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(3); Escola, convivência e violências (4); Educação, poder e conflito (5); Questões de género e 
educação (6); Exclusão e inclusão na educação superior e na pesquisa: os casos Brasil, México e 
Portugal (7); O fenómeno das explicações: globalização, políticas de regulação e actores (estudos 
de caso em Portugal e no Brasil) (8); Educação, interculturalidade e cidadania (9); Sociologia 
contemporânea da educação (10); Competências que se aprendem e dificilmente se ensinam (12) 
e Infância, família e comunidade: experiências de cidadania (13). As sessões especiais tiveram 
como temas - Paulo Freire: legado, actualidade e prospectiva, e A responsabilidade social dos 
cientistas. Os grupos de trabalho englobaram as seguintes temáticas “Reconfigurando o mundo 
da educação: agenda neoliberal e espaços de resistência (GT1); Os novos modos de regulação 
das politicas educacionais: as tensões entre o local e o transnacional (GT2); Educação, cidadania 
e identidade (s) (GT3); Educação, migração, direitos humanos e exclusão (GT4); A governação 
da educação: avaliação, accoutibility e participação democrática (GT5); Escola cidadã: pode a 
escola ser outra coisa? Relatos de vida e experiências (GT6); Vida de professor: trabalho docente 
e militantismo social (GT7); Universidades, estado e mercado. Para onde vamos? (GT8); Os 
outros territórios de educação e formação (GT9); Os movimentos sociais e a educação (GT10); 
Problemas metodológicos no estudo das sociedades contemporâneas e das instituições educacionais 
(GT11) e A responsabilidade social dos cientistas: política, ciência e emancipação social (GT12). 
Com a variedade e a dimensão das apresentações tornou-se possível concretizar um dos 
objectivos da Conferência, de constituir redes internacionais de pesquisa e fortalecer as 
redes já existentes.

A Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias esteve representada neste 
evento através do investigador Professor António Teodoro com a conferência, sobre 
“Educação, globalização e neoliberalismo: novas tecnologias de governo e reconfiguração dos 
modos de regulação das politicas de educação”, bem como a participação na mesas temáticas 
sobre “In the shadow of neoliberalism: twenty-five years of education reform initiatives in 17 
countries”, e sobre “Exclusão e inclusão na educação superior e na pesquisa: os casos Brasil, 
México e Portugal”. A investigadora/doutoranda Fátima M. Marques participou na mesa 
temática “Políticas de educação superior: culturas académicas e alternativas na América Latina 
(Argentina, Brasil e México) e União Europeia (Portugal e Espanha)”.

               Fátima M. Marques

3ª Reunião de Coordenação da RIAIPE - Rede 
Iberoamericana de Investigação em Políticas de Educação

No dia 23 de Fevereiro de 2008, realizou-se em João Pessoa (Paraíba-Brasil), a 3ª 
reunião de coordenação geral da RIAIPE, com os seguintes participantes: António Teodoro, 
coordenador da rede (ULHT-Portugal); Liliana Olmos e Carlos Alberto Torres (Argentina); 
Afonso Scocuglia, Octávio Mendonza, Emilia Prestes, M.ª Eulinda Carvalho, Edileide, Ivanise 
Monfredini e Edson (Brasil); Juan Miguel Valenzuela (Chile); Pere Beneyto e Cármen Ferrer 
(Espanha); Armando Alcântara, José António Ramirez e Ricardo Mora (México); Fátima 
Marques (Portugal) e Adriana Marrero (Uruguay).

A reunião decorreu com a seguinte ordem de trabalhos: 1) Informações; 2) Decisão 
sobre novo pedido de adesão à RIAIPE: Universidade de Buenos Aires; 3) Bibliografia crítica 
sobre políticas de comparação internacional; 4) Apresentação dos primeiros background 
papers sobre as 2 prioridades para 2008: - ensino superior; - políticas de equidade e de 
inclusão; 5) Curso de formação “Políticas y educación: los dilemas de la globalización y las 
contribuciones da pedagogia critica”, em Buenos Aires; 6) Continuação do debate sobre: 
indicadores, avaliação de políticas públicas, modelos de financiamento da educação.

