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“Pesquisa assume contornos existenciais, 

porque encerra o desafio histórico-estrutural de 

compreender e enfrentar a desigualdade social, 

num processo que nunca termina. Pesquisa 

coincide com a vontade de viver, de sobreviver, 

de mudar, de transformar, de recomeçar. 

Pesquisar é demonstrar que não se perdeu o 

senso pela alternativa, que a esperança é sempre 

maior que qualquer fracasso, que é sempre 

possível reiniciar. No fundo, pesquisa passa a 

ser a maneira primeira de o ator político se 

colocar, se lançar, seja no tatear cuidadoso em 

ambiente desconhecido ou hostil, seja no medir 

as próprias forças diante de forças contrárias, 

seja na instrumentação estratégica da ocupação 

de espaço.” (DEMO, 2011b, p. 40) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este estudo visa a analisar os significados e as implicações formativas das práticas de 

letramento acadêmico vivenciadas por alunos de ensino médio participantes de projetos de 

iniciação científica no Campus Pau dos Ferros do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN); ou seja, interessa saber de que maneira os alunos 

vivenciam, significam as práticas letradas acadêmicas (quanto a participantes/grupos, 

atividades/rotinas, artefatos/recursos e ambientes/domínios) na condição de participantes de 

projetos de pesquisa, bem como se apropriam de conhecimentos sobre elas. Os objetivos 

específicos são: (1) descrever eventos e práticas de letramento acadêmico vivenciados por esses 

alunos de ensino médio participantes de projetos de iniciação científica; (2) caracterizar 

conhecimentos das práticas letradas acadêmicas, traduzidos em operações de linguagem, que 

são mobilizados pelos alunos na escrita do gênero artigo científico em coautoria com seus 

orientadores; (3) investigar como se configura o pertencimento dos alunos de ensino médio 

atuantes na iniciação científica em comunidades de prática acadêmica. Para isso, foram 

selecionados projetos de pesquisa desenvolvidos no Campus Pau dos Ferros do IFRN, entre 

2015 e 2017, que tenham tido alunos de ensino médio como participantes. Foram definidas duas 

áreas do conhecimento (Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes), e de cada uma delas 

constituída uma amostragem de 7 relatórios de atividades de pesquisa, 5 artigos científicos 

produzidos pelos alunos em coautoria com seu orientador, 3 questionários aplicados a 

orientadores e 7 a alunos participantes. O presente estudo ancora-se em princípios teórico-

metodológicos da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006, 2013), de modo que os dados 

são analisados sob uma abordagem qualitativo-interpretativista, mediante uma fundamentação 

teórica interdisciplinar, com destaque para reflexões sobre os seguintes conceitos: educação 

pela pesquisa (DEMO, 2011a, 2011b, 2012) e comunidade de prática (LAVE; WENGER, 2008; 

WENGER, 1998, 2010), no campo da Educação; eventos e práticas de letramento (STREET, 

1984, 1993, 2000, 2014; BARTON; HAMILTON, 1998, 2000), letramentos acadêmicos (LEA; 

STREET, 1998, 2000, 2014; LEA, 2004, 2005), conjuntos e sistemas de gêneros 

(BAZERMAN, 1994, 2006, 2015; DEVITT, 1991, 2006) e capacidades e operações de 

linguagem mobilizadas na produção de textos como os artigos (BRONCKART, 1999, 2006; 

SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), no campo dos estudos da linguagem. Os resultados indicam 

que, na execução dos projetos de iniciação científica, os alunos se envolvem em variados 

eventos de compreensão e de produção de textos acadêmicos e técnicos que revelam práticas 

de letramento acadêmico que traduzem o percurso de (re)construção do conhecimento científico 



 
 

característico de cada área. Do mesmo modo, os artigos evidenciam um processo de apreensão 

e utilização de operações de linguagem relacionadas ao gênero e a convenções específicas da 

área do conhecimento a que pertencem, com destaque para plano geral e posicionamento 

enunciativo. Nesse sentido, os alunos integram-se no fazer científico de determinada 

comunidade de prática de forma periférica, mas legitimada, construindo conhecimentos sobre 

ele. Portanto, os alunos membros de projetos de iniciação científica participam de práticas de 

letramento acadêmico de determinada comunidade, nas quais atuam perifericamente e 

adquirem conhecimentos sobre o fazer científico, convenções, gêneros, valores, conceitos e 

epistemologia. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional. Letramentos acadêmicos. Iniciação científica. Ensino 

médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the meanings and formative implications of academic literacy 

practices experienced by high school students participating in scientific initiation projects at 

Pau dos Ferros Campus of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte (IFRN); in other words, it wants to know how the students experience and 

give meaning to the academic literacy practices (regarding participants/groups, 

activities/routines, artifacts/resources and settings/domains) as participants of research projects 

as well as they appropriate of knowledges about them. The specific objectives are: (1) to 

describe academic literacy events and practices experienced by high school students 

participating in scientific initiation projects; (2) to characterize knowledges of academic literacy 

practices, translated into language operations, that are mobilized by students in the writing of 

academic texts of the scientific paper genre in co-authorship with their advisors; (3) to 

investigate how the belonging of high school students that act in scientific initiation in 

communities of academic practice is configured. To do so, research projects developed at the 

IFRN Pau dos Ferros Campus between 2015 and 2017, which had high school students as 

participants, were selected. Two areas of knowledge were defined (Agricultural Sciences and 

Linguistics, Languages and Arts), and from each of them a sample of 7 research activity reports, 

5 scientific papers produced by the students co-authored with their advisor, 3 questionnaires 

applied to advisor and 7 applied to participating students were collected. The present study is 

based on the theoretical-methodological principles of Applied Linguistics (MOITA LOPES, 

2006, 2013), so that the data are analyzed under a qualitative-interpretative approach, through 

an interdisciplinary theoretical foundation, highlighting reflections about the following 

concepts: education through inquiry (DEMO, 2011a, 2011b, 2012) and community of practice 

(LAVE; WENGER, 2008; WENGER, 1998, 2010), from the Education field; literacy events 

and practices (STREET, 1984, 1993, 2000, 2014; BARTON; HAMILTON, 1998, 2000), 

academic literacies (LEA; STREET, 1998, 2000, 2014; LEA, 2004, 2005),  genre sets and 

systems (BAZERMAN, 1994, 2006, 2015; DEVITT, 1991, 2006) and language capacities and 

operations mobilized in the production of texts such as scientific papers (BRONCKART, 1999, 

2006; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), in the field of language studies. The results indicate that, 

in the execution of scientific initiation projects, students are involved in various events of 

comprehension and production of academic and technical texts that reveal academic literacy 

practices that translate the path of (re) construction of the scientific knowledge characteristic of 

each area. Likewise, the scientific papers show a process of apprehension and use of language 



 
 

operations related to genre and specific conventions in the area of knowledge to which they 

belong, with emphasis on the general plan and enunciative positioning. In this sense, students 

integrate themselves in the scientific practice of a given community of practice in a peripheral, 

but legitimate way, constructing knowledge about it. Therefore, students who are members of 

scientific initiation projects participate in academic literacy practices in a given community, in 

which they work peripherally and acquire knowledge about scientific practice, conventions, 

genres, values, concepts and epistemology. 

 

Keywords: Professional education. Academic literacies. Scientific initiation. High school.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A oferta de uma educação de qualidade pressupõe que se proporcionem aos alunos 

conhecimentos vários que lhes permitam, por um lado, crescimento acadêmico e, por outro, sua 

inserção social, no sentido de compreenderem o mundo em que vivem e atuarem nele (e sobre 

ele) como cidadãos. Nesse processo de formação, integram-se atividades de ensino e, em certos 

contextos, também de pesquisa e de extensão. 

No tocante à formação de alunos da educação básica e, especificamente, do nível médio, 

normalmente consideramos somente as atividades de ensino, ao passo que as demais (pesquisa 

e extensão) ficam restritas às universidades, no âmbito do ensino superior. No entanto, tal 

realidade vem-se modificando com a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica – os chamados Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Tais instituições ofertam cursos técnicos integrados à educação básica de nível médio e adotam 

como basilar a formação dos alunos mediante ações de ensino, de pesquisa e de extensão, assim 

como fazem as universidades.  

Tal princípio é reforçado pela realização de eventos e congressos da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, como o Congresso Norte e Nordeste de 

Pesquisa e Inovação Tecnológica (CONNEPI) e, no caso do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), por eventos locais como a Semana de 

Ciência, Tecnologia e Extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Secitex) e a 

Exposição Científica, Tecnológica e Cultural (EXPOTEC) do Campus Pau dos Ferros do IFRN. 

Além disso, há programas de iniciação científica financiados e organizados pelos próprios 

institutos e ainda por órgãos federais de fomento à pesquisa, como é o caso do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM), do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Assim, os alunos de nível 

médio dessas instituições são beneficiados por programas de iniciação científica e incentivados 

a participar de eventos em que podem divulgar os resultados de seus estudos, como observam 

Cruz et al (2015). Forma-se, portanto, um contexto propício ao desenvolvimento de atividades 

de pesquisa visando a algum tipo de participação desses alunos no fazer científico.  

A atuação como orientador de alunos de ensino médio em programas de iniciação 

científica foi, inclusive, uma das principais motivações que nos levaram a estudar tal fenômeno. 

Ao ingressar na instituição como docente, causou-nos certo estranhamento, um pouco de 

desconfiança, mas, ao mesmo tempo, entusiasmo o fato de haver projetos de iniciação científica 

para esse perfil de alunado. Com mais entusiasmo do que desconfiança, começamos a 
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desenvolver, ano após ano, projetos de pesquisa em diferentes programas de iniciação científica 

da instituição, privilegiando o trabalho com alunos de ensino médio. Todo o processo de 

construção de conhecimentos e aprendizagens que observamos empiricamente durante a 

execução dos projetos que desenvolvemos foi, sem dúvida, um elemento decisivo para a 

definição do tema deste trabalho, a ser examinado não mais apenas empiricamente, a partir de 

nossa vivência diária, mas principalmente sob um olhar científico. Assim, desde os momentos 

iniciais do processo de construção de nosso objeto de estudo, já fomos conformados por uma 

compreensão do conhecimento científico como político, ideológico e interessado, jamais 

desvinculado dos valores, das ideologias e das visões do pesquisador, de modo que a atividade 

investigativa nunca é neutra, já que, conforme Chizzotti (2003), o pesquisador está marcado 

pela realidade social, e a observação está vinculada a uma teoria, o que não o impede, porém, 

de atuar com rigor no tratamento de seu objeto de estudo. 

Com essa visão, iniciamos nosso estudo sobre a pesquisa no contexto da educação 

básica. Nesse momento, percebemos que o tema, embora nos parecesse novo quando 

relacionado a nossa vivência, já tem sido estudado por alguns pesquisadores.  

Num sentido mais abrangente, alguns documentos oficiais e estudos destacam a 

necessidade de uma formação acadêmico-científica desde a educação básica. A esse respeito, 

podemos citar:  

• a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, [2018?]), que menciona o 

desenvolvimento pelos alunos de habilidades relacionadas ao fazer científico (como 

selecionar fontes de pesquisa, registrar informações e citá-las; planejar, desenvolver e 

socializar diferentes tipos de pesquisa, com diferentes métodos, para analisar questões da 

vida social e natural) e ao domínio de gêneros como resumo, resenha, relatório, artigo de 

divulgação científica, mesa-redonda e artigo científico, tanto em eventos de leitura/escuta 

quanto de produção;  

• as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(BRASIL, 2013), que primam pela formação integral do educando, inclusive no âmbito da 

ciência, sugerindo, para tal, metodologias que estimulem a atitude científica dos estudantes 

e mencionando o gênero projeto de pesquisa, a constituir conteúdo de ensino e/ou 

instrumento de avaliação da aprendizagem; 

• o Projeto Político-Pedagógico (PPP) do IFRN (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

2012c), que destaca o fazer acadêmico e gêneros dessa esfera nas diretrizes referentes à 

organização e à gestão do fazer pedagógico de suas ofertas de ensino, entre elas o ensino 

médio: atividades de pesquisa (incluindo elaboração, desenvolvimento e apresentação de 
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projetos de pesquisa, estudo de caso ou estudo técnico), seminário, simpósio e mesa-

redonda; e instrumentos avaliativos como relatórios, pesquisas e seminários. 

Ainda podemos mencionar, nessa mesma perspectiva, alguns estudos no âmbito da 

chamada Pedagogia de Projetos (DEMO, 2011a, 2011b; MARTINS, 2011; PASSOS, 2015; 

ROSA, 2013), que defendem a implementação da pesquisa científica no ambiente de sala de 

aula, como estratégia de ensino, a fim de superar outras consideradas tradicionais – como o 

excesso de exposições, exercícios e provas – e de fazer da pesquisa um princípio educativo. 

Também na dimensão do ensino, têm ganhado destaque estudos sobre alfabetização 

científica. Essa corrente, que tem subsidiado muitas práticas no âmbito do ensino das ciências 

exatas, naturais e biológicas, tem-se ancorado nos trabalhos de Chassot (2003, 2010), cujos 

estudos têm versado sobre o ensino e o currículo de Ciências no Ensino Fundamental e Médio. 

Ele adota o conceito de alfabetização científica para designar a compreensão da linguagem 

científica, no sentido de “saber ler” cientificamente o mundo natural, no qual a explicação do 

mundo social (político) e das emoções também estaria incluída1. Em sua abordagem, essa 

compreensão dar-se-ia especialmente pelo domínio de conceitos e de métodos científicos 

capazes de construir explicações para o mundo. 

Num sentido mais estrito, que nos interessa de fato, trata-se justamente da iniciação 

científica, como atividade à parte do ensino, quando o aluno também se constitui como 

pesquisador iniciante em formação. Destaque-se o pioneirismo das ações desenvolvidas na 

Fundação Oswaldo Cruz visando à inserção de alunos da educação básica brasileira em 

atividades de iniciação científica (AMANCIO; QUEIROZ; AMANCIO FILHO, 1999; 

FERREIRA, 2010), o que estimulou a abordagem dessa temática em outras instituições e 

contextos. Ao focalizarem o ensino médio, a maioria dos trabalhos parte de concepções gerais 

sobre iniciação científica como as de Demo (2004), Massi (2008) e Massi e Queiroz (2015), 

 
1 O autor adota uma concepção oscilante de ciência e de alfabetização científica nas duas obras aqui 

consideradas. Em Chassot (2010), livro cuja primeira edição data de 2000, a concepção de 

alfabetização científica restringe-se ao ensino de Ciências (entenda-se Ciências Naturais). Nesse caso, 

“científico” e “ciência”, sem adjetivação, remeteriam a esse campo da ciência, ao passo que as demais 

ciências, quando mencionadas, são sempre adjetivadas: Ciências Humanas, Ciências Econômicas. Nas 

palavras de Chassot (2010, p. 58, grifo do autor), “liminarmente se aceita que aquilo que adiante se 

apresenta como alfabetização científica não seja assunto, ou melhor, não seja de interesse daqueles 

que não estão diretamente ligados à Ciência”.  Depois de fazer essa afirmação, faz referência a um 

artigo de 2003, em que discute e relativiza esse conceito de ciência. Apesar disso, no decorrer do livro 

esse conceito não é mais relativizado, e as postulações do autor sobre ciência e alfabetização científica 

continuam remetendo, essencialmente, às Ciências Naturais. No artigo, Chassot (2003, p. 91) define 

ciência como “[…] uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o nosso 

mundo natural […]” (grifo do autor), e alfabetização científica como a leitura dessa linguagem 

científica, visando à compreensão e à transformação do mundo. 
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mas aludem principalmente aos conceitos de educação científica e alfabetização cientifica 

referidos acima, tanto pelo pertencimento à área das ciências exatas e biológicas, quanto pelas 

temáticas que desenvolvem, atinentes especialmente ao domínio de conceitos e métodos 

científicos (AMÂNCIO, 2004; BEZERRA, 2013; CASTRO; 2013; CONCEIÇÃO, 2012; 

GRANATO, 2013; SANTOS, J. 2011; SILVA; SILVA, 2016; SOUZA, 2013). Esses estudos, 

quando fazem análise de textos, veem-nos apenas como fontes de informação sobre as 

atividades desenvolvidas e as impressões sobre elas, mas nunca como ações de linguagem, no 

âmbito de eventos/práticas de letramento, cuja apreensão permita aos alunos interagir nesse 

meio. 

No campo dos estudos da linguagem, já encontramos trabalhos que tematizam a 

participação de alunos de educação básica, notadamente de ensino médio, no fazer científico. 

Em atividades de ensino, alguns focalizam a apreensão de gêneros textuais acadêmicos, como 

o resumo científico (LEITE; BARBOSA; PEREIRA, 2019; PALACIOS, 2016) e o relatório 

técnico-científico (COSTA, 2017; LEITE; BARBOSA; PEREIRA, 2017), por alunos de ensino 

médio; outros analisam eventos de letramento relacionados à prática profissional, mais 

especificamente quanto à construção de monografia de conclusão de curso técnico (PRINCIPE, 

2016, 2017). No âmbito da iniciação científica, Giorgi e Almeida (2018) analisam resumos 

acadêmicos produzidos por alunos de nível médio e superior participantes de projetos de 

iniciação científica, considerando esse evento como prática de letramento acadêmico e 

profissional. Trata-se, como vemos, de uma temática emergente na área, que pouco tem 

abordado a iniciação científica no ensino médio sob o viés das reflexões sobre letramento e 

gêneros de texto, por exemplo. 

A pesquisa que ora propomos baseia-se nas contribuições de muitos desses estudos e 

assume-os como pontos de partida quanto às contribuições teóricas e práticas que têm oferecido. 

Entretanto, também reconhece que há outras perspectivas de análise dessa questão. É no sentido 

de suprir essa lacuna que a presente tese se apresenta. Situados nos estudos da linguagem, 

tematizamos a iniciação científica no ensino médio como conjunto de eventos e práticas de 

letramento, quanto a usos, significados e implicações formativas da leitura e da escrita de textos 

do domínio acadêmico na iniciação científica de alunos de ensino médio do Campus Pau dos 

Ferros do IFRN. Ou seja, buscamos abordar usos e concepções da leitura e da escrita acadêmica 

na iniciação científica a partir dos eventos e das práticas de letramento que nela ocorrem, quanto 

a participantes e grupos, atividades e rotinas, artefatos e recursos, ambientes e domínio, assim 

como as implicações formativas desse processo para os alunos, referentes aos modos pelos 

quais os participantes interagem e apreendem esses conhecimentos das práticas letradas e, 
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reciprocamente, definem maneiras de participação no fazer de determinada comunidade de 

prática. 

A fim de levar em conta a peculiaridade das práticas de letramento que podem ter lugar 

em diferentes comunidades de prática, assim como as implicações delas para o processo 

formativo dos alunos, também decidimos delimitar duas áreas do conhecimento, num processo 

que resultou na escolha2 de Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes3. Acreditamos que 

a análise comparativa do fazer situado dos alunos em duas comunidades de diferentes campos 

da ciência pode nos evidenciar melhor como eles interagem com (e apreendem) as atividades, 

as normas, as convenções, os textos e outros aspectos que constituem as práticas letradas e 

permeiam seu percurso formativo. 

Assim, interessa-nos obter respostas para as seguintes indagações: 

• Em que eventos e práticas de letramento acadêmico se envolvem os alunos de ensino médio 

do Campus Pau dos Ferros do IFRN na condição de participantes de projetos de iniciação 

científica? 

• Que conhecimentos referentes às práticas letradas acadêmicas, traduzidos em operações de 

linguagem, são mobilizados por esses alunos participantes de projetos de iniciação científica 

na escrita do gênero artigo científico4 em coautoria com seus orientadores?  

• Como se configura o pertencimento de tais alunos em comunidades de prática acadêmica? 

Para respondê-las, definimos como objetivo geral: analisar os significados e as 

implicações formativas das práticas de letramento acadêmico vivenciadas por alunos de ensino 

médio participantes de projetos de iniciação científica no Campus Pau dos Ferros do IFRN. 

Como objetivos específicos, elencamos:  

• Descrever eventos e práticas de letramento acadêmico vivenciados por esses alunos de 

ensino médio participantes de projetos de iniciação científica; 

• Caracterizar conhecimentos das práticas letradas acadêmicas, traduzidos em operações de 

linguagem, que são mobilizados pelos alunos na escrita do gênero artigo científico em 

coautoria com seus orientadores; 

 
2 O processo de constituição dos dados e de definição da amostragem será detalhado no Capítulo 5. 
3 Quando delimitamos as duas áreas, levamos em conta a filiação dos projetos às grandes áreas, tal qual 

determinada pelos próprios coordenadores das pesquisas no Sistema Unificado de Administração 

Pública (SUAP), onde são registradas todas as fases dos projetos: submissão da proposta, avaliação, 

execução, encerramento e validação.  
4 Damos destaque ao artigo científico, por considerarmos que se trata do gênero mais utilizado e 

prestigiado no domínio acadêmico para a divulgação dos conhecimentos científicos.   
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• Investigar como se configura o pertencimento dos alunos de ensino médio atuantes na 

iniciação científica em comunidades de prática acadêmica. 

Consideramos, portanto, que estamos diante de uma problemática atual e que, por isso, 

pode oferecer importantes contribuições teóricas e práticas, no que diz respeito ao compromisso 

de pensar alternativas que possam, de alguma forma, trazer benefícios para as pessoas, grupos 

e instituições envolvidas na pesquisa. Nas palavras de Chizzotti (2003, p. 228): “Os 

pesquisadores qualitativos contestam a neutralidade científica do discurso positivista e afirmam 

a vinculação da investigação com os problemas ético-políticos e sociais, declaram-se 

comprometidos com a prática, com a emancipação humana e a transformação social […]”. 

Como subsídios teóricos, podemos citar, em primeiro lugar, o estudo de eventos e 

práticas de letramento acadêmico voltados para o ensino médio. Mesmo quando tem tratado 

desses eventos e, notadamente, do ensino e aprendizagem de gêneros acadêmicos, as pesquisas 

o tem feito principalmente no âmbito das atividades de ensino e no nível superior. Assim, a 

investigação de nosso objeto de estudo traz luz para outras situações em que o funcionamento 

e a apropriação dessas práticas letradas podem-se dar. 

Além disso, nosso universo de estudo contempla o ensino médio integrado à educação 

profissional. Sabemos que existe, na esfera federal, uma política de expansão da oferta de 

educação profissional por meio da criação de Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia em todo o Brasil. Desse modo, este trabalho promove uma ampliação da literatura 

voltada para essa área. 

Como contribuições práticas e possibilidades de aplicação, podemos destacar, 

primeiramente, a contribuição que os resultados podem trazer para professores das diversas 

áreas do conhecimento que se dedicam a atividades de pesquisa com alunos de ensino médio, 

já que elas configuram outro contexto de aprendizagem, que pode conter algumas 

peculiaridades. Assim, os resultados obtidos podem lançar luz sobre as formas como os alunos 

iniciação científica interagem com determinadas práticas linguageiras acadêmicas, como 

constroem conhecimentos sobre elas e as significam e como definem (ou não) formas de 

participação e de pertencimento no fazer de uma comunidade.  

Indiretamente, pode constituir até um momento de reflexão sobre programas 

institucionais de iniciação científica e de fomento à pesquisa, os quais se vêm ampliando à 

medida que se expande a rede federal de educação profissional. São muitos os recursos 

humanos e financeiros envolvidos, de modo que se faz necessário estudar os impactos de tais 

investimentos para a formação dos alunos que deles usufruem. 
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Portanto, a pesquisa que ora delineamos pode subsidiar o trabalho de professores e 

pesquisadores em diversos campos do saber. Dessa forma, destina-se a uma gama de leitores, 

tais como: pesquisadores que estudam gêneros acadêmicos; professores da educação básica e 

superior das mais diversas áreas; e até órgãos de fomento à pesquisa e instituições de ensino de 

todo o país, no sentido de que possam atuar melhor no planejamento e/ou no desenvolvimento 

de atividades de pesquisa. 

Para investigarmos essa temática, procedemos à geração e à seleção de dados referentes 

à iniciação científica com alunos de ensino médio realizadas no Campus Pau dos Ferros do 

IFRN entre 2015 e 2017, considerando os projetos efetivamente concluídos no período. Nesse 

empreendimento, selecionamos artigos científicos produzidos por alunos de ensino médio 

participantes de projetos de iniciação científica do referido campus e publicados em anais de 

eventos, capítulos de livros impressos ou e-books e periódicos especializados. Também 

obtivemos relatórios de atividades de pesquisas e aplicamos questionários a orientadores e 

alunos participantes. Depois de constituir os dados, produzimos uma amostragem, que 

buscamos interpretar mediante uma abordagem prioritariamente qualitativo-interpretativista. 

A fim de analisar esses dados, recorremos a contribuições teórico-metodológicas de três 

abordagens principais. Na área da Educação, valemo-nos da concepção de pesquisa como 

princípio educativo e científico e de comunidade de prática. No campo das reflexões sobre a 

linguagem, filiamo-nos a estudos sobre letramento, letramento acadêmico e gêneros de texto na 

ótica do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e nos estudos retóricos, perspectivas teóricas 

que também norteiam os projetos de pesquisa em que estamos envolvidos – A produção e o 

ensino de texto em perspectivas interacionistas: questões de dialogismo e construção de 

sentidos, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e Ateliê de Textos Acadêmicos, 

da Universidade Federal da Paraíba. Num sentido mais amplo, nosso estudo situa-se no campo 

da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006, 2013), uma área de estudo interdisciplinar – 

ou transdisciplinar –, cujo objetivo primordial é “[…] criar inteligibilidade sobre problemas 

sociais em que a linguagem tem um papel central […]” (MOITA LOPES, 2006, p. 14, grifo do 

autor) e pensar alternativas sociais, na perspectiva da participação e da emancipação. Assim, 

interessa-se por investigar aspectos da vida humana e das práticas interativas que têm a 

linguagem como protagonista, fenômenos complexos que demandam, da parte do pesquisador, 

que recorra a diferentes áreas do conhecimento (especialmente das ciências humanas e sociais), 

gerando configurações teórico-metodológicas próprias. 

A concepção de educação pela pesquisa é tributária das reflexões de Pedro Demo 

(2011a, 2011b, 2012), que tem, sistematicamente, se pronunciado contra métodos transmissivos 
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na prática educativa em todos os níveis de ensino. Como superação de tais métodos, tem 

enfatizado a necessidade de se adotar a pesquisa como princípio educativo, atinente à criação 

de paradigmas e posturas metodológicas na educação formal que invistam em atitudes 

investigativas, reflexivas e questionadoras que possam propiciar melhorias no processo de 

ensino e aprendizagem; e como princípio científico, em dimensão mais restrita, relacionada à 

produção de conhecimento, especialmente na iniciação científica.  

Nossas reflexões sobre letramento estão ancoradas no trabalho seminal de Street (1984) 

e em outros (BARTON; HAMILTON, 1998, 2000; GEE, 2008; KLEIMAN, 1995; KLEIMAN; 

ASSIS, 2016; SOARES, 2006, 2009; STREET, 2014), que defendem um modelo que Street 

(1984) chama de “ideológico”, segundo o qual o letramento deve ser concebido como conjunto 

de práticas e eventos relacionados ao uso, aos significados e ao impacto social da escrita, 

essenciais em determinados contextos de interação através da linguagem. Por sua natureza 

complexa e situada, fala-se de múltiplos letramentos, dentre eles o acadêmico. Para o estudo 

dessa forma em particular, baseamo-nos em Lea e Street (1998, 2000, 2014) e Lea (2004, 2005), 

cuja abordagem das práticas de leitura e escrita no contexto acadêmico passou a ser denominada 

de Letramentos Acadêmicos. Tal abordagem defende que as atividades de escrita estão imersas 

em relações de poder institucional e epistemologicamente definidas e identidades, aspectos 

julgados como decisivos na apropriação e no funcionamento das práticas letradas acadêmicas. 

Aliada à compreensão dos letramentos (acadêmicos) como práticas interativas situadas, 

adotamos uma concepção de aprendizagem como condição para (e consequência do) 

engajamento em comunidades de prática (LAVE; WENGER, 2008; WENGER, 1998, 2010), 

nas quais os indivíduos interagem, negociam significados e constroem um repertório 

compartilhado. 

Já os estudos sobre gêneros textuais fundamentam-se prioritariamente no ISD e nos 

estudos retóricos de gêneros. Do ISD (BRONCKART, 1999, 2006; SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004), adotamos sua proposta de classificação dos textos com base nas operações em que se 

baseia seu funcionamento. Nessa perspectiva, os textos, vistos como formas de ação social, são 

o resultado da mobilização de um conjunto de conhecimentos, tratados como capacidades de 

linguagem e operações de linguagem. Dos estudos retóricos, utilizamos especialmente os 

conceitos de conjuntos e sistemas de gêneros (DEVITT, 1991, 2006; BAZERMAN, 1994, 2006, 

2015), como formas de agrupamentos que procuram demonstrar o funcionamento dos gêneros 

na construção da dinâmica da vida social, como cadeia responsiva de ações sociais tipificadas 

e mediadas pela linguagem.  
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Assim concebido, nosso trabalho estrutura-se em oito capítulos, além desta introdução, 

o primeiro deles, que situa nosso objeto de estudo e as formas de sua abordagem. 

O segundo aborda a temática da iniciação científica, sob a perspectiva da educação pela 

pesquisa. Primeiramente, apresentamos princípios e diretrizes dessa concepção que, em última 

instancia, não diferem daqueles defendidos pela educação profissional técnica de nível médio, 

em consonância com uma visão de educação como prática de liberdade. Em um segundo 

momento, focalizamos especificamente a iniciação científica, no âmbito da pesquisa como 

princípio científico, apresentando suas características e seu desenvolvimento, notadamente no 

nível médio de ensino. 

O terceiro traz reflexões sobre os Novos Estudos de Letramento ou Estudos de 

Letramento. Primeiramente, apresentamos as ideias e os conceitos fundamentais dessa corrente, 

como modelos de letramentos, eventos e práticas de letramento; em seguida, focalizamos 

especificamente o letramento acadêmico, consoante nosso objeto de estudo, a partir da 

abordagem dos Letramentos Acadêmicos; por fim, procuramos relacionar os estudos sobre 

escrita acadêmica com os de gênero de texto, estes entendidos como formas de ação e de 

desenvolvimento humano. Na caracterização das práticas letradas, no decorrer do capítulo, 

ainda recorremos a outros conceitos, como os de comunidade de prática e de conjuntos e 

sistemas de gêneros. 

O quarto situa mais uma corrente de estudos da linguagem que fundamenta teoricamente 

nosso trabalho: o ISD, em alguns dos seus princípios teórico-metodológicos. Nosso percurso 

inicia pela apresentação de algumas das bases que alicerçam a teoria, passa pela exposição dos 

seus conceitos principais – com destaque para o de ação de linguagem – e dos seus dispositivos 

teórico-analíticos empregados na análise de textos de gêneros diversos e finaliza com a 

descrição de estudos de caracterização e didatização do gênero artigo científico, tanto na 

perspectiva de manuais de metodologia científica e de outros documentos prescritivos quanto 

na de estudos linguísticos, com destaque para o próprio ISD.  

O quinto capítulo contém o desenho metodológico da nossa pesquisa. Nesse sentido, 

apresentamos e contextualizamos o campo de nossa investigação, o Campus Pau dos Ferros do 

IFRN, destacando as atividades de iniciação científica nele desenvolvidas; e delineamos o 

processo que definimos para a geração dos dados e a posterior construção da amostragem que 

analisamos nos três capítulos seguintes. 

O sexto capítulo já empreende a análise de parte desses dados. Nesse primeiro momento, 

examinamos os relatórios das atividades de pesquisa e as respostas aos questionários aplicados 

a orientadores e alunos que participaram de iniciação científica nas áreas de Ciências Agrárias 
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e Linguística, Letras e Artes. Interessa-nos, particularmente, identificar e comparar gêneros e 

outros recursos, atividades e rotinas, ambientes/domínios e participantes e grupos que definem 

os eventos e as práticas de letramento em que orientadores e, notadamente, alunos (orientandos) 

se envolvem durante ou em decorrência da participação na iniciação científica nessas áreas.  

O sétimo capítulo continua a analisar os dados: agora artigos científicos produzidos 

pelos alunos participantes da iniciação científica em coautoria com seu(s) orientador(es). 

Descrevemos, comparativamente, as características dos artigos de ambas as áreas, o que nos 

possibilita visualizar as operações de linguagem apreendidas e mobilizadas nos textos e sua 

relação com concepções, valores e epistemologias de cada comunidade. 

O oitavo capítulo é o último dedicado à análise. Nele, promovemos o cruzamento dos 

dados (relatórios de atividades, respostas aos questionários e artigos científicos), que nos 

permita inferir e, de certa forma, reconstituir o processo de interação, as aprendizagens e os 

significados dos participantes sobre os eventos e práticas que investigamos e, a partir disso, 

delinear as implicações formativas e as formas de pertencimento dos alunos a uma comunidade 

de prática acadêmica. 

O nono capítulo consiste na conclusão, em que sintetizamos nossos resultados mais 

importantes, ponderamos os principais êxitos e limitações do trabalho e lançamos nossa tese. 
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2 PRINCÍPIOS E CONCEPÇÕES DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO CONTEXTO 

DA EDUCAÇÃO PELA PESQUISA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar princípios e concepções da educação pela 

pesquisa, considerando a pesquisa como princípio científico e educativo, e, mais 

especificamente, conceituar a iniciação científica, contextualizando-a como política de 

educação científica. Assim, começamos por apresentar o conceito de pesquisa em suas duas 

dimensões, bem como seu pertencimento a uma proposta de educação científica. Em seguida, 

apresentamos noções e características da iniciação científica, que surgiu como uma política 

educacional no ensino superior no Brasil em meados do século XX. Por fim, expomos o perfil 

da iniciação científica na educação básica e, notadamente, no ensino médio: características, 

programas e estudos que tratam do tema. 

 

2.1 Pesquisa como princípio científico e educativo  

 

A proposta de educação pela pesquisa, tomada como princípio científico e educativo, 

advém dos trabalhos de Demo (2011a, 2011b, 2012), ao criticar métodos transmissivos na 

prática educativa em todos os níveis de ensino, em prol de paradigmas e posturas metodológicas 

que invistam em atitudes investigativas, reflexivas e questionadoras e possam propiciar 

melhorias no processo de ensino e aprendizagem. É nesse terreno que Demo tece suas reflexões 

sobre a educação pela pesquisa, como princípio científico, educativo ou como ambos.  

Nesse sentido, Demo (2011b) conceitua pesquisa em sentido macro: não está falando 

apenas de uma atividade especial, reservada a pesquisadores renomados e financiados por 

centros e instituições de pesquisa, notadamente a universidade. Refere-se, primordialmente, a 

uma atitude questionadora que permeia (ou deve permear) todos os agentes envolvidos no 

processo educativo, especialmente professores e alunos. Essa capacidade questionadora é, 

inclusive, a característica central da pesquisa e uma das principais metas a serem perseguidas 

na trajetória de formação escolar e acadêmica dos estudantes, porque importante não somente 

em termos de capacidade técnica e formal de (re)construção do conhecimento científico, mas 

também social e política de formação cidadã. 
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Assim, o principal objetivo da educação pela pesquisa é o desenvolvimento de uma 

competência5 formal e política. Por competência formal, Demo (2011a, 2011b, 2012) entende 

a aquisição de conhecimentos relacionados ao domínio científico e tecnológico, como, por 

exemplo, formação de conceitos científicos, domínio de teoria e de métodos de pesquisa, 

habilidades de leitura e de produção de textos (orais e escritos) de natureza científica.  

Evidentemente, trata-se de uma instrumentalização científica que é fundamental para a 

consecução de toda e qualquer atividade de investigação com qualidade no âmbito da educação 

formal. Por competência política, o autor entende a formação cidadã dos indivíduos. Demo 

(2011b, p. 16) faz questão de ressaltar a inserção social da pesquisa e do fazer científico, como 

“[…] espaço político de instrumento de acesso ao poder, a níveis críticos da consciência social, 

a domínio tecnológico diante do dado social e natural, a cultura própria. […]”. Nesse caso, o 

autor assinala que a pesquisa deve ter interesses sociais claros, quanto à formação do cidadão e 

de sua consciência crítica, mediante a construção e a socialização de conhecimentos e de atitude 

investigativa; deve estar articulada com a prática e visar ao enfrentamento de problemas e de 

desigualdades sociais, porque inserida num processo mais amplo de questionamento, de 

interpretação da realidade e de intervenção responsável nela. Ainda de acordo com Demo 

(2011b, p. 84): 

 

[…] [a pesquisa] está na raiz da consciência crítica questionadora, desde a 

recusa de ser massa de manobra, objeto dos outros, matéria de espoliação, até 

a produção de alternativas com vistas à consecução de sociedade pelo menos 

mais tolerável. Entra aqui o despertar da curiosidade, da inquietude, do desejo 

de descoberta e criação, sobretudo atitude política emancipatória de 

construção do sujeito social competente e organizado. 

