
9h30min - Abertura
Profa. Dra. Lívia Freitas Fonseca Borges, diretora da Faculdade de Educação - UnB

Profa. Dra. Maria Abádia da Silva, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Educação - UnB

10h – Conferência
Segregação escolar enquanto manifestação das desigualdades sociais no sistema 
educacional: um desafio para as pesquisas comparadas em educação

Palestrante:
Profa. Dra. Nicolle Pfaff, professora da Faculdade de Ciências da Formação 
(Fakultät für Bildungswissenschaften) da Universidade Duisburg-Essen - UDE,  Alema-
nha e professora visitante da Faculdade de Educação da UnB, entre 2007-2008.

Coordenadora:
Profa. Dra. Ingrid Dittrich Wiggers, coordenadora da Linha de Pesquisa Estudos 
Comparados em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação – UnB.

Resumo:

Ao longo da última década vários sistemas educacionais sofreram transformações em suas 
diretrizes. A escola tornou-se o centro de interesse. As escolas passaram a ser tratadas enquan-
to organizações autônomas tendo que comprovar sua eficiência tanto na disputa por alunos e 
alunas quanto no mercado de comparação dos desempenhos educacionais. Na Europa, estas 
mudanças colocam as escolas - quando elas não apresentam bons resultados -, progressivamen-
te, em pauta na agenda das políticas e pesquisas educacionais, sobretudo as escolas de centros 
urbanos, cujas comunidades escolares são marcadas pela pobreza e migração. Com base em 
estudos qualitativos realizados em Portugal e na Alemanha e possíveis interfaces com a realida-
de brasileira, a conferência oferece uma reflexão sobre estudos existentes neste campo assim 
como uma discussão sobre as possibilidades, mas  
também os limites da pesquisa internacional e comparada em educação.

Inscrições: Solicite sua ficha de inscrição por e-mail no endereço imagem.unb@gmail.com

Certificados: A organização oferecerá certificado de participação mediante envio de ficha de  
  inscrição completa por e-mail. 
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