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XXVI COLÓQUIO da AFIRSE PORTUGAL 2019
A AFIRSE Portugal vai realizar o seu
XXVI Colóquio em colaboração com o
Instituto de Educação da Universidade de
Lisboa, subordinado ao tema:

TEMPOS, ESPAÇOS E ARTEFACTOS EM EDUCAÇÃO
Se ninguém me perguntar, eu sei o que é o tempo; se tiver que o explicar, já não sei.
(Santo Agostinho, citado por Gaston Mialaret)

Tempos, Espaços e Artefactos
em Educação
SOBRE O COLÓQUIO
Os trabalhos concretizar-se-ão através de conferências,
sessões plenárias, ateliês e simpósios. Nos ateliês e simpósios,
será privilegiada a partilha de resultados de trabalhos de
investigação e o debate em torno desses resultados.
A realização de simpósios sobre um tema específico deverá
ser proposta por um coordenador e reunir 3 ou 4 apresentações provenientes de mais de um país.
Tal como em anos anteriores, este colóquio destina-se a
todos os investigadores, professores, educadores e outros
profissionais da educação e da formação, bem como aos
estudantes que se preparam para a intervenção ou para a
investigação nestes domínios.

LÍNGUAS OFICIAIS
Português e Francês

COMISSÃO ORGANIZADORA
Ana Rita Faria | Instituto de Educação – ULisboa
António Carlos Correia | Instituto de Educação - ULisboa
Carmen Cavaco | Instituto de Educação – ULisboa
Fernando Albuquerque Costa | Instituto de Educação – ULisboa
Joana Marques | Instituto de Educação – ULisboa
João Pinhal | Presidente da AFIRSE Portugal
Jorge do Ó | Instituto de Educação - ULisboa
Justino de Magalhães | Instituto de Educação - ULisboa
Júlia Ferreira | AFIRSE Portugal
Louis Marmoz | Ancien Président de l’AFIRSE
Maria João Cardona | ESE – Inst. Politécnico de Santarém
Patrícia Rosado Pinto | FCM – U Nova de Lisboa
Patrick Boumard | Co-Président de l’ AFIRSE
Sofia Viseu | Instituto de Educação – ULisboa

PROBLEMÁTICA
Com a organização deste colóquio não pretendemos
respostas prontas à questão central colocada pela citação
de Santo Agostinho, na sua aplicação à área da educação.
Há, no entanto, alguns aspetos que poderemos encarar e
discutir, associados a diversas categorias do tempo educativo, aos processos da sua construção e às suas condicionantes. Entre estes, avultam como particularmente significativas as questões do(s) espaço(s) educativo(s) e dos
recursos (sobretudo artefactos e materiais) da educação.
Já se sabe que o espaço e o tempo estão sempre ligados,
representando dimensões da mesma realidade cósmica, e
que isso também se verifica naturalmente na organização
física e social da vida e da sociedade. Os espaços e os
recursos físicos da educação são, eles mesmos, geradores
de tempo(s) mais ou menos educativo(s) ou, no mínimo,
veiculando diferentes ideias e posturas sobre a educação.
Por outro lado, os sujeitos aprendentes, os grupos de
estudantes jovens ou adultos e as organizações educativas
carregam tempos próprios, colaborantes ou conflituais
entre si e com o esperado.
Diversas áreas científicas têm muito a dizer sobre estas
relações, e o mesmo se pode dizer das Ciências da
Educação, que se fundam em modos específicos de as
encarar.
Dedicamos o XXVI Colóquio da AFIRSE Portugal a discutir
diversas dimensões desta temática, e damos especial
destaque aos diferentes tempos da educação, à arquitetura
e aos espaços educativos, aos recursos físicos e aos ambientes psicológicos e sociais e aos artefactos da educação.
TEMPOS, ESPAÇOS E ARTEFACTOS EM EDUCAÇÃO

Valorizamos neste Colóquio certas dimensões da
atividade educativa que têm estado mais ausentes dos
nossos colóquios, como as atividades artísticas e lúdicas
e voltamos a dar relevância aos tempos e espaços da
educação não formal e informal.

EIXOS ESTRUTURANTES PARA A REFLEXÃO E O DEBATE
O XXVI Colóquio da AFIRSE Portugal organizar-se-á, como
habitualmente, em conferências, mesas redondas e ateliês,
em redor dos seguintes eixos temáticos:
Eixo 1.
O tempo escolar, entre o organizado, o vivido e o sentido
Eixo 2.
A arquitetura e o ambiente físico escolar
Eixo 3.
Os tempos e os espaços educativos não formais e informais
Eixo 4.
Os recursos físicos e materiais em educação
Eixo 5.
Outros tempos e outros espaços educativos

Participarão no colóquio especialistas nacionais e
estrangeiros, nomeadamente oriundos de países
em que a AFIRSE está representada.

INSCRIÇÃO
A inscrição é efetuada através de formulário próprio no sítio
do XXVI Colóquio da AFIRSE Portugal (página INSCRIÇÃO).

VALORES DE INSCRIÇÃO

XXVI COLÓQUIO da AFIRSE PORTUGAL
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa
Lisboa, Portugal

afirse.ie.ulisboa.pt

XXVI COLÓQUIO

DA AFIRSE PORTUGAL

2019
DATAS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Até 10 de dezembro de 2018:
130 € público em geral
50 € Estudantes do ensino superior em Portugal
70 € membros da AFIRSE Portugal
100 € membros da SPCE, ADMEE e FPAE
A partir de 11 de dezembro de 2018 estes valores
sofrerão um aumento de 25€
PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:
IBAN: PT50 0035 0824 000 1182 563 072
SWIFT: CGDIPTPL
BANCO: CGD

A inscrição só será considerada após recebimento de comprovativo
de pagamento. Este comprovativo deve ser enviado por
email para afirse@ie.ulisboa.pt

SECRETARIADO
Ana Rita Faria | Instituto de Educação - ULisboa
afirse@ie.ulisboa.pt

LOCAL DO COLÓQUIO

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade
1649-013 Lisboa, Portugal
(Metro: Linha amarela, Cidade Universitária)

O XXVI Colóquio terá lugar nos dias 31 de janeiro e
1 e 2 de fevereiro de 2019
Os resumos deverão ser submetidos online,
exclusivamente pela plataforma EasyChair (página
TRABALHOS), até ao dia 31 de outubro de 2018.
A aceitação será comunicada aos autores até
ao dia 30 de novembro de 2018.
Para garantir os 4 meses de antecedência necessários
para pedidos de bolsas de missão científica por parte
dos colegas brasileiros, a aceitação das respectivas
propostas, apresentadas até 30 de agosto de 2018,
será comunicada até dia 30 de setembro de 2018.
As comunicações deverão basear-se em trabalhos de
investigação e respeitar os eixos temáticos do colóquio.
Os resumos são submetidos online em português,
francês ou espanhol (apenas uma língua). Não podem
exceder 2500 carateres (incluindo espaços) e devem
identificar de três a cinco palavras-chave.
Os textos definitivos das comunicações apresentadas
deverão ser submetidos, em qualquer uma das três
línguas, através da plataforma EasyChair, até 31 de março
de 2019. Os textos definitivos não devem exceder 30 000
caracteres, incluindo espaços.
As normas de formatação estão disponíveis no
sítio do XXVI Colóquio (página TRABALHOS).

TEMPOS,
ESPAÇOS
E ARTEFACTOS
EM EDUCAÇÃO
31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro de 2019
Lisboa, Portugal
Instituto de Educação - Universidade de Lisboa