 

Subjaz a essas duas competências a indissociabilidade entre teoria e prática na pesquisa. 

A primeira apreende o conhecimento científico como expressão formal lógica, construção e 

inovação alicerçadas em atitude crítica, questionadora, visando à elaboração própria; a segunda, 

 
5 A noção de competência empregada por Demo é tributária de estudos que abordam a construção do 

conhecimento humano numa perspectiva cognitivista. Nosso estudo, embora concorde com a noção 

de pesquisa como princípio científico e educativo, é crítico ao conceito de competência tal qual posto 

pelo autor, em virtude de nossa filiação teórica a uma corrente do sociointeracionismo, o 

Interacionismo Sociodiscursivo. Segundo essa corrente (BRONCKART, 2006a), as competências 

situam-se e constroem-se no agir humano. As pessoas, ao interagirem com outras, com a situação do 

seu agir e consigo mesmas (com seus conhecimentos), constroem um conjunto de conhecimentos, 

raciocínios e saber-fazer, que são mobilizados para a realização de ações e (re)atualizados em outras 

situações. Essa noção de competência, portanto, relaciona-se com capacidade para agir, interagir e 

cooperar com outros humanos, o que traz implicações importantes para a visão de desenvolvimento 

humano no quadro do Interacionismo Sociodiscursivo, conforme apresentaremos no Capítulo 4. 
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como prática histórica, emancipatória e dialógica, em que o conhecimento atua como meio de 

luta contra a desigualdade e em favor do desenvolvimento humano. Além disso, Demo (2011a) 

defende que a pesquisa seja não uma atividade esporádica, mas sim atitude cotidiana, 

acreditando no potencial dela para a formação educativa dos estudantes, a compreender 

conhecimentos teóricos e práticos, formais e políticos, integrando essas dimensões diferentes, 

mas complementares.  

Com essas características, a pesquisa torna-se possível na educação básica como 

formação educativa, mas que não deixa de ser, por extensão, uma formação também científica, 

pois ambas as dimensões são inseparáveis. Nas palavras de Demo (2012, p. 35): “na condição 

de princípio científico, pesquisa apresenta-se como a instrumentação teórico-metodológica para 

construir conhecimento. Como princípio educativo, pesquisa perfaz um dos esteios essenciais 

da educação emancipatória, que é o questionamento sistemático crítico e criativo. […]”. 

Cumpre-nos, agora, caracterizar melhor essas duas dimensões da pesquisa, que, apesar 

de complementares, apresentam certas diferenças, que procuraremos evidenciar. 

A pesquisa como princípio educativo, na abordagem de Demo (2011a, 2011b), focaliza 

mais o ambiente da escola e da atuação do professor da educação básica. Isso não significa, no 

entanto, que ela não seja possível nem desejável também na educação superior, tanto que o 

próprio Demo (2011a) desenvolve a sugestão de um currículo intensivo para a universidade, o 

qual tenha como base a pesquisa em sua dimensão também educativa. Assim se posiciona o 

autor:  

 

Pesquisa é processo que deve aparecer em todo trajeto educativo, como 

princípio educativo que é, na base de qualquer proposta emancipatória. Se 

educar é sobretudo motivar a criatividade do próprio educando, para que surja 

o novo mestre, jamais o discípulo, a atitude de pesquisa é parte intrínseca. […] 

(DEMO, 2011b, p. 17, grifo do autor).  

 

O autor ainda recomenda que, na educação básica, esteja sempre presente o desafio da 

ciência, o que, a nosso ver, já está no cerne de qualquer processo investigativo que prime pela 

qualidade formal e política, tal como advoga o autor. São pressupostos básicos da pesquisa 

como princípio educativo:  

 

• a convicção de que a educação pela pesquisa é a especificidade mais 

própria da educação escolar e acadêmica; 

• o reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com qualidade 

formal e política é o cerne do processo de pesquisa; 
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• a necessidade de fazer da pesquisa atitude cotidiana no professor e no 

aluno; 

• e a definição de educação como processo de formação da competência 

histórica humana. (DEMO, 2011a, p. 7) 

 

O primeiro pressuposto defende que a base da educação escolar é a pesquisa e não a 

aula (esta deve ser apenas instrumento auxiliar daquela), com qualidade formal e política, com 

criatividade e criticidade; a pesquisa desenvolve a capacidade de questionamento e de 

(re)construção do conhecimento por parte dos indivíduos, contra a ignorância, a manipulação, 

a cópia e a condição de objeto. O segundo, que é preciso dessacralizar a pesquisa de seus 

estágios sofisticados, tomando-a atitude cotidiana, cuja essência, tanto no doutor quanto na 

criança da educação básica, é a mesma postura de questionamento reconstrutivo, embora os 

resultados concretos de ambos sejam muito distintos, de modo que é preciso considerar um 

horizonte de expectativas do que se pode fazer num ou noutro nível. O terceiro, que se deve 

concebê-la e valorizá-la como atitude cotidiana, que consiste em ler criticamente a realidade e 

intervir nela, para além de obtenção de resultados específicos, como a elaboração de produtos 

concretos, apesar de as duas perspectivas não serem excludentes. O quarto, que é necessário 

praticar a pesquisa visando à formação humana dos educandos, dotando-os de conhecimentos 

que os capacitem a saber pensar e fazer nas mais diferentes esferas sociais, com consciência, 

responsabilidade, ética e solidariedade. 

Para tornar exequíveis tais pressupostos, Demo (2011a) sugere algumas alternativas 

para estimular essa atitude questionadora e reconstrutiva da pesquisa em professores e alunos, 

especialmente na educação básica. 

No que concerne aos alunos, elenca os seguintes pontos: 

• Criação de um ambiente positivo em sala de aula, que motive a participação do aluno: neste 

caso, reivindica-se para o aluno uma postura ativa e participativa no processo de construção 

do conhecimento por meio da pesquisa, como parceiro do professor; como corolário dessa 

condição do aluno, o professor passaria a ser também um parceiro mais experiente, um 

orientador, o que transformaria a aula num momento de trabalho conjunto, mais do que 

repasse de instruções; 

• Equilíbrio entre trabalho individual e coletivo: além de proporcionar momentos de 

integração, cooperação e solidariedade, convém desenvolver no aluno o esforço, a 

responsabilidade e a capacidade de pensar e realizar tarefas individualmente; da junção entre 

ambos os trabalhos, surge, para Demo, a qualidade do trabalho de pesquisa; 
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• Incentivo à procura de materiais: concerne ao estímulo à iniciativa do aluno como agente no 

processo de aprendizagem, ao selecionar fontes e recursos que lhe sejam mais adequados à 

execução da(s) tarefa(s) proposta(s); ao mesmo tempo, torna-se uma maneira de combater a 

receita pronta, quer vinda do livro didático, quer do professor instrutor; 

• Realização de interpretações próprias: trata-se do primeiro passo para a (re)construção de 

conhecimentos, pois implica compreensão ativa de textos, relação com outros textos e 

conhecimentos, capacidade de posicionar-se e, por conseguinte, de construir elaboração 

própria; 

• Reconstrução do conhecimento: incentivar a elaboração própria, que não deve confundir-se 

com a proposição de algo necessariamente original, já que há também, no processo de 

pesquisa, a necessidade de transmissão e apropriação do conhecimento historicamente 

acumulado; compreende atividades como “contraler, reelaborando a argumentação; refazer 

com linguagem própria, interpretando com autonomia; reescrever criticamente; elaborar 

texto próprio, experiência própria; formular proposta e contraproposta” (DEMO, 2011a, p. 

36), que demanda principalmente conhecimentos de escrita; 

• Implementação de estratégias didáticas: como exemplos, o autor cita motivações lúdicas, 

científicas e culturais, como feiras de ciência, exposições, impulsionamento do hábito da 

leitura no aluno e do manejo de novas tecnologias, além do uso intensivo do tempo escolar 

e de apoio familiar ao aluno, o que não descarta a realização de trabalho fora do ambiente 

de aula (uso da biblioteca, produção de textos);  

• Cuidados propedêuticos: refere-se a investir na construção de conhecimentos que são 

basilares na formação da capacidade questionadora e reconstrutiva do aluno ou, nas palavras 

de Demo (2011a, p. 39), que “[…] cercam e fecundam o conhecimento […]”, como, por 

exemplo, expressar-se de maneira fundamentada, exercitar sempre o questionamento 

reconstrutivo cuidadoso e a formulação própria, reconstruir autores e teorias, tornar cotidiana 

a pesquisa, compreender a utilidade social do conhecimento; 

• Reorganização curricular: sugere-se, nesse ponto, a implementação de um currículo 

intensivo e mais flexível, que prefira o aprofundamento por temas à exposição horizontal, 

ritmo sustentado de trabalho às aulas curtas, o que significa, em termos gerais, nova 

organização do tempo e do trabalho escolar; 

• Proposição de novas alternativas de avaliação: reivindica o primado dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos, o que se reflete na enumeração de indicadores de 

desempenho processuais que diagnostiquem a evolução do aluno – interesse pela pesquisa, 
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elaboração própria, participação ativa – e sirvam como componente estratégico e 

prognóstico para a melhoria da qualidade do trabalho implementado. 

Para o professor, Demo (2011a) elenca cinco desafios da pesquisa: 

• (Re)construção de projeto pedagógico próprio: requer do professor autonomia para a 

elaboração de uma proposta pedagógica própria, constantemente atualizada e comprometida 

com o desempenho do aluno; 

• (Re)construção de textos científicos próprios: sugere capacidade de elaboração própria do 

professor, a fim de que seja ele um pesquisador em sentido amplo, quanto à escolha de temas 

e concentração de esforços para pesquisar e escrever sobre eles, integrando teoria e prática; 

• (Re)construção de material didático próprio: contra a cópia ou o uso indiscriminado de 

material didático pronto, como apostilas e manuais, propõe que seja o professor também um 

elaborador de (parte de) seu material didático, adequando-o a seus interesses e às 

necessidades do aluno; 

• Mudanças didáticas: recomenda a superação da aula como momento meramente expositivo 

e transmissivo de conceitos, da construção do conhecimento como cópia de instruções dadas, 

da avaliação como verificação da assimilação das informações;  

• Formação continuada: diz respeito à necessidade do professor de inserir-se em ações de 

formação inicial e continuada consistentes. 

Esses pontos, em conjunto, vão de encontro à tradição do professor e do aluno da 

educação básica – instrutor e instruído, respectivamente –, ao propor-lhes uma condição de 

pesquisadores em sentido amplo, ainda que não necessariamente profissionais da pesquisa. 

Além disso, embora sejam o professor e o aluno os principais agentes do processo educativo, é 

sabido que há ainda questões didáticas e até de currículo, que estão implícita ou claramente 

presentes nas orientações apresentadas acima. Outrossim, a concepção e a implementação de 

uma proposta de educação pela pesquisa têm influência também de outros fatores, não 

abordados diretamente pelo autor, que se referem, por exemplo, a questões de infraestrutura, de 

condição de trabalho docente, de políticas de acesso e de permanência dos estudantes na escola.  

Em todo caso, Demo (2011a) traça uma proposta pedagógica que tem a pesquisa como 

cerne do processo educativo, o que demanda a realização de profundas mudanças na postura de 

estudantes e professores, na organização curricular e em questões didáticas, em prol de uma 

aprendizagem que se torne criativa, construtiva, produtiva e crítica, como fica claro nas 

orientações que primam pelo questionamento reconstrutivo e, em seu bojo, a necessidade do 

conhecimento inovador e renovado, da intepretação, da elaboração própria (formulação 
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pessoal), do saber pensar e fazer. De nossa parte, acreditamos que esses pressupostos e 

características da pesquisa como princípio educativo permeiam não somente o fazer pedagógico 

em sala de aula, mas pode aplicar-se a outras ações, como a iniciação científica na educação 

básica, cuja essência é a pesquisa. 

Como princípio científico, ganha destaque a pesquisa tal como (deve ser) praticada na 

universidade, como instituição basilar de produção científica e de formação de quadros para a 

ciência. Quanto à educação básica, Demo (2011a) destaca que ela não cultiva a pesquisa em si, 

mas como instrumento do processo educativo. De fato, sabemos que não é objetivo precípuo da 

educação básica a produção científica nem a formação imediata de quadros para a ciência, como 

o pretende a universidade, ao empreender ações de educação científica, dentre elas a iniciação 

científica. Todavia, a existência de políticas públicas como a iniciação científica para alunos da 

educação básica, assim como a realização dos já aludidos eventos da própria rede federal de 

educação profissional e tecnológica e outros como a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 

(FEBRACE) – voltada para a apresentação de projetos de natureza científica por alunos da 

educação básica – e as reuniões anuais da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) – que permitem a apresentação e trabalhos por estudantes da educação básica –, 

ampliam as possibilidades de trabalho com a pesquisa e o fazer científico para esse público. 

Assim, por parecer-nos precipitado afirmar apriorística e peremptoriamente que a pesquisa na 

educação básica se rege apenas pelo princípio educativo, apresentamos as características da 

pesquisa como princípio científico, considerando sua possível abrangência para além da 

educação de nível superior. 

De início, destacamos, nas palavras de Demo (2012, p. 9), a importância do 

conhecimento científico para a sociedade: 

 

[…] Sendo o conhecimento construtivo o fator instrumental central das 

inovações na sociedade e na economia, a questão da ciência, da pesquisa e do 

conhecimento adquirem relevância particular na formação dos alunos e passa 

a figurar entre os desafios essenciais do sistema educacional como um todo. 

[…]. 

 

Com isso, Demo afirma a importância de uma formação científica pela pesquisa, que 

reforça nosso ponto de vista de que ela deve permear todos os níveis de ensino, resguardando, 

evidentemente, as peculiaridades e as possibilidades de cada um deles. Além disso, a própria 

definição de ciência do autor corrobora essa formação em sentido amplo, pois dialoga com suas 

postulações da educação pela pesquisa, ao considerar o questionamento reconstrutivo sua marca 

mais característica. E acrescenta: “[…] Somente pode ser científico o que for discutível. A 
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ciência tem compromisso ineludível de ser crítica e criativa. Ao questionamento sistemático 

devemos acrescentar, então, a marca crítica e criativa.” (DEMO, 2012, p. 22, grifo do autor). 

Para o autor, é o questionamento sistemático que diferencia a ciência do senso comum – que é 

acrítico e não questiona o conhecimento – e da ideologia – que opera pela manipulação, pelo 

interesse, pela necessidade de justificativas para um posicionamento prévio, apesar de ser parte 

intrínseca do ser humano, social e cognoscente e, por conseguinte, parte da ciência. Esse 

questionamento sistemático, se, por um lado, destitui a ciência de um fim em si mesma, por 

outro, evoca rigor instrumental, metodológico e sua condição de método. Portanto, ao congregar 

dimensões sociais e instrumentais, a pesquisa é condição fundamental para a ciência, porque 

propulsora da criação e da socialização do conhecimento. 

Ao postular esse conceito de ciência e de pesquisa que engloba dimensões políticas e 

formais, Demo (2004, p. 112) nos aconselha a evitar dois extremos: “[…] considerar pesquisa 

algo excessivamente sofisticado, para pesquisadores profissionais, ou considerar pesquisa 

qualquer coisa, fazendo dessa ideia pertinente uma nova moda vazia […]”. Assim, aliada à 

preocupação com a qualidade política, que requer, como já mencionamos acima, capacidade de 

questionamento e de (re)construção do conhecimento, que visem à emancipação e à elaboração 

própria, convém destacarmos, neste momento, aspectos relacionados à qualidade formal, 

notadamente a instrumentação teórico-metodológica. 

Sobre esse aspecto, Demo (2012) enfatiza que se respeitem os procedimentos técnicos 

e lógicos de construção do conhecimento. Assim, chama atenção para o cuidado com a teoria 

como construção explicativa e argumentativa, para a relação entre teoria e prática, para a 

construção de interpretações para a realidade social e/ou natural, para o desenvolvimento de 

habilidades de escrita de textos que circulam no meio acadêmico, tendo em vista a socialização 

do conhecimento. Em suma, a ciência deve comprometer-se com a elaboração de um 

conhecimento mais sólido, quanto às exigências formais e institucionais que demanda. 

Na busca dessa qualidade formal, Demo (2012) elenca alguns níveis crescentes de 

realização de uma pesquisa. O primeiro deles seria o da interpretação reprodutiva, em que 

predomina a habilidade de compreender e reproduzir (por meio de uma síntese ou de uma 

transcrição, por exemplo) ideias de outrem. O segundo seria o da interpretação própria, que 

consiste em (re)construir um texto com um nível mais profundo e ativo de compreensão e já 

algum posicionamento daquele que lê. O terceiro seria o da reconstrução, que parte das 

construções vigentes no âmbito da ciência para definir uma proposta própria que reafirme, 

questione ou proponha algo novo, como acontece, por exemplo, em seções de revisão de 

literatura em textos acadêmicos. O quarto seria o da construção, que se refere à elaboração de 
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caminhos teóricos próprios, ampliando ou superando paradigmas vigentes, espaço ocupado 

pelas grandes personalidades científicas. Por último, o quinto seria o de criar/descobrir teoria, 

que diz respeito à introdução de novos paradigmas teóricos, metodológicos e epistemológicos, 

situando-se, assim, na fronteira do conhecimento, com vistas a expandi-lo. 

Assim como feito na pesquisa como princípio educativo, Demo (2011b, 2012) elenca 

alguns pontos relativos a perfil de professor e de aluno e a condições didáticas e de avaliação 

para a consecução da proposta da pesquisa como princípio científico. Como se trata de aspectos 

muitas vezes bastante parecidos, faremos uma exposição mais resumida deles: 

• Perfil do professor: ser pesquisador; possuir domínio teórico, capacidade de manejar e 

interpretar dados; conhecer diferentes possibilidades metodológicas; ser capaz de interpretar 

a realidade e de intervir nela, de dialogar com ela, tecendo relações entre diversos 

fenômenos; ter experiência prática; ser construtor de conhecimento e agente de mudança 

social; cultivar a pesquisa como princípio educativo, questionamento reconstrutivo e atitude 

cotidiana; saber orientar o aluno, para bem acompanhar as atividades e as aprendizagens 

dele; 

• Perfil do aluno: desconstruir hábitos de uma educação meramente transmissiva, como 

decorar, fazer provas, receber instruções prontas que exigem pouca reflexão; colocar a 

pesquisa como desafio primordial, motivando o questionamento e a elaboração própria; 

• Condições didáticas: estabelecer contato do aluno com teorias e produtos científicos, por 

meio de leituras, consultas a bibliotecas e bancos de dados; ensinar regras e usos de textos 

acadêmicos e de características da linguagem científica; estimular a preocupação com rigor 

metodológico; incentivar e cobrar do aluno elaboração própria, de início mais reprodutiva e, 

posteriormente, em níveis crescentes de criatividade; 

• Orientações de avaliação: privilegiar a capacidade construtiva do aluno; motivar a 

elaboração própria; evitar a prova; fomentar a produção científica; compreender o trajeto de 

evolução do aluno, suas necessidades, progressos e potencialidades. 

Desse modo, o objetivo precípuo da pesquisa, em qualquer uma de suas dimensões, é 

constituir conhecimento científico, que é um meio para que se alcance uma educação de 

qualidade. Nesse sentido, documento da Organização das Nações Unidas para a Educação 

(2005), voltado para a importância da educação para a democratização e o desenvolvimento da 

ciência no mundo, reforça a importância de uma educação científica, que prime pelo 

desenvolvimento de uma atitude científica no aluno desde as fases iniciais de escolarização, o 

que também vem ao encontro de uma proposta de educação pela pesquisa, pois defende que:  
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[…] o acesso ao conhecimento científico, a partir de uma idade muito precoce, 

faz parte do direito à educação de todos os homens e mulheres, e que a 

educação científica é de importância essencial para o desenvolvimento 

humano, para a criação de capacidade científica endógena e para que 

tenhamos cidadãos participantes e informados […] (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, 2005, p. 29).  

 

Mais uma vez, os princípios da educação pela pesquisa se coadunam com a formação 

científica em sentido amplo, integrando-a ao processo educativo em todos os níveis de ensino. 

Essas noções, aliás, vêm ganhando cada vez mais destaque quando se fala de educação aliada 

à ciência (em sentido amplo)6, à tecnologia e à sociedade, que primam, segundo Poitman 

(2005), pelo desenvolvimento da capacidade de resolver problemas e tomar posição face a 

questões cotidianas, colocando a pesquisa e a ciência como práticas mais constantes no universo 

escolar, consoante temos apresentado no decorrer deste capítulo. Desse modo, busca-se a 

construção de uma prática educativa que, alicerçada em diferentes tipos de conhecimento – 

desde aqueles que orientam mais decisivamente o ensino formal, até aqueles que se referem às 

relações interpessoais e à atuação humana no mundo – seja um instrumento de emancipação e 

de constituição de um ser crítico e socialmente ativo. 

Essas concepções sobre a pesquisa e a educação científica dialogam com as postulações 

de Delors et al (1998) em relatório para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), que apontam quatro pilares do conhecimento para a educação 

no século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. 

O primeiro pilar, aprender a conhecer, refere-se à aquisição de saberes científicos sobre o 

mundo nos seus mais variados aspectos (da cultura geral às especialidades) e também de 

instrumentos de conhecimento para continuar aprendendo ao longo da vida, como as próprias 

bases culturais e científicas e ainda noções de metodologia científica, visando ao 

desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, com autonomia, curiosidade intelectual 

 
6 Dizemos “em sentido amplo” porque, algumas vezes, as noções de Ciência e Tecnologia (C&T) e de 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) têm mostrado uma concepção de ciência voltada para as 

ciências naturais e exatas, especialmente, limitando seu escopo. De nossa parte, adotamos a visão de 

ciência tal como apresentada pela Organização das Nações Unidas para a Educação (2005, p. 25-26):  

 

[…] o compromisso para com a ciência, bem como os desafios e as 

responsabilidades colocados nesta Declaração, dizem respeito a todos os 

campos da ciência. […] As ciências devem se colocar a serviço da 

humanidade como um todo, e contribuir para que todos tenham uma 

compreensão mais profunda da natureza e da sociedade, uma melhor 

qualidade de vida e um meio ambiente sustentável e sadio para as gerações 

presentes e futuras. 
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e senso crítico. O segundo, aprender a fazer, diz respeito a pôr em prática, no âmbito de diversas 

experiências sociais, os conhecimentos adquiridos, o que pode refletir-se na qualificação 

técnica e profissional e em outras como trabalhar em equipe, tomar iniciativas, ter 

compromisso. O terceiro, aprender a viver juntos e com os outros, consiste num dos maiores 

desafios da educação: descobrir e reconhecer o outro e a diversidade humana e atuar com ele 

em projetos comuns, para evitar ou resolver conflitos, o que demanda fomentar o diálogo, a 

troca de argumentos, a cooperação, os valores de pluralismo, compreensão mútua e participação 

em atividades sociais. O quarto, aprender a ser, alude à formação integral do ser humano 

(científica, cultural, estética, política, profissional, afetiva, corporal), que possa garantir-lhe 

autonomia, consciência e responsabilidade para atuar nas diferentes circunstâncias da vida. 

Assim, a proposta de educação pela pesquisa pode ser uma das formas de aquisição de 

conhecimentos que, na visão do relatório, são essenciais para o papel formativo da educação no 

século XXI.  

Nessa mesma direção, podemos mencionar a pedagogia crítica de Paulo Freire (1967). 

Para o autor, o ser humano constrói sua existência na medida em que modifica o mundo, 

interfere nele, construindo, assim, sua história e sua cultura. Destaca-se sua capacidade criadora 

e modificadora da realidade, assim como sua atitude crítica frente a ela. Essa humanização, por 

sua vez, faz-se por uma educação que, sendo crítica e reflexiva sobre o próprio ser humano, seu 

tempo e suas responsabilidades, atue como força de mudança e libertação para o 

desenvolvimento das potencialidades da participação e do poder popular7. 

Como ingrediente de base da educação crítica, Freire (1967) elege o diálogo com os 

outros e com o mundo, mediante o qual se constroem respostas para os problemas e os desafios 

da existência humana e, consequentemente, acontece a formação do ser em sua dimensão 

histórica. Essa educação que prima pelo diálogo, nas palavras de Freire (1967, p. 60): 

 

[…] se caracteriza pela profundidade na interpretação dos problemas. Pela 

substituição de explicações mágicas por princípios causais. Por procurar testar 

os “achados” e se dispor sempre a revisões. Por despir-se ao máximo de 

preconceitos na análise dos problemas e, na sua apreensão, esforçar-se por 

evitar deformações. Por negar a transferência da responsabilidade. Pela recusa 

a posições quietistas. Por segurança na argumentação. Pela prática do diálogo 

e não da polêmica. Pela receptividade ao novo, não apenas porque novo e pela 

não recusa ao velho, só porque velho, mas pela aceitação de ambos, enquanto 

válidos. Por se inclinar sempre a arguições. 

 
7 É importante destacar que Freire (1967) não considera a educação como milagrosa, capaz de resolver 

sozinha todos os males. Entretanto, encara-a como uma força de promoção de diálogo, participação, 

conscientização e coragem para lutar pelos direitos individuais e coletivos. 
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Esse diálogo requer participação, análise crítica, inquietação, indagação, investigação, 

identificação e exame de problemas com métodos e processos científicos. Em outras palavras, 

requer que se considere uma nova postura na educação, que privilegie a pesquisa e, em seu 

bojo, o debate, a análise dos problemas, a invenção, a comparação, a relação teoria-prática na 

compreensão da realidade humana. Com isso, busca-se desenvolver no aluno uma consciência 

crítica, um pensar autêntico, com posições mais indagadoras, inquietas, investigativas e 

criadoras, superando, desse modo, a passividade e a simples memorização de conteúdo, sem 

elaboração ou reelaboração. 

No contexto das reflexões sobre a educação profissional técnica de nível médio, essas 

concepções freirianas também se fazem presentes. Essa oferta educacional tem em vista 

articular educação básica e profissional. Além da formação técnica para o mundo do trabalho, 

porém, tem-se enfatizado, conforme Ciavatta (2005), Ciavatta e Ramos (2011), Frigotto (2005, 

2010) e Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), que é preciso considerar outras dimensões da 

constituição do ser humano e de sua atuação no mundo, como a ciência, a cultura e a tecnologia, 

de modo integrado. Dessa forma, busca-se a superação da dualidade entre a formação geral ou 

propedêutica, de um lado, e a formação profissional, de outro. 

 Nesse sentido, a premência de uma educação emancipatória que vise ao 

desenvolvimento das diferentes potencialidades humanas alicerça-se no ideário da politecnia, 

que consiste na formação do ser humano em sua totalidade, partindo-se do trabalho8 como 

princípio educativo e integrando-o à ciência, à cultura, ao humanismo e à tecnologia. Na 

compreensão de Saviani (2003, p. 140): 

 

[…] Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das 

diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo 

moderno. Está relacionada aos fundamentos das diferentes modalidades de 

trabalho e tem como base determinados princípios, determinados 

fundamentos, que devem ser garantidos pela formação politécnica. […] 

 

Essa formação unitária, politécnica e integral (ou omnilateral9) tem em vista, conforme 

Frigotto (2005, 2010), a construção do profissional cidadão e a superação, tanto na escola 

quanto no mundo do trabalho, da divisão social entre trabalho manual e intelectual, entre teoria 

 
8 Entenda-se trabalho em sentido amplo, como condição básica de construção da realidade e da 

existência humana, na produção da ciência, da tecnologia, da cultura e da história.  
9 A formação omnilateral designa uma prática educativa que visa a integrar ciência, cultura, tecnologia 

e trabalho, considerando a existência humana em todas as suas dimensões: física, mental, científico-

tecnológica, política, cultural e laboral (CIAVATTA, 2005; CORRÊA, 2005). 
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e prática, entre planejar e executar. A educação pela pesquisa e a pedagogia crítica de Paulo 

Freire, nesse sentido, coadunam-se com os princípios de politecnia e formação cidadã e 

científico-tecnológica estabelecidos para a educação profissional técnica. 

É com base nesses pressupostos que caracterizamos, na próxima seção, a iniciação 

científica, que constitui nosso interesse principal nesse processo de educação pela pesquisa. 

Consideramos que a iniciação científica se apresenta como atividade cuja essência é a pesquisa 

como princípio científico e educativo, configurando-se, ainda, como política e prática 

educacional de promoção de educação científica e de democratização da ciência. 

 

2.2 Conceitos e características da iniciação científica 

 

 Há, na literatura, diferentes acepções do termo “iniciação científica”. Em sentido 

amplo, corresponde à formação educacional no campo da educação científica que se desenvolve 

em situações de ensino – a compreender projetos didáticos –, e de educação relacionada à 

ciência e tecnologia (FERREIRA, C. 2006); ou seja, refere-se a todas as experiências educativas 

de uma instituição de ensino com vistas à formação científica ou que tenham foco na pesquisa 

como princípio educativo (MASSI, 2008). Em sentido estrito, é concebida como projeto de 

pesquisa elaborado e desenvolvido por aluno(s) sob orientação de docente(s) (MASSI, 2008). 

Em nosso trabalho, consideramos a iniciação científica em sentido estrito, como uma forma de 

educar pela pesquisa que se guia, especialmente, pela noção de pesquisa como princípio 

científico. 

Autores como Demo (2004), Massi (2008) e Massi e Queiroz (2015) circunscrevem a 

iniciação científica ao ensino superior. De fato, a universidade é o ambiente onde ela surgiu e 

também onde é mais incentivada, fomentada financeiramente e pesquisada. Massi e Queiroz 

(2015) afirmam que as primeiras práticas com as características do que mais tarde seria 

chamado de iniciação científica datam da década de 1930, com a fundação de universidades 

com ideal de pesquisa. Mas foi a partir da criação, em 1951, do que hoje é o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que a iniciação científica no ensino 

superior passou a ser financiada, com a concessão de bolsas a professores10 e alunos. Na década 

de 1990, esse financiamento cresceu significativamente, além de expandir-se de modo um 

pouco mais democrático para regiões como Norte e Nordeste. Mais recentemente, o CNPq 

também passou a financiar programas de iniciação científica na educação básica – conforme 

 
10 Atualmente, o CNPq não concede mais auxílio financeiro a professores na forma de bolsas. 
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detalharemos mais à frente. Assim, mesmo cientes da mencionada circunscrição do conceito, 

inclusive por sua origem e desenvolvimento histórico, somos levados a expandir algumas das 

considerações dos autores acima citados para outros níveis de ensino, como o ensino médio11. 

A iniciação científica trata-se, como o próprio nome revela, de uma prática de 

introdução de indivíduos no fazer científico de um determinado campo da ciência, almejando 

fazê-los participar, mesmo que perifericamente, dessa comunidade. Nas palavras de Neves e 

Leite (2002, p. 177):  

 

O exercício da ciência exige uma preparação que se dá no ambiente em que é 

produzida, em contato com os diversos materiais da pesquisa, humanos ou 

não. O próprio emprego do termo iniciação (sic) revela o caráter cultural da 

ciência, o que significa que novos membros tenham de ser introduzidos nas 

práticas quotidianas específicas de determinada comunidade, para mais tarde 

serem tomados como seus membros. 

 

Com essa citação, tanto reafirmamos a necessidade de inserção progressiva do aluno no 

fazer científico, por meio da interação com outros parceiros e de sua participação nos locais 

institucionais de produção do conhecimento (especialmente as instituições de ensino), quanto 

apontamos que esse processo é cultural, o que nos faz negar a noção de iniciação científica 

como vocação ou formação de um suposto espírito científico, numa concepção idealizada da 

ciência como “a verdade” que se apresenta a poucos seres iluminados, quase sobre-humanos. 

Contra essa visão idealizada, Neves e Leite (2002, p. 181) assim se posicionam: “Admitimos 

uma singularidade na ciência, mas nos recusamos a vê-la como enraizada numa forma de saber 

privilegiada e natural, mas sim como o resultado de um processo de legitimação social numa 

cultura particular, possível e engendrada na modernidade. […]”.  

A iniciação científica apresenta-se, desse modo, como um processo formativo e meio 

fecundo de aprendizagem, cujas características são destacadas por Demo (2004), ao apresentar 

quatro marcas da iniciação científica para alunos e professores no ensino superior: 

• Construção de um ambiente acadêmico: para o aluno, isso significa aprender a pesquisar, 

que é a capacidade fundamental de aprender a aprender, para continuar estudando e 

aprimorando-se permanentemente em sua formação profissional e/ou acadêmica; para o 

professor, ter domínio dos conhecimentos (teórico-práticos e metodológicos) e dos 

 
11 Sobre as características da iniciação científica no ensino médio e no superior, reconhecemos que não 

há consenso entre pesquisadores. A título de exemplo: enquanto Poitman (2005) defende que há mais 

semelhanças entre elas, Ferreira, M. (2010) afirma justamente o contrário. 
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procedimentos (saber orientar, incentivar o questionamento, ter noção de vida acadêmica) 

que constituem o processo de pesquisa; 

• Fomento de qualidade formal e política: refere-se à capacidade de professores e alunos de 

fazer ciência com cidadania, ou seja, dominar conhecimentos teórico-práticos, 

metodológicos, linguageiros, mas também habilidade de questionar, argumentar, propor, 

posicionar-se de modo fundamentado; 

• Manejo de conhecimento com autonomia: mais relacionada com a qualidade formal, diz 

respeito ao seguimento de critérios de cientificidade das propostas de pesquisa, como 

definição clara do objeto, elaboração de base teórica, elaboração metodológica adequada, 

verificação da hipótese de trabalho; 

• Organização sistemática do processo reconstrutivo: concerne à definição de papéis de 

orientador e orientando, fases para a realização dos trabalhos e sua elaboração, seleção dos 

trabalhos a serem apresentados. 

Essas marcas, como vemos, não diferem substancialmente da proposta maior de educar 

pela pesquisa. Com isso, poderiam reforçar a ideia de semelhanças entre a iniciação científica 

no ensino médio e no superior, porque, em sua essência, ambas se ancoram nos mesmos 

fundamentos e orientações para professores e alunos. 

Entretanto, além desses elementos, a iniciação científica depende diretamente de 

sistemas e instituições que gerenciam a produção e a circulação da ciência e da tecnologia, a 

incluírem também a escola ou a universidade como instituições formadoras. São “[…] redes de 

instituições, recursos, interações e relações, mecanismos e instrumentos políticos e de 

atividades de C&T, que promovem, articulam e materializam processos de inovação e difusão 

de tecnologia no âmbito da sociedade […]” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A EDUCAÇÃO, 2005, p. 16). São essas instituições que criam e coordenam políticas e 

estratégias no campo da ciência e da tecnologia, como: estabelecer centros, programas e 

avaliação de projetos de ciência e tecnologia; criar e fortalecer capacidades científicas, assim 

como financiar ações nesse sentido; oferecer formação e treinamento em ciência e tecnologia; 

popularizar a ciência e a tecnologia desde o ensino primário; promover igualdade de gênero nas 

atividades científicas.  

Além de financiar, faz-se necessário também realizar análises e avaliações sobre as 

políticas de ciência e tecnologia implementadas por tais instituições. A partir da premissa, 

defendida ao longo deste capítulo, de que a pesquisa é instrumento de educação e de 

desenvolvimento científico, social e econômico, torna-se tarefa essencial construir diagnósticos 
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de como se concebem e implantam tais políticas, no sentido de otimizar seus efeitos positivos 

e/ou de efetuar mudanças de curso neles.  

Outrossim, os governos, pela responsabilidade que têm com educação e o 

desenvolvimento científico e tecnológico, também devem comprometer-se com políticas de 

educação, de formação científica e tecnológica. Conforme texto da “Declaração sobre a ciência 

e o uso do conhecimento científico”: 

 

Os governos, através das políticas científicas nacionais e atuando como 

catalizadores, a fim de facilitar a interação e a comunicação entre as partes 

interessadas, devem reconhecer o papel-chave desempenhando pela pesquisa 

científica na aquisição de conhecimento, na formação de cientistas e na 

educação do público. […] (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA A EDUCAÇÃO, 2005, p. 22). 

