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Resumo: Este texto objetiva apresentar e problematizar algumas ideias em voga no campo do
currículo para, a partir disso, provocar a reflexão acerca de outras possibilidades
interpretativas das relações entre formação humana e mundo do trabalho. Para tanto, o
exercício teórico deste texto parte da apresentação das principais mudanças resultantes da
reforma educacional dos anos 90, destacando o contexto estrutural que provoca a reforma
curricular. Em seguida são apresentados e problematizados argumentos presentes nos
Parâmetros e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio que caracterizam o
senso comum reinante no campo do currículo. Por fim, afirma se o caráter da formação
humana como objeto de disputa social, na qual as questões curriculares representam um
campo de tensão e de disputa, formado por um conjunto complexo de intencionalidades e
relações que podem configurar distintos horizontes formativos.

Palavras chave: trabalho e educação; Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio;
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio.

Texto completo: o texto deverá ser organizado em título, resumo, palavras-chave,
introdução, metodologia, resultados (parciais ou finais) e discussão, considerações finais,
referências (apresentadas em consonância com as normas atualizadas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT). Em uma folha separada, deverá constar o título do trabalho, a
área temática do evento em que foi enquadrado pelo(s) autor (es), o nome completo de todos
os autores. O nome do autor responsável deverá incluir seu endereço e-mail. O resumo estará
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redigido preferencialmente em português (Brasil), sendo possível a submissão em espanhol ou
inglês e descreverá um trabalho original e ainda não publicado.
O texto deverá ser formatado em tamanho de página A-4, com margens, superior,
inferior, direita e esquerda de 2,5cm, fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento 1.5
justificado. Não poderá ultrapassar 10 páginas, incluindo referências e excluindo anexos e
apêndices.
A nomenclatura científica deverá ser citada segundo os critérios estabelecidos nos
Códigos Internacionais em cada área. Unidades e Medidas deverão corresponder ao Sistema
Internacional.
O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho, em maiúsculas, fonte, Times New
Roman corpo 14, em negrito, centralizado, com, no máximo, 20 palavras. O título necessitará
corresponder e estar adequado ao conteúdo do texto.
Após dois espaços simples, colocar o Resumo, com, no máximo, 12 linhas,
espaçamento simples corpo 12, com breves e concretas informações sobre a justificativa, os
objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Será apresentado em um único
parágrafo e não conterá Referências.
Após o Resumo, colocar as Palavras-chave, em número de, no mínimo, três e, no
máximo, cinco, separadas por “ponto e vírgula”.
A seção Introdução será para justificar a problematização estudada de forma clara,
utilizando-se da revisão de literatura. O último parágrafo conterá os objetivos do trabalho
realizado.
A seção Metodologia necessita ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o
leitor entenda e possa analisar os procedimentos utilizados. Deverá conter as referências da
metodologia de estudo e/ou análises.
A seção Resultados e Discussão conterá os dados obtidos, até o momento. A discussão
dos resultados estará baseada e comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa,
indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações.
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As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) deverão ser elaboradas de
forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Deverão ser inseridas no texto e
numeradas com algarismos arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título ficará acima e nas
Figuras (sem negrito), o título deverá ficar abaixo.
A seção Considerações Finais deverá ser elaborada com o verbo no presente do
indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais (=Resultados e Discussão), e com
base nos objetivos e resultados. Não deverá exceder 200 palavras.
Na seção Referências deverão ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto,
em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por
ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não deverão ser abreviados.
O

trabalho

deverá

ser

entregue

no

formato

PDF

via

e-mail.

segundosige2010@yahoo.com.br
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