A reunião teve início com os agradecimentos de Afonso Scocuglia e António Teodoro 
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pela participação da RIAIPE na Conferencia Internacional, que decorreu entre 19 e 22 de 
Fevereiro de 2008, bem como as boas vindas à equipa do Uruguai, na pessoa de Adriana 
Marrero. De seguida foi feito um balanço das despesas do ano transacto, bem como das 
equipas que constituem a rede, tendo o Instituto Paulo Freire de Espanha, deixado de 
integrar as duas equipas de Espanha, e de ser admitida a equipa da Universidade de Buenos 
Aires, Argentina. Foi reforçado a conveniência de dar mais visibilidade aos projectos 
desenvolvidos pela rede, e também a difusão do Boletim n.º 2, e dos livros – “Tempos e 
andamentos nas políticas de educação. Estudos ibero-americanos” e “Espelhos e reflexos. Políticas 
curriculares e avaliações internacionais” (a editar), da RIAIPE. Foi feita uma reflexão e análise da 
bibliografia crítica sobre políticas de comparação internacional, de modo a que seja possível 
encontrar indicadores alternativos que não sejam excludentes e que permitam a regulação 
das políticas que sejam inclusivas. Seguiu-se a apresentação, de cada grupo de investigação 
da RIAIPE, dos trabalhos desenvolvidos nas áreas prioritárias previamente definidas. Após a 
informação dada por Carlos Alberto Torres sobre o curso virtual, a ocorrer em Dezembro 
de 2008, subordinado à temática “Políticas y educación: los dilemas de la globalización y 
las contribuciones de la pedagogía crítica”, passou-se ao debate teórico sobre indicadores, 
avaliação de políticas públicas e modelos de financiamento da educação. Relativamente aos 
conceitos-chave apresentados pela OCDE, como sensos comuns das políticas de educação: 
privatização, descentralização e diversificação, António Teodoro levantou a questão sobre 
que outros conceitos, poderão estar no centro de políticas de educação emancipatórias 
capazes de construir um outro senso comum? Que base social de apoio pode gerar e apoiar 
esse outro senso comum? Da discussão alargada resultou uma palavra alternativa - autonomia 
e o propósito de consultar experts para dar opinião e construir novos indicadores.

Ficou agendada a próxima reunião de coordenação geral para dia 2 de Dezembro 
de 2008, em Buenos Aires, realizando-se antes em Lisboa, Barcelona e S. Paulo reuniões 
regionais.

               Fátima M. Marques

Seminário História do Currículo

No dia 11 de Abril, decorreu no Auditório Vítor de Sá da Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias (ULHT) uma iniciativa dedicada à História do Currículo, 
promovida pelo Grupo de Investigação Memórias da Educação no Espaço Lusófono da UI&D 
– Observatório de Políticas de Educação e de Contextos Educativos (ULHT). 

As comunicações, com a sua especificidade temática e autoral, foram de uma grande 
qualidade científica e propiciaram aos intervenientes momentos de diálogo alargado, de 
debate científico e de reflexão crítica.  

O Professor Doutor Joaquim Pintassilgo (Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa) centrou a sua intervenção na história das disciplinas compulsando diversos 
autores para explicitar e desenvolver o seu tema. Nesta comunicação, o professor fez 
um recenseamento de alguns dos principais contributos teóricos a que os investigadores 
podem recorrer para o estudo da história das disciplinas escolares. Foram realçadas, por 
um lado, as reflexões centradas no conceito de “cultura escolar” e na sua articulação com 
um olhar sobre as disciplinas escolares que enfatiza a sua autonomia relativa. Foi citado 
André Chervel como autor de referência para esta abordagem. Por outro lado, aludiu-se 
à importância do conceito de “transposição didáctica”, teorizado por Yves Chevallard, na 
tentativa de compreender o processo de transformação do saber académico em saber 
escolar. A principal tese defendida foi a de que estas duas abordagens não são antagónicas 
e que o recurso a elas (bem como aos restantes contributos teóricos) permite apreender 
a complexidade deste objecto específico de estudo.
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