 

Esse papel-chave da pesquisa na formação educacional e científica é mencionado em 

vários estudos que tratam da iniciação científica. Massi e Queiroz (2015, p. 8), ao introduzirem 

livro que trata de experiências de iniciação científica no ensino superior, já ressaltam a 

importância dessa atividade para a formação universitária: “[…] a IC representa uma 

experiência de sucesso na complementação da formação acadêmica e pessoal do universitário 

e no encaminhamento para a pesquisa e a formação profissional […]”. Nessa mesma 

perspectiva, Calazans (2002) reúne um conjunto de artigos que relatam experiências de 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica em diferentes áreas do conhecimento no 

ensino superior. Essas experiências, de modo geral, ressaltam a importância da iniciação 

científica para a aprendizagem dos alunos (metodologia científica, fazer pesquisa, criatividade, 

curiosidade, atitude crítica, melhoria nos estudos, socialização dos resultados da pesquisa) e seu 

ingresso na pós-graduação; e para docentes e universidades quanto à consolidação de bases de 

pesquisa e do fazer científico na universidade. Assim, os artigos concordam que a iniciação 

científica tem reflexos muito positivos para toda a comunidade acadêmica, o que evidencia a 

necessidade de ampliação dessa política. Cabrero (2007), ao estudar os impactos da iniciação 

científica na UFSCar na formação de mestres e doutores, destaca a importância dos programas 

para despertar a “vocação científica”, o senso crítico dos graduandos e o interesse pela pós-

graduação, de modo que a iniciação científica influencia na trajetória acadêmica e profissional 

de seus egressos. Dias e Pereira (2015), por sua vez, destacam a importância da iniciação 

científica para o desenvolvimento, pelos alunos, de habilidades de escrita acadêmica 

relacionadas ao gênero artigo científico: apropriação de metodologia, aprofundamento teórico, 

posicionamento enunciativo, capacidade de fazer avaliações e de utilizar o discurso citado.   
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Entretanto, têm aparecido estudos que apontam dificuldades e limitações no 

planejamento e na execução da iniciação científica, os quais são igualmente importantes para a 

construção de diagnóstico e eventuais alterações de curso de que falamos anteriormente. 

Maldonado e Paiva (2002), ao relatarem práticas de iniciação científica em cursos de graduação 

em Nutrição do estado do Rio de Janeiro, apontam dificuldades referentes a fomento, 

infraestrutura (equipamentos) e recursos humanos. Santos, S. (2013) critica a lógica 

produtivista e competitiva que, em sua visão, materializa-se na iniciação científica através da 

busca por financiamentos públicos e privados, nas exigências a professores e alunos de que 

intensifiquem seu trabalho; a mercantilização, que se volta para os interesses do mercado, 

especialmente produção de tecnologia e inovação, de modo que alunos e professores atuam 

como força de trabalho do setor produtivo; a precarização do trabalho de docentes e discentes, 

perda do tempo livre do trabalhador e de sua qualidade de vida. Já Silva (2014), analisando a 

iniciação científica e tecnológica em cursos superiores de educação a distância, procura 

diagnosticar os motivos que levam os alunos dessa modalidade de ensino a participarem pouco 

dessas atividades, encontrando uma série de causas: desconhecimento e principalmente 

desinteresse, por falta de tempo, incentivo, professores disponíveis para orientar, 

impossibilidade de deslocamento à universidade, motivo de trabalho, não vislumbre de retorno 

financeiro, falta de estrutura da universidade (laboratórios virtuais, sala de videoconferência e 

videoaula) e dos polos presenciais.  

Como vemos, os benefícios da iniciação científica, de modo geral, são os mesmos 

evocados por Demo (2011a, 2011b) ao propor a pesquisa como princípio científico e educativo: 

aprendizagens no processo de iniciação científica; articulação entre teoria e prática (capacidade 

científica e compromisso político); interdisciplinaridade e inserção social do pesquisador com 

seus saberes, cultura, valores; apropriação da linguagem científica e de gêneros textuais que 

circulam naquele contexto; melhoria das relações interpessoais; melhoria nas atividades de 

ensino e nas estratégias de estudo. Também as dificuldades relatadas, nessa mesma direção, 

parecem dialogar com a necessidade de se implementarem ações que visem ao alcance da 

chamada qualidade formal e política na execução das políticas de iniciação científica, que 

contemplem os agentes que concebem, gerenciam, executam e avaliam tal política (professores, 

alunos, instituições de ensino e de fomento à pesquisa, governos), pois, a nosso ver, não haveria 

uma negação da iniciação científica em sua essência e capacidade formativa, mas necessidade 

de ajuste de alguns pontos, como os mencionados acima.  

Na próxima seção, veremos como a iniciação científica se desenvolve e é percebida num 

espaço diferente do tradicional: a educação básica, especificamente o nível médio de ensino. 
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2.3 Iniciação científica no ensino médio 

 

Iniciamos esta seção procurando descontruir um mito que, se tem sido alimentado no 

ensino superior, aparece com mais força ainda na educação básica: a cisão entre aquele que 

pesquisa e aquele que dá aula. Principalmente na educação básica, prevalece a visão de que o 

professor é tão somente o que dá aula. Embora reconheçamos que se trata de um compromisso 

que, por si só, já requer enorme responsabilidade e capacidade técnica e política, acreditamos 

também que o perfil do professor da educação básica não está obrigatoriamente limitado a essa 

tarefa, o que nos faz concordar com Demo (2011b, p. 15) quando afirma que “[…] quem ensina 

carece pesquisar; quem pesquisa carece ensinar. […]”.  

Além disso, chamamos atenção para a observação de Delors et al (1998), quando 

mencionam o desafio de definir uma política educacional a ser ofertada a jovens e adolescentes 

que terminam o ensino primário (fundamental, no caso do Brasil) e ingressam no ensino médio. 

Os autores defendem que haja a oferta de uma gama de opções que possam melhorar o 

desempenho dos estudantes nesse nível de ensino, o que, no caso do Brasil, torna-se ainda mais 

premente quando confrontamos estatísticas oficiais e exames nacionais e internacionais de 

referência. 

Nessa confluência entre necessidade de professor pesquisador e de definição de políticas 

educacionais públicas, nasce como uma opção a iniciação científica de estudantes da educação 

básica e, especificamente, do ensino médio, que constitui nosso foco de interesse. Iniciativas 

como essas, que, a princípio, podem parecer bastante recentes, já contam com relativa 

maturidade. Em 1986, surgiu aquele que é considerado uma das primeiras e mais significativas 

experiências de iniciação científica de jovens de ensino médio: o Programa de Vocação 

Científica (PROVOC) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). São objetivos do programa: 

 

[…] despertar no aluno o interesse pela pesquisa científica e possibilitar sua 

participação nela; permitir-lhe vivenciar o cotidiano de um ambiente 

profissional e, em seu âmbito, uma instigante relação teórico-prática; 

contribuir, enfim, para uma escolha profissional mais consciente e para uma 

precoce formação acadêmica. […]” (AMÂNCIO; QUEIROZ; AMÂNCIO 

FILHO, 1999, p. 4) 

 

O programa parte da premissa de que é necessário iniciar a formação de pesquisadores 

das áreas de ciência e tecnologia o mais precocemente possível, por meio da pesquisa. Mais do 

que resultados em termos de produção científica, trata-se, como aponta Ferreira, C. (2010), de 
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uma iniciativa de ocupação, pelos alunos, de um lugar institucional, visando à formação 

científica. 

O PROVOC opera em parceria com escolas de ensino médio da rede pública, de onde 

seleciona os alunos participantes, e com outras instituições (como a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, a Federação de Sociedades de Biologia Experimental e a Vitae - Apoio à 

Cultura, Educação e Promoção Social), que ajudam com a disponibilização de professores 

orientadores e de infraestrutura. Os alunos podem ingressar no programa no 1º ano do ensino 

médio, quando observam e vivenciam o cotidiano da pesquisa, e no 2º ano, quando podem 

desenvolver um projeto com um professor orientador. 

Políticas de iniciação científica como essa têm-se expandido e recebido atenção de 

agências de fomento à pesquisa. O CNPq conta com três programas de iniciação científica para 

estudantes da educação básica de escolas públicas: Programa de Iniciação Científica da 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (PIC-OBMEP), Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) e Programa 

de Iniciação Científica Júnior (ICJ)12. 

O PIC-OBMEP visa a ampliar a formação matemática de estudantes de escola pública 

dos níveis fundamental e médio que tenham sido medalhistas na Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, [200-]c). O programa é desenvolvido pelo Instituto de 

Matemática Pura e Aplicada e executado em universidades, escolas e até mesmo na internet 

(através de fóruns). São objetivos do PIC-OBMEP:  

 

• Fortalecer o ensino de matemática nas Escolas Públicas;  

• Despertar nos alunos o gosto pela matemática e pela ciência em geral;  

• Motivar os alunos na escolha profissional pelas carreiras científicas e 

tecnológicas, e  

• Contribuir para a formação matemática dos estudantes premiados 

da OBMEP. (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, [200-]c, Não paginado). 

 

Os requisitos necessários para ingresso e permanência no programa são os seguintes: 

para o aluno, estar matriculado em escola pública, ter sido premiado na OBMEP e participar 

das atividades do programa; para a instituição, possuir, em seu quadro docente, pesquisadores 

com qualificação na área de matemática ou afim; para o pesquisador, ser qualificado na área de 

 
12 Tomamos como referência os anos de 2016 e 2017, quando obtivemos os dados referentes a esses 

programas. 

http://www.obmep.org.br/
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matemática ou afim (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO, [200-]c). 

O PIBIC-EM destina-se a implementar programa de educação científica para alunos de 

ensino médio, através da concessão de bolsas de pesquisa a instituições de ensino e pesquisa 

como: universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos (centros federais de educação 

tecnológica e institutos federais de educação, ciência e tecnologia), que tiverem programas de 

iniciação científica ou tecnológica. Essas bolsas são destinadas a estudantes de escolas públicas 

regulares, escolas militares, escolas técnicas e escolas privadas de aplicação (CONSELHO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, [200-]b). São 

objetivos do PIBIC-EM: “fortalecer o processo de disseminação das informações e 

conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, e desenvolver atitudes, habilidades e valores 

necessários à educação científica e tecnológica dos estudantes” (CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, [200-]b, Não paginado). Os 

requisitos para ingresso e permanência são: para o aluno, estar matriculado em instituição 

participante e cumprir as atividades propostas no programa; para a instituição, pleitear uma cota 

de bolsas e responsabilizar-se pela sua execução; para o pesquisador, estar vinculado a uma 

instituição de ensino ou pesquisa credenciada no programa, desenvolver pesquisa científica, 

ser, preferencialmente, bolsista de produtividade do CNPq e participar de processo seletivo para 

obtenção de bolsa junto à instituição de vínculo (CONSELHO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, [200-]b). 

O ICJ visa ao desenvolvimento de projetos de educação científica, por meio da 

concessão de bolsas de pesquisa a estudantes de ensino médio via entidades/agências estaduais 

de apoio à pesquisa, como fundações de amparo à pesquisa, secretarias estaduais e outras 

instituições (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO [200-]a). São objetivos do programa:  

 

• Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes do ensino fundamental, médio e profissional da Rede Pública, 

e 

• Possibilitar a participação de alunos do ensino médio em atividades de 

pesquisa científica ou tecnológica, orientada por pesquisador qualificado, 

em instituições de ensino superior ou institutos/centros de pesquisas. 

(CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO, [200-]a, Não paginado). 

 

São requisitos para ingresso e permanência no programa: para o aluno, estar matriculado 

em instituição de ensino fundamental, médio ou profissional, ter frequência igual ou superior a 
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80%, apresentar histórico escolar e não ter vínculo empregatício; para a instituição, ter 

infraestrutura adequada para o desenvolvimento da pesquisa, oferecer alimentação e transporte 

ao aluno, quando necessário, para realizar alguma atividade do projeto e, preferencialmente, 

estar vinculada a programas de iniciação científica e tecnológica (CONSELHO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, [200-]a). 

Desses programas, o Campus Pau dos Ferros do IFRN tem participado do PIBIC-EM. 

Além disso, alguns outros editais de programas de iniciação científica e tecnológica da 

instituição estão abertos tanto para alunos de ensino médio quanto superior, o que amplia a 

política e a oferta de bolsas de iniciação científica para o nível médio na instituição13. 

Os programas de iniciação científica no ensino médio têm sido objeto de análise de 

muitos estudos. Com base em levantamento feito no Portal de Teses e Dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em livros e em 

artigos de periódicos14, procedemos ao agrupamento de trabalhos sobre iniciação científica no 

ensino médio em diferentes vertentes temáticas. 

Uma delas diz respeito a estudos que ressaltam a formação de conceitos relacionados a 

conhecimentos científicos adquiridos pelos alunos participantes de projetos de iniciação 

científica: 

• Castro (2013) investiga a apropriação de conhecimentos científicos por alunos de ensino 

médio bolsistas de iniciação científica, num programa de ICJ vinculado à Universidade 

Estadual de Campinas e desenvolvido numa escola pública da cidade de Campinas. O autor, 

numa pesquisa participante, utilizou-se de entrevistas realizadas com alunos e orientadores 

e de relatórios de pesquisa elaborados pelos alunos sobre a temática do projeto, relacionada 

a questões ambientais referentes à construção de estratégias de revitalização de uma área de 

proteção permanente urbana, próxima à escola de ensino médio. A análise sugere que há 

apropriação de conhecimentos científicos pelos alunos quanto à temática abordada pelo 

projeto, tanto no que se refere a conceitos teóricos da área de educação ambiental, quanto às 

ações práticas deles derivadas e às soluções que poderiam ser implementadas pela 

comunidade na referida questão ambiental. Ganham destaque, nos depoimentos dos 

entrevistados, apropriação de conceitos referentes a botânica, pedologia, procedimentos de 

 
13 Mais informações sobre os programas de iniciação científica e tecnológica do Campus Pau dos Ferros 

do IFRN serão oferecidas no Capítulo 5, quando apresentaremos mais detalhadamente o nosso campo 

de pesquisa. 
14 A consulta desses materiais aconteceu até a data de 19/07/2016, a partir dos seguintes descritores: 

“iniciação científica” e “ensino médio”. 
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coleta e análise de dados (especialmente relacionados à pesquisa experimental e de campo) 

e capacidade de intervenção prática na realidade estudada; 

• Conceição (2012) também analisa a construção de conhecimentos científicos, por meio de 

entrevistas realizadas com professores orientadores e com alunos de ICJ/CNPq da 

Universidade Estadual de Londrina. O estudo conclui que o programa de ICJ contribui para 

a formação do que o autor chama de um “habitus científico” nos alunos, alçando-os à 

condição de futuros agentes nesse campo. Esse habitus refere-se, na visão do autor, a 

disciplina nos estudos, prática de leitura, ingresso em cursos de nível superior, aquisição de 

bolsa de iniciação científica em nível superior, atitude questionadora nas aulas, 

conhecimento do ambiente universitário, do fazer científico e de conceitos específicos da 

área de estudo; 

• Granato (2013) investiga o desempenho dos alunos na resolução de atividades matemáticas 

de iniciação científica relacionadas à Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (PIC-OBMEP). O autor construiu notas de campo dos encontros entre orientador e 

alunos e colheu documentos oficiais e materiais didáticos do programa. As análises 

evidenciam que os alunos aplicam conceitos e resultados apresentados pelo professor, 

demonstrando um saber-fazer nos planos prático e técnico, mas não alcançam compreensão 

mais ampla dos princípios teóricos que subjazem aos cálculos e conceitos estudados; 

• Bezerra (2013) apresenta as repercussões das aprendizagens nas atividades de iniciação 

científica para o desempenho dos alunos em atividades de sala de aula. Para tanto, investiga 

o histórico escolar de alunos de ICJ da área de Agropecuária antes e depois da participação 

em atividades de pesquisa, assim como a impressão de alunos e seus responsáveis e dos 

professores participantes dessas atividades. O estudo vê que há melhora do desempenho 

qualitativo dos alunos estudados, principalmente quando se considera que estes vinham de 

reprovação no ano anterior, mas ainda se observam dificuldades de integração entre a 

pesquisa e o ensino, assim como falta de conhecimentos básicos dos alunos ao ingressarem 

no ensino médio e nas atividades de pesquisa; 

• Silva e Silva (2016) têm por objetivo analisar os conceitos que três estudantes de ensino 

médio bolsistas de iniciação científica no PROVOC constroem sobre suas temáticas de 

pesquisa, na área de Biologia. Para tanto, utilizaram registros em áudio e vídeo de reuniões 

entre orientadores e alunos e de apresentações de trabalhos de alunos e ainda coletaram 

relatórios e resumos produzidos pelos alunos. De acordo com as autoras, os discentes 
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passaram de conceitos cotidianos, no início das pesquisas, para conceitos científicos, 

relacionados a degradação ambiental, extinção e simetria. 

Esses trabalhos têm em comum o fato de mostrarem a importância da iniciação científica 

no ensino básico como forma de aquisição de conhecimentos relacionados ao fazer científico, 

com destaque para a formação de conceitos e atitudes afins à cultura acadêmico-científica. 

Embora a grande maioria dos trabalhos focalize a temática mediante depoimentos, esses não 

são tomados prioritariamente como concepções dos participantes, mas como reveladores desses 

conhecimentos. Assim, ressalta-se, nesses trabalhos, o objetivo de demonstrar relevância da 

pesquisa no processo de educação científica. 

Uma segunda vertente temática observada nas pesquisas alude às concepções de alunos 

e/ou professores sobre o fazer científico e o desenvolvimento dos projetos de iniciação 

científica:  

• Costa (2015) analisa, por meio de questionários, a compreensão dos alunos sobre a relação 

entre ciência, tecnologia e sociedade. O questionário, aplicado a alunos de iniciação 

científica do IFPR, versa sobre definição de ciência e tecnologia, características dos 

cientistas, influências mútuas entre ciência, tecnologia e sociedade. Apesar de se tratar de 

conceitos que são, a nosso ver, complexos e até polêmicos, o estudo classifica a maioria das 

respostas dos alunos como “adequadas”, o que mostra proximidade entre as interpretações 

dos alunos e as consideradas adequadas pelo pesquisador; 

• Santos, J. (2011) realiza um estudo de caso do desenvolvimento de um projeto de ICJ com 

um aluno do Ensino Fundamental e seu respectivo orientador, a fim de compreender os 

sentidos que ambos atribuem à pesquisa e ao fazer científico. Por meio de entrevistas, 

filmagens dos encontros entre bolsista e orientador e coleta de documentos (relatórios 

técnicos, diários mantidos pelo bolsista e dados de participação em eventos), foram 

mapeadas atividades como leituras, realização de experimentos, participação em eventos e 

produção de relatório, que evidenciam, na visão de orientador e bolsista, que este aprimorou 

o hábito da leitura, a capacidade de relatar, argumentar e falar em público, o senso crítico, o 

relacionamento interpessoal e a compreensão do fazer científico. Entretanto, pelo fato de a 

pesquisa não ter se fundamentado em modelos teóricos, a visão de ciência do aluno ficou 

restrita a uma concepção empírico-indutivista;  

• Amâncio (2004) focaliza duas propostas de iniciação científica (o PROVOC, da Fiocruz, e 

o Projeto Jovens Talentos para a Ciência, do Centro de Ciências do Estado do Rio de 

Janeiro), com o objetivo de investigar as aprendizagens obtidas pelos alunos nesses dois 

programas, na compreensão dos próprios alunos, de professores orientadores e de 
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coordenadores pedagógicos das duas instituições. Com a aplicação de entrevistas e 

questionários, realização de encontros dirigidos e conversas informais, a autora chega à 

conclusão de que os alunos, cujos depoimentos ganham o maior destaque na análise dos 

dados, desenvolvem autonomia, maturidade e mais clareza quanto ao futuro acadêmico e 

profissional;  

• Filipecki, Barros e Elia (2006) apresentam uma avaliação de professores pesquisadores 

vinculados ao PROVOC sobre objetivos e estratégias da iniciação científica desenvolvida 

pelo programa. Os autores, mediante questionário aplicado a 43 professores, chegam à 

conclusão de que, para os professores, os conhecimentos dos alunos bolsistas se constroem 

por imitação e experiência mais do que por livros, e de que esses conhecimentos, mais a 

qualidade da orientação e a influência do orientador, podem estimulá-los fortemente a seguir 

a carreira científica;  

• Krüger (2013) relata a experiência de construção de um jornal escolar de ciência, projeto 

complementar ao ensino de ciências e ligado institucionalmente ao programa ICJ com alunos 

de ensino médio. Nesse relato, destacam-se os depoimentos e as interpretações dos alunos 

sobre sua participação no projeto e sobre as aprendizagens adquiridas nessa atividade, que 

teve duração de um ano e resultou na elaboração de oito edições do jornal. Na visão dos 

alunos, a participação no projeto permitiu-lhes obter conhecimentos sobre escrita, leitura, 

pesquisa, conceitos científicos, senso crítico e autonomia de aprender.  

Nesses estudos, prevalece a investigação das concepções dos indivíduos envolvidos em 

ações de iniciação científica na educação básica, avaliando os mais diferentes aspectos: 

aprendizagens, orientação, infraestrutura, recursos humanos. Chama-nos atenção que essas 

pesquisas têm dado voz principalmente aos alunos e às suas compreensões, elemento revelador 

de uma visão de que eles têm (algum) entendimento do processo em que estão inseridos, 

refletindo-se na capacidade de argumentar e de avaliar a si e aos outros. Cumpre-se, a nosso 

ver, a premissa do princípio educativo da pesquisa, relacionado à formação do senso crítico e à 

percepção sobre o mundo. 

Uma terceira vertente alude a processos de inclusão e sociabilidade de alunos por meio 

de projetos de iniciação científica: 

• Arantes (2015) estuda a inclusão de jovens de segmentos sociais desfavorecidos no 

programa de iniciação científica do PROVOC, analisando a relação entre disposições sociais 

envolvidas na iniciação científica e biografia dos estudantes. Para tanto, entrevistou seis 

egressos do PROVOC, reconstruindo suas histórias de vida. Chega à conclusão de que tais 

atividades permitem ao estudante vislumbrar condições de vida e escolhas mais 
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diversificadas e favoráveis do que aquelas estatisticamente associadas a classes sociais 

menos favorecidas. Além disso, aponta que essas disposições sociais estão relacionadas 

também a outras instâncias das quais os alunos participam, como família, escola, religião, 

mídias, grupos de amigos, ONGs e contexto de laboratório; 

• Oliveira, G. (2013) estuda histórias de vida de diferentes participantes de projetos de ICJ 

(estudantes, orientadores, coordenadores) da Universidade Federal de Minas Gerais sobre 

suas expectativas antes, durante e depois da participação no programa, a fim de mapear seus 

percursos de socialização e de sociabilidade. Os relatos dos colaboradores, especialmente 

dos alunos, evidenciam aspectos ligados à afetividade (como solidariedade, amizade, 

autoconfiança, autoestima), ao desenvolvimento cognitivo (crescimento acadêmico e 

intelectual do aluno no processo de execução da pesquisa, pela aquisição de conceitos 

científicos e de linguagem acadêmica) e social (pertencimento a outros grupos e ambientes 

institucionais, relacionados à cultura acadêmico-científica).  

Para além da apreensão de conhecimentos científicos, essas pesquisas expõem o 

potencial da iniciação científica em termos de formação social e política. Nesse caso, busca-se 

mostrar a relação da pesquisa e do processo educativo com o desenvolvimento social e humano 

em sua integralidade. Revela-se, assim, o caráter humanizador e emancipatório da iniciação 

científica como política educacional na busca da formação cidadã dos alunos. 

Outras pesquisas, por sua vez, relatam o próprio desenvolvimento dos projetos de 

pesquisa, quanto a atividades realizadas pelos participantes, envolvimento deles, resultados 

obtidos, condições de infraestrutura:  

• Souza (2013) estuda objetivos e desenvolvimento da iniciação científica num campus do 

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), quanto a formas de acesso, seleção dos projetos e 

bolsas e execução das atividades. São dois os programas investigados: PIBIC-EM e 

Programa Institucional de Iniciação Científica do IFMT voltado ao ensino médio técnico. 

Por meio da aplicação de questionários a alunos bolsistas e professores orientadores, chega-

se à conclusão de que a principal forma de acesso dos alunos é o desempenho e o rendimento 

escolar, de que a seleção dos projetos acontece via editais gerenciados pela Pró-reitoria de 

Pesquisa e específicos para o ensino médio e de que os bolsistas estão quase sempre 

envolvidos em “atividades mecânicas” (manejo do solo, de animais, de plantas) e menos em 

atividades de cunho intelectual, o que se reflete na pouca apropriação de saberes científicos; 

• Oliveira, A. (2015) também analisa a política de formação de alunos pesquisadores no ensino 

médio, mais especificamente do programa PIBIC-EM, dando destaque a aspectos como: 

orientação e escolha dos bolsistas, integração entre escola de educação básica e universidade, 
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constituição de autonomia dos bolsistas e expectativas dos diferentes segmentos envolvidos 

no processo. Foram observados documentos relacionados ao programa e realizadas 

entrevistas com alunos bolsistas, professores coorientadores da educação básica, professores 

orientadores da universidade e coordenadores do programa da Pró-reitoria de Pesquisa da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Os resultados evidenciam que as formas de acesso 

são, de modo geral, aquelas preconizadas nacionalmente pelo programa, que este tem 

potencial para desenvolver o “espírito científico” nos jovens bolsistas, já que permite a 

leitura e a escrita de textos acadêmicos, mas há carência de infraestrutura e de recursos 

humanos, especialmente orientadores, tanto na universidade quanto nas escolas de educação 

básica, o que frustra algumas expectativas dos alunos participantes; 

• Carvalho (2012) verifica como acontece o trabalho com a ICJ no contexto do ensino 

fundamental, como parte do Programa Ciência na Escola, financiado pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Por meio da aplicação de questionários a alunos 

bolsistas e professores orientadores, foram evidenciados problemas como atraso no repasse 

financeiro e falta de materiais, não obstante a capacidade do programa de inserir os alunos 

no fazer científico e de desenvolver seu senso crítico; 

• Silva e Halmann (2012) estudam características institucionais da ICJ da Universidade 

Estadual de Santa Cruz, por meio da análise de documentos da instituição. De 2006 a 2012, 

foram concedidas 85 bolsas de ICJ na universidade; já as tarefas dos estudantes vão de 

procedimentos técnicos e instrumentais, como etiquetagem e catalogação, até processos de 

investigação científica.  

Ao debruçarem-se sobre a implementação da iniciação científica, essas pesquisas 

mostram experiências bem-sucedidas e malsucedidas do ponto de vista da execução, mas nunca 

questionam veementemente as concepções e os princípios que embasam os programas que são 

investigados. Nesse caso, os pontos negativos servem como diagnóstico para alicerçar ações 

com vistas à superação de dificuldades. Chama-nos atenção, entre as dificuldades relatadas, a 

falta de orientadores tanto nas escolas quanto nas universidades, comprometendo o 

estabelecimento de reações que poderiam ser bastantes salutares entre esses dois ambientes na 

consecução dos objetivos dos programas, e a exclusão dos alunos das atividades de produção 

de conhecimentos, restringindo a atuação deles a ações mecânicas de manejo, o que nega o 

princípio científico e educativo da pesquisa e reforça a dicotomia entre pensar e executar. 

Como vemos, a iniciação científica, ao assumir a pesquisa como princípio científico e 

educativo, tem-se apresentado como política de educação científica em diferentes níveis de 

ensino com resultados que são, de modo geral, satisfatórios, como atesta a literatura consultada. 
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Além disso, acreditamos que a iniciação científica nos níveis superior e médio se configura 

ainda como conjunto de práticas de letramento e, mais especificamente, de letramento 

acadêmico, conceitos que desenvolveremos no próximo capítulo, no qual trataremos dos 

Estudos de Letramento.  
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3 DOS LETRAMENTOS AOS LETRAMENTOS ACADÊMICOS: UM PERCURSO 

TEÓRICO 

 

No capítulo anterior, apresentamos características da iniciação científica e suas 

especificidades quando desenvolvida com alunos de ensino médio, o foco de nosso estudo. 

Fizemos essa exposição com base em reflexões da área da educação e da ciência e tecnologia, 

cujos estudos são mais abundantes. Entretanto, nosso propósito, como já delineado na 

introdução, é analisar a iniciação científica com alunos de ensino médio também, e 

principalmente, à luz dos estudos de letramento e dos gêneros de texto, razão pela qual, neste 

capítulo, dedicamo-nos a discutir estudos na área dos letramentos e dos letramentos 

acadêmicos. 

Nesse sentido, tomamos como base uma corrente de estudos denominada de Novos 

Estudos de Letramento ou Estudos de Letramento, alicerçada principalmente nos trabalhos de 

Street (1984, 1993, 2014), Barton e Hamilton (1998, 2000) e Gee (2008), da qual surgiu uma 

vertente teórico-metodológica, especificamente dedicada à análise de práticas de leitura e 

escrita no contexto acadêmico, denominada Letramentos Acadêmicos, que tem nos trabalhos 

de Lea e Street (1998, 2000, 2014) e Lea (2004, 2005) os principais fundamentos. 

Iniciamos nosso percurso situando o campo dos estudos sobre letramento ao qual 

aderimos, assim como seus principais conceitos, a saber: modelos de letramento, eventos e 

práticas de letramentos. Em seguida, apresentamos a perspectiva dos Letramentos Acadêmicos 

e sua visão sobre a escrita acadêmica. Por fim, buscamos relacionar estudos sobre gêneros 

textuais com os de letramento e letramento acadêmico, a fim de evidenciar o imbricamento 

entre eles, do ponto de vista dos usos linguísticos e das suas implicações formativas.  

 

3.1 Letramento(s): situando alguns conceitos 

 

Os Novos Estudos de Letramento ou simplesmente Estudos de Letramento15 surgiram 

na década de 1980 no Reino Unido, a partir do trabalho seminal de Brian Street (1984), em que 

 
15 Os dois termos são usados por pesquisadores contemporâneos no Brasil para se referir aos New 

Literacy Studies, como se convencionou chamar a vertente de estudos sobre letramento que se iniciou 

no Reino Unido na década de 1980 a partir dos trabalhos de Brian Street. Kleiman e Oliveira (2008) 

e, mais recentemente, Kleiman e Assis (2016) justificam sua preferência pelo termo Estudos de 

Letramento, por considerarem que, diferentemente do Reino Unido, onde havia a necessidade de 

estabelecer novas bases conceituais e metodológicas para as pesquisas, diferenciando-as das 

anteriores, no Brasil as pesquisas sobre letramento já surgiram sob a égide dessa corrente, razão pela 
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questiona estudos, modelos e programas de letramento vigentes até então e propõe um outro 

(daí a denominação “novos estudos”), que considera o letramento como prática social. 

A premissa básica do trabalho pioneiro de Street (1984, p. 1), a qual tomamos para nós, 

é que “[…] o que práticas e conceitos particulares de leitura e escrita são para uma dada 

sociedade depende do contexto; que eles já estão incorporados em uma ideologia e não podem 

ser isolados ou tratados como ‘neutros’ ou meramente ‘técnicos’. […]”16 (tradução nossa). 

Nesse caso, o letramento não estaria localizado na mente das pessoas como habilidades 

cognitivas nem nos textos como técnicas, mas na interação entre as pessoas como uso, como 

prática social. São esses direcionamentos que alicerçam os conceitos que autores e 

pesquisadores têm seguido para teorizar e pesquisar sobre letramento.  

No Brasil, os estudos sobre a leitura e a escrita com essas características propostas por 

Street surgiram também na década de 1980, no campo educacional, no ensino da língua escrita, 

como contraponto à noção de alfabetização, conforme destaca Soares (2010). Esses estudos 

expandiram-se durante a década de 1990 até configurar-se hoje como uma das áreas mais 

frutíferas de pesquisa no campo dos estudos da linguagem. 

O trabalho de Soares (2006), publicado nos anos 1980, permite-nos vislumbrar a 

evolução dos estudos sobre letramento e do uso do termo mais adequado para denominar tal 

fenômeno. Inicialmente, a autora usa o termo “alfabetização”, mas numa acepção mais ampla 

do que a apropriação do código linguístico, para dar conta também dos usos e das funções da 

escrita, o que nos faz remeter a Paulo Freire e seu conceito de alfabetização, este mencionado 

e compreendido pela autora como instrumento de emancipação e transformação social. Soares 

também cunha o termo “alfabetismo”, para designar esse fenômeno mais amplo do que a 

alfabetização em sentido estrito, mas não recebe grande adesão.  

Em outro trabalho, Soares (2009) apresenta a origem do termo “letramento”, empregado 

hoje no Brasil como tradução do termo inglês literacy, no trabalho de Mary Kato “No mundo 

da escrita: uma perspectiva psicolinguística”; ainda apresenta duas dimensões do letramento: 

uma individual, que se refere ao estado ou condição que assume aquela pessoa ou grupo social 

que se apropria da escrita; outra social, que se refere às práticas sociais de leitura e de escrita 

em que se envolvem os indivíduos nos mais variados contextos.  

 
qual, em nosso país, o adjetivo “novos” seria desnecessário. Já Fiad (2016) emprega o termo Novos 

Estudos de Letramento, sem dar maiores explicações sobre seu uso, de modo que acreditamos tratar-

se da escolha de uma tradução mais literal. 
16 No original: “[…] what the particular practices and concepts of reading and writing are for a given 

society depends upon the context; that they are already embedded in an ideology and cannot be 

isolated or treated as ‘neutral’ or merely ‘technical’. […]” (STREET, 1984, p. 1). 
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A partir dos anos 1990, os estudos expandiram-se ainda mais. Kleiman (1995) reúne 

estudos que seguem a vertente do letramento como prática social, investigando usos, funções e 

significados da escrita para indivíduos e grupos sociais (especialmente aqueles mais 

marginalizados), sua relação com estruturas de poder e instituições. Com a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e iniciativas como programas de formação de professores 

(Pró-Letramento, por exemplo), a temática ganhou mais corpo e diversidade nas universidades 

e também nas escolas brasileiras. A título de exemplo, no Portal de Periódicos da CAPES, há 

1.800 resultados para o termo “letramento”; no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, 

5.112 resultados para o mesmo termo; no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, 462 grupos 

contêm o termo “letramento” no nome do grupo, no nome da linha de pesquisa ou em palavra-

chave da linha de pesquisa17. Se considerássemos as variações do termo – “letramentos”, 

multiletramento”, “multiletramentos”18 – esses números seriam ainda maiores.  

Certamente, o conceito de letramento(s) pode assumir diferentes significados e nuances. 

Segundo Soares (2010), ele tem sido compreendido e estudado sob diferentes pontos de vista: 

antropológico, linguístico, psicológico e pedagógico. Neste trabalho, compreendemos 

letramento no sentido de práticas sociais de leitura e escrita e concepções sobre elas. Esses usos 

e concepções da escrita podem ser vistos, grosso modo, sob duas grandes perspectivas, ou 

modelos de letramento, que descreveremos a seguir. 

 

3.1.1 Modelos de letramento 

 

Em seu empreendimento investigativo, Street (1984, 1993, 2014) constantemente 

questiona estudos anteriores e até contemporâneos aos seus que ele avalia como identificados 

a uma concepção “autônoma” de letramento, o chamado modelo autônomo. Essa designação 

deve-se ao fato de que os defensores dessa perspectiva veem a escrita como um sistema 

autônomo de comunicação, que pode funcionar independentemente do contexto. Nesse caso, o 

letramento seria uma técnica, ou conjunto de habilidades cognitivas, que os indivíduos 

 
17 A consulta no Portal de Periódicos da CAPES, no Banco de Teses e Dissertações da CAPES e no 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq foi feita em 18/12/2019. 
18 O conceito de multiletramento(s) está associado, por um lado, a diferentes canais, códigos ou sistemas 

semióticos de comunicação e de mídia e, por outro, à crescente diversidade cultural e linguística em 

termos de globalização, migração, mudanças no mercado e multiculturalismo. De modo geral, remete 

à confluência da linguagem verbal com o visual, o auditivo, o espacial, o comportamental, defendendo 

a existência de seis tipos de significação: linguística, visual, auditiva, gestual, espacial e multimodal 

(esta última relacionando as demais) (COPE; KALANTZIS, 2000). Em decorrência disso, 

poderíamos falar de letramentos como o visual, o digital, o musical etc. 
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adquiririam e que os tornaria aptos a interagir nos mais variados contextos sociais (quaisquer 

que sejam as condições históricas e culturais de uma comunidade). Essas habilidades letradas, 

por sua vez, teriam consequências sociais e cognitivas intrínsecas, associadas ao progresso, à 

civilidade, à libertação individual, à racionalidade e à mobilidade social; ou seja, letramento 

seria sinônimo de desenvolvimento, num curso linear. 

Essa forma de pensar e praticar o letramento instaura, na visão de Street (1984), uma 

série de dicotomias entre sociedades, grupos e pessoas letradas e não letradas, o que o autor 

chama de “grande divisão”: relacionados à cultura letrada estariam o pensamento lógico e 

moderno, a escrita, a ciência e a história; relacionados à cultura  não letrada, o pensamento pré-

lógico e primitivo, a oralidade e o mito. Nesse modelo, o letramento, por si só, é a explicação 

para diferenças em termos de operações cognitivas superiores, abstratas, intelectuais; como 

corolário, significa admitir que pessoas e grupos sem letramento têm funcionamento intelectual 

inferior. 

