti 2022, na categoria "romance

literário", a autora Micheliny Verunschk versa sobre o rapto de

duas crianças indígenas brasileiras no século XIX. Juntamente

a exemplares da fauna e da flora, elas são levadas à Munique

pelos exploradores como uma maneira de representar o Brasil.

Segundo Itamar Vieira Júnior, essa obra é "um romance que

expande as fronteiras da arte literária ao trazer memória,

argumentos antropológicos e o melhor que a ficção pode nos

oferecer". 
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