Street (1984) critica esse modelo de letramento por entender que ele aplica e reforça 

crenças e valores das culturas letradas, para demonstrar sua superioridade em relação a culturas 

e grupos que não dominam o letramento ou usam algumas formas tidas como de menor 

prestígio. Para desconstruir as teses dos defensores do modelo autônomo, o autor defende, por 

exemplo, que as diferenças entre grupos letrados e  não letrados devem ser descritas em função 

de convenções culturais e não de desenvolvimento mental do grupo em si; que processos de 

abstração e de categorização estão presentes em sistemas linguísticos não letrados, em 

sociedades não letradas, enfim, em todos os sistemas linguísticos; que o desenvolvimento não 

depende apenas de fatores linguísticos, mas de um conjunto de condições econômicas, sociais, 

históricas e culturais e, por essas razões, deve considerar a realidade local e interagir com ela, 

o que abre possibilidades a várias vias de desenvolvimento e não apenas àquela pretendida ou 

imposta por alguns programas de alfabetização em países em desenvolvimento, como Street 

(1984, 2014) bem descreve. Assim, para falar em consequências do letramento, é preciso 

observar as regras sociais, as funções e os usos da escrita no conjunto das atividades sociais de 

determinado(s) grupo(s).  

Para dar conta do estudo do letramento relacionado a aspectos culturais e relações de 

poder, ou seja, inserido na vida social, Street (1984) propõe um modelo que ele denomina de 

ideológico. Essa denominação decorre do fato de tratar a escrita e seus usos, explicitamente, 

associados a relações de poder, valores e crenças de determinados grupos, ao contrário do 

modelo autônomo, que tenta negar ou negligenciar tal relação, o que já se traduz numa postura 

ideológica, visto que carregada de intenções. Assim, o modelo ideológico defende que o 
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letramento não possui benefícios nem consequências intrínsecas a si mesmo e, por isso, 

autônomos do contexto histórico e social; pelo contrário, seus significados dependem dos 

participantes e das instituições em que as atividades de leitura e de escrita acontecem. São 

características desse modelo: 

 

1 Ele assume que o significado do letramento depende das instituições sociais 

nas quais está inserido; 

2 o letramento só pode ser conhecido por nós em formas que já têm significado 

político e ideológico e, portanto, não pode ser útil separado desse significado 

e tratado como se fosse uma coisa ‘autônoma’; 

3 as práticas particulares de leitura e escrita que são ensinadas em qualquer 

contexto dependem de aspectos da estrutura social como a estratificação 

(como, por exemplo, lugares em que certos grupos sociais podem ser 

ensinados apenas a ler) e o papel das instituições educacionais (como no 

exemplo de Graff (1979) do Canadá do século XIX, onde elas funcionam 

como uma forma de controle social); 

4 os processos pelos quais a leitura e a escrita são aprendidas são o que 

constrói o significado deles para praticantes particulares; 

5 nós poderíamos referir mais adequadamente a ‘letramentos’ do que a algum 

‘letramento’ único; 

6 escritores que tendem a este modelo e contrários ao modelo ‘autônomo’ 

reconhecem como problemática a relação entre a análise de quaisquer 

qualidades ‘autônomas’ e isoláveis do letramento e a análise da natureza 

ideológica e política da prática de letramento. (STREET, 1984, p. 8, tradução 

nossa)19 

 

Em vez de habilidades genéricas e universais, postula-se que o letramento é situado em 

diferentes contextos sociais, com significados e propósitos específicos conforme tais contextos. 

Uma forma de letramento, por exemplo, é alçada à condição de dominante numa sociedade e 

pedagogizada devido a forças sociais e históricas e não a características linguísticas inerentes a 

ela; também razões históricas e sociais explicam por que muitos outros usos da escrita 

 
19 No original: “1 It assumes that the meaning of literacy depends upon the social institutions in which 

it is embedded; 

2 literacy can only be known to us in forms which already have political and ideological significance 

and it cannot, therefore, be helpful separated from that significance ant treated as though it were an 

‘autonomous’ thing; 

3 the particular practices of reading and writing that are taught in any context depend upon such aspects 

of social structure as stratification (such as where certain social groups may be taught only to read), 

and the role of educational institutions (such as in Graff’s (1979) example from nineteenth century 

Canada where they function as a form of social control); 

4 the processes whereby reading and writing are learnt are what construct the meaning of it for 

particular practitioners; 

5 we would probably more appropriately refer to ‘literacies’ than to any single ‘literacy’; 

6 writers who tend towards this model and away from the ‘autonomous’ model recognise (sic) as 

problematic the relationship between the analysis of any ‘autonomous’, isolable qualities of literacy 

and the analysis of the ideological and political nature of literacy practice.” (STREET, 1984, p. 8).  
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continuam (ou passam a ser) marginalizados numa sociedade. Além disso, como são muito 

diversos os contextos de uso da leitura e da escrita numa mesma cultura e em culturas diferentes, 

são variados os letramentos.  

Como decorrência disso, as consequências do letramento devem ser abordadas também 

em sua natureza situada e múltipla, o que têm feito alguns estudiosos problematizarem a relação 

que se pretende direta entre letramento e desenvolvimento social e letramento e 

desenvolvimento cognitivo. Rogers (2001) postula que a noção de desenvolvimento é uma 

construção social e ideológica e, como tal, possui diferentes significados, de modo que são 

várias as agendas e os projetos de desenvolvimento, alguns que podem utilizar instrumentos, 

como os letramentos, com diferentes propósitos. Gee (2008), nesse mesmo direcionamento, 

defende que o letramento pode ter diferentes efeitos sociais em diferentes contextos, a depender 

da forma como é pensado e praticado: pode ser instrumento de transformação social, de 

conquista e de ampliação de democracia, mas pode ser também instrumento de dominação e de 

estratificação social. Se pensarmos em campanhas de alfabetização e de letramento que países 

desenvolvidos, via organismos como Organização das Nações Unidas (ONU) e UNESCO, 

realizam em países em desenvolvimento, as culturais locais podem dialogar de diferentes 

formas com o letramento e com o projeto de desenvolvimento que pode estar subjacente a ele: 

aderir ou rejeitar totalmente ou utilizar alguns “itens” de acordo com os interesses locais. Street 

(2014), de forma mais concreta, dá exemplos de como esse desenvolvimento cognitivo e social 

está bastante atrelado às condições sociais em que o letramento está inserido. Segundo ele, para 

se conseguir um emprego, o nível de letramento é menos importante do que etnia, gênero e 

classe social, e o mesmo se pode dizer da remuneração nesses empregos20; ou seja, 

empoderamento político e financeiro nem sempre se dá (unicamente) pelo domínio da escrita. 

De modo geral, os autores concordam que as consequências que se atribuem ao letramento em 

si têm mais relação com as condições sociais em que ele se inclui. 

Isso não significa, entretanto, que o letramento, especialmente em suas formas 

dominantes, não seja ensinado. Pelo contrário, Street (1984) defende que, na escola, as 

convenções letradas devem ser ensinadas, para serem aprendidas e empregadas pelos alunos 

nos contextos apropriados, sem que isso represente, todavia, a negação das histórias (de 

letramento) individuais e dos grupos que são submetidos ao ensino da leitura e da escrita. Ao 

 
20 Na realidade brasileira, são comuns notícias que veiculam pesquisas segundo as quais questões de cor 

e gênero social são mais importantes do que nível de escolaridade (critério bastante atrelado a nível 

de letramento) no mercado de trabalho: por exemplo, homens ganham mais do que mulheres no 

exercício do mesmo cargo e com o mesmo nível de escolaridade (KOMETANI, 2017); e essa diferença 

tende a aumentar em postos de trabalho que exigem maior escolaridade (ALEMI, 2016). 
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socializar suas experiências no Oriente Médio, o autor relata que as mais bem-sucedidas são as 

que se conectam às realidades e necessidades locais, de modo a fazerem sentido na vida das 

pessoas e de sua comunidade. Desse modo, mais do que a noção dominante de 

desenvolvimento, visto como a substituição de práticas e culturas “atrasadas” por outras 

“modernas”, o foco das intervenções pedagógicas e dos estudos precisam concentrar-se nos 

letramentos que garantam participação social e empoderamento dentro dos contextos reais de 

uso da escrita (STREET, 2000). 

Essa ênfase nas características sócio-históricas das atividades de leitura e de escrita têm 

deslocado a atenção das habilidades individuais de natureza genérica, autônoma e puramente 

cognitiva, identificadas com a noção de competência numa perspectiva puramente individual e 

interna, para a noção de redes de trabalho (networks) (BARTON; HAMILTON, 1998, 2005), 

criadas na interação entre os indivíduos envolvidos nessas práticas e, mais especificamente, de 

comunidades de prática (LAVE; WENGER, 2008; WENGER, 1998, 2010; WENGER; 

MCDERMOTT; SNYDER, 2002), na perspectiva de que a participação social em redes de 

trabalho e grupos é condição fundamental para a aprendizagem.  

Essa noção de aprendizagem parte do pressuposto básico de que ela é tanto uma forma 

quanto uma consequência da participação das pessoas nessas comunidades. Por um lado, a 

aprendizagem acontece nas práticas de uma comunidade, cujos membros negociam sentidos 

nas interações em que se engajam, construindo, assim, suas experiências de vida, de modo que 

o conhecimento é socialmente construído na interação (WENGER, 1998). Por outro, a 

compreensão que se constrói sobre o mundo, mediante as experiências vivenciadas, garante o 

pertencimento e a participação de diferentes modos nessas comunidades. 

Nesse sentido, ganha destaque o conceito de prática social em comunidades, entendida, 

segundo Wenger (1998), como um fazer situado social e historicamente, em cujo engajamento 

estão implicados ação e conhecimento. Nesse fazer, as pessoas negociam significados sobre o 

mundo mediante processos de participação e reificação: respectivamente, engajamento em 

ações e interações de uma comunidade e construção de significados sobre essas experiências; e 

produção de artefatos e objetos que dão forma e “congelam” as práticas (abstrações, 

ferramentas, símbolos, textos, conceitos etc.). 

Participação e reificação são fundamentais para a construção e evolução de 

comunidades de prática. Nas palavras de Wenger, McDermott e Snyder (2002, p. 4, tradução 

nossa), “comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham uma preocupação, 

um conjunto de problemas, ou uma paixão por um tópico, e que aprofundam seu conhecimento 
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e experiência nessa área interagindo de forma contínua. […]”21. Todos nós participamos de 

várias comunidades de prática, com diferentes graus de envolvimento, e nelas desenvolvemos 

uma perspectiva única sobre um tópico, uma prática ou conhecimento comum e ainda formas 

estabilizadas de interação e senso compartilhado de identidade, que nos possibilitam construir 

sentidos e conhecimento sobre o mundo. 

Apesar da variedade de comunidades de prática, elas se estruturam na combinação de 

três elementos fundamentais, conforme Wenger, McDermott e Snyder (2002) e Wenger (1998): 

engajamento mútuo num domínio de conhecimento (terreno comum de assuntos, tópicos e 

propósitos) que compõe a identidade do campo no qual as pessoas interagem; empreendimento 

conjunto das pessoas envolvidas nesse domínio, que compreende as relações interpessoais 

(interação e comprometimento mútuo) que culminam no senso de pertencimento e nas formas 

de aprendizado conjunto sobre a prática; e repertório compartilhado, que consiste no 

estabelecimento de um conhecimento comum e de uma gama de recursos a ser assumido pelos 

membros, com vistas ao trabalho conjunto. 

Desse modo, a aprendizagem é uma questão de engajamento, negociação e 

desenvolvimento de um repertório compartilhado, que envolve pertencimento, participação em 

práticas, construção de significados e formação de identidade, esta entendida, na perspectiva de 

Wenger (1998), como relação mútua entre o individual e o social,  mediante as experiências, as 

posições e as trajetórias dos membros nas comunidades de prática. As diferentes trajetórias, por 

exemplo, ensejam diferentes perspectivas de participação e reificação e, por conseguinte, 

diferentes experiências de aprendizagem e identidades nas relações entre os indivíduos: 

variados graus de pertencimento (engajamento, imaginação e alinhamento) e de envolvimento 

de pessoas (marginalidade, perifericidade e participação central e plena), que podem combinar-

se de múltiplas maneiras22. 

No caso do presente estudo, que analisa práticas de letramento acadêmico na iniciação 

científica de alunos de ensino médio, portanto, em estágio bastante incipiente, o conceito de 

participação periférica legitimada (legitimate peripheral participation) (LAVE; WENGER, 

2008) pode ajudar a explicar a relação entre iniciantes (alunos de iniciação científica) e 

veteranos (orientadores) em comunidades de prática e o modo como aqueles se movem rumo à 

participação plena, haja vista que procura caracterizar a aprendizagem a partir da participação 

 
21 No original: “communities of practice are groups of people who share a concern, a set of problems, 

or a passion about a topic, and who deep their knowledge and expertise in this area by interacting on 

an ongoing basis. […]” (WENGER, MCDERMOTT; SNYDER, 2002, p. 4). 
22 Uma explicação detalhada desses diferentes tipos de pertencimento pode ser encontrada em Wenger 

(1998).  
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e da transformação da identidade das pessoas mediante suas experiências no fazer da 

comunidade de prática. A participação periférica legitimada significa, pois, uma filiação inicial 

e parcial que, por um lado, garante aos iniciantes o engajamento nas práticas e na cultura de 

determinada comunidade, que pode refletir-se (ou não) numa forma de envolvimento crescente, 

e, por outro, requer menor intensidade de participação (menos responsabilidades perante as 

atividades, menor custo dos erros, menor pressão por produção) e ainda supervisão próxima e 

assistência especial. A forma como o acesso legitimado é assegurado aos aprendizes depende 

das características e das relações de cada comunidade de prática. 

Como as práticas de linguagem são fundamentais na realização das atividades humanas, 

são também essenciais para a participação em comunidades de prática. Conforme afirma 

Tusting (2005, p. 41, tradução nossa), “[...] os entendimentos dos processos por meio dos quais 

as comunidades de prática são constituídas e mantidas exigem atenção ao papel da linguagem 

nesses processos. […]”23. Assim, a linguagem é central para a negociação de significados 

resultantes dos processos de participação e reificação, mediados por textos, discursos e gêneros 

que contribuem decisivamente para a construção de um repertório e empreendimento comuns 

e de um engajamento mútuo. A depender das atividades e das características da comunidade de 

prática, compreender a escrita e seu valor para os grupos e as relações sociais em que tomam 

parte são essenciais para o engajamento em diversas atividades e, do ponto de vista do analista, 

para a compreensão do letramento como prática social situada em determinados contextos. 

Como corolário, a aprendizagem que visa à participação legítima em uma comunidade de 

prática envolve a compreensão de suas formas características de falar e/ou de escrever; ou seja, 

a linguagem é potencialmente decisiva para o engajamento e a participação de iniciantes em 

comunidades de prática, dentre elas as acadêmicas de diferentes áreas do conhecimento. 

Essa noção, a nosso ver, reforça o caráter ideológico e situado dos usos da escrita e de 

como os indivíduos e as instituições agem para construir, pela interação, conhecimentos, 

identidades, convenções e, consequentemente, formas de participação nas atividades sociais. 

Com isso, não se nega que há habilidades técnicas e aspectos cognitivos que estão envolvidos 

nos processos de leitura e de escrita, mas que eles são construídos e mobilizados em função das 

situações específicas de uso da escrita em determinados grupos. 

Enfim, com o modelo ideológico, Street inaugura justamente os (Novos) Estudos de 

Letramento, que surgem e se desenvolvem, graças à colaboração de muitos autores, como uma 

 
23 No original: “[…] understandings of the processes by means of which communities of practice are 

constituted and maintained require attention to the role of language within these processes. […]” 

(TUSTING, 2005, p. 41) 
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abordagem teórico-metodológica da escrita que reúne contribuições de vários campos de estudo 

– Antropologia, Linguística, Psicologia, Filosofia, Estudos Culturais – e se dedica a uma 

abordagem sociocultural da linguagem e do letramento, inseridos nas dimensões cognitiva, 

social, interacional, cultural, política, econômica, moral, institucional e histórica dos usos da 

leitura e da escrita (GEE, 2008). É essa perspectiva ideológica que alicerça nossas 

considerações e nossas análises acerca de nosso objeto de estudo. 

 

3.1.2 Eventos e práticas de letramento 

 

Os letramentos, como formas de usar a leitura e escrita, compreendem valores, intenções 

e significados de seus participantes. Esses aspectos são tão diversos quanto o são as formas de 

letramento, mas são apenas parcialmente observáveis nas situações singulares de leitura e de 

escrita, consideradas em seu aspecto físico. Surge, desse modo, a diferença entre dois conceitos 

fundamentais dos estudos sobre letramentos: eventos e práticas de letramento. 

O conceito de evento de letramento surgiu no trabalho de Heath (1982, p. 50), para 

designar as “[…] ocasiões em que a linguagem escrita é parte integrante da natureza das 

interações dos participantes e seus processos e estratégias interpretativas. […]”24 (tradução 

nossa). Trata-se de uma situação comunicativa singular, realizada por participantes num 

determinado contexto físico e mediada por um texto escrito (KLEIMAN; ASSIS, 2016), isto é, 

um episódio em que o letramento cumpre algum papel, o que engloba a situação de interação, 

o material escrito e as interações verbais em torno desse material escrito (MARINHO, 2010b). 

Por envolver dimensões que são observáveis nas situações de uso da escrita, constitui a unidade 

mais básica para captá-las e entendê-las. São exemplos de eventos de letramento: pegar um 

ônibus; ler uma revista; no caso da iniciação científica, participar de uma reunião de iniciação 

científica com o(a) orientador(a), apresentar um trabalho acadêmico, escrever um artigo 

científico ou um fichamento, inscrever-se para um evento acadêmico. 

Street (2000, 2001), embora reconheça a importância desse conceito, faz ressalvas a ele, 

por julgá-lo muito descritivo e, por isso, não apreender os significados da leitura e da escrita. 

Por isso, cunha o termo “práticas de letramento”, para nomear esses eventos articulados às 

concepções sobre eles. Nas palavras de Street (2000, p. 21, grifo do autor, tradução nossa)25: 

 
24 No original: “[…] occasions in which written language is integral to the nature of participations’ 

interactions and their interpretative processes and strategies. […]” (HEATH, 1982, p. 50).  
25 No original: “[…] The concept of ‘literacy practices’ does, I think, attempt to handle the events and 

the patterns of activity around literacy but to link them to something broader of a cultural and social 

 



69 

 

O conceito de ‘práticas de letramento’ tenta, eu acho, lidar com os eventos e 

os padrões de atividade em torno do letramento, mas para vinculá-los a algo 

mais amplo de tipo cultural e social. E parte dessa ampliação envolve observar 

o fato de que, em um evento de letramento, trazemos para ele conceitos, 

modelos sociais sobre o que é a natureza dessa prática e aquilo que a faz 

funcionar e lhe dá sentido. 

 

Os eventos de letramento são guiados, moldados e (re)configurados por valores, 

crenças, ideologias, modelos sociais, identidades e atitudes. Assim, as práticas dão conta dos 

significados que os participantes constroem para os eventos, a partir do contexto cultural e 

institucional em que estão situadas a leitura e a escrita. Trata-se, portanto, de conceitos 

intimamente relacionados. 

A fim de diferenciar os eventos das práticas de letramento, Hamilton (2000) apresenta 

os elementos constitutivos de cada um. Os eventos seriam constituídos por elementos visíveis 

e observáveis nas ocasiões de uso da leitura e da escrita: os participantes que interagem com a 

escrita; o cenário, ou ambiente físico, em que essa interação ocorre; os artefatos, ferramentas e 

acessórios de natureza textual ou não, que estão envolvidos na interação; e as atividades, ou 

ações, realizadas pelos participantes no referido evento. Já as práticas, por elementos não 

visíveis, mas inferíveis a partir dos eventos: participantes ocultos (pessoas ou grupos) 

envolvidos nas relações sociais de produção, circulação, recepção e regulação da escrita; o 

domínio em que o evento acontece e constrói seu sentido e propósito; recursos não materiais 

que se podem depreender dos eventos, como conhecimentos, concepções, sentimentos, valores; 

as rotinas e regras que regulam e legitimam as ações, assim como definem os critérios de 

participação e de apropriação de conhecimentos nessas ações. 

As práticas, desse modo, representam o conjunto de eventos conformados a certos 

padrões sociais cujos significados são reconhecidos pelos participantes. Retomando o exemplo 

da iniciação científica, a observação dos eventos de letramento acima descritos não pode 

resultar numa interpretação apenas à luz da aquisição de habilidades técnicas, mas também em 

termos de valores, concepções e comportamentos que são mobilizados nessas práticas e as 

moldam, do que é valorizado na cultura acadêmica e/ou em determinada disciplina/área do 

conhecimento e de como os participantes interagem com esses aspectos. Como o interesse 

maior dos estudos está nos usos e nos significados que são atribuídos à leitura e à escrita, os 

 
kind. And part of that broadening involves attending to the fact that in a literacy event we have brought 

to it concepts, social models regarding what the nature of this practice is and that make it work and 

give it meaning. […]” (STREET, 2000, p. 21, grifo do autor). 
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quais podem ser apenas inferidos, a observação dos eventos de letramento visa a conceituar as 

práticas de letramento em que se envolvem as pessoas. Ou seja, “[…] para compreender os 

significados desses eventos, alçando-os à categoria de práticas de letramento, é necessário situá-

los no contexto sócio-histórico das práticas culturais e das instituições que os produzem assim 

como confrontá-los com as relações de poder.” (MARINHO, 2010b, p. 80).  

Barton e Hamilton (2000, p. 8), visando a conceituar os eventos e principalmente as 

práticas de letramento, apontam que: 

 

• O letramento é melhor compreendido como um conjunto de práticas 

sociais; estas podem ser inferidas de eventos que são mediados por textos 

escritos. 

• Existem diferentes letramentos associados a diferentes domínios da vida. 

• As práticas de letramento são moldadas por instituições sociais e relações 

de poder, e alguns letramentos são mais dominantes, visíveis e influentes 

do que outros. 

• As práticas de letramento são intencionais e inseridas em objetivos sociais 

e práticas culturais mais amplas. 

• O letramento é historicamente situado. 

• As práticas de letramento mudam, e as novas são frequentemente 

adquiridas através de processos de aprendizagem informal e de atribuição 

de sentido.26 (grifo dos autores, tradução nossa). 

 

Temos, nesse trecho, uma síntese do entendimento do letramento como prática social. 

O primeiro ponto reafirma a necessidade de se observarem os eventos de letramento, 

relacionados a atividades mediadas pela leitura e/ou pela escrita, para se inferir sobre as 

práticas. O segundo assinala para diferenças dos eventos e práticas de letramento mediante 

contextos, domínios da vida e sistemas, de modo que, como as pessoas interagem em situações 

comunicativas variadas e com diferentes propósitos, existem diferentes formas de uso da escrita 

(letramentos) associados a elas. O terceiro aponta que cada um desses domínios possui práticas 

que obedecem a certas regularidades e configurações, que definem normas, valores e papéis 

sociais dos participantes, assim como estão ligados a instituições mais ou menos influentes 

socialmente, o que pode definir um letramento como dominante ou vernacular. O quarto retoma 

 
26 No original: “• Literacy is best understood as a set of social practices; these can be inferred from 

events which are mediated by written texts. 

• There are different literacies associated with different domains of life.  

• Literacy practices are patterned by social institutions and power relationship, and some literacies 

are more dominant, visible and influential than others. 

• Literacy practices are purposeful and embedded in broader social goals and cultural practices. 

• Literacy is historically situated. 

• Literacy practices change and new ones are frequently acquired through processes of informal 

learning and sense making.” (BARTON; HAMILTON, 2000, p. 8, grifo dos autores). 
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a ideia já exposta aqui de que a leitura e a escrita estão associadas a contextos e motivações; ou 

seja, os textos não podem ser estudados fora de sua significação social, pois são regulados 

socialmente, o que representa uma mudança de foco do estudo das habilidades para os usos 

sociais da escrita. O quinto defende que as práticas de letramento, apesar de institucionalizadas, 

não estão dadas como um a priori; pela sua natureza social e histórica, elas são fluidas, 

mutáveis, culturalmente (re)construídas nas interações linguageiras, mas por vezes 

permanentes, resistentes a mudanças, enfim, dinâmicas. O sexto e último ponto focaliza o 

processo interativo de aprendizagem das (novas) práticas de letramento, o qual se dá como 

internalização de processos sociais, à medida que o participante as vivencia e constrói 

entendimentos sobre elas. 

Ao concebermos o letramento como prática social, defendemos que tais práticas são 

situadas, já que os domínios de uso da escrita são os mais diversos. Isso não quer dizer que 

algumas dessas habilidades não possam ser adaptadas ou mesmo transpostas a outros, mas 

possibilita afirmar que letramentos adquiridos em domínios diferentes podem ser distintos e 

mobilizarem conhecimentos muito diversos de outros. Falamos, então, de letramentos múltiplos 

e plurais (BARTON; HAMILTON, 2000; GEE, 2008; STREET, 1984, 2000), porque as 

práticas, as convenções, os valores, as instituições, os papéis sociais dos participantes e os textos 

funcionam de modo específico em cada domínio. Como exemplos, podemos mencionar o 

letramento acadêmico, o literário, o escolar, o religioso, o profissional, o comercial, para nos 

restringirmos a algumas formas, cada uma com suas convenções particulares e seus contextos 

apropriados de uso, desconstruindo a ideia de habilidades de escrita neutras e universais.   

Em nosso trabalho, dedicamo-nos à observação de eventos de letramento para 

interpretar práticas letradas no domínio acadêmico, razão pela qual, na próxima seção deste 

capítulo, dedicamo-nos a abordar o(s) letramento(s) acadêmico(s). 

 

3.2 A abordagem dos Letramentos Acadêmicos 

 

De início, cumpre-nos justificar a opção pelo termo “letramento acadêmico” para 

referir-se às práticas de leitura e produção textual na iniciação científica de alunos de ensino 

médio. Reconhecemos que a escolha do termo pode causar controvérsia, já que o adjetivo 

“acadêmico” restringiria seu alcance ao contexto da academia, logo, do ensino superior, de tal 

sorte que para a educação básica caberia outro termo: alfabetização científica ou letramento 

científico. Entretanto, Lea e Street (2014, p. 477) afirmam que, “embora o termo ‘letramentos 

acadêmicos’ tenha sido originalmente desenvolvido visando ao estudo de letramentos em nível 
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superior, o conceito também se aplica ao período da pré-escola ao ensino médio […]”. Também 

Carvalho (2014, p. 14) defende a “[…] visão da literacia [letramento] académica como uma 

questão que não pode ser circunscrita ao ensino superior, tem antes de ser perspetivada ao longo 

de todo o percurso escolar do aluno […]”. Nesse sentido caminham as reflexões de Príncipe 

(2016, 2017) e Giorgi e Almeida (2018), que, ao estudarem, respectivamente, a produção de 

monografia por alunos de ensino médio integrado à educação profissional e de resumo 

científico por alunos também de nível médio participantes de iniciação científica, consideram-

nas como práticas de letramento acadêmico.  

Além disso, quando empregada especificamente para referir-se à educação básica, a 

denominação de “letramento científico” diz respeito ao entendimento público da ciência para a 

formação do aluno como cidadão e trabalhador, a partir da vivência com conceitos e textos de 

divulgação científica (AULER, 2003; AYALA, 1996; CUNHA, 2017; SANTOS, 2007; 

SILVA; GUIMARÃES; MEDEIROS, 2018). Nesse sentido, parece semelhante ao de 

“alfabetização científica” na acepção de Chassot (2003, 2010), atinente à capacidade de 

compreensão/leitura do mundo por um prisma científico, conforme apresentamos na 

Introdução. Evidentemente, a iniciação científica e todas as ações de ensino no contexto da 

educação formal, em qualquer nível, aludem à função de propiciar compreensão de 

fundamentos científicos e seus usos sociais. O objetivo da nossa investigação no contexto aqui 

estudado, contudo, vai além do contato dos alunos com textos de divulgação científica para 

compreensão de conceitos científicos e suas implicações sociais: busca abordar a vivência com 

a literatura especializada, com gêneros e outros conhecimentos relativos ao fazer de 

determinada comunidade de prática, com vistas à (re)construção de conhecimentos e à 

(re)elaboração própria.  

Ademais, há na literatura certa variação conceitual do termo “letramento científico” 

(LAUGKSCH, 2000), também empregado para remeter ao contexto da educação superior 

(BROSSARD; SHANAHAN, 2006; MAGALHÃES; CRISTOVÃO, 2018; MILLER, 1983; 

MOTTA-ROTH, 2011). Do mesmo modo, termos conexos como “letramento acadêmico-

científico” não são empregados necessariamente como uma complementação entre o letramento 

acadêmico (próprio da universidade) e o letramento científico (próprio do ensino médio), como 

atestam estudos como o de Fuza (2015), que utiliza a denominação “letramento acadêmico-

científico” para referir-se ao contexto da educação superior, talvez até reconhecendo a flutuação 

terminológica entre os adjetivos e, consequentemente, a dificuldade de optar por um deles. 

Portanto, as características das práticas de letramento que investigamos e nossa adesão a certa 
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abordagem dos Estudos de Letramento levam-nos a adotar denominação “letramento(s) 

acadêmico(s)”. 

Corroborada essa escolha, esclarecemos três sentidos em que a expressão “letramento(s) 

acadêmico(s)” é comumente utilizada na literatura especializada no tema: (1) como capacidade 

individual de ler e produzir textos e participar da cultura acadêmica; (2) como uma forma de 

letramento, que congrega um vasto conjunto de eventos e práticas que têm lugar num domínio 

específico, o acadêmico; (3) como abordagem teórico-metodológica e campo de investigação 

da escrita acadêmica, quando geralmente é grafada com letras iniciais maiúsculas, como consta 

no título desta seção. No nosso trabalho, e mais especificamente neste capítulo, utilizamos o 

termo principalmente nas duas últimas acepções, já que apresentamos características das 

práticas letradas acadêmicas conforme a abordagem dos Letramentos Acadêmicos, que tem nos 

trabalhos de Lea e Street (1998, 2000, 2014) e Lea (2004, 2005) suas bases fundamentais. 

Em trabalho inaugural dessa vertente de estudos, Lea e Street (1998, Não paginado) 

assim nos apresentam a definição de letramento acadêmico: 

 

Aprender no ensino superior envolve a adaptação a novas formas de 

conhecimento: novas formas de compreensão, interpretação e organização do 

conhecimento. Práticas de letramento acadêmico – leitura e escrita dentro de 

disciplinas – constituem processos centrais através dos quais os alunos 

aprendem novos assuntos e desenvolvem seus conhecimentos sobre novas 

áreas de estudo. Uma abordagem prática para o letramento leva em conta o 

componente cultural e contextual das práticas de escrita e leitura, e isso, por 

sua vez, tem implicações importantes para a compreensão da aprendizagem 

dos alunos27 (tradução nossa). 

 

Nesse trecho, os autores defendem a necessidade de compreender os usos da escrita no 

âmbito acadêmico como situados, em dois sentidos: de um lado, por estabelecer-se num 

domínio particular de funcionamento da linguagem, com suas regras, gêneros, temas e 

participantes; de outro, por entender que esses conhecimentos são ainda mais específicos, pois 

cada área do conhecimento (disciplina) tem suas próprias “regras de jogo”, por isso falarem 

mais apropriadamente em letramentos acadêmicos. Assim, as práticas letradas acadêmicas 

caracterizam-se por demandarem novos conhecimentos quanto a assuntos, mas também quanto 

 
27 No original: “Learning in higher education involves adapting to new ways of knowing: new ways of 

understanding, interpreting and organizing knowledge. Academic literacy practices – reading and 

writing within disciplines – constitute central processes through which students learn new subjects 

and develop their knowledge about new areas of study. A practices approach to literacy takes account 

of the cultural and contextual component of writing and reading practices, and this in turn has 

important implications for an understanding of student learning.” (LEA; STREET, 1998, Não 

paginado). 
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ao entendimento de questões culturais que permeiam a escrita e a leitura nas diferentes 

disciplinas.  

Desse modo, já depreendemos que as especificidades do letramento acadêmico não 

residem apenas na natureza dos conteúdos que são ensinados em uma área do conhecimento, 

mas também na forma de produzi-los, organizá-los e divulgá-los, o que se faz por meio da 

linguagem e especialmente pela escrita, que detém grande prestígio nesse ambiente. Segundo 

Kleiman e Assis (2016), a integração de pessoas nesse domínio demanda a apreensão e a 

mobilização de conhecimentos das suas práticas e do seu funcionamento, assim como dos seus 

gêneros, modos de agir e conceitos.  

A escrita acadêmica tem recebido diferentes tratamentos nas situações de ensino e 

aprendizagem e também de pesquisa. A esse respeito, Lea e Street (1998, 2014) definem três 

abordagens (modelos) da escrita acadêmica, que eles denominam de modelo de habilidades de 

estudo, modelo de socialização acadêmica e modelo dos letramentos acadêmicos28. A cada um 

deles subjazem diferentes concepções sobre escrita, texto e aprendizagem. 

O modelo de habilidades de estudo, de acordo com os autores, entende a escrita como 

um conjunto de habilidades individuais e cognitivas gerais, as quais podem ser empregadas na 

leitura e na escrita de qualquer texto acadêmico, em qualquer área de conhecimento. A escrita, 

desse modo, é concebida como autônoma, sem relação com as diferentes situações 

comunicativas, já que se reduz a técnicas que são ensinadas, aprendidas e podem ser 

diretamente transferíveis de um contexto para outro dentro das diferentes práticas letradas 

acadêmicas, o que desconsidera completamente as especificidades das disciplinas quanto a suas 

formas de produzir e divulgar conhecimento. Como o foco dessa perspectiva está em 

habilidades que possam ser genéricas e empregáveis todos os contextos, ganham destaque os 

elementos gramaticais da superfície linguística, no nível da palavra e da sentença, e seu ensino, 

numa clara concepção de escrita como forma linguística, cuja aprendizagem se daria pelo treino 

desses aspectos. Fica evidente a filiação dessa abordagem ao modelo autônomo, pois trata o 

letramento em si mesmo, negando as especificidades de seus usos e significados. 

O modelo de socialização acadêmica, ainda segundo Lea e Street (1998, 2014), amplia 

o foco das habilidades formais da língua para as convenções da escrita de áreas do 

conhecimento, de modo que concebe a escrita imersa (situada) em comunidades disciplinares. 

A partir do princípio de que áreas do conhecimento diferentes utilizam gêneros e discursos 

 
28 Baynham (2000) apresenta três perspectivas de teorização da escrita acadêmica bastante semelhantes 

às de Lea e Street (1998): abordagem baseada em habilidades, abordagem baseada no texto e 

abordagem baseada na prática. 
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diferentes para construir conhecimento, esse modelo visa a promover a aculturação dos 

estudantes para apreenderem os modos de falar, pensar, escrever e interagir, além de termos 

ligados a dada disciplina – em outras palavras, para apreenderem a cultura acadêmica, tida nesse 

caso como relativamente homogênea. O foco do ensino está nos gêneros específicos de uma 

determinada área, como modelos padronizados, cujo domínio e reprodução garantem, para essa 

perspectiva, o pertencimento e a participação do aluno como membro bem-sucedido de 

determinada área. Subjaz a essa compreensão a escrita como o seguimento de modelos textuais, 

deixando de examinar convenientemente, por um lado, as relações de poder que permeiam o 

campo e os usos da escrita acadêmica e, por outro, as variações dentro de uma mesma disciplina.   

Mediante o entendimento de que habilidades formais e modelos textuais não explicam 

completamente a complexidade das práticas letradas acadêmicas nem que seu domínio é, por si 

só, suficiente para garantir a participação dos alunos nesses contextos de interação, Lea e Street 

(1998, 2014) propõem o modelo dos Letramentos Acadêmicos. Segundo Russell et al (2009), 

essa vertente surgiu também como contraponto a crenças de professores universitários de que 

os alunos deveriam chegar à universidade conhecendo as convenções e habilidades de leitura e 

escrita que seriam ali exigidas, ignorando que a chamada escrita acadêmica requer 

conhecimentos muitos deles diferentes daqueles que geralmente são ensinados nos níveis 

anteriores de ensino, posto que está calcada em contextos e disciplinas particulares, com suas 

identidades, normas institucionais e autoridade. 

Nas palavras de Lea e Street (1998, Não paginado), a abordagem dos Letramentos 

Acadêmicos: 

 

[…] vê os letramentos como práticas sociais, da maneira que sugerimos. Vê a 

escrita e o aprendizado dos alunos como questões em nível de epistemologia 

e de identidades em vez de habilidade ou socialização. Uma abordagem dos 

letramentos acadêmicos vê as instituições nas quais as práticas acadêmicas 

ocorrem como constituídas em (e como locais de) discurso e poder. Ela vê as 

exigências de letramento do currículo como envolvendo uma variedade de 

práticas comunicativas, incluindo gêneros, campos e disciplinas. Do ponto de 

vista do aluno, uma característica dominante das práticas acadêmicas de 

letramento é o requisito de mudar as práticas entre um cenário e outro, 

implantar um repertório de práticas linguísticas apropriadas para cada cenário 

e lidar com os significados e identidades sociais que cada um evoca. Essa 

ênfase nas identidades e nos significados sociais chama a atenção para 

conflitos afetivos e ideológicos profundos na mudança e no uso do repertório 

linguístico. […]29 (tradução nossa) 

 
29 No original: “[…] sees literacies as social practices, in the way we have suggested. It views student 

writing and learning as issues at the level of epistemology and identities rather than skill or 

socialization. An academic literacies approach views the institutions in which academic practices take 
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Essa terceira abordagem está filiada ao modelo ideológico de letramento, por considerá-

lo como prática social. Isso significa compreender a escrita inclusa em um contexto social e 

histórico, o que traz implicações teórico-metodológicas importantes, haja vista a necessidade 

de englobar elementos (para) além do texto, ou inferíveis a partir dele – autoridade, identidades, 

relações institucionais –, combinando-os. Além disso, chama a atenção para a variedade de 

letramentos acadêmicos, mediante as variações epistemológicas entre as disciplinas, e a 

necessidade de os alunos, num mesmo curso, muitas vezes terem de transitar entre elas, 

construindo concepções e identidades e compreendendo o funcionamento e a lógica de cada 

uma. Se tomarmos como exemplo uma licenciatura como Letras, o currículo exige do aluno 

lidar com pelo menos três disciplinas diferentes: Linguística, Literatura e Educação, mais as 

nuances de cada uma delas.  

Sendo assim, essa terceira abordagem não nega completamente as anteriores, mas as 

incorpora e, ao mesmo tempo, supera-as, pois integra as habilidades técnicas e os modelos 

textuais à dimensão das práticas sociais. Inclusive, a abordagem dos Letramentos Acadêmicos 

assemelha-se à de socialização acadêmica quando leva em conta a relação entre epistemologia 

e escrita, mas diferencia-se por considerar essa relação como mais complexa, situada, a 

compreender também questões de identidade e interação entre as pessoas (LEA; STREET, 

2014), além de diferenças dentro das próprias disciplinas e em cada contexto de aprendizagem, 

nas relações que se estabelecem entre professor e aluno em diferentes níveis de ensino. 

Desse modo, defende-se uma concepção de escrita como prática social. Nesse caso, há 

que se levar em conta a materialidade que é o texto, como mediador e balizador do evento de 

letramento, mas também as configurações das práticas letradas histórica e culturalmente 

construídas nas interações, que definem as normas institucionais, os participantes e seus papéis 

e, por conseguinte, atuam na definição da forma e da função que assume(m) o(s) texto(s) nessas 

práticas. Para analisar as práticas de leitura e escrita acadêmica de estudantes, que é o nosso 

foco de estudo, é preciso levar em conta aspectos do contexto institucional, relativos a 

epistemologia e cultura, além de entender a concepção de estudantes, orientadores e da 

 
place as constituted in, and as sites of, discourse and power. It sees the literacy demands of the 

curriculum as involving a variety of communicative practices, including genres, fields and disciplines. 

From the student point of view a dominant feature of academic literacy practices is the requirement 

to switch practices between one setting and another, to deploy a repertoire of linguistic practices 

appropriate to each setting, and to handle the social meanings and identities that each evokes. This 

emphasis on identities and social meanings draws attention to deep affective and ideological conflicts 

in such switching and use of the linguistic repertoire. […]” (LEA; STREET, 1998, Não paginado). 
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instituição sobre tais práticas (JONES; TURNER; STREET, 1999). São todos esses elementos 

que constroem as práticas letradas acadêmicas e devem ser apropriados pelos estudantes para 

garantirem sua participação e pertencimento nesse ambiente. Temos, assim, uma relação de 

simbiose entre textos e práticas. 

Apesar de ampliar o escopo das investigações da escrita acadêmica, os Letramentos 

Acadêmicos têm-se dedicado mais à investigação teórica do que à oferta de um modelo 

pedagógico alternativo aos dois anteriores. A nosso ver, essa dificuldade de elaborar uma 

abordagem didática para a escrita acadêmica pode estar associada, em parte, a sua característica 

de destacar as particularidades das práticas letradas acadêmicas em função não só de 

características epistemológicas predominantes numa determinada área do conhecimento, mas 

de perspectivas mais especificamente relacionadas aos participantes, suas histórias de 

letramento, as formas como eles constroem sentido para as situações e definem seu percurso de 

aprendizagem. Ao mesmo tempo, porém, essas particularidades sofrem coerções de normas 

institucionais, o que torna essa relação entre subjetividades e institucionalidades ainda mais 

complexa e as interações entre os indivíduos, mais matizadas.  

Por essa razão, Lea e Street (2014) defendem que o foco da aprendizagem esteja no 

poder e nas ideologias que garantam agenciamento através da linguagem escrita. Essa 

abordagem, tanto na investigação das práticas de escrita quanto no processo de ensino e 

aprendizagem, tira o foco do déficit de aprendizagem para tematizar a variedade e a 

especificidade das práticas institucionais e suas questões epistemológicas. Assim, em vez de 

averiguar simplesmente nível de letramento ou influência do letramento, as pesquisas nesse 

campo devem procurar compreender, segundo Lea e Street (1998), o processo de apropriação 

da escrita pelo aluno e de integração dele no ambiente e no fazer acadêmico, mediante o que 

constitui o conhecimento válido para um contexto disciplinar específico e as relações de poder 

e identidades que se constroem neles.  

É importante ter em mente esses aspectos contextuais, porque são eles (interesses, 

valores, regras institucionais) que moldam os textos e constroem a identidade dos indivíduos 

como pertencentes a determinado campo de conhecimento. Nessa perspectiva, Ivanič (1998) 

estuda a construção de identidade de estudantes universitários de três áreas do conhecimento 

(sociologia, literatura e estudos culturais e ciências naturais) e de diferentes origens sociais. Ela 

identifica, em textos escritos e depoimentos produzidos por alunos universitários, variações 

entre as disciplinas no que diz respeito a diferentes formas de produzir conhecimento, diferentes 

objetos de estudo, valores, crenças e práticas, variação nos gêneros de texto, nos dados, na 

relação entre teoria e dados, na função da teoria para a argumentação. Aponta ainda que essas 
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características não são fixas dentro da mesma disciplina – já que professores diferentes podem 

orientar os alunos segundo normas diferentes e atribuir a seus textos avaliações e escores 

diferentes –, nem mesmo entre representantes de grupos distintos, visto que possuem valores e 

histórias de letramento particulares. A partir dessas constatações, a autora chega à conclusão de 

que as especificidades de cada campo do conhecimento têm implicações importantes sobre a 

identidade dos escritores e sua aprendizagem sobre o que é e como produzir e divulgar 

conhecimento, sobre o que é fazer ciência em determinada disciplina.  

Assim, são muitos os conhecimentos que podem ser tematizados nas pesquisas e nas 

abordagens didáticas sobre a escrita acadêmica. Esses conhecimentos e abordagens, todavia, 

não são excludentes e podem ser complementares, aplicados juntos. É inegável a semelhança 

entre os modelos da socialização acadêmica e dos Letramentos Acadêmicos, por tratarem a 

escrita de modo situado, relacionada a aspectos disciplinares, epistemológicos e de identidade. 

Em nosso trabalho, também nos valemos das contribuições dessas duas abordagens, integrando 

o modelo da socialização ao dos Letramentos Acadêmicos, já que os textos, como exemplares 

de gêneros, são estudados como práticas sociais. 

 

3.3 Os gêneros textuais nas práticas letradas acadêmicas 

 

Como temos exposto, e na esteira das reflexões de Oliveira (2010), os letramentos são 

mediados por textos que materializam gêneros, estes relacionados a sistemas de atividades em 

que se inserem as pessoas. Esses sistemas, por sua vez, são gerados nas instituições e domínios 

sociais que determinam e (re)configuram os diferentes letramentos nos quais as pessoas se 

engajam nas variadas situações de interação verbal. Assim, como defendem Lillis e Scott 

(2007), as práticas relacionam as atividades de leitura e de escrita com as estruturas sociais em 

que elas estão inseridas e que elas ajudam a construir, ou seja, os textos não existem isolados 

das práticas.  

Em termos mais precisos, essa relação nos remete a diferentes ramos dos estudos dos 

gêneros textuais, relacionando-os com os estudos de letramento. Referimo-nos ao conceito de 

gêneros, na perspectiva de recursos das práticas letradas que são postos em funcionamento em 

domínios e situações específicos; ao de conjunto e de sistema de gêneros, quanto ao papel 

desses gêneros na construção de atividades e rotinas que estruturam a vida social; e à abordagem 

didática do ensino implícito dos gêneros, alicerçado no uso efetivo da linguagem. 
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Para Bakhtin (2016), todos os campos da atividade humana estão relacionados ao uso 

da língua de tal sorte que para cada um deles existe uma forma diferente de enunciado30 (oral 

ou escrito) que, embora único como acontecimento, possui certas características quanto ao 

conteúdo, ao estilo e principalmente à composicionalidade, que refletem a especificidade e a 

finalidade de cada campo. Esses conjuntos de enunciados com essa relativa estabilidade são 

chamados de “gêneros do discurso”31, cuja heterogeneidade é tão grande quanto o são as 

atividades humanas. Nessa perspectiva, dominá-los significa não apenas conhecer uma forma 

de composição textual, mas também um instrumento de ação social em dada prática de interação 

humana, uma vez que se assimila e utiliza a língua por meio dos enunciados pertencentes a 

gêneros das mais diversas esferas. Em outras palavras, quanto mais se domina um gênero, com 

mais desenvoltura acontece a participação do indivíduo na situação comunicativa em que toma 

parte (BAKHTIN, 2016). 

Assim, cada campo tem sua função específica, suas condições de comunicação e gera 

determinados gêneros. No domínio acadêmico, circulam diferentes gêneros, com distintas 

funções, a depender das especificidades das disciplinas e do curso em si. Alguns autores 

(MARINHO, 2010a; MOTTA-ROTH, 1999; SOUZA; BASSSETO, 2014) denominam os 

gêneros desse domínio como acadêmicos32, por serem produzidos e circularem no contexto 

 
30 Tomamos a expressão principalmente em seu sentido macro, na acepção de texto. 
31 Nós aderimos à visão de conjunto de Bakhtin acerca da noção de gêneros do discurso, mas fazemos 

algumas adequações terminológicas, preferindo a denominação “gênero de texto” (BRONCKART, 

1999) ou “gênero textual”. Utilizamos os termos “gênero de texto” e “gênero textual” como sinônimos 

de “gêneros do discurso” e “gêneros discursivos”, com base no posicionamento de Bezerra (2017), 

para quem uma compreensão “holística” dos gêneros inclui tanto sua dimensão textual quanto 

discursiva. Logo, a escolha de uma ou outra denominação decorre muito mais da nomenclatura que 

assume a teoria que constitui nossa fundamentação predominante. 
32 Identificamos que, na literatura especializada, não há consenso quanto à denominação para gêneros 

que circulam no domínio acadêmico. Em alguns casos, há preferência por uma adjetivação ou outra 

– “acadêmico” (BEZERRA, 2012; MARINHO, 2010a; MOTTA-ROTH, 1999; SOUZA; 

BASSSETO, 2014), “científico” (PASCUAL; UNGER, 2010), “acadêmico-científico” (FUZA, 2015; 

PEREIRA; LEITÃO, 2015) ou “técnico-científico” (MUÑOZ; MUÑOZ, 2003) – para abarcar todos 

os gêneros produzidos naquele contexto, de modo que elas conservam sentidos parecidos, de forma 

análoga ao que já expusemos em relação aos termos “letramento acadêmico”, “letramento científico” 

e “letramento acadêmico-científico”. Em outros, porém, eles adquirem sentidos bastante diversos. 

Rinck e Boch (2012) utilizam o termo “research wrinting” (escrita de pesquisa) para os textos 

produzidos por pesquisadores experientes e “writing in research training” (escrita de formação em 

pesquisa) para os textos produzidos por iniciantes. De modo semelhante, Russel e Cortez (2012) 

utilizam o termo “gêneros acadêmicos” para nomear as práticas de escrita de estudantes universitários 

e “gêneros científicos”, para as práticas dos pesquisadores. Dionísio e Fisher (2010), por sua vez, 

embora não estabeleçam diferenças entre os adjetivos “acadêmico” e “científico”, preferindo o 

segundo, consideram que, no contexto acadêmico, circulam textos científicos, como artigos 

científicos, monografias, resenhas e ensaios argumentativos, e textos que servem como “ferramentas 

pedagógicas” mediadoras do processo de ensino e aprendizagem, como “narrativas pessoais”, 
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universitário entre professores, alunos e pesquisadores, permitindo aos indivíduos agir 

academicamente com diferentes propósitos, como divulgar pesquisas, resumir ideias, relatar 

atividades e fazer parte de certo domínio disciplinar. Entre eles estariam incluídos, conforme 

Marinho (2010a), tanto artigos, teses, dissertações, monografias e resenhas, quanto aula 

seminário e entrevista. Príncipe (2016, 2017) e Giorgi e Almeida (2018) alargam essa 

conceituação para alguns contextos específicos na educação básica, como a produção de 

monografia e de resumo científico por alunos de ensino médio, o que nos permite inferir que 

são levadas em consideração mais as características dos gêneros e seu funcionamento em 

determinado contexto do que a instituição (universidade) como elemento preponderante na 

definição. 

Além desses gêneros mais evidentes nas práticas acadêmicas, Swales (1996, 2004) 

inclui outros que ele denomina de oclusos, que dão suporte direto ou indireto ao processo de 

produção e/ou socialização do conhecimento, mas não se apresentam de modo manifesto como 

registro das pesquisas ou estudos, ficando “escondidos” do olhar do público. Nessa mesma 

direção, Latour e Woolgar (1997), estudando, sob um olhar sociológico, as práticas de um 

laboratório de pesquisa, identificam, dentre os vários textos que permeiam o fazer científico, 

aqueles que são internos ao laboratório (etiquetas, anotações, formulários, fichamentos e outras 

formas de inscrição da mesma natureza) e não se mostram no processo público de socialização 

do conhecimento, embora façam parte do processo de produção. 

No domínio acadêmico, há que se considerar ainda gêneros mais relacionados à 

formação técnico-profissional, já que nesse ambiente se combinam, segundo Hoadley-

Maidment (2000), o letramento acadêmico tradicional com o desenvolvimento da competência 

profissional, de modo a relacionar conceitos acadêmicos e teorias com a prática profissional. 

Souza (2008), ao estudar gêneros ensinados na educação profissional e aqueles requeridos à 

 
“reflexões”, “memoriais”, “trabalhos”, “defesa argumentativa de pontos de vista”, “apontamentos” e 

“apresentações na sala de aula”. Já Navarro (2014) fala de gêneros de formação, que visam à instrução 

e à avaliação (teses, monografias, relatórios de leitura etc.), e gêneros de especialistas, que visam à 

construção e à socialização do conhecimento científico (resumo científico, resenha acadêmica, artigo 

científico, entre outros). No nosso trabalho, utilizamos o termo “acadêmico” para nos referir às 

práticas de escrita de estudantes novatos e de pesquisadores experientes, conforme Russel e Cortez 

(2012, p. 7, grifo dos autores, tradução nossa) afirmam que o tem feito muitas pesquisas na área de 

Linguística Aplicada: “[...] a expressão escrita acadêmica inclui tanto a escrita principiante quanto a 

especializada, muitas vezes referida como escrita do aluno e escrita publicada, e envolve não apenas 

professores que escrevem como pesquisadores, mas também folhetos, currículos, recomendações, 

resenhas e assim por diante. […]”. No original: “[…] the expression academic writing includes both 

novice and expert writing, often referred to as student writing and published writing, and involves not 

only professors writing as researchers but also brochures, syllabuses, recommendations, reviews, and 

so on. […]” (RUSSEL; CORTEZ, 2012, p. 7, grifo dos autores). 
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atuação do aluno no mundo do trabalho, elenca alguns gêneros da formação técnico-

profissional, como manual técnico, norma, relatório, projeto e parecer técnico. Assim, 

utilizaremos a denominação de gêneros acadêmicos, ressaltando que, por vezes, a iniciação 

científica também pode requerer a vivência com gêneros da formação técnico-profissional, em 

função das práticas letradas acadêmicas em que tomam parte. 

Ao executarem certo propósito como mediadores dos vários eventos de que participam 

as pessoas nas diferentes situações comunicativas, os gêneros do domínio acadêmico e de 

qualquer outro não existem isoladamente, de maneira estanque, mas em inter-relação com 

outros, numa cadeia responsiva. Esse funcionamento dialógico dos gêneros tem levado 

estudiosos a proporem noções que deem conta do agrupamento dos gêneros nas atividades 

sociais, como as de conjunto de gênero e sistema de gênero (DEVITT, 1991, 2006; 

BAZERMAN, 1994, 2006, 2015). 

Bazerman (2006) postula que os textos, ao materializarem os gêneros nas atividades 

linguageiras, são ações sociais com algum grau de tipificação, pelas relações que eles 

estabelecem com atividades sociais que criam ou acompanham. Em outras palavras, toda forma 

de enunciado apresenta-se sob certas condições, realizando ações reconhecíveis e recorrentes 

em certas situações similares, levando-nos também a compreender tais situações e formas de 

enunciados de maneira mais ou menos padronizada. A tipificação é, assim, um processo 

fundamental na produção, na circulação e na ordenação dos textos que constituem as atividades 

e a organização de grupos sociais, num funcionamento que leva em conta a influência de textos 

atuais e anteriores que constituem aquele campo, resultando, por fim, na constituição da própria 

realidade humana tal como a vivenciamos. Desse modo, as palavras realizam algo, mediante 

certas condições sociais, permitindo-nos criar realidades, relações e conhecimentos por meio 

dos textos, ou seja, os textos criam fatos sociais. Nas palavras do autor:  

 

[…] Cada texto bem-sucedido cria para seus leitores um fato social. Os fatos 

sociais consistem em ações sociais significativas realizadas pela linguagem, 

ou atos de fala. Esses atos são realizados através de formas textuais 

padronizadas, típicas e, portanto, inteligíveis, ou gêneros, que estão 

relacionados a outros textos e gêneros que ocorrem em circunstâncias 

relacionadas. Juntos, os vários tipos de textos se acomodam em conjuntos de 

gêneros dentro de sistemas de gêneros, os quais fazem parte de sistemas de 

atividades humanas. […] (BAZERMAN, 2006, p. 22, grifo do autor) 

 

Os fatos sociais relacionam-se à compreensão social e afetam a forma como as pessoas 

falam ou escrevem em determinada situação. Essas formas típicas de agir acontecem por meio 

dos gêneros, também formas tipificadas de enunciados, de acordo com padrões sociais e papéis 
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que se configuram em determinadas circunstâncias. Os fatos sociais e os textos constituem, na 

vida social, uma cadeia de atos responsivos, de modo que os gêneros, nesse processo, executam, 

cada um, certa tarefa, mas, juntos, constroem atividades e rotinas, definem identidades, papéis 

e comportamentos sociais. 

Para constituir a vida social, os gêneros organizam-se, segundo Bazerman (2006), em 

conjuntos e sistemas, que constituem, num contexto mais geral, sistemas de atividades 

humanas. Como defendem Barton e Hamilton (2000), as práticas letradas são entendidas como 

um conjunto de eventos, mediados por textos. Tais eventos, em seus contextos, muitas vezes 

são regulares e constituídos, dentre outros elementos, por atividades que se repetem e 

relacionam-se a procedimentos de grupos e instituições sociais. Assim, os textos que são lidos 

e produzidos nessas circunstâncias dizem muito sobre as atividades que nelas se realizam.  

Para Bazerman (2006, p. 32), conjunto de gêneros é “[…] a coleção e tipos de textos 

que uma pessoa num determinado papel tende a produzir. […]”. Devitt (1991, 2006), nessa 

mesma direção, define conjunto de gêneros como aqueles produzidos por uma comunidade, 

refletindo as atividades e as relações sociais entre os seus membros, ao acompanharem, 

definirem e representarem uma atividade. Para Devitt (1991), os gêneros e as convenções 

compartilhadas sobre eles não apenas acompanham as atividades, mas também as definem e 

estabilizam, tipificando-as, o que permite à comunidade realizar seu trabalho. Assim, o estudo 

da interação entre os textos, enquanto conjunto, e não de textos singulares revela a construção 

intertextual da comunidade e, mais do que isso, das atividades e das relações sociais entre seus 

membros.  

Já a noção de sistema de gêneros, além de evidenciar esse agrupamento de gêneros de 

uma comunidade, tenta compreender, segundo Bazerman (1994, 2006, 2015), as relações 

hierárquicas ou de sucessão que existem entre eles, na perspectiva de que cada gênero, como 

um ato reconhecível tipificado, pode ser seguido por outros, que lhe servem de resposta. 

Sistema de gêneros, nas palavras de Bazerman (2006, p. 32): 

 

[…] compreende os diversos conjuntos de gêneros utilizados por pessoas que 

trabalham juntas de uma forma organizada, e também as relações 

padronizadas que se estabelecem na produção, circulação e usos desses 

documentos. Um sistema de gêneros captura as sequências regulares com que 

um gênero segue um outro gênero, dentro de um fluxo comunicativo típico de 

um grupo de pessoas. […] 

 

Nessa perspectiva, os gêneros estão “encaixados” historicamente e de modo coordenado 

em outros, em contextos específicos. Isso significa que, nesse fluxo comunicativo, diferentes 
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sistemas definem os gêneros que podem figurar, interagir e suceder-se apropriadamente. 

Segundo Bazerman (2015), diferentes grupos sociais de algum modo alinham seus respectivos 

participantes num conjunto de crenças, valores, tradições e textos que formam um contexto para 

suas ações linguageiras tipificadas de ler e escrever, por exemplo. 

Em última instância, essa dinâmica de produção, circulação e ordenação dos textos, 

realizando ações sucessivas e padronizadas, constituem, como afirma Bazerman (2006), a 

atividade e a organização dos grupos sociais. Assim, ao determinar como os gêneros, de forma 

organizada, realizam ações, estamos identificando sistemas de atividades das quais eles são 

parte constitutiva, como instrumentos de participação nelas: a atividade estabelece um conjunto 

de atos e gêneros adequados a cada situação; e os usuários devem identificar o gênero mais 

apropriado à situação e aos objetivos de comunicação nela postos. 

Além de sequenciar atividades, os sistemas de gêneros ajudam a construir papéis sociais, 

identidades, relações de poder e formas de vivenciar e apreender os gêneros. Bawarshi e Reiff 

(2013) afirmam que um sistema de gêneros envolve vários conjuntos de gêneros e usuários com 

diferentes graus de conhecimento, autoridade e acesso em relação a esses gêneros. O 

levantamento dos gêneros que alguém utiliza numa determinada função, por exemplo, permite 

identificar muito do seu trabalho, das competências que possui, dos desafios que enfrenta, das 

possibilidades de aprendizagem, dos conhecimentos adquiridos ou daqueles que precisam ser 

aprendidos. 

Essa forma de compreender os gêneros e sua relação tem implicações importantes para 

o modo como se vê a apreensão de conhecimentos dos gêneros nas práticas sociais e, por 

conseguinte, nas situações formais de ensino. Se, de acordo com essa perspectiva, as pessoas 

constroem sentidos sobre suas atividades e ações dentro de um sistema coordenado de 

atividades de que participa conjuntamente a outras pessoas, os conhecimentos, bem como 

identidades, papéis e responsabilidades, enfim, a consciência, se formam em atividades 

compartilhadas. Verifica-se, desse modo, uma concepção de linguagem e de escrita como 

práticas sociais interativas e dialógicas, imersas em seus usos. Resulta desse entendimento a 

compreensão de que a aprendizagem de conhecimentos sobre os gêneros acontece na efetiva 

participação dos indivíduos em atividades tipificadas e não mediante a instrução direta 

(BAZERMAN, 2009; FREEDMAN, 1987, 1993). Bazerman (2009) considera que a escrita, 

como ferramenta de cognição, afeta a aprendizagem, colocando a vivência com o gênero no 

próprio uso como elemento central nas situações de ensino formais e informais. O foco desse 

processo, então, seriam os objetivos da tarefa, com suas intenções, motivações, finalidades e 

ferramentas, e não somente os recursos formais de modelagem do gênero. 
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Freedman (1987, 1993) vai mais longe, ao defender que o ensino explícito de 

características do gênero é desnecessário e muitas vezes impossível e inútil, exceto para um 

número limitado de características (formato, organização textual, normas gramaticais e regras 

de edição). Para ela, o conhecimento efetivo do gênero só pode ser adquirido inferencialmente 

pela inserção nas práticas linguageiras, como resultado da sua prática, da qual resulta o 

conhecimento reflexivo e mediante a qual se adquirem as funções social, cultural e discursiva 

do gênero. Ao relatar o processo de ensino e de aprendizagem do gênero ensaio por acadêmicos 

do curso de Direito, a autora conclui que “[…] os estudantes adquiriram o novo gênero - não 

através da intuição de suas regras de forma receptiva, nas bases da leitura e da exposição a 

modelos apropriados, mas ativamente pela performance - na verdade, criando o gênero 

incidentalmente em sua luta pelo significado […]” (FREEDMAN, 1987, p. 111, tradução 

nossa)33. 

Segundo ela, deve-se focalizar o conhecimento tácito, “inconsciente”, pois, ao usar a 

linguagem, o estudante não atenta deliberadamente para as “técnicas” de produção do gênero. 

A base para a apreensão de um novo gênero, então, seriam leituras e produções textuais 

passadas, interação com outros parceiros e feedback sobre suas tarefas. O ensino explícito das 

características, quando bem percebidas, só seria eficiente quando situado no contexto de 

leitura/escuta e de escrita e não isoladamente, avaliando-se ainda sua pertinência em relação ao 

estilo e nível de aprendizagem dos alunos. O ensino do gênero, portanto, dar-se-ia numa espécie 

de performance colaborativa, em cujo processo se construiriam os conhecimentos pelos 

aprendizes. 

Na esteira dessas reflexões, Devitt (1991, 2006) aponta a necessidade de se considerar, 

na aprendizagem de novos gêneros, o repertório de gêneros antecedentes experienciados e 

eventualmente dominados por uma pessoa. Embora não transposto direta e completamente para 

a leitura/escuta/produção de um novo gênero, o conhecimento de gêneros antecedentes, em 

especial daqueles relacionados ao mesmo campo de atividade, fornece alguns elementos que o 

agente-produtor ou leitor/ouvinte adapta a novas situações, de acordo com certas semelhanças 

que podem existir entre eles. 

Desse modo, os gêneros, isoladamente ou juntos, como cadeia de enunciados, nos 

permitem interagir na vida social, nos múltiplos domínios e, particularmente, na cultura escrita 

 
33 No original: “[…] the students have acquired the new genre – not through intuiting its rules 

receptively, on the bases of Reading and exposure to appropriate models but rather actively by 

performing – in fact creating the genre incidentally in their struggle for meaning […]” (FREEDMAN, 

1987, p. 111). 
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do ambiente acadêmico, foco de nossa investigação. Ao ler, escutar e produzir um texto, cada 

pessoa integra-se a uma rede intrincada de relações que constituem as atividades sociais, 

mobilizando, apreendendo e pondo em funcionamento conhecimentos sobre diversos elementos 

textuais, linguístico-discursivos e sobre papéis sociais, valores e ideologias que constituem dada 

prática letrada em que se engaja tal pessoa. 

Essa noção, portanto, remete-nos aos estudos de letramento, quanto à necessidade de 

compreender as práticas de escrita como situadas, dependentes de contextos disciplinares e das 

relações que se estabelecem entre os interactantes e os textos que organizam as atividades de 

determinado domínio. Assim, os textos criam ambientes de uso da escrita com certo grau de 

tipificação social, ou, como preferem os Estudos de Letramento, convenções, significados e 

ideologias. Conforme Gee (2008), as práticas de escrita ocorrem em contextos, gêneros de texto 

e de acordo com propósitos específicos. Essa adequação entre texto e situação comunicativa já 

nos permite avaliar sem muita dificuldade que, pela variedade de formas e funções que as 

práticas linguageiras podem assumir nas interações humanas, diferentes tipos de texto solicitam 

do seu produtor e leitor/ouvinte a mobilização de diferentes conhecimentos, que se constroem 

justamente na e pela integração nessas práticas.   

Ao participarem dessas atividades sociais mediadas pelos textos, as pessoas também 

estão inseridas, formal ou informalmente, em diferentes situações de aprendizagem, pois a 

atuação humana no mundo se efetiva na dinâmica da interação com a linguagem, que altera 

nosso conhecimento sobre ela própria e sobre o mundo (BARTON; HAMILTON, 1998). Se 

partimos do princípio de que as práticas letradas são situadas, ocorrem em contextos 

específicos, a apropriação de qualquer forma de letramento, entre elas o acadêmico, dá-se 

mediante a interação com textos, atividades e pessoas que têm lugar naquele contexto, incluindo 

também os valores que os permeiam, num processo de familiarização que, longe de ser 

automático, é lento e, por vezes, permeado de tensões e conflitos, já que envolve o contato de 

pessoas com compreensões, expectativas e histórias de letramento diversas.  

Ao estudar especificamente a escrita acadêmica, Lea (2004) estabelece uma relação 

estreita entre ela e a aprendizagem nesse ambiente, que também adotamos por considerarmos a 

linguagem como fundadora e instrumento de ação humana. De acordo com a autora, enquanto 

muito se acredita que o foco principal ou até único de qualquer curso ou atividade acadêmica 

deva ser o conteúdo, o aprendizado (o conhecimento) se constrói verdadeiramente mediado 

pelos textos, entendidos aqui não apenas na perspectiva do domínio de um modelo textual, mas 

englobando também os valores, as relações de poder e as identidades que emergem neles ou 

nas práticas das quais eles são parte integrante, assim como os participantes e suas visões.  
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Além de questões disciplinares, é importante levar em conta os participantes e seu 

percurso de aprendizagem, a fim de que a escrita não seja vista como uma competência 

absoluta, mas um processo em construção, como advertem Delcambre e Lahanter-Reuter 

(2015). Essa afirmação nos é particularmente importante porque entendemos que cada nível de 

ensino, por exemplo, exige a apropriação de novos usos, funções e habilidades de escrita. 

Assim, na temática aqui investigada – programas de iniciação científica com alunos de ensino 

médio –, ponderamos que os usos e as identidades que se criam na e pela escrita acadêmica são 

diferentes dos de um pesquisador experiente, porque as experiências escolares e de vida, as 

histórias de letramento e as exigências institucionais são outras. 

Portanto, a escrita acadêmica deve ser analisada e ensinada no contexto da prática em 

que ela se realiza. No empreendimento acadêmico, estudantes, professores e escritores de modo 

geral devem construir paulatinamente conhecimento do que é mais adequado e apropriado em 

sua área, em termos de conteúdo, mas também de características metodológicas, textuais e 

linguístico-discursivas. Já pesquisadores devem construir instrumentos teórico-metodológicos 

que possam observar e interpretar as práticas acadêmicas, os conhecimentos que elas envolvem 

e o processo de apropriação delas pelas pessoas nas interações verbais. 

Percebemos, pois, o caráter situado das práticas letradas acadêmicas e dos textos que as 

medeiam, o que se coaduna com o modelo ideológico de letramento, que prevê que os usos da 

leitura e da escrita ocorrem em contextos sociais e devem ser estudadas como tal, tendo em 

vista compreender as funções e os significados deles dentro dessas situações específicas. Assim, 

a familiarização de novos participantes com esse ambiente não é um processo natural nem 

automático, mas requer um processo de interação e de integração, via procedimentos 

formativos.  

Essa percepção de que os conhecimentos humanos se constroem na interação nos remete 

aos estudos no campo do interacionismo social, segundo os quais as condutas e a própria 

consciência humana são resultantes de um processo de socialização mediado pela linguagem 

em diferentes esferas da atividade humana. Em nosso campo de investigação, compreendemos 

que são os textos, imersos nas práticas, as portas de entrada e os instrumentos principais que 

propiciam a interação entre os participantes e medeiam essa construção de conhecimento.  Em 

outras palavras, são os gêneros de configuram a linguagem como prática social.  

Essa concepção enunciativa da linguagem, advinda de uma virada pragmática nos 

estudos linguísticos, tem estreita relação com os estudos sobre letramento numa perspectiva 

sociocultural, já que ambos focalizam a importância da interação entre as pessoas na aquisição 

dos conhecimentos nas práticas linguageiras e, nelas, o papel dos textos, pertencentes a 
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diferentes gêneros, como instrumentos mediadores das atividades humanas. Nesse sentido, 

Street (2010) defende uma abordagem da noção de gêneros numa dimensão mais ampla do que 

a proposta na abordagem da socialização acadêmica, a englobar valores, relações de poder e 

identidades que emergem nas práticas das quais eles fazem parte, embora não construa uma 

noção bem definida de gênero a ser operacionalizada em seus estudos. Desse modo, as 

pesquisas nesse campo aliam-se, como temos feito neste trabalho, a diferentes correntes de 

estudos dos gêneros para analisar os textos dentro de suas atividades comunicativas. Além dos 

conceitos já apresentados neste capítulo, abordaremos no próximo alguns dispositivos teórico-

analíticos do Interacionismo Sociodiscursivo que fundamentarão nossas análises dos artigos 

científicos quanto às operações de linguagem que são neles mobilizadas. 
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4 APORTES TEÓRICO-ANALÍTICOS DO INTERACIONISMO 

SOCIODISCURSIVO (ISD) PARA A ANÁLISE DE TEXTOS: DAS ATIVIDADES 

ÀS OPERAÇÕES DE LINGUAGEM 

 

O estudo das práticas de escrita acadêmica passa necessariamente pela análise de 

textos, já que é por meio deles que tais práticas acontecem, que os participantes tomam lugar 

nelas, conforme delineamos no capítulo anterior. Esses textos, por sua vez, pertencem a 

gêneros de texto, pois são eles que relacionam o uso da língua às atividades sociais. Assim, 

para compreender o funcionamento das práticas letradas acadêmicas na iniciação científica 

em que se envolvem alunos de ensino médio, é preciso também compreender as funções que 

assumem determinados gêneros nesse contexto, como o artigo científico, cuja produção tem-

se mostrado central no fazer científico e, por isso, também presente nas práticas letradas da 

iniciação científica que ora investigamos. 

No intuito de oferecer um referencial para caracterização de artigos científicos escritos 

por alunos participantes da iniciação científica em coautoria com seus orientadores, quanto 

aos conhecimentos por eles mobilizados no processo de produção, apresentamos, no presente 

capítulo, os aportes de uma corrente teórica que se dedica a estudar os textos como ações de 

linguagem situadas, o Interacionismo Sociodiscursivo (doravante ISD). Nosso objetivo é 

expor os conceitos que fundamentam a teoria, seus dispositivos analíticos e sua metodologia 

de abordagem dos textos que materializam o agir de linguagem. Para finalizar o capítulo, 

ainda descrevemos brevemente o artigo científico, do ponto de vista de algumas prescrições 

socialmente referendadas e principalmente dos estudos da linguagem, com destaque para o 

próprio ISD. 

 

4.1 Os pilares do ISD: a interação no funcionamento e na apropriação da linguagem 

 

Bronckart (1999) afirma que o interacionismo social engloba várias correntes da 

Filosofia e das Ciências Humanas que compartilham da tese comum de que as condutas 

humanas são o resultado de um processo histórico de socialização, que foi possibilitado pela 

emergência de instrumentos semióticos. O próprio ISD adota essa perspectiva interdisciplinar 

na construção de seu quadro teórico, conjugando, para tanto, influências da Filosofia, da 

Sociologia, da Linguística, da Psicologia, a fim de explicar o desenvolvimento e o 

funcionamento de formas de organização social e de interação semiótica. 
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Entre as várias influências do ISD, Bronckart (1999) dá especial destaque às 

proposições da Psicologia da Linguagem de caráter histórico-cultural de Vigotski e do 

interacionismo social do chamado Círculo de Bakhtin (especificamente Volóchinov e 

Bakhtin). 

De Volóchinov (2017), o ISD assume a premissa basilar de que a interação discursiva 

é a realidade fundamental da linguagem. Para o autor, a linguagem existe e funciona para os 

falantes não como um código objetivo nem como pura expressão de uma consciência 

individual, mas como um ato comunicativo de sujeitos reais que se relacionam em situações 

concretas de uso da língua. Essa interação, que configura a concepção dialógica de 

linguagem, pode-se dar de duas formas: entre interlocutores e entre enunciados. No primeiro 

caso, Volóchinov (2017) defende que a linguagem é sempre orientada para um interlocutor, 

seja ele real, seja ele o representante médio do grupo social ao qual o falante pertence. No 

segundo, postula que o enunciado é socialmente orientado: ele é o produto da situação social 

concreta mais próxima (os participantes e a situação de fala) e distante (as condições dessa 

coletividade), ou seja, os elementos contextuais determinam a estrutura do enunciado; além 

disso, o enunciado, em sua concepção, provém de outros, uma vez que, ao fazermos uso da 

linguagem, nós retiramos nossas palavras de outros enunciados. 

De Bakhtin (2016), adere à concepção geral de que os enunciados refletem as 

condições e as finalidades específicas de cada campo, organizando-se em tipos que ele chama 

de gêneros. Bronckart (1999) reconhece que os gêneros são modelos de socialização e de 

inserção dos indivíduos nas atividades sociais, em cujo processo de apropriação se molda a 

pessoa: “[…] A apropriação dos gêneros é, por isso, um mecanismo fundamental de 

socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas. […]”. 

(BRONCKART, 1999, p. 103). Também nesse mesmo direcionamento, Schneuwly (2004) 

conceitua os gêneros como instrumentos de ação humana. Na condição de objetos socialmente 

elaborados, que medeiam e representam atividades, eles definem comportamentos e são 

responsáveis pelo desenvolvimento de capacidades dos indivíduos. 

Das ideias de Vigotski (2007, 2009), o ISD concorda com a tese fundamental de que a 

atividade simbólica possui função organizadora do comportamento e do pensamento humano. 

Para o autor, as formas típicas de comportamento sociocultural e a inteligência humana 

surgiram na espécie e desenvolvem-se, em termos ontogenéticos, pela convergência das linhas 

de desenvolvimento da fala e da atividade prática. Essa convergência significa, para Vigotski 

(2007, 2009), o momento de maior importância no desenvolvimento dos humanos, justamente 

pelo papel que a linguagem passa a assumir na estruturação dos comportamentos chamados de 
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funções psicológicas superiores, que os diferenciam de outras espécies animais. Tanto é assim 

que o percurso de desenvolvimento passa a ser explicado pelo processo de apreensão e de 

interiorização da linguagem e de suas funções, num percurso do social para o individual. Uma 

fala/linguagem social que, num primeiro momento, tem função comunicativa e apenas 

acompanha a ação, vai-se interiorizando (fala/linguagem egocêntrica), precedendo e 

organizando a ação, até interiorizar-se completamente (fala/linguagem interior), assumindo 

função planejadora e coordenadora da ação. Portanto, o desenvolvimento da consciência está 

vinculado ao da linguagem, de modo que a apreensão/interiorização dos signos é, antes de 

tudo, uma aprendizagem de natureza social e acontece pela mediação (interação) com outras 

pessoas. Para Vigotski (2007, 2009), a aprendizagem precede e impulsiona o 

desenvolvimento, via mediação social. 

Da interseção entre ambos os pilares, o ISD assume o papel decisivo da linguagem na 

construção e no funcionamento da consciência humana. Com base na psicologia histórico-

cultural de Vigotski, Bronckart (1999) defende que as unidades de linguagem são condutas 

humanas; com base no interacionismo social do Círculo de Bakhtin, que essas condutas são 

ações situadas. Esses princípios fundamentam os conceitos basilares e os dispositivos 

analíticos que constituem o ISD. 

 

4.2 Dispositivos teórico-analíticos do ISD 

 

 O ISD, conforme postula Bronckart (1999), intitula-se como uma corrente das ciências 

do humano, interessada em explicar os processos de desenvolvimento humano nos planos 

filogenético e principalmente ontogenético, como o resultado da (ou na interface com a) 

apropriação de condutas sociossemióticas pelos humanos. Na compreensão do ISD 

(BRONCKART, 1999, 2006, 2013), o desenvolvimento é o resultado da internalização de 

instrumentos socioculturais externos, dentre eles a linguagem escrita e falada; isto é, as 

atividades coletivas mediadas pela linguagem são primeiras e apresentam-se como 

instrumentos desencadeadores do desenvolvimento de condutas humanas, como 

conhecimentos, capacidades de agir e identidade: “[…] é na própria construção do social e do 

semiótico que se situam, em última instância, os princípios explicativos do humano. […]” 

(BRONCKART, 2006, p. 55). Esse processo, por sua vez, acontece na inter-relação com 

outros parceiros, já que a linguagem é uma construção social e histórica e funciona nas 

práticas de interação. Assim, a apropriação das unidades linguísticas, via interação com outros 
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parceiros, é a condição decisiva para a edificação do pensamento consciente, o que sugere o 

funcionamento humano como essencialmente histórico e sociossemiótico. 

Dada a importância da linguagem na construção do humano, o ISD toma como tarefa 

principal caracterizar justamente o agir humano mediado pela linguagem, do qual o 

pensamento consciente seria o produto. Por essa razão, Bronckart (1999, 2006) adota como 

unidades de análise a atividade e principalmente a ação significante, por serem 

comportamentos imputáveis a organismos vivos, que assumem a condição de agentes. 

Quando esses comportamentos mobilizam signos organizados em textos, configura-se o que o 

ISD denomina de agir de linguagem ou agir linguageiro, seu foco principal de estudo, que 

pode ser visto sob um prisma social, das atividades coletivas, ou psicológico, das ações 

individuais. 

Para o ISD, as atividades coletivas são formas de interação e de cooperação entre as 

pessoas. Essas atividades englobam, segundo Bronckart (1999), desde comportamentos 

funcionais relacionados à sobrevivência, como as necessidades fisiológicas, a outros mais 

complexos, provenientes do mundo da cultura no âmbito das formações sociais, construídas 

no curso da história.  

Essas atividades social e historicamente edificadas estão associadas à linguagem, que 

as medeia, regula e estrutura. Assim, a linguagem é característica da atividade social humana, 

de modo que o agir comunicativo é constitutivo do social, da história, da cultura e, por 

conseguinte, dos seres humanos e de seus conhecimentos sobre o mundo (BRONCKART, 

1999, 2006). 

Essa forma de compreender o agir comunicativo e seu papel na construção do social e 

do humano é tributária de Habermas (2012), que propõe um modelo comunicativo da ação. 

Para o filósofo, a linguagem visa ao entendimento e ainda à coordenação das ações humanas. 

Ela refere-se ao mundo da vida, interpretando-o sob três perspectivas: do mundo objetivo, do 

mundo social e do mundo subjetivo. Assim, o agir comunicativo visa à cooperação e ao 

entendimento entre as pessoas, validados pela referência aos três mundos representados na 

interação entre os falantes, a realizarem uma ação de fala que seja correta, verdadeira e veraz. 

Assim, o agir comunicativo acontece sob a base de um pré-entendimento construído 

culturalmente. 

Ao integrar as proposições de Habermas ao seu quadro teórico, Bronckart (1999, 

2006) defende que todas as atividades linguageiras se realizam a partir de uma rede de 

conhecimentos de três ordens: objetivos (relativos a critérios de verdade), sociais (relativos a 

normas) e subjetivos (relativos à veracidade), que definem as pretensões de validade da 
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atividade em relação ao mundo. Para isso, destaca o papel do signo linguístico, cujo 

surgimento permitiu ao ser humano passar de representações idiossincráticas do meio à 

simbolização, à construção de representações coletivas. Assim, todas as atividades de 

linguagem efetivam-se a partir de pré-construídos, que definem o mundo da cultura, das 

formações sociodiscursivas, de modo que os conhecimentos humanos são construtos coletivos 

que derivam de mundivivência, na qual constroem, pelas interações verbais, representações 

dos três mundos edificados pela linguagem. Essas representações, por sua vez, passam a 

compor o contexto em que se realizam as atividades humanas. 

Esse processo de edificação dos conhecimentos humanos é ativo e dinâmico. Segundo 

Bronckart (2006), ao mesmo tempo em que interiorizam as representações coletivas validadas 

socialmente, as pessoas, enquanto coletividade, participam da construção, da avaliação e da 

validação dessas representações. São essas representações, (sempre) moventes, que permitem 

que as línguas, as culturas, as formações sociodiscursivas, as identidades das pessoas sejam 

também heterogêneas e propensas a mudanças e que as atividades de linguagem sejam 

diversas. É nesse sentido que podemos falar de diferentes campos da atividade humana, que, 

relacionados ao uso da língua, dão origem aos mais variados gêneros de texto. 

Além dessa dimensão social, o agir comunicativo possui uma dimensão individual e 

psicológica, mas que se alicerça nesses pré-construídos coletivos. Nesse caso, situa-se no 

plano da ação de linguagem, de natureza singular, empreendida por um agente, que possui 

algumas características físicas, psíquicas, comportamentais e mentais que indiquem sua 

capacidade, intenção, responsabilidade e motivo para empreender essa ação, que pode ser a 

produção, a compreensão/interpretação ou a memorização de um texto.  

Do ponto de vista externo, corresponde à parte de uma atividade de linguagem 

imputada a um agente. Do ponto de vista interno, que interessa de fato ao ISD, corresponde ao 

resultado da apropriação, pelo agente, das propriedades das atividades de linguagem, as quais 

se transformam em suas representações e se apresentam na forma de capacidades mentais e 

comportamentos que são postos em prática na realização de suas ações. Segundo Bronckart 

(1999, 2006), esse processo de apropriação dá-se pela interação social e pode acontecer 

através das ações do próprio agente ou na avaliação que ele faz das ações de outros. Em 

ambos os casos, ele internaliza os critérios das avaliações socialmente negociadas e validadas 

para o agir comunicativo, que constituem justamente as coordenadas dos mundos 

representados, e passa a aplicá-las em seu agir.  

Podemos assim definir, com base em Bronckart (1999), um percurso de aprendizagem 

e de desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, do conhecimento humano que é 
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social e guiado pelo agir. Desse modo, as atividades, de natureza coletiva e histórica, geram 

ações, de caráter individual, cuja prática elabora as capacidades mentais e a consciência das 

pessoas. Esse percurso corrobora o papel central da linguagem no desenvolvimento, razão 

pela qual o ISD entende as condutas verbais como formas de ação. 

Toda ação de linguagem materializa-se num texto singular; logo, os textos são suas 

manifestações empíricas. Na verdade, a ação de linguagem só adquire existência de fato como 

um produto semiótico, daí a preocupação do ISD de apresentar um quadro teórico que trate de 

suas condições de produção, de sua classificação, das capacidades e operações de linguagem 

em que se baseiam seu funcionamento, bem como de suas implicações para o 

desenvolvimento das pessoas. 

Para o ISD, o texto é uma unidade comunicativa de nível superior: “Chamamos de 

texto toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e autossuficiente (do ponto de 

vista da ação ou da comunicação). […]” (BRONCKART, 1999, p. 75, grifo do autor). O texto 

é situado porque relacionado a uma ação de linguagem específica que o desencadeou; é 

acabado e autossuficiente porque é completo, coerente e cumpre uma função comunicativa em 

dada situação de interação verbal.  

Como materialização das ações de linguagem, os textos mobilizam vários 

conhecimentos, tratados como capacidades, no sentido de aptidões que são construídas e 

mobilizadas para a realização da ação. Segundo Cristovão (2007), são conhecimentos que se 

formam no agir, mais especificamente no agir de linguagem, e compreendem um conjunto de 

operações. Dolz e Schneuwly (2004, p. 52) ressaltam a natureza social e mediada da 

apropriação desses conhecimentos, em situações formais, mas também – acrescentemos – não 

formais de aprendizagem:  

 

[…] O desenvolvimento das capacidades de linguagem constitui-se, sempre, 

parcialmente, num mecanismo de reprodução, no sentido de que modelos de 

práticas de linguagem estão disponíveis no ambiente social e de que os 

membros da sociedade que os dominam têm a possibilidade de adotar 

estratégias explícitas para que os aprendizes possam se apropriar deles. […] 

 

Assim, as capacidades de linguagem são adquiridas pelos agentes em suas ações de 

linguagem ou nas avaliações que fazem das ações de outros, constituindo, portanto, o produto 

de aprendizagens sociais. Essas, por sua vez, podem formar a base para novas aprendizagens, 

impulsionando o fluxo do desenvolvimento. 

As capacidades de linguagem englobam todos os níveis de organização do texto e 

compreendem um conjunto de operações de linguagem. Conjugando a abordagem de Dolz e 
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Schneuwly (2004) com a de Bronckart (1999, 2006), podemos assim definir as capacidades e 

as operações de linguagem implicadas na realização de ações de linguagem: capacidades de 

ação, que englobam o contexto de produção, o conteúdo temático e o gênero de texto; 

capacidades discursivas, que remetem à infraestrutura textual; capacidades linguístico-

discursivas, que compreendem os mecanismos de textualização, os mecanismos enunciativos, 

a construção de enunciados, orações e períodos e a escolha de itens lexicais. Essas 

capacidades e operações são tratadas pelo ISD por meio de uma abordagem descendente – 

tanto do ponto de vista da realização da ação de linguagem pelo agente quanto da sua 

interpretação pelo analista – que principia pelas condições de produção e segue para as 

propriedades estruturais internas dos textos, percurso que também seguiremos em nossa 

exposição. 

Segundo Bronckart (1999), um agente, ao engajar-se numa ação de linguagem (no 

caso da análise que empreenderemos em nosso trabalho, na produção de um texto como o 

artigo científico), mobiliza primeiramente conhecimentos relativos às capacidades de ação, 

mais especificamente aos mundos representados – na acepção de Habermas (2012) –, os quais 

constituem, por um lado, o conteúdo temático e, por outro, o contexto da ação, além de 

conhecimentos referentes aos gêneros de texto. 

As representações sobre os mundos formais compõem a situação de ação de 

linguagem. Essas representações são requeridas como contexto e como conteúdo temático e 

são individuais, razão pela qual não podem ser acessadas diretamente pelo 

analista/pesquisador, mas apenas inferidas.  

O contexto de produção, de acordo com Bronckart (1999, 2006), divide-se em físico e 

sociossubjetivo. O primeiro considera o texto como comportamento verbal concreto, como ato 

de produção físico, e compreende o lugar e o momento de produção, assim como o emissor e 

o receptor. O segundo considera o texto inserido numa formação social, numa situação de 

interação comunicativa, e compreende o lugar social (a instituição) em que é produzido, a 

posição social do autor e do destinatário na ação em curso e o(s) objetivo(s) da interação. O 

processo de construção, pelo agente, dessas representações sobre normas, lugares e papéis 

sociais e imagens de si e dos outros no processo interativo é lento, acontece de acordo com 

nossas experiências de vida e pode modificar-se continuamente, como aponta Bronckart 

(1999). 

Já o conteúdo temático, conforme Bronckart (1999, 2006), diz respeito às 

representações do agente sobre os temas que estão previamente estocados e organizados em 

sua memória e são mobilizados, reestruturados e semiotizados no texto. Assim como no caso 
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do contexto de produção, também os conhecimentos do conteúdo temático variam em função 

da experiência e do nível de desenvolvimento do agente-produtor. 

As representações sobre os mundos, na ótica do ISD, servem como base de orientação 

para a escolha do gênero e dos demais elementos estruturadores do texto. 

Como já afirmamos, Bronckart (1999) utiliza a expressão “gênero de texto” para 

denominar espécies de textos que apresentam características comuns e que fazem parte do 

repertório de uma comunidade. Seriam, nesse caso, modelos de referência para os usuários ao 

realizarem suas ações, mas também entidades vagas, nebulosas, em interseção com outros 

gêneros. 

Por sua relação com as atividades coletivas, os gêneros não podem ser completamente 

definidos por suas características linguísticas. Nesse sentido, Bronckart (1999, 2006) defende 

que eles são indexados socialmente, ou seja, portadores de um ou de vários valores de uso. 

São três os tipos de indexação: referencial, relativa ao conteúdo que veiculam; 

comunicacional, concernente ao tipo de interação em curso; e cultural, atinente ao valor que 

os usuários atribuem a eles. 

São esses critérios que guiam o processo de escolha do gênero mais adequado à ação 

de linguagem em curso. Assim, de acordo com Bronckart (1999, 2006), o agente-produtor, 

mediante as circunstâncias de seu desenvolvimento pessoal, sua experiência de vida e as 

representações dos mundos, dispõem de um conhecimento mais ou menos vasto do repertório 

de gêneros de sua comunidade (arquitexto34) e dos seus respectivos modelos. Com base nisso, 

ele escolhe o modelo mais adequado em função da situação de ação, das propriedades 

linguísticas e principalmente da indexação social do gênero. Todo esse processo trata-se, na 

visão de Bronckart (1999, p. 101), de uma decisão estratégica:  

 

[…] o gênero adotado para realizar a ação de linguagem deverá ser eficaz em 

relação ao objetivo visado, deverá ser apropriado aos valores do lugar social 

implicado e aos papéis que este gera e, enfim, deverá contribuir para 

promover a “imagem de si” que o agente submete à avaliação social de sua 

ação. […] 

 

 
34 Em Bronckart (1999) esse conceito é denominado de “intertexto” e designa “[…] o conjunto de 

gêneros de textos elaborados pelas gerações precedentes, tais como são utilizados e eventualmente 

transformados e reorientados pelas formações sociais contemporâneas. […]” (BRONCKART, 1999, 

p 100). Trata-se de uma espécie de repertório da coletividade – “reservatórios de modelos textuais” 

organizados em uma “nebulosa” – que o agente-produtor deve “acessar” para escolher e adaptar o 

modelo que melhor se adeque a sua ação de linguagem. Posteriormente, o autor passa a denominá-

lo de arquitexto (BRONCKART, 2006), mas preserva seu significado. 
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Por fim, o agente adapta o modelo de gênero escolhido em função dessa mesma 

situação particular, o que dá origem ao texto empírico. Conforme Bronckart (1999), cada 

texto é sempre único, como um modo particular de organização dos modelos sociais dos 

gêneros, com base nas representações do agente-produtor numa situação específica.  

 

A noção de texto singular ou empírico, portanto, designa uma unidade 

concreta de produção de linguagem, que pertence necessariamente a um 

gênero, composta por vários tipos de discurso, e que também apresenta os 

traços das decisões tomadas pelo produtor individual em função da sua 

situação de particular.” (BRONCKART, 1999, p. 77, grifo do autor).  

 

 A adaptação de que fala Bronckart acontece na composição interna do texto, na 

dimensão das capacidades discursivas e linguístico-discursivas, nas operações de escolha e de 

combinação dos signos em nível discursivo, textual e enunciativo. 

 Quanto à composição do texto, o nível mais profundo é o da infraestrutura textual, que 

compõe as capacidades discursivas e compreende as operações de estruturação dos tipos de 

discurso e das suas modalidades de articulação, da coesão verbal, das sequências textuais e 

outras formas de planificação e do plano de texto. 

 Os tipos de discurso, segundo Bronckart (1999, 2006), constituem a categoria mais 

importante da infraestrutura. São formas linguísticas identificáveis nos textos, as quais 

traduzem a criação de mundos discursivos. Esses mundos são criados pela atividade de 

linguagem e diferenciam-se dos mundos representados (mundo ordinário) em que se baseia a 

composição do contexto da ação de linguagem.  

 Os mundos discursivos se constroem mediante duas operações psicológicas, conforme 

assinala Bronckart (1999). 

 Uma delas diz respeito à relação entre as coordenadas do conteúdo e as coordenadas 

do mundo ordinário em que ocorre a ação de linguagem. De um lado, a relação pode ser de 

disjunção, em que o conteúdo temático remete a um mundo discursivo situado em outro lugar 

e tempo relativamente aos protagonistas da interação em curso. Assim, os fatos são narrados 

como passados, futuros, plausíveis ou imaginários, sempre com uma origem espaço-temporal 

especificada. O conteúdo temático remete, nesse caso, ao plano da história, seja numa 

dimensão realista ou ficcional, marcando, respectivamente, aproximação ou distanciamento 

das regras do mundo ordinário. A disjunção configura a ordem do narrar. De outro lado, a 

relação pode ser de conjunção, em que fatos e representações são mobilizados em referência 

mais ou menos direta ao mundo ordinário da ação de linguagem. Os fatos são acessíveis aos 

mundos dos protagonistas da interação: são expostos e interpretados a partir dos critérios de 
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validade do mundo ordinário. Além disso, não existe uma origem espaço-temporal noutro 

lugar que não seja o da própria interação em curso entre os protagonistas. A conjunção 

configura a ordem do expor. 

 Outra operação refere-se à relação entre as instâncias de agentividade (como 

personagens, grupos, instituições) mobilizadas no texto e sua inscrição espaço-temporal e os 

parâmetros físicos da ação de linguagem. A relação pode ser de implicação, quando ela é 

explicitada, especialmente pelas referências dêiticas, que conferem acesso a elementos das 

condições de produção; ou de autonomia, quando não há tal explicitação, por isso não são 

requeridos conhecimentos sobre as condições de produção do texto. 

 A combinação desses dois conjuntos de operações dá origem a quatro mundos 

discursivos, identificáveis a partir de formas linguísticas que os semiotizam, dando origem a 

quatro tipos de discurso: mundo do expor implicado (discurso interativo), mundo do expor 

autônomo (discurso teórico), mundo do narrar implicado (relato interativo) e mundo do narrar 

autônomo (narração). As operações psicológicas constitutivas dos mundos são universais, mas 

suas marcas linguísticas são dependentes de cada língua natural. Para diferenciar as duas 

dimensões, Bronckart (1999) reservou o termo “arquétipo psicológico” para designar o 

constructo, a noção abstrata do mundo discursivo mediante as operações psicológicas 

apresentadas acima, e o termo “tipo linguístico” para o tipo de discurso efetivamente 

realizado, semiotizado35. 

 Esses quatro tipos básicos e prototípicos podem também articular-se nos textos de 

duas formas diferentes: por encaixamento e por fusão. No primeiro caso, os tipos de discurso 

– principal e secundário(s) – permanecem delimitados e ordenados em suas “fronteiras”, 

mediante marcas lexicais, morfológicas ou tipológicas, como, por exemplo, verbos de dizer, 

travessão e aspas. No segundo, eles integram-se, dando origem a tipos mistos ou formas 

variantes, que mesclam características de dois ou mais tipos prototípicos, como o tipo misto 

 
35 Enquanto a caracterização dos arquétipos psicológicos é considerada por Bronckart (1999) como 

universal, a descrição das unidades dos tipos linguísticos que os semiotizam baseia-se no francês, 

mas têm-se aplicado, com algumas adequações, também ao português. Assim, o discurso interativo 

caracteriza-se pela presença de turnos de fala, verbos no presente e no pretérito perfeito do 

indicativo, dêiticos, nomes e pronomes de 1ª pessoa e 2ª pessoa, anáforas pronominais e auxiliares 

de modo; o discurso teórico, pelo emprego de frases declarativas, verbos no presente e no pretérito 

perfeito do indicativo, conectores lógico-argumentativos, modalizações lógicas, dêiticos textuais, 

menção ao intertexto, frases na voz passiva e ausência de dêiticos e de pronomes de 1ª e 2ª pessoa 

do singular; o relato interativo, pelo uso de tempos verbais do passado, organizadores temporais e 

espaciais, pronomes de 1ª e 2ª pessoa e anáforas pronominais; e a narração, pela utilização de 

tempos verbais do passado, organizadores temporais e espaciais e ausência de pronomes de 1ª e 2ª 

pessoa. 
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interativo-teórico, o discurso indireto e o discurso indireto livre (fusão da narração ou do 

discurso teórico com o discurso interativo). Bronckart (1999) ressalta que os textos, quanto 

aos tipos de discurso, geralmente têm uma composição heterogênea, com articulações entre os 

tipos. 

Mais recentemente (Cf. BRONCKART, 2015), o ISD integrou aos tipos de discurso a 

coesão verbal, embora Bronckart (1999) já sinalizasse a forte afinidade entre ambas as 

categorias, visto que as relações de temporalidade se constroem com referência aos mundos 

discursivos. A coesão verbal é responsável pela organização temporal e hierárquica dos 

processos sinalizados pelas formas verbais e sua relação entre séries de predicados. Os 

marcadores linguísticos principais são verbos e seus auxiliares, como advérbios e marcadores 

textuais de natureza temporal. 

Outro elemento da infraestrutura são as sequências e outras formas de planificação. 

Para caracterizá-las, Bronckart (1999, p. 218) parte dos trabalhos da Linguística de Texto, 

definindo sequências como  

 

[…] unidades estruturais relativamente autônomas, que integram e 

organizam macroproposições, que, por sua vez, combinam diversas 

proposições, podendo a organização linear do texto ser concebida como o 

produto da combinação e da articulação de diferentes tipos de sequências. 

(grifo do autor) 

 

As sequências e as demais formas de planificação textual são diferentes formas de 

organização linear de macroestruturas semânticas disponíveis na memória do agente produtor. 

Elas existem como protótipos, modelos abstratos, que se concretizam em tipos com marcas 

linguísticas específicas. Bronckart (1999) aponta a existência de seis tipos de sequência 

(narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa, dialogal e injuntiva) e de outras duas formas 

de planificação (script e esquematização), que podem combinar-se de diversas formas nos 

textos, do que decorre a heterogeneidade composicional da maioria deles. Bronckart (1999) 

faz uma apresentação do modelo prototípico de cada forma de planificação, que reproduzimos 

abaixo, mas faz a ressalva de que tais protótipos não preexistem como modelos 

comunicativos, pois constituem construtos teóricos, elaborados secundariamente pela análise 

de textos efetivamente produzidos. 

A sequência narrativa tem o objetivo de criar um processo de tensão. Para isso, 

organiza-se em um todo acional, em acontecimentos regidos por uma relação de causalidade e 

centralizados num conflito (processo de intriga). As fases prototípicas são: situação inicial, 
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complicação, ações, resolução, situação final, avaliação e moral (as duas últimas menos 

comuns). 

A sequência descritiva tem o intuito de fazer ver um ser, objeto, paisagem etc., por 

meio da apresentação de suas propriedades, qualificações. Não se organiza em uma ordem 

linear, como a narrativa, mas em uma ordem hierárquica ou vertical. Suas fases prototípicas 

são: ancoragem, aspectualização e relacionamento. 

A sequência argumentativa tenciona convencer o leitor/ouvinte. Para isso, o raciocínio 

argumentativo estrutura-se em tese, dados (que são objeto de um processo de inferência) e 

conclusão. O processo de inferência pode ser sustentado por suportes (justificativas) ou 

restrições. As fases prototípicas são: premissas, argumentos, contra-argumentos e conclusão. 

A sequência explicativa tem em vista apresentar solução para um problema. O 

raciocínio explicativo origina-se na constatação de um fenômeno incontestável, mas que 

carece de esclarecimentos (apresentação de causas, razões), mediante os quais a constatação 

inicial é reformulada ou enriquecida. Tem como fases prototípicas: constatação inicial, 

problematização, resolução e conclusão-avaliação. 

A sequência dialogal visa a regular a interação. É típica de segmentos de discurso 

interativo dialogado e estrutura-se em turnos de fala, que compõem as conversações. Suas 

fases prototípicas são: abertura, fase transacional e encerramento. Cada uma dessas fases pode 

ser decomposta em trocas (unidades dialogais); estas, em intervenções (turnos de fala); e 

estas, em atos discursivos. 

A sequência injuntiva tem o objetivo de fazer agir o destinatário de um certo modo. 

Embora derive da sequência descritiva, não há para ela um modo de organização espacial ou 

hierárquico, mas características linguísticas como verbos no imperativo ou no infinitivo. 

O script trata-se do relato de acontecimentos ou de ações de uma história, dispostos 

em ordem cronológica, mas que não se organizam em torno de um processo de tensão 

(conflito). Assim, representa o grau zero de planificação da ordem do narrar. 

A esquematização trata-se de segmento(s) meramente informativo(s), sem que haja 

problematização ou contestação. Os principais tipos de esquematização são a definição, a 

enumeração, o enunciado de regras e a cadeia causal. Representa o grau zero de planificação 

da ordem do expor. 

O plano de texto refere-se à organização do conteúdo temático. Pode designar, num 

sentido “forte”, a combinação dos tipos de discurso e das sequências e formas de planificação 

que compõem a infraestrutura textual e, num sentido “fraco” – que é operacionalizado nas 

análises empreendidas pelo ISD –, um resumo do conteúdo temático. Bronckart (1999) 
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assinala que o plano de texto pode assumir formas variadas, em função do gênero de texto, de 

suas condições de produção e do seu suporte, bem como da extensão do texto, da sua 

modalidade de realização (escrita ou falada) e da natureza do conteúdo temático.  

Já no âmbito das capacidades linguístico-discursivas, há os mecanismos de 

textualização. Eles são responsáveis, segundo Bronckart (1999), por assinalar a progressão e a 

organização temática, ou seja, a coerência temática do texto. Pertencem à linearidade textual e 

designam suas relações hierárquicas e lógicas. Esses mecanismos dividem-se em duas 

categorias: conexão e coesão nominal. 

A conexão refere-se à marcação da progressão temática por meio de organizadores 

textuais do plano geral do texto, da transição entre os tipos de discurso, de fases de uma 

sequência ou de outra forma de planificação e de frases. Os elementos linguísticos 

responsáveis por essa articulação são advérbios e locuções adverbiais, sintagmas 

preposicionais e conjunções coordenativas e subordinativas. 

A coesão nominal tem a função de introduzir e retomar referentes (seres, objetos, 

temas), na forma de anáforas e catáforas que compõem cadeias referenciais, a fim de 

colaborar para a criação de efeito de estabilidade e de continuidade no texto. Os marcadores 

linguísticos principais são pronomes, substantivos e sintagmas nominais. 

Os mecanismos enunciativos, também pertencentes às capacidades linguístico-

discursivas, cumprem a função de marcar o tipo de interação entre agente-produtor e 

destinatário(s), estabelecendo, portanto, a coerência pragmática do texto. Dividem-se em duas 

categorias: posicionamento enunciativo e modalizações. 

O posicionamento enunciativo situa as fontes (instâncias enunciativas) que se 

responsabilizam pelo que é dito no texto, seja assumindo (ou posicionando-se sobre) esse 

dito, seja atribuindo essa responsabilidade a outrem. Assim, o autor do texto, que está na 

origem da ação de linguagem, cria essas instâncias (ou vozes) e transfere a elas a 

responsabilidade sobre o que é enunciado, de modo que os textos podem ser povoados por 

muitas vozes36:  

• voz do narrador ou do expositor: instância geral de enunciação conforme o mundo 

discursivo em questão (narrar ou expor);  

 
36 Embora Bronckart (1999) tenha a consciência de que toda manifestação linguística de uma pessoa 

seja sempre e essencialmente fruto de representações interativas e dialógicas, o que ele analisa 

quando menciona as vozes são as instâncias enunciativas que, no texto, são mobilizadas como 

responsáveis pelo que é dito.  
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• vozes de personagens: seres humanos ou entidades humanizadas implicados como agentes 

nos acontecimentos ou ações desencadeados no conteúdo temático; 

• vozes sociais: personagens, grupos e instituições sociais que não atuam como agentes no 

conteúdo temático do texto, mas como instâncias externas de avaliação de aspectos desse 

conteúdo; 

• voz do autor, como pessoa que está na origem da produção do texto e que avalia ou 

comenta algo do que é dito/enunciado. 

Linguisticamente, essa inscrição de vozes no texto pode ser assinalada de diferentes 

formas e com diferentes funções. Em nosso estudo, tomamos como base o trabalho de Boch e 

Grossmann (2002), que, analisando textos de escritores especialistas e iniciantes – 

respectivamente, artigos científicos e relatórios de estágio, que elas denominam de “textos 

teóricos” –, identificaram diferentes formas e funções da menção à voz do outro (autores ou 

fontes exteriores). Quanto às formas, as autoras apresentam as seguintes: 

 

Quadro 1 – Modalidades de menção à voz de outrem em “textos teóricos”, segundo Boch e 

Grossmann (2002) 

Evocação Reformulação Citação 

• Ausência de marcas 

introdutórias de discurso 

reportado (tais como: 

segundo X, como afirma X, 

ou equivalentes). 

• Ausência de 

desenvolvimento temático do 

dizer do outro. 

• Presença de um nome 

próprio de autor, 

frequentemente com data à 

qual o autor do artigo se 

refere, sem precisar o teor do 

texto. 

• Presença de marcas 

introdutórias do discurso 

reportado (segundo X ... , de 

acordo com X ... , para X ... , 

como X afirma ... , como X 

pretende ... , etc.). 

• Ausência de marcas 

escriturais tais como aspas 

(ou verbais, como eu cito X, 

para retomar as palavras de 

X). 

• O discurso do outro é 

integrado no discurso de 

quem escreve e não tem 

autonomia enunciativa. 

• Marcas, geralmente 

escriturais, como aspas, 

itálico ou bloco tipográfico, 

permitem identificar um 

segmento do texto como 

extraído de uma fonte 

externa; essas marcas podem, 

às vezes, ser substituídas por 

comentários 

metalinguísticos: eu cito X ..., 

para retomar as palavras de 

X ...); 

• Autonomia enunciativa do 

segmento citado (salvo no 

caso da “ilhota citacional”). 

Fonte: Boch e Grossmann (2002, p. 101) 
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Na evocação, o escritor faz alusão a trabalhos, mas sem resumir seu teor ou conteúdo; 

na reformulação, o escritor integra a fala do outro em seu próprio dizer, assumindo-a; na 

citação, ocorre uma autonomia enunciativa da voz de outrem; na ilhota citacional, há tanto 

segmentos de integração quanto de autonomia do dizer de outrem. 

Quanto às funções da menção à voz de outrem nos textos teóricos, as autoras 

enumeram algumas mais tipicamente utilizadas por escritores especialistas: introduzir um 

ponto de vista, marcar o pertencimento do escritor a uma corrente ou escola; referir-se a 

estudos anteriores, para se estabelecer um estado da arte acerca de um objeto de estudo ou 

ancorar uma definição; fundamentar uma afirmação; e discutir uma afirmação. Além delas, 

ainda acrescentam mais duas que seriam empregadas especificamente por escritores 

iniciantes: justificar um comportamento e introduzir uma nova ideia. 

As modalizações “[…] têm como finalidade geral traduzir, a partir de qualquer voz 

enunciativa, os diversos comentários ou avaliações formulados a respeito de alguns 

elementos do conteúdo temático. […]” (BRONCKART, 1999, p. 330, grifo do autor). Essas 

avaliações dizem respeito a julgamentos, opiniões e sentimentos, por exemplo. Elas 

relacionam-se ao gênero de texto, e sua classificação está associada aos mundos representados 

de Habermas (2012). Segundo Bronckart (1999), são quatro37 os tipos de modalizações: 

• lógicas: relacionadas ao mundo objetivo, procedem à avaliação do conteúdo temático com 

base em condições de verdade, tratado como fato atestado, possível, plausível, provável, 

eventual; 

• deônticas: relacionadas o mundo social, avaliam o conteúdo temático mediante valores, 

regras e opiniões que definem normas e convenções sociais em uso; 

• apreciativas: relacionadas ao mundo subjetivo, avaliam o conteúdo temático relativamente 

a julgamentos pessoais e sentimentos da instância enunciativa; 

• pragmáticas: relacionadas aos mundos social e subjetivo (PÉREZ, 2014), avaliam o 

conteúdo temático mediante a atribuição de responsabilidade e capacidade de ação a uma 

instância enunciativa em relação a ações de que é agente. 

 
37 Pérez (2014) chama atenção para o fato de que Bronckart (1999) busca associar os tipos de 

modalizações, que são quatro, aos mundos representados, que são três, mas não o faz em relação às 

modalizações pragmáticas. Seguindo o princípio da associação entre modalizações e mundos 

representados, a autora defende que as modalizações pragmáticas sejam enquadradas entre o mundo 

social e o subjetivo, com a seguinte justificativa: “[…] o tipo de julgamento expresso através dessas 

modalizações se fundamenta tanto em avaliações do social quanto subjetivas. […]” (PÉREZ, 2014, 

p. 66-67). 
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As unidades linguísticas marcadoras das modalizações são tempos verbais, verbos 

auxiliares de modo, advérbios, locuções adverbiais e orações impessoais. 

Os demais elementos constituintes das capacidades linguístico-discursivas – a 

construção de enunciados, orações e períodos e a escolha de itens lexicais – nós os 

englobamos sob a denominação geral de microestrutura textual, adotando uma classificação já 

proposta em Leite (2009), para referir-se às regras de estruturação das frases e às formas de 

codificação linguística das unidades de conteúdo do texto. Nessa categoria, reunimos 

elementos gramaticais nas dimensões fonológica, morfológica, sintática e semântica em nível 

lexical e frasal, como, por exemplo, ortografia, sintaxe de colocação, regência e concordância 

e pontuação. 

Além desses, os textos também compreendem elementos de natureza supratextual e 

paralínguística, conforme aponta Bronckart (1999). São elementos que, como a própria 

denominação sugere, estão além do texto e dos elementos linguísticos, referindo-se, por 

exemplo, à apresentação de unidades semióticas não verbais, formatação e relevo/destaque de 

alguns itens, que podem traduzir procedimentos de planificação e/ou enunciativos. 

Como vemos, “[…] qualquer produção de texto implica […] escolhas relativas à 

seleção e à combinação dos mecanismos estruturantes, das operações cognitivas e de suas 

modalidades de realização linguística. […]” (BRONCKART, 2006, p. 143, grifo do autor). 

Assim, os conhecimentos do agente-produtor sobre as capacidades e operações implicadas na 

produção de um texto, embora sociais e coletivas, organizam-se segundo as interações 

(experiências) de cada pessoa, através das atividades de linguagem de que participa; ou seja, 

há certa margem de decisão e liberdade individual nesse processo. Dessa forma, os textos são 

singulares, assim como o são as aprendizagens e, em última instância, cada pessoa em seu 

percurso de desenvolvimento. 

Outrossim, é importante ressaltar que esse processo de seleção e adaptação de 

capacidades e operações de linguagem e de escolha de signos linguísticos não resulta tão 

somente na apreensão de estruturas textuais. Para Bronckart (2006), a prática de produção e 

de interpretação de textos é a principal ferramenta de desenvolvimento de mediações 

formativas. Desse modo, segundo o autor, ao internalizar conhecimentos sobre os gêneros de 

texto, o agente aprende restrições linguísticas, gerenciamento das indexações sociais, 

adaptação em função dessas indexações e de uma estilística pessoal e social, que podem 

provocar modificações no arquitexto. Ao conhecer características dos tipos de discurso, 

aprende a empregar raciocínios peculiares de cada tipo (práticos, lógicos, causais, 

cronológicos), os quais são processos fundamentais do pensamento humano, além de 
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apreender, através da coesão verbal, formas de representação do tempo e sua organização. Ao 

gerenciar os mecanismos enunciativos, especificamente as vozes, aprende formas de 

posicionar-se e de engajar-se nas situações de interação, mais especificamente relacionados ao 

desenvolvimento da identidade.  

Assim, a análise das operações de linguagem que são mobilizadas num texto permite-

nos visualizar, mais do que a descrição de uma forma de composição textual, uma forma de 

ação humana no mundo mediada pela linguagem, propiciadora de aprendizagem e de 

desenvolvimento de capacidades humanas. No caso de nosso trabalho, uma ação verbal a ser 

analisada é a produção de artigos científicos, cujas principais características apresentaremos 

na seção a seguir. 

 

4.3 O gênero artigo científico: das classificações normativas ao olhar do ISD 

 

 O artigo científico38 é um gênero da esfera acadêmica cujo objetivo principal é 

divulgar o resultado de pesquisas científicas. Como bem observam Laville e Dionne (2007), a 

pesquisa deve ser comunicada e só adquire valor de fato quando se dá a conhecer pela 

comunidade cientifica, pois assim pode contribuir para o progresso da ciência. 

Atualmente, o artigo tem sido reconhecido como o meio por excelência de 

comunicação científica (LAVILLE; DIONNE, 2007; MOTTA-ROTH, HENDGES, 2010). 

Como atesta Swales (1990), ele é o gênero central em muitas comunidades acadêmicas e, 

nessa condição, estabelece relações dinâmicas com outros gêneros públicos do processo de 

pesquisa, como resumos, apresentações, teses, dissertações, monografias, ensaios 

monográficos em livros, projetos de pesquisa. Não por acaso, tem sido também o principal 

fator a medir a produtividade e o capital simbólico e financeiro de pesquisadores, instituições 

e programas de ensino e pesquisa, razão pela qual seu processo de produção e de publicação 

se transformou numa verdadeira política acadêmica, conforme demonstra Barricelli (2009), 

chamada de publish or perish (publique ou pereça). 

 
38 Existem variações quanto à denominação do gênero. A Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(2018a) utiliza a denominação “artigo técnico e/ou científico”. Já os manuais de metodologia 

científica preferem “artigo científico”. Motta-Roth e Hendges (2010) utilizam as denominações 

“artigo científico” e “artigo acadêmico” como sinônimas, mas optam pela segunda. Já Nogueira 

(2007) utiliza duas terminologias – “artigo científico” e “artigo acadêmico-científico” – com 

sentidos diferentes: a primeira compreenderia os artigos que trazem temas e abordagens inéditas; a 

segunda, os que não tratam necessariamente de temáticas inéditas, embora também desenvolvam 

temas de forma teoricamente fundamentada. Nesse trabalho, reconhecemos as duas expressões 

como sinônimas e adotamos “artigo científico”. 
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Essa política consiste, segundo Castiel e Sanz-Valero (2007), num imperativo 

institucional por publicar, a fim de se conquistar ou manter financiamentos de pesquisas, 

credenciamento em programas de pós-graduação, capital simbólico na academia, por 

exemplo. Essa necessidade de mostrar-se produtivo pode provocar, porém, alguns efeitos 

indesejados para a academia. A esse respeito, Zuin e Bianchetti (2015) apontam a produção 

de “lixo acadêmico”, para referir-se à percepção de que estaria havendo declínio da qualidade 

da produção científica atual. Tratar-se-ia, nesse caso, de uma produção científica com pouco 

ou nenhum grau de inovação e criatividade, caracterizada especialmente pela repetição. 

Transpondo essas reflexões sobre o contexto mais geral de produção do artigo 

científico para o ambiente que investigamos – a iniciação científica de alunos de ensino médio 

–, reafirmamos algumas considerações que já fizemos em relação à própria natureza da 

pesquisa e das práticas de letramento acadêmico nesse nível de ensino. Entendemos que a 

formação do pesquisador, desde as etapas mais iniciais, faz-se pela vivência de todas as 

atividades – entre as quais a produção de artigos científicos –, mesmo que, num primeiro 

momento, essa produção não se revista de um caráter criativo e de alta qualidade. Assim, do 

ponto de vista da qualidade do conhecimento produzido, pode não ser tão significativo, mas 

pode fornecer indícios do grau de desenvolvimento de conhecimentos de leitura, de escrita, de 

conceitos científicos, de valores e normas que permeiam o fazer acadêmico. Nesse sentido, 

defendemos, em consonância com Swales (2004), que a escrita do artigo, das anotações e 

rascunhos à versão final, é uma experiencia dinâmica e complexa e surge como o resultado de 

um processo de vivência com o conhecimento científico, com outros indivíduos (coautores, 

colegas, revisores e editores) e com outros gêneros da esfera acadêmica, de modo que o artigo 

seria uma espécie de texto-síntese de diversas experiências acumuladas durante um processo 

formativo de educação pela pesquisa, conforme apresentamos no Capítulo 2. 

Ainda numa dimensão formativa, que leva em conta o funcionamento do gênero nas 

práticas sociais e nos sistemas de gênero e, nestes, os conhecimentos que os iniciantes 

precisam apreender para produzir o artigo científico de acordo com as convenções e funções 

que são definidas socialmente, evocamos o conceito de metagênero, conforme Giltrow 

(2002), no sentido de que existe uma atmosfera metagenérica que envolve alguns gêneros, 

entre os quais incluímos o artigo científico. Para Giltrow (2002, p. 195-196, tradução nossa): 

 

Provisoriamente, poderíamos dizer que os metagêneros são atmosferas de 

textos e atividades, precedentes demonstrados ou expectativas solicitadas – 

atmosferas que envolvem gêneros. Como os próprios gêneros, os 

metagêneros são indexados a seu contexto de uso: toda atividade – ou 
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disciplina – tendo sua própria relação e vida na linguagem, e metagênero 

representando ou provendo essas relações, posicionando gêneros em relação 

a outras atividades.39 

 

Na condição de atmosferas, ou contextos, que estão na base de produção de 

determinado gênero, os metagêneros podem apresentar-se como regras explícitas ou 

conhecimentos tácitos. A título de exemplificação, podemos mencionar diretrizes, interações 

modeladas e compreensões negociadas habituais, experiências dos escritores, abstrações 

acumuladas sobre o gênero, feedbacks, silêncios, gestos, colocações e reclamações. Assim, 

alguns metagêneros são mais explícitos e transparentes e outros mais oclusos, como o 

contexto da escrita, através de imposições disciplinares, mas, em todo caso, eles atuam na 

negociação de significados sobre práticas e textos e na construção de identidades. 

A noção de metagênero, desse modo, ajuda a evidenciar tanto a relação entre os 

gêneros em uma comunidade que os usa, quanto a participação dos indivíduos na 

coletividade. No contexto da iniciação científica ora pesquisado, o artigo científico pode ser 

visto no contexto da atuação de diversos metagêneros (orientações, outros textos lidos ou 

produzidos, feedbacks, outros saberes e fazeres ligados a um campo disciplinar). Essa 

atmosfera metagenérica em torno do artigo científico reforça a importância do gênero também 

no âmbito da iniciação científica, em dois sentidos: como um resultado desse processo que se 

mostra para a comunidade acadêmica exterior à instituição promotora e financiadora do 

projeto de pesquisa; e como materialidade empírica a partir da qual se podem inferir diversos 

conhecimentos das práticas letradas vivenciadas nesse mesmo processo. 

Temos consciência de que o artigo científico não é o único gênero capaz de avaliar a 

participação dos alunos em atividades de pesquisa. Entretanto, consideramos que a leitura e a 

produção do gênero constituem eventos de letramento que são parte essencial das práticas 

letradas acadêmicas de qualquer área do conhecimento. Então, falar de iniciação ao fazer 

científico, de caracterizar práticas letradas nessa esfera e de compreender a inserção dos 

alunos nelas implica a experiência com o gênero, que, sob uma lógica capitalista e/ou 

formativa, permeia a ciência e a produção do conhecimento. 

 
39 No original: “provisionally, we could say that meta-genre are atmospheres of wordings and 

activities, demonstrated precedents or requestered expectations – atmospheres surrounding genres. 

Like genres themselves, meta-genres are indexed to their context of use: every activity – or 

discipline – having its own relation to and life in language, and meta-genre representing or 

advancing these relations, positioning genres in relation to other activities. […]” (GILTROW, 2002, 

p. 195-196). 
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Feitas essas considerações acerca de questões funcionais, políticas, formativas e 

institucionais que permeiam o gênero, cumpre-nos apresentar algumas possibilidades de 

classificação socialmente referendadas para ele. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2018a) normatiza a apresentação de 

artigo em publicação periódica científica. Para ela, artigo é “parte de uma publicação, com 

autoria declarada, de natureza técnica e/ou científica” (p. 6). O artigo pode ser original ou de 

revisão, obedecendo à seguinte estrutura: 

• elementos pré-textuais: título na língua do documento e, opcionalmente, em outro idioma; 

nome(s) do(s) autor(es); resumo na língua do texto e, opcionalmente, em outro idioma; 

palavras-chave na língua do texto e, opcionalmente, em outro idioma; data de submissão e 

aprovação do artigo; 

• elementos textuais: introdução, desenvolvimento, conclusão; 

• elementos pós-textuais: referências e, opcionalmente, glossário, apêndice, anexo e 

agradecimento. 

Quanto ao conteúdo, o resumo deve obedecer à Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (2003), apresentando objetivo, metodologia, resultados e conclusão, além de 

palavras-chave e/ou descritores. O resumo deve conter entre 100 e 250 palavras, ser escrito 

em parágrafo único, em frases concisas e afirmativas. Quanto às partes textuais, a introdução 

deve delimitar o tema e os objetivos; o desenvolvimento, parte mais importante do artigo, 

deve expor detalhadamente o assunto a ser tratado, dividindo-se em seções e subseções 

conforme método e abordagem do tema; a conclusão deve apresentar as considerações finais, 

mediante os objetivos e as hipóteses. 

Em relação às regras de formatação, menciona-se que é preciso seguir as normas de 

citação, de elaboração de referências e de numeração progressiva conforme a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (2002, 2018b, 2012).  

Com poucas exceções, são essas as orientações constantes nos manuais de 

metodologia científica sobre o gênero artigo científico. De modo geral, esses manuais 

(MARCONI; LAKATOS, 2010, 2011; MEDEIROS, 2011; VASCONCELOS, 2007) 

ressaltam que os trabalhos acadêmico-científicos, a exemplo do artigo, devem seguir as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

Marconi e Lakatos (2010, 2011) detalham a estrutura, o conteúdo, o público e o estilo 

do gênero. Os artigos podem ser definidos como “[…] pequenos estudos que tratam de uma 

questão verdadeiramente científica, mas não chegam a constituir-se em matéria de um livro” 

(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 231). Quanto à estrutura, propõem a mesma divisão 
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constante na norma da ABNT. O conteúdo do artigo, segundo as autoras, pode ser um estudo 

pessoal (descoberta), a solução para uma questão controversa, ideias novas ou aspectos 

secundários de outras pesquisas não devidamente aprofundados. Destina-se a um público que 

varia conforme o perfil do suporte em que é publicado (por exemplo, uma revista científica, 

didática ou de divulgação). Por fim, o estilo deve ser claro, conciso, objetivo, e a linguagem, 

correta, simples e coerente, evitando-se também adjetivos supérfluos, repetições ou 

explicações desnecessárias, assim como uma escrita excessivamente compacta que possa 

prejudicar o entendimento. 

Vasconcelos (2007), além de reafirmar a necessidade de se seguirem as normas de 

apresentação da ABNT, ressalta que cada área do conhecimento tem suas próprias 

características e regras de cientificidade, que se refletem na escrita dos artigos. Também 

relativiza o emprego do índice de pessoa: o impessoal mais comumente utilizado nas ciências 

exatas e a 1ª pessoa, nas ciências humanas. 

No âmbito dos estudos linguísticos, as pesquisas sobre gêneros acadêmicos têm 

ganhado cada vez mais destaque. Entre os trabalhos pioneiros de maior relevância, podemos 

mencionar Bazerman (1988), na sociorretórica, e Swales (1990, 2004) e Swales e Feak 

(1994), na área de inglês para fins específicos. 

Bazerman (1988) analisa artigos científicos de três áreas do conhecimento, procurando 

compreender as características e as regularidades do gênero a partir de sua realização e 

evolução nas atividades dos indivíduos que procuravam atingir certos objetivos em suas 

respectivas comunidades disciplinares. Parte-se, assim, de uma concepção de gênero como 

fato sociopsicológico utilizado pelos seres humanos para agir em situações tipificadas, 

evidenciando a necessidade de relacionar a linguagem com o mundo em torno dela, ou, mais 

particularmente, com a comunidade que a produz, de modo a não considerar o texto como um 

fenômeno isolado. 

Nessa compreensão, os gêneros, a exemplo do artigo científico, variam conforme 

tempo, lugar e situação. Do mesmo modo, as regularidades existem e podem ser reconhecidas 

porque os indivíduos, imersos numa coletividade, identificam situações semelhantes nas quais 

fazem escolhas semelhantes, institucionalizando certos padrões de representação dos 

enunciados. Assim, no estudo do gênero artigo científico, como o autor o faz, convém ter em 

mente que  

 

[…] As palavras são moldadas pela disciplina - em seus recursos linguísticos 

e expectativas desenvolvidos comunitariamente; na sua identificação 
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estilizada e estruturação de realidades a serem discutidas; em sua literatura; 

em seus procedimentos ativos de leitura, avaliação e uso de textos; em suas 

interações estruturadas entre escritor e leitor. As palavras surgem da 

atividade, procedimentos e relacionamentos dentro da comunidade.”40 

(BAZERMAN, 1988, p. 47, tradução nossa) 

 

Como escrever é uma ação social, analisar textos acadêmicos, dentre eles o artigo 

científico, permite-nos identificar não apenas suas características linguísticas e textuais, mas 

também relacioná-las com o fazer e as concepções daquela comunidade sobre as atividades 

em geral e as práticas de uso da linguagem em particular. Bazerman (1988), portanto, mostra 

a necessidade de analisar as variações entre as disciplinas, bem como as regularidades entre 

elas, por meio de características dos textos. 

Swales (1990, 2004) e Swales e Feak (1994), por sua vez, têm o objetivo de oferecer 

uma descrição do artigo científico em inglês, a ser utilizada, respectivamente, por 

pesquisadores para fins de análise e por estudantes e professores para fins didáticos. Apesar 

de reconhecer variações entre os campos do saber, busca-se caracterizar similaridades do 

gênero entre eles, propondo-se a construir um “mapa retórico” do gênero, que pode ser 

alinhado com as tendências das disciplinas.  

Para tanto, elaboraram um modelo de análise chamado de Create a Research Space 

(CARS). Consiste num modelo de descrição do padrão retórico de gêneros, como o artigo 

científico, com base na distribuição de informações recorrentes no texto. Essa distribuição 

realiza-se em movimentos retóricos (movies), que podem dividir-se em passos (steps), com 

suas respectivas características linguísticas. Nas palavras de Swales (2004, p. 228, tradução 

nossa), “[…] um ‘movimento’ na análise de gêneros é uma unidade discursiva ou retórica que 

desempenha uma função comunicativa coerente em um discurso escrito ou falado. […]”41. É, 

pois, uma unidade de análise funcional e não formal, flexível em termos de realização 

linguística. 

Esse modelo tem sido aplicado à análise do gênero artigo científico e de outros em 

diferentes línguas e disciplinas. No Brasil, Motta-Roth e Hendges (2010) buscam sintetizar as 

contribuições desse campo para a caracterização do gênero artigo científico, abordando-as de 

 
40 No original: “[…] The words are shaped by the discipline-in its communally developed linguistic 

resources and expectations; in its stylized identification and structuring of realities to be discussed; 

in its literature; in its active procedures of reading, evaluating, and using texts; in its structured 

interactions between writer and reader. The words arise out of the activity, procedures, and 

relationships within the community.” (BAZERMAN, 1988, p. 47) 
41 No original: “[…] A ‘move’ in genre analysis is a discoursal or rhetorical unit that performs a 

coherent communicative function in a written or spoken discourse. […]” (SWALES, 2004, p. 228). 
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maneira didática, a fim de orientar processos de ensino e de aprendizagem para estudantes e 

pesquisadores. As autoras definem o artigo científico como “[…] um documento escrito por 

um ou mais pesquisadores para relatar os resultados de uma atividade de investigação […]” 

(MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p, 66). Ainda de acordo com elas, é essencialmente 

ligado ao meio universitário; serve como meio de comunicação entre professores, 

pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação; é publicado em anais de congressos 

científicos, revistas especializadas e livros, para divulgar resultados de pesquisas e estudos; 

desenvolve os mais variados temas, a depender das especificidades de cada área do 

conhecimento; estrutura-se, grosso modo, em resumo, introdução, revisão da literatura, 

metodologia, resultados e discussão e conclusão42, mas pode variar de uma disciplina para 

outra e de acordo com as especificidades do objeto de estudo e de cada comunidade 

disciplinar.  

Mesmo admitindo essas possíveis variações, a escrita de artigos científicos requer dos 

autores, conforme Motta-Roth e Hendges (2010), o domínio de habilidades como: 

conhecimentos do próprio gênero, de conteúdos considerados relevantes para a disciplina, de 

conceitos empregados na comunidade disciplinar em que o autor se insere e também de outras 

convenções empregadas pelos membros mais experientes do grupo, como normas de 

publicação (envio e submissão) e cumprimento de prazos.   

Diferentes campos da Linguística têm retomado e/ou ampliado as reflexões sobre 

gêneros acadêmicos e, particularmente, sobre o artigo científico em seus diferentes elementos 

constitutivos, demonstrando a fertilidade desse tema para a área. A título de breve 

exemplificação, podemos citar: Alves e Moura (2016), que analisam a autoria em artigos 

científicos de graduandos em Letras; Bernardino e Pacheco (2017), que descrevem a 

organização retórica de introduções de artigos da área de Nutrição; Bessa (2016), que estuda o 

uso do discurso citado, em função da organização retórica, em artigos científicos de 

estudantes de mestrado de Letras e Linguística; Bezerra (2015), que busca compreender, por 

meio de recursos de marcação da intertextualidade em artigos científicos, a construção da 

identidade letrada de alunos da graduação em Letras no ambiente acadêmico; Cortez (2012), 

que analisa a representação de pontos de vista para a construção da argumentação em dois 

artigos científicos de Antropologia; Costa (2012), que realiza um estudo comparativo da 

organização retórica do artigo científico em três áreas do conhecimento (Linguística, 
 

42 Não apresentamos aqui os movimentos e passos que constituem cada uma dessas seções, nem os 

recursos linguísticos utilizados para construir esse padrão retórico. Esse detalhamento pode ser 

consultado na própria obra das autoras. 



112 

 

Geografia e Medicina); Dias e Bezerra (2013), que apresentam a organização retórica de 

artigos científicos da área de Saúde Pública; e Nascimento (2002), que, examinando artigos de 

Engenharia Elétrica, objetiva entender a organização retórica do gênero na relação entre texto 

verbal e não verbal. 

Também no âmbito do ISD, o estudo de gêneros da esfera acadêmica vem recebendo 

atenção. No tocante ao artigo científico, temos observado que se focalizam prioritariamente 

duas vertentes: (1) a descrição do gênero, seja produzido por especialistas, seja por 

iniciantes/estudantes em situações de aprendizagem, visando ou não à construção de modelos 

didáticos43; e (2) a elaboração e a aplicação de sequências didáticas44 e outras experiências de 

didatização do gênero em situações formais de ensino. 

Como exemplos da primeira vertente, podemos mencionar Pereira (2014), que reúne 

um conjunto de trabalhos que abordam principalmente o gênero resumo (abstract) que 

acompanha artigos publicados em periódicos científicos, em diferentes áreas do 

conhecimento. Uma parte dos textos focaliza a descrição da composição do gênero em 

diferentes disciplinas: Medicina, Nutrição, Arquitetura, Direito, Jornalismo, Educação, 

Filosofia, Psicologia, Linguística, Estudos Literários e Matemática, inclusive estabelecendo 

comparações entre algumas delas. As análises, com base nos aportes teórico-metodológicos 

do ISD, mostram que a composição dos resumos apresenta variações entre disciplinas, 

especialmente quanto a duas categorias: plano de texto, nem sempre respeitando a estrutura de 

objetivo, metodologia, resultados e conclusão apregoada pela ABNT; e mecanismos 

enunciativos de gerenciamento da voz do expositor em primeira ou terceira pessoa. Essa 

variação, mesmo nos resumos (abstracts), não acontece apenas entre disciplinas: Leite, Leite 

e Pereira (2013), analisando a infraestrutura desse gênero somente na área dos Estudos 

Literários, observam que há algumas diferenças entre os textos quanto ao plano geral, alguns 

estruturados em objetivo(s), metodologia e resultados, mas outros em apenas alguma(s) 

 
43 Machado e Cristovão (2006, p. 557) afirmam que o modelo didático de um gênero é a “[…] 

visualização das dimensões constitutivas do gênero e seleção das que podem ser ensinadas e das que 

são necessárias para um determinado nível de ensino”. Essa construção implica o estudo de 

referenciais teóricos, práticas sociais que permeiam o gênero e textos pertencentes a eles, 

considerando elementos como: situação de produção, conteúdos típicos e suas formas de 

mobilização, construção composicional e estilística. 
44 De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97), “uma ‘sequência didática’ é um conjunto 

de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 

escrito”, com o objetivo de ajudar o aluno a dominá-lo melhor. Elas são compostas de quatro fases 

linearmente distribuídas: apresentação da situação, produção inicial, módulos e produção final. 
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dessas partes, evidenciando que as normas disciplinares não se apresentam como homogêneas 

para todos os seus participantes. 

Em relação à descrição do artigo propriamente dito, Pereira, Basílio e Leitão (2017) 

apresentam-no como um gênero “caleidoscópico”. Essa caracterização deve-se, segundo as 

autoras, à natureza multifacetada e híbrida de sua construção, que engloba habilidades 

presentes em outros gêneros, como o resumo, a resenha e o projeto de pesquisa. Assim, elas 

identificam modos de composição, denominando-os “figuras de ação”, como resumir, relatar, 

argumentar, expor e descrever. Também apontam estratégias, chamadas de “microações de 

linguagem”, comuns a outros gêneros do domínio acadêmico: síntese (resumo); avaliação 

(resenha); apresentação do tema, dos objetivos, da justificativa, do referencial teórico, da 

metodologia (projeto de pesquisa). 

Quanto à construção de modelos didáticos, destacamos o trabalho de Lousada, Tonelli 

e Barioni (2017), que apresentam um modelo didático de artigo científico em francês na área 

de Letras e uma experiência de aplicação de uma sequência didática para a aprendizagem do 

gênero a alunos do curso de graduação em Letras francês. As autoras coletaram artigos em 

diferentes periódicos, para caracterizar o gênero e criar o modelo didático. Quanto ao contexto 

de produção, é escrito por um pesquisador que objetiva divulgar, em periódicos ou outros 

veículos, os resultados de uma pesquisa para seus pares. Geralmente estrutura-se em título, 

autor, resumo, desenvolvimento, referências e notas. Predomina o discurso teórico, com 

verbos no presente, e a sequência argumentativa. Quanto aos aspectos linguístico-discursivos, 

observam-se conectores lógico-argumentativos, predomínio da anáfora nominal, do 

posicionamento enunciativo em 1ª pessoa, com referência a vozes da ciência, e de 

modalizações lógicas e apreciativas. Com base nessa caraterização e também na observação 

da primeira versão do artigo produzido, elaboraram e aplicaram as atividades da sequência, 

visando ao aperfeiçoamento de uma primeira produção encaminhada anteriormente à 

realização da sequência. Além desse, mencionamos Silva, Pereira e Bueno (2014), que 

procedem a esse mesmo trabalho de caracterização e construção de um modelo didático de 

artigos científicos da área de Educação. As características por elas identificadas são parecidas 

com as citadas acima, com exceção da organização do conteúdo temático, quanto à disposição 

dos elementos pré-textuais e pós-textuais. 

Quanto à segunda vertente, Beato-Canato (2011) relata a realização de uma sequência 

didática do gênero resumo (abstract) na área de química a alunos de ensino técnico, cursantes 

de uma disciplina de língua inglesa como língua estrangeira para fins específicos, a fim de 

que eles pudessem adquirir capacidades e desenvolver operações de linguagem e aplicá-las 
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em contextos específicos. A sequência focaliza especialmente a leitura, englobando todos os 

níveis de análise postulados por Bronckart (1999), do contexto aos elementos linguístico-

discursivos, de modo a construir uma visão global do gênero. Além desse, Basílio e Pereira 

(2014) relatam uma experiência de intervenção didática no ensino superior, no curso de 

Letras, visando à apreensão das características do gênero resumo, por meio de atividades de 

leitura e de escrita e reescrita de esquemas de textos representativos do gênero. Já Pereira e 

Leitão (2017) relatam a realização de uma sequência didática com o gênero artigo científico 

para estudantes da graduação em Letras e as capacidades de linguagem que os alunos 

desenvolvem no processo de escrita e de reescrita de textos do gênero. As autoras enfatizam a 

necessidade da interação efetiva (em atividades de leitura e de produção) com o gênero a ser 

estudado e aprendido, além do processo de mediação do professor nesse processo. 

Ao conceber, na esteira do ISD, os textos como modos de ação social, entendemos que 

as diferentes maneiras de organização de resumos (abstracts) e dos artigos e suas implicações 

para os processos de didatização refletem, no âmbito das várias disciplinas, múltiplas formas 

de fazer e de divulgar ciência, já que cada área do conhecimento, por meio dos textos que 

produz e veicula, constrói e propaga seus próprios valores e normas de cientificidade, o que 

nos remete, por extensão, às discussões sobre letramentos acadêmicos que fizemos no 

capítulo anterior. 

Assim, os estudos do ISD sobre a função, a organização e a didatização de gêneros da 

esfera acadêmica, notadamente o artigo e o resumo que o acompanha, compreendem esses 

gêneros como instrumentos de ação humana, em cuja produção estão implicadas operações e 

capacidades de linguagem fortemente dependentes do contexto das ações que os geraram, ou 

seja, de cada disciplina (área do conhecimento) específica e dos participantes das ações, o que 

denota o caráter situado dos textos e das práticas de linguagem, conforme advogam o próprio 

ISD e os estudos de letramento como prática social.   

Portanto, se partimos de uma concepção situada da escrita e de seus usos, não 

podemos admitir que a aprendizagem e, do ponto de vista do analista, a descrição da escrita 

acadêmica se deem única ou prioritariamente pela observância a um conjunto de normas que 

se pretendem genéricas e universais, como o fazem a ABNT e os manuais de metodologia 

científica, numa clara concepção autônoma de letramento. É verdade que essas normatizações 

fazem parte da indexação social do gênero e têm maior ou menor repercussão em diferentes 

áreas do conhecimento, quando observamos, por exemplo, que alguns periódicos e normas 

para eventos citam aspectos de formatação e mesmo orientações sobre o plano geral de seções 

dos artigos e/ou resumos (abstracts) a serem submetidos a avaliação. Entretanto, os estudos 
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linguísticos sobre gêneros e escrita acadêmica têm atestado a necessidade de se considerar os 

gêneros dessa esfera, a exemplo do artigo científico, imersos em suas práticas de uso, de 

acordo com as convenções e as características de cada área do conhecimento. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, traçamos o desenho metodológico desta pesquisa, em consonância com 

o arcabouço teórico que constitui nossos pilares fundamentais, como o ISD, os Estudos de 

Letramento, pesquisas na área da Educação (conforme delineamos nos capítulos anteriores) e, 

de modo mais amplo, a Linguística Aplicada. Temos por objetivo descrever o campo de 

investigação, as técnicas e os instrumentos de geração dos dados, os critérios de construção da 

amostragem, bem como os métodos de abordagem e os procedimentos de análise desses dados.  

Primeiramente, apresentamos o campo de investigação, contextualizando o universo de 

estudo. Em seguida, explicitamos o processo de constituição dos dados que compõem o nosso 

corpus, mediante o emprego de diferentes técnicas e instrumentos de pesquisa, assim como os 

critérios levados em consideração para construção da amostragem. Por fim, apontamos os 

métodos e os procedimentos de abordagem do corpus, consoante nossas categorias analíticas.    

 

5.1 O campo de investigação 

 

O campo de investigação, onde buscamos informações sobre as práticas de letramento 

acadêmico na iniciação científica de alunos de ensino médio, é o Campus Pau dos Ferros do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)45. 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, assim como os 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia, tal como se apresentam atualmente46, 

foram criados pela Lei nº 11.892/2008. Quanto aos institutos, mais especificamente, a referida 

lei confere-lhes natureza de autarquia e declara-os aptos a oferecer educação superior, básica e 

profissional. 

A oferta de educação básica e profissional nos institutos acontece sobretudo na forma 

de educação técnica de nível médio, regulamentada pela Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de 

 
45 Todas as nossas ações foram aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, via registro na Plataforma Brasil: CAAE 61748216.0.0000.5294, com 

Parecer Consubstanciado nº 3.545.511. Assim, a participação da instituição e dos indivíduos 

colaboradores aconteceu voluntariamente, mediante assinatura de Carta de Anuência, de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e de Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, e com 

esclarecimentos quanto a procedimentos de atenuação de eventuais riscos e de manuseio dos dados 

obtidos. Particularmente aos colaboradores foi assegurado também o anonimato e a privacidade 

quando da divulgação dos resultados. 
46 Levamos em conta a legislação em vigor no ano de 2018. 
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setembro de 2012, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Técnica 

de Nível Médio (BRASIL, 2013)47. Segundo o Artigo 5º das Diretrizes, “os cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade proporcionar ao estudante 

conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da 

cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais.” 

(BRASIL, 2013, p. 255).  

Para atingir tal objetivo, postulam-se duas formas de educação profissional técnica de 

nível médio: articulada e subsequente ao ensino médio. No primeiro caso, o aluno cursa o 

ensino médio ao mesmo tempo que o curso técnico, seja de maneira integrada (quando a 

formação geral, ou propedêutica, acontece no mesmo curso que a técnica, num único currículo) 

ou concomitante (quando a formação geral e a técnica ocorrem em dois cursos diferentes, cada 

um com seu currículo), na modalidade regular ou na educação de jovens e adultos. No segundo, 

o aluno ingressa no curso técnico depois de concluído o ensino médio. Ambas as formas de 

oferta devem ser organizadas por eixos tecnológicos, entre aqueles elencados no Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2016). 

Em sua estrutura curricular, a educação profissional técnica de nível médio deve 

proporcionar ao estudante a compreensão de fundamentos científicos e de inovação e iniciação 

científica, relacionados a sua formação profissional. Conforme Parecer CNE/CEB nº 11/2012: 

 

[…] a Educação Profissional Técnica de Nível Médio deve ser concebida 

como oportunidade para a formação humana integral, tendo como eixo 

estruturante a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, 

fundamentando-se no trabalho como princípio educativo, na pesquisa como 

princípio pedagógico e na permanente articulação com o desenvolvimento 

socioeconômico, para garantir ao cidadão trabalhador a oportunidade de 

exercer sua cidadania com dignidade e justiça social. […] (BRASIL, 2013, p. 

237)     

   

Nesse trecho, condensam-se vários princípios da educação profissional técnica de nível 

médio. O primeiro e fundamental deles é a formação humana integral (ou omnilateral), isto é, 

geral e profissional, por meio da articulação das dimensões da cultura, do trabalho, da ciência 

e da tecnologia e sua contextualização. Tal formação é propiciada especialmente pela forma de 

 
47 “[…] entende-se por Diretriz o conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelos 

sistemas de ensino e pelas instituições de ensino públicas e privadas, na organização e no 

planejamento, desenvolvimento e avaliação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

inclusive fazendo uso da certificação profissional de cursos.” (BRASIL, 2013, p. 254). 
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articulação integrada, regulamentada pelo Decreto nº 5.154/2004 (BRASIL 2004), que postula 

uma formação integral e politécnica do estudante, visando a superar a divisão do trabalho entre 

o executar e o pensar, dirigir e planejar a qualidade dos produtos ou serviços.  

Um segundo princípio é o trabalho como princípio educativo, concebido em suas 

dimensões ontológica e histórica. Nesse sentido, segundo o documento, o trabalho é atividade 

fundamental para a construção do ser humano, de sua cultura e história, bem como para sua 

atuação no mundo. Assim, pelo trabalho a espécie humana pode produzir sua existência, definir-

se como cidadão e transformar o mundo. 

Um terceiro é a pesquisa como princípio pedagógico. De acordo com o Parecer CEB nº 

5/2011, a pesquisa: 

 

[…] instiga o estudante no sentido da curiosidade em direção ao mundo que o 

cerca, gera inquietude, possibilitando que o estudante possa ser protagonista 

na busca de informações e de saberes, quer sejam do senso comum, escolares 

ou científicos.  

Essa atitude de inquietação diante da realidade potencializada pela pesquisa, 

quando despertada no Ensino Médio, contribui para que o sujeito possa, 

individual e coletivamente, formular questões de investigação e buscar 

respostas em um processo autônomo de (re)construção de conhecimentos. 

Nesse sentido, a relevância não está no fornecimento pelo docente de 

informações, as quais, na atualidade, são encontradas, no mais das vezes e de 

forma ampla e diversificada, fora das aulas e, mesmo, da escola. O relevante 

é o desenvolvimento da capacidade de pesquisa, para que os estudantes 

busquem e (re)construam conhecimentos. (BRASIL, 2012 apud BRASIL, 

2013, p. 218) 

 

Essa proposta, como vemos, coaduna-se com a de Demo (2011a, 2011b, 2012) e outros, 

citados no Capítulo 2 deste trabalho, que propõem a pesquisa como princípio educativo, em 

todas as etapas da escolarização, e ainda como princípio científico na educação superior, 

concepção que buscamos estender também à educação básica, mais especificamente ao ensino 

médio. 

É sob esses princípios e bases legais, entre outros trabalhos da literatura especializada, 

que se instituiu a organização administrativa, financeira e pedagógica do IFRN. Criado pelo 

Decreto nº 7.566, de 23 de dezembro de 1909, como Escola de Aprendizes Artífices, o Instituto 

passou por várias mudanças de nome e de institucionalidade até 2008. Tem estrutura multicampi 

e atualmente conta com 21 campi. 
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Seu Projeto Político-Pedagógico (doravante PPP), como documento que reflete a 

identidade da instituição, contém o planejamento global das ações nos âmbitos pedagógico, 

administrativo e financeiro. De acordo com o PPP, a função social do IFRN é: 

 

[…] ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade referenciada 

socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular ciência, 

cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com a formação integral, com 

o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, 

visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade 

e da justiça sociais. Desse modo, o IFRN contribui para uma formação 

omnilateral que favorece, nos mais variados âmbitos, o (re)dimensionamento 

qualitativo da práxis social. (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

2012c, p. 26) 

 

Na função social do Instituto, estão presentes os princípios basilares preconizados nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Técnica de Nível Médio: a formação integral 

do educando, primando pela politecnia, mediante a organização curricular nos quatro eixos 

mencionados acima (trabalho, ciência, tecnologia e cultura). Isso significa, grosso modo, o 

desenvolvimento humano pleno, com a articulação da formação técnica com os fundamentos 

científicos, culturais e sócio-históricos que a constituem, visando à formação do trabalhador 

como ser que constrói sua existência, com vistas à emancipação e à transformação social. 

Damos destaque, na exposição acerca do PPP, à educação profissional técnica de nível 

médio na forma integrada e na modalidade regular, atendendo ao recorte proposto em nosso 

objeto de estudo. Essa oferta de ensino constitui a prioridade do Instituto e do Campus Pau dos 

Ferros e possui como objetivo: 

 

[…] formar cidadãos capacitados para atuar como profissionais técnicos de 

nível médio, a partir de uma sólida educação básica em articulação com o 

trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia. Esses cursos [cursos técnicos de 

nível médio integrado na modalidade regular] têm como principal ideário uma 

formação cidadã que viabilize a construção da autonomia e a superação da 

dualidade histórica entre os que são formados para o trabalho manual e os que 

são formados para o trabalho intelectual – a histórica separação entre o pensar 

e o fazer, característica sedimentadora do mundo capitalista. (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2012c, p. 111) 

 

Os cursos visam, desse modo, à integração entre educação básica e profissional, 

mediante a formação técnica do educando (nos níveis da práxis e intelectual) para o mundo do 

trabalho e, ao mesmo tempo, a formação geral que o permita, se desejar, a continuação dos 

estudos. Para isso, o PPP elenca princípios, características, finalidades e objetivos; concepções, 
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princípios e fundamentos do currículo e das práticas educacionais institucionais; políticas e 

ações institucionais no âmbito do ensino, da pesquisa e inovação, da extensão e da assistência 

estudantil. Neste trabalho, ressaltamos esses elementos no que se referem à pesquisa (como 

princípio educativo, ou pedagógico, e científico) e à iniciação científica na educação 

profissional técnica de nível médio na forma integrada e na modalidade regular. 

Entre os princípios do IFRN, estão a relação do ensino com a pesquisa e a extensão e a 

formação humana integral. Já percebemos, então, que a instituição reconhece que a pesquisa 

deve estar presente no itinerário formativo do estudante, quer nas ações de ensino, quer nas de 

pesquisa no domínio da iniciação científica. A articulação dessas diferentes ações, somada à 

organização do currículo numa formação ampla como trabalhador e cidadão, promove, então, 

o desenvolvimento omnilateral dos educandos. 

Quanto às características e finalidades do Instituto, estão incluídas: 

 

[…] e) constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, 

em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o 

desenvolvimento de espírito crítico, reflexivo e voltado à pesquisa; 

........................................................................................................................... 

g) desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 

tecnológica;  

h) realizar e estimular a pesquisa científica e tecnológica, a produção cultural 

e a inovação tecnológica; 

i) estimular o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e 

j) promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, 

notadamente as voltadas à sustentabilidade ambiental e às demandas da 

sociedade. (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2012c, p. 27). 

 

Esses itens refletem diretamente os postulados da pesquisa como princípio científico e 

educativo: desenvolvimento de atitude investigativa, crítica e reflexiva; produção de 

conhecimento científico e tecnológico com qualidade formal e política; e divulgação do 

conhecimento produzido com vistas ao benefício da sociedade. Direcionamento idêntico consta 

na seção de objetivos, dos quais destacamos: incentivar a pesquisa como princípio educativo; e 

desenvolver atividades de pesquisa aplicada e de extensão, articuladas com o mundo do 

trabalho. 

Como já temos antecipado, a concepção de currículo ressalta, sobretudo, a organização 

de atividades com vistas à formação integral do educando como trabalhador e cidadão, a partir 

de uma perspectiva emancipatória e crítica (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
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2012c). Para isso, entre outros princípios organizadores das práticas pedagógicas, o PPP 

menciona a pesquisa como princípio pedagógico, com a seguinte recomendação: 

 

[…] é preciso desenvolver e estimular práticas de pesquisa capazes de 

problematizar as questões suscitadas no contexto acadêmico e na 

particularidade das práticas pedagógicas, criando oportunidades para que os 

envolvidos, crítica e cientificamente, questionem, investiguem, verifiquem, 

coletem, comparem, analisem, examinem, hipotetizem, descubram, 

compreendam, sintetizem, organizem e interpretem. (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2012c, p. 69). 

 

O intuito é, nesse caso, que se realizem constantemente atividades investigativas e 

reflexivas, relacionadas também ao ensino e à extensão, com vistas ao desenvolvimento de 

conhecimentos teóricos e práticos e, concomitantemente, ao despertar de atitudes de 

pesquisador nos estudantes. A pesquisa é vista, pois, como fonte de saber, proporcionando o 

diálogo entre professores e alunos, de modo a contrapor-se a métodos puramente transmissivos, 

como já assinalado por Demo (2011a, 2011b, 2012).  

Para a consecução desses princípios e concepções, o documento traça políticas e ações 

nas instâncias do ensino, da pesquisa e inovação, da extensão e da assistência estudantil. A 

política e as ações no âmbito da pesquisa e inovação visam, segundo o PPP (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2012c), à formação de futuros pesquisadores, propiciando a eles: 

formação humana e acadêmico-científica; cultivo, produção, socialização e difusão de 

conhecimentos; relação entre educação, ciência e tecnologia; e desenvolvimento social. Essa 

formação, ressalta ainda o documento, deve ser estimulada e realizada sistematicamente em 

todas as ofertas educacionais, expandindo-as para outras dimensões formativas, como o ensino 

médio. 

Cabe à Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (PROPI) e setores dos campi a criação, a 

implementação, a avaliação e o aperfeiçoamento de programas e projetos de pesquisa, mediante 

editais e bolsas de iniciação científica concedidas a estudantes e a pesquisadores. A iniciação 

científica é concebida como “[…] processo educativo de fundamental relevância para o 

incentivo à cultura da pesquisa, contribuindo também para a melhoria da qualidade do ensino e 

da extensão. […]” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2012c, p. 194).   

Portanto, o PPP do IFRN estabelece que haja espaço, dentro do itinerário formativo dos 

educandos, para atividades de pesquisa, como princípio educativo e ainda científico. 
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Especificamente quanto à iniciação científica, a instituição prevê a participação de alunos de 

ensino médio em diferentes programas, como veremos a seguir. 

 

5.2 Os programas de iniciação científica de alunos de ensino médio no IFRN 

 

No período compreendido pela nossa pesquisa, quanto à constituição de dados (2015 a 

2017), havia no IFRN dois programas de iniciação científica que permitiam a participação de 

alunos de curso técnico de nível médio integrado na modalidade regular na condição de 

bolsistas com remuneração e voluntários: Programa Institucional de Apoio à Pesquisa - 

Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa; e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica para o Ensino Médio do CNPq (doravante PIBIC-EM/CNPq). O primeiro desses 

programas, específico do IFRN, desdobra-se em duas modalidades: uma com financiamento da 

instituição (bolsa e auxílio financeiro para estudantes e servidores orientadores), a qual 

denominaremos PIBIC-IFRN; e outra sem financiamento, de fluxo contínuo, quando todos os 

participantes do projeto atuam como voluntários, a qual denominaremos PIBIC-IFRN/FC. O 

segundo recebe recursos do CNPq, mediante programa que desenvolve em âmbito nacional, 

conforme expusemos no Capítulo 2. 

O Programa Institucional de Apoio à Pesquisa - Desenvolvimento de Projetos de 

Pesquisa, em ambas as modalidades, estende-se a todas as ofertas de ensino do IFRN – nível 

médio integrado e subsequente e nível superior –, sem que se estabeleçam cotas para qualquer 

uma delas. Seus objetivos são, conforme os editais48: desenvolver a vocação científica no 

Instituto; formar pesquisadores nas mais diferentes áreas do conhecimento; implementar a 

pesquisa como princípio educativo, integrando-a ao ensino e à extensão; fortalecer os 

núcleos/grupos de pesquisa da instituição; produzir e divulgar conhecimentos científicos e 

tecnológicos; e relacionar as pesquisas às demandas e aos arranjos produtivos regionais e locais. 

Na modalidade em que recebe financiamento da PROPI, são elencados nos editais 

diversos requisitos e deveres/compromissos para alunos bolsistas, orientadores dos projetos e 

coordenadores de pesquisa e inovação de cada campus, dos quais destacamos os seguintes: 

• Para estudantes: reservar pelo menos 15 horas semanais para realizar atividades do projeto; 

possuir rendimento escolar satisfatório; participar de eventos/seminários para divulgar os 

 
48 Referimo-nos aos editais de pesquisas lançados e concluídos entre 2015 e 2017, conforme 

disponibilizados no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) do IFRN: 08/2015, 

10/2015, 12/2015, 01/2016, 06/2016, 12/2016, 01/2017, 04/2017, 08/2017. 
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resultados da pesquisa; e elaborar relatórios (parciais e final) sempre que solicitados pelos 

setores competentes; 

• Para pesquisadores orientadores: dispor de carga horária mínima de quatro horas semanais 

para o desenvolvimento do projeto de pesquisa; ser professor do quadro permanente da 

instituição49; orientar os alunos nas atividades do projeto; registrar as atividades da pesquisa 

no SUAP para efeito de acompanhamento e avaliação pela coordenação de pesquisa do 

respectivo campus; não possuir pendências na prestação de contas ou na finalização de 

projetos de pesquisa; estar em exercício (regra definida a partir de 2016); e avaliar e, se 

necessário, retificar os relatórios dos alunos (norma válida a partir de 2017); 

• Para coordenadores de pesquisa e inovação dos campi: acompanhar o desenvolvimento dos 

projetos, através de reuniões com as respectivas equipes; e analisar e validar a execução dos 

projetos, mediante as informações que recebe via SUAP.  

Os projetos com financiamento só podem conter, no máximo, uma bolsa para 

pesquisador e uma para estudante. Caso existam mais pesquisadores e alunos cadastrados na 

pesquisa – totalizando, no máximo, oito participantes por projeto –, eles atuam como 

voluntários. Cada campus recebe uma quantidade de bolsas para professores e alunos, e a 

seleção dos projetos contemplados obedece aos seguintes critérios: projeto, produção 

acadêmica do pesquisador coordenador do projeto e coeficiente de rendimento do aluno 

bolsista. Os projetos selecionados devem ser executados num período que varia de sete a nove 

meses. 

Quanto aos projetos sem financiamento, de fluxo contínuo, não houve, em 2015 e 2016, 

a estipulação da quantidade de participantes; em 2017, esse quantitativo tornou-se o mesmo da 

modalidade financiada. Não existe um número fixo de projetos a serem contemplados, e a 

avaliação deles acontece apenas com base no projeto, cuja execução pode variar entre seis 

meses e dois anos. 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio 

(PIBIC-EM/CNPq) destina-se, no IFRN, apenas a uma modalidade de ensino: o ensino médio 

integrado à educação técnica. Seus objetivos no Instituto são, de acordo com os editais50: 

despertar vocação científica de servidores e alunos da instituição; envolver os estudantes em 

 
49 Essa regra foi válida até 2016. A partir de 2017, aceita-se a submissão de propostas de servidores 

substitutos ou em cooperação técnica, desde que a vigência de seu contrato/vínculo seja maior do que 

o período previsto no edital para execução do projeto de pesquisa. 
50 Referimo-nos aos editais 07/2015, 08/2016, 11/2016 e 02/2017, também disponibilizados no SUAP 

do IFRN. 
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atividades de pesquisa e inovação, de modo que eles possam desenvolver conhecimentos, 

valores e atitudes necessários à educação científica; e consolidar a pesquisa e a inovação no 

Instituto, produzindo e socializando conhecimentos. 

Entre os requisitos e compromissos/deveres dos participantes do programa, destacamos, 

conforme os editais: 

• Para estudantes: estar matriculado no ensino médio; não ter vínculo empregatício; ser 

indicado pelo coordenador do projeto; não receber outra modalidade de bolsa; ter Currículo 

Lattes atualizado; ter rendimento escolar igual ou superior à média do Instituto; apresentar 

sua produção em seminários/eventos; participar dos seminários de acompanhamento do 

programa; e apresentar relatório parcial e final; 

• Para professores orientadores: ser professor permanente da instituição; estar filiado a 

núcleo/grupo de pesquisa certificado pela instituição; ter, no mínimo, o título de mestre; ter 

experiência com a formação de recursos humanos; ter carga horária mínima de quatro horas 

semanais para orientar o bolsista; não ter pendência em projeto de pesquisa desenvolvido na 

instituição (regra válida a partir de 2016); indicar, excluir ou substituir aluno bolsista da 

pesquisa; acompanhar as atividades do bolsista, bem como o cumprimento da carga horária 

semanal; e preencher os formulários no SUAP. 

Os projetos devem conter dois participantes: um aluno (remunerado) e um professor 

(voluntário). Não existe reserva de bolsa por campus, de modo que o processo de seleção 

acontece em nível de IFRN. Os critérios avaliados no processo de seleção das propostas são: 

projeto de pesquisa, produção acadêmica do professor proponente e desempenho escolar do 

aluno bolsista. O período determinado para execução dos projetos aprovados varia de 10 a 12 

meses. 

Docentes e discentes do ensino médio do Campus Pau dos Ferros do IFRN51 têm 

participado de atividades de iniciação científica nos dois programas acima descritos.  

O campus oferta educação técnica de nível médio, ensino superior e pós-graduação 

stricto sensu em nível de mestrado (esta em parceria com duas outras instituições), além de 

cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores e de qualificação profissional52. Os 

cursos de nível médio, foco de nosso trabalho, são oferecidos na forma integrada regular e na 

 
51 O Campus Pau dos Ferros do IFRN foi inaugurado em 2009. Faz parte da Fase II do Plano de Expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério da Educação, 

iniciada em 2007, e localiza-se no seguinte endereço: BR 405, KM 154, S/N, Bairro Chico Cajá, Pau 

dos Ferros/RN, CEP 59.900-000. 
52 Consideramos, quanto a essas ofertas, o período compreendido entre 2015 e 2018. 
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forma subsequente. Na forma integrada regular, existem três cursos – Alimentos, Apicultura e 

Informática –, que, juntos, concentram a seguinte quantidade de alunos matriculados: em 2015, 

830; em 2016, 739; em 2017, 673. 

Em relação à pesquisa e à inovação entre 2015 e 2017, professores orientadores e alunos 

de ensino médio do Campus Pau dos Ferros tiveram projetos de pesquisa aprovados em vários 

editais dos dois programas específicos do IFRN que preveem a participação de alunos de ensino 

médio (PIBIC-IFRN e PIBIC-IFRN/FC), além do programa PIBIC-EM/CNPq. As informações 

que apresentaremos, por ano e por edital, foram colhidas no SUAP do IFRN, sistema que 

gerencia as atividades de pesquisa na instituição, até a data de 13 de junho de 2018. 

Vejamos, primeiramente, dados referentes ao programa PIBIC-IFRN53, que recebe 

financiamento da instituição: 

 

Tabela 1 – Informações sobre iniciação científica de alunos de ensino médio (EM) do Campus 

Pau dos Ferros do IFRN no PIBIC-IFRN 

Edital 

Total de 

bolsas 

do edital 

Total de 

bolsas do 

campus 

Bolsas concedidas 

a alunos de EM 

do campus 

Alunos de EM 

voluntários no 

campus 

Orientadores 

de alunos de 

EM no 

campus 

08/2015 250 18 6 8 7 

10/201554 94 7 6 6 11 

06/2016 129 6 4 7 7 

12/2016 7 S.C.55 1 1 1 

04/2017 136 8 5 9 6 

08/2017 11 1 1 0 2 

TOTAL 627 40 23 31 34 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
53 Ressaltamos que é permitida, nesse programa e no PIBIC-IFRN/FC, a participação de professores e 

alunos em mais de um projeto num mesmo ano, salvaguardadas as seguintes restrições: para 

professores, a atuação em apenas um deles como coordenador com financiamento; para alunos, a 

atuação em apenas um como bolsista, com auxílio financeiro. Sendo assim, um mesmo professor ou 

aluno pode ter sido computado mais de uma vez (dupla contagem), mediante a quantidade de 

participações que têm na equipe de diferentes projetos de pesquisa na instituição no mesmo ano. 
54 Esse edital contempla apenas vagas remanescentes do edital anterior, o Edital 08/2015. 
55 Sem cota por campus. 
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Como vemos, a maior parte das bolsas concedidas pelo programa ao longo dos três anos 

investigados foi ocupada por alunos de ensino médio, mesmo que alunos de graduação 

pudessem concorrer ao financiamento; além disso, muitos alunos ingressaram em projetos na 

condição de voluntários, sem receber qualquer tipo de ajuda financeira. O quadro permite-nos 

observar ainda que houve grande redução do número de bolsas tanto para alunos quanto para 

professores a partir de 2016. Desse ano em diante, também começaram a ser lançados editais 

para contemplar propostas de áreas específicas: o Edital 12/2016, para a área de arte, lazer e 

esporte; e o Edital 08/2017, para pesquisas aplicadas à inovação. 

O programa de fluxo contínuo, por sua vez, iniciou-se em 2015, para formalizar 

pesquisas da instituição que não pleitearam (ou não conseguiram) financiamento. Nesse 

programa, não há cotas por campus. Observemos os dados da tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Informações sobre iniciação científica de alunos de ensino médio (EM) do Campus 

Pau dos Ferros do IFRN no PIBIC-IFRN/FC 

Edital 

Projetos com a 

participação de alunos de 

EM no campus 

Alunos de EM 

participantes no 

campus 

Orientadores de 

alunos de EM no 

campus 

12/2015 2 11 3 

01/2016 8 17 18 

01/2017 2 4 8 

TOTAL 12 32 29 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Há, em 2016 e 2017, mais professores do que alunos nas equipes dos projetos. Em 2015, 

ambos os projetos submetidos não possuem qualquer registro de atividade, razão pela qual 

supomos que eles não foram executados; em 2016, metade deles também está sem registro de 

execução. Acreditamos que essa realidade se deva, em parte, à natureza dos editais, que não 

determinam regras tão fixas para submissão e execução dos projetos quanto aqueles com 

financiamento. Essa menor exigência parece gerar, nas equipes, a sensação de que esse 

programa seria mais informal. 

O outro programa de iniciação científica, o PIBIC-EM/CNPq, é específico para alunos 

do ensino médio e não possui cotas por campus. Eis a tabela que sintetiza alguns dados 

referentes a ele: 
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Tabela 3 – Informações sobre iniciação científica de alunos de ensino médio (EM) do Campus 

Pau dos Ferros do IFRN no PIBIC-EM/CNPq 

Edital 
Total de bolsas para 

alunos de EM do IFRN 

Bolsas concedidas a 

alunos de EM do 

campus 

Orientadores de alunos 

de EM do campus 

07/2015 40 2 2 

08/2016 58 6 6 

11/201656 7 1 1 

02/2017 6 0 0 

TOTAL 111 9 9 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Três observações devem ser feitas a respeito desse quadro. A primeira é que, em 2016, 

nem todas as vagas de bolsista foram ocupadas no primeiro edital, razão pela qual foi lançado 

um segundo. A segunda é que o Edital 02/2017 previu a concessão de um número reduzido de 

bolsas para alunos da instituição57, e nenhum aluno do Campus Pau dos Ferros foi contemplado. 

A terceira é que os editais não preveem a participação de alunos voluntários, de modo que a 

equipe do projeto é composta somente do aluno bolsista e do professor orientador, na condição 

de voluntário, sendo vedada a este a possibilidade de enviar mais de uma proposta de pesquisa 

num mesmo edital. 

Esse é o panorama da iniciação científica no Campus Pau dos Ferros do IFRN, em 

consonância com as políticas e ações institucionais, as quais buscam refletir as diretrizes em 

nível nacional. Na próxima seção, descreveremos como empregamos diferentes técnicas e 

instrumentos de pesquisa para gerar e selecionar os dados que analisaremos referentes a esses 

programas. 

 

 

 

 
56 Esse edital contempla apenas vagas remanescentes do edital anterior, o Edital 08/2016. 
57 Em junho de 2017, a PROPI lançou o Edital 11/2017, com 58 bolsas previstas para alunos de ensino 

médio da instituição. Como, no período de constituição dos dados, o edital ainda estava em execução, 

não foi considerado para efeito de análise nesta pesquisa.  
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5.3 O processo de geração dos dados e de constituição da amostragem 

 

Para a obtenção de nossos dados, utilizamos diferentes técnicas de pesquisa e 

instrumentos para apreender e interpretar o fenômeno em estudo. Os Estudos de Letramento 

advogam muito claramente a importância de se recorrer a vários recursos (técnicas e 

instrumentos de pesquisa) para se obterem os dados no processo investigativo das práticas 

letradas: “[…] várias fontes de dados ajudam a construir ricas descrições e compreensões das 

condições materiais específicas em que as pessoas vivem e trabalham, e ajudam o pesquisador 

a manter-se aberto para o que pode ser significativo para os participantes. […]”58 (LILLIS, 

2008, p. 372, tradução nossa). Também o ISD, conforme sinalizam Basílio, Pereira e Menezes 

(2016), defende a adoção de múltiplos modelos e técnicas de pesquisa em suas investigações.  

Inicialmente, deixamos claro que focalizamos as pesquisas efetivamente concluídas nos 

anos de 2015, 2016 e 2017, as quais tenham tido a participação de alunos do ensino médio 

integrado regular do Campus Pau dos Ferros do IFRN na condição de bolsista ou de voluntário. 

Faz-se necessária essa delimitação porque encontramos no SUAP algumas pesquisas cujos 

prazos para execução já estavam expirados, mas que, em relação ao registro das atividades e à 

conclusão no sistema, ainda se encontravam com o status “em execução”. Nesse caso, ainda 

havia pendência(s), de modo que o coordenador de pesquisa do campus não validou o 

encerramento do projeto. Desse modo, nossa pesquisa contemplou apenas os projetos cujo 

status no SUAP aparecia como “concluído”. A tabela abaixo traz esse quantitativo de projetos 

por ano e por programa, conforme consta no SUAP até a data de 13 de junho de 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 No original: “[…] multiple data sources help to build rich descriptions and understandings of the 

particular material conditions in which people live and work, and to help the researcher maintain an 

openness to what may be significant to participants. […]” (LILLIS, 2008, p. 372). 
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Tabela 4 – Status dos projetos de iniciação científica com alunos de ensino médio no Campus 

Pau dos Ferros do IFRN 

Ano Programa de IC Projeto concluído Projeto em execução 

2015 

PIBIC-IFRN 11 1 

PIBIC-IFRN/FC 0 2 

PIBIC-EM/CNPq 2 0 

2016 

PIBIC-IFRN 3 2 

PIBIC-IFRN/FC 5 3 

PIBIC-EM/CNPq 5 2 

2017 

PIBIC-IFRN 4 2 

PIBIC-IFRN/FC 2 0 

PIBIC-EM/CNPq 0 0 

TOTAL 32 12 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Identificadas as pesquisas de iniciação científica com participação de alunos de ensino 

médio e concluídas, realizamos uma pesquisa documental, obtendo os registros de execução 

dos projetos no SUAP. Trata-se de um relatório de atividades59 – preenchido pelo coordenador 

do projeto no próprio sistema, em uma espécie de formulário –, que tem por objetivo apresentar 

todas as etapas de desenvolvimento do projeto, desde sua proposição até sua conclusão. Assim, 

contém o próprio projeto, tal como submetido e aprovado, a equipe executora, o detalhamento 

orçamentário (quando há financiamento) e a execução, que nos interessa de fato. 

Essa execução consiste no relato de todas as ações da pesquisa. Ao submeter o projeto, 

seu coordenador deve indicar as metas e as respectivas atividades a serem realizadas. Durante 

a execução, cabe ao coordenador registrar se cada atividade foi cumprida, fazer observações 

sobre ela e, preferencialmente, anexar um documento comprobatório, que pode ser uma foto, 

um produto, um texto técnico ou acadêmico, um certificado de participação em algum evento, 

a depender da natureza da atividade. Ao final do período de execução, o coordenador do projeto 

 
59 Do ponto de vista normativo, o relatório é definido como “documento que descreve formalmente o 

progresso ou resultado de pesquisa científica e/ou técnica” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2011, p. 3). Podemos também caracterizá-lo, parafraseando Fairchild (2010), 

como documento que relata experiências realizadas na execução de um projeto de pesquisa, ao mesmo 

tempo que organiza e sistematiza o conhecimento produzido naquele período, o que lhe confere uma 

intenção informativa. Além disso, serve como uma prestação de contas, para provar que o projeto foi 

executado satisfatoriamente, o que lhe confere uma função também argumentativa. 
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deve sintetizar os resultados e sua forma de disseminação, além da conclusão do projeto. Depois 

disso, o projeto é validado e encerrado pelo coordenador de pesquisa do campus. Portanto, os 

relatórios de pesquisa devem conter o registro e a comprovação das atividades realizadas no 

desenvolvimento do projeto, assim como dados relativos aos seus resultados e à sua conclusão. 

Além dessas informações, o PBIC-EM/CNPq exigia um relatório técnico e de atividades, em 

formulário próprio, ao final da execução do projeto. 

Assim, foram acessados, via SUAP, 32 relatórios de atividades dos projetos concluídos. 

Os relatórios estão distribuídos nas seguintes áreas do conhecimento60: 16 em Ciências 

Agrárias; 7 em Linguística, Letras e Artes; 3 em Ciências Exatas e da Terra; 2 em Ciências 

Biológicas; 1 em Ciências da Saúde; 1 em Ciências Humanas; 1 em Ciências Sociais Aplicadas; 

e 1 em Engenharias. 

Nosso interesse pelos relatórios das atividades de pesquisa reside no fato de serem eles 

valiosos instrumentos a partir dos quais podemos identificar e analisar eventos e práticas de 

letramento acadêmico em que se envolvem orientadores e alunos, quer na leitura/escuta, quer 

na produção textual oral ou escrita. Embora estejamos falando de práticas de letramento e, por 

extensão, dos usos e funções da linguagem escrita em contextos acadêmicos, consideramos que 

alguns gêneros da modalidade oral podem estabelecer relações muito próximas com a escrita e, 

desse modo, integrarem eventos e práticas de letramento. Nesse sentido, evocamos Marcuschi 

(2007a, 2007b, 2008), para quem existe um contínuo tipológico das práticas socias de produção 

textual que marca a relação entre fala e escrita, entre os gêneros dessas duas modalidades e, 

consequentemente, entre oralidade e letramento; e Rojo e Schneuwly (2006), que, ao tratarem 

de gêneros orais formais e públicos, como a conferência acadêmica, defendem que os textos 

orais entram em contato com os escritos e mesmo dependem deles para existir, em relações 

complexas e de efeito mútuo. Assim sendo, recorremos, por um lado, a descrições e outras 

observações que o professor faz de ocasiões de uso da leitura/escuta e da produção de textos 

acadêmicos e técnicos; por outro, a documentos comprobatórios, que podem estar na forma de 

texto verbal e/ou não verbal.  

Esse primeiro passo, apesar de muito importante, não nos é suficiente para caracterizar 

as práticas letradas acadêmicas da iniciação científica. A partir da análise prévia dos relatórios, 

realizamos uma observação direta extensiva: através de questionários, inquirimos as 

 
60 O agrupamento baseia-se em informações dos próprios relatórios sobre as grandes áreas do 

conhecimento às quais se filiam, segundo classificação proposta pelo CNPq. 
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concepções dos indivíduos que nela tomam lugar e agem. Nesse sentido, foram elaborados e 

aplicados dois tipos de questionários: um a alunos bolsistas e voluntários (sem distinção) e outro 

a orientadores dos diferentes programas de iniciação científica focalizados61. O objetivo 

primordial dos questionários é complementar as informações dos relatórios – mais direcionadas 

à descrição das atividades realizadas –, de modo a captar os significados que os participantes 

constroem para os eventos, dimensão essencial dos estudos de letramento como prática social 

contextualizada e situada. 

Os questionários contêm perguntas abertas e fechadas, que buscam levantar informações 

de várias naturezas. A maioria das questões são comuns a alunos e professores, a fim de se 

comparar a compreensão dos dois grupos acerca dos mesmos aspectos. Outras, porém, são 

diferentes, haja vista a posição peculiar que cada grupo ocupa institucionalmente na iniciação 

científica. As questões dividem-se em quatro partes: “Perfil”; “Aspectos institucionais da 

iniciação científica no Campus Pau dos Ferros do IFRN”; “Atividades realizadas durante a 

participação em projeto(s) de iniciação científica”; e “Avaliação da participação em projeto(s) 

de iniciação científica”. Na primeira parte, buscamos levantar elementos do perfil escolar, 

acadêmico e profissional dos participantes. Na segunda, procuramos obter informações sobre 

questões institucionais, como natureza da participação na iniciação científica, infraestrutura, 

recursos e materiais. Na terceira, desejamos focalizar as atividades, associadas ao letramento 

acadêmico, executadas pelos participantes. Na quarta, tencionamos colher algumas 

compreensões dos indivíduos acerca da vivência na iniciação científica e de sua participação 

nela, focalizando aspectos que podem relacionar-se ao letramento acadêmico. Acreditamos que 

os questionários permitem-nos obter dados mais referenciais e, principalmente, ocasiões de 

leitura e de escrita na iniciação científica e concepções dos participantes a respeito delas, a fim 

de identificar valores, identidades e questões institucionais que conformam a prática de 

letramento em estudo. 

Os questionários, enviados e respondidos on-line por meio da tecnologia Formulários 

Google, foram remetidos, via e-mail ou redes sociais (através de mensagens privadas), a todos 

os professores orientadores e alunos de ensino médio participantes de projetos de iniciação 

científica concluídos entre 2015 e 2017: 24 e 60, respectivamente. O processo de obtenção de 

 
61 Apesar de o coordenador de pesquisa do campus ter sua atuação no acompanhamento e na validação 

da execução dos projetos de pesquisa, optamos por privilegiar alunos e orientadores, por estarem mais 

diretamente envolvidos nas práticas de letramento acadêmico evidenciadas no desenvolvimento das 

pesquisas. 
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respostas durou cerca de 2 meses, de julho a agosto de 2018. Ao final, recebemos 12 respostas 

dos professores e 28 dos alunos, assim distribuídas por área do conhecimento: 

• Respostas dos alunos: 9 de Ciências Agrárias; 7 de Linguística, Letras e Artes; 5 de Ciências 

Exatas e da Terra; 4 de Ciências Biológicas; 2 de Ciências Humanas; e 1 de Engenharias; 

• Respostas dos orientadores: 5 de Ciências Agrárias; 3 de Linguística, Letras e Artes; 2 de 

Ciências Exatas e da Terra; 1 de Ciências da Saúde; e 1 de Ciências Humanas. 

Como vemos, tanto nos relatórios quanto nos questionários, as áreas que mais nos 

forneceram informações foram Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes. Por essa razão, 

foram elas as escolhidas para caracterizarmos os eventos de letramento, os valores dos seus 

participantes62 e as questões políticas e institucionais que conformam essa prática. 

Delimitar duas áreas deveu-se a razões teóricas e metodológicas. Teoricamente, 

consideramos, fundamentando-nos nos estudos sobre letramento e letramento acadêmico, que 

cada área do conhecimento e cada disciplina em seu interior (para sermos ainda mais 

específicos) têm práticas situadas de escrita, que se relacionam intimamente a formas peculiares 

e, por vezes, distintas de fazer ciência. Entretanto, visto que não dispomos de dados suficientes 

para analisarmos disciplinas específicas de cada área (por exemplo, Linguística, Literatura, 

Agronomia, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Agrícola e Zootecnia), cumpre-

nos analisar, de modo um pouco mais abrangente, por área do conhecimento. Mesmo assim, 

acreditamos que podemos compreender como os alunos adquirem e mobilizam conhecimentos 

(convenções, modelos textuais, valores e identidades) de seu campo de atuação na iniciação 

científica. Metodologicamente, a escolha de apenas duas delas deveu-se, por um lado, à maior 

quantidade de dados que dispúnhamos delas, o que nos permite aprofundar as reflexões, através 

da análise e do cruzamento de diferentes conjuntos de informações; por outro, pela 

impossibilidade de analisarmos as práticas letradas de cada área em particular, tanto pela 

insuficiência de dados de algumas delas quanto pela dificuldade que teríamos para, num único 

trabalho, verticalizar as análises, refletindo adequadamente sobre cada área em particular e 

comparando-as. Portanto, consideramos que as duas áreas constituem um recorte que é 

 
62 Quando falamos de alunos participantes de Ciências Agrárias ou de Linguística, Letras e Artes e ainda, 

de modo mais conciso, de alunos de Ciências Agrárias ou de Linguística, Letras e Artes, estamos 

referindo-nos à participação deles em projetos de iniciação científica nas respectivas áreas, conforme 

indicação dos coordenadores dos projetos quando da submissão das propostas no SUAP, e não 

sugerindo que haveria certo tipo de pertencimento dos alunos a um campo do saber, como que a 

designar, por exemplo, filiação definitiva e pertencimento pleno. 
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representativo da iniciação científica com alunos de ensino médio e adequado aos nossos 

objetivos. 

Para efeito de análise dos relatórios, definimos uma amostragem de 7 de cada área, 

totalizando 14. Tivemos de reduzir a quantidade daqueles de Ciências Agrárias (ANEXO A)63, 

privilegiando os que contêm maior quantidade de informações de execução e podem melhor 

detalhar os eventos de letramento vivenciados no decorrer da iniciação científica; e 

aproveitamos todos de Linguística, Letras e Artes (ANEXO B). Assim, nossa amostragem ficou 

definida da seguinte maneira: 

 

 

 

 
63 Os anexos A e B contêm os relatórios de atividades de ambas as áreas, mais os documentos 

comprobatórios de cada um deles que efetivamente citamos no corpo do texto. Desse modo, há muitos 

comprovantes que, embora existentes nos projetos, não constam nos anexos. Essa delimitação deveu-

se ao grande volume de material que teríamos de anexar referentes aos 14 projetos. 
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Quadro 2 – Amostragem dos relatórios de atividades de pesquisa 

Relatório Área Título do projeto 
Programa 

de IC 

Orientadores 

participantes 

Alunos 

participantes 

R1-CA 
Ciências 

Agrárias 

Caracterização físico-química e sensorial do mel cristalizado e 

descristalizado de abelha apis mellifera L. e dos méis de 

meliponíneos com teor de umidade elevado e méis que sofreram 

processo de desumidificarão produzido no alto oeste potiguar do 

RN 

PIBIC-

EM/CNPq 
1 1 

R2-CA 
Ciências 

Agrárias 

Atividade de voo de abelhas Moça Branca (Frieseomelitta 

doederleini, Friese, 1900) (Hymenopetra: Apidae) durante as 

estações seca e chuvosa no município de Marcelino Vieira, RN 

PIBIC-

EM/CNPq 
1 1 

R3-CA 
Ciências 

Agrárias 

Isolamento e avaliação da resistência antimicrobiana de 

enterobactérias coletadas em amostras de água em escolas e 

hospitais da cidade de Pau dos Ferros-RN 

PIBIC-

IFRN 
2 1 

R4-CA 
Ciências 

Agrárias 

Estudo do potencial toxico de extrato plantas presentes na 

mesoregião do Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte para 

abelhas Apis melífera 

PIBIC-

IFRN 
2 2 

R5-CA 
Ciências 

Agrárias 

Aspectos da biologia de nidificação de abelhas solitárias na região 

serrana de Martins, Rio Grande do Norte 

PIBIC-

IFRN 
1 6 

R6-CA 
Ciências 

Agrárias 

Avaliação pós-colheita de tomates revestidos biofilme a base de 

fécula de mandioca e extrato de especiarias 

PIBIC-

IFRN/FC 
4 2 
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R7-CA 
Ciências 

Agrárias 

Abelhas visitantes florais associadas ao mufumbo (Cobretum 

leprosum Mart.) no município de Alexandria, RN, Brasil 

PIBIC-

IFRN/FC 
1 2 

R8-LLA 
Linguística, 

Letras e Artes 
A catarse do ser em Menino de Engenho: elas na narrativa 

PIBIC-

EM/CNPq 
1 1 

R9-LLA 
Linguística, 

Letras e Artes 

Narrar para viver: a cultura popular em histórias de São Cipriano 

no Alto Oeste Potiguar 

PIBIC-

EM/CNPq 
1 2 

R10-LLA 
Linguística, 

Letras e Artes 

As vozes presentes em relatórios técnico-científicos de alunos do 

Curso Técnico Integrado de Nível Médio em Informática 

PIBIC-

EM/CNPq 
1 1 

R11-LLA 
Linguística, 

Letras e Artes 

Descompasso de vozes femininas em Fogo Morto: um estudo 

comparativo 

PIBIC-

IFRN 
1 3 

R12-LLA 
Linguística, 

Letras e Artes 

A infraestrutura textual de relatórios técnico-científicos 

produzidos por alunos do Curso Técnico Integrado de Nível 

Médio em Informática 

PIBIC-

IFRN 
1 2 

R13-LLA 
Linguística, 

Letras e Artes 
Literatura e ensino: a memória potiguar na sala de aula 

PIBIC-

IFRN 
2 4 

R14-LLA 
Linguística, 

Letras e Artes 
40 anos de A Hora da Estrela: obra e cinema em estudo 

PIBIC-

IFRN 
1 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em relação aos questionários, também adotamos procedimento idêntico: dos alunos 

(APÊNDICE A), aproveitamos os sete de Linguística, Letras e Artes e outros sete das Ciências 

Agrárias, excluindo dois que deixaram algumas respostas em branco; dos orientadores 

(APÊNDICE B), valemo-nos dos três de Linguística, Letras e Artes e de outros três de Ciências 

Agrárias, excluindo dois que continham respostas em branco ou incompletas. Desse modo, 

construímos a seguinte representatividade: 

 

Quadro 3 – Amostragem dos questionários 

Categoria 
Área 

Ciências Agrárias Linguística, Letras e Artes 

Questionário – aluno(a) 

QA1-CA 

QA2-CA 

QA3-CA 

QA4-CA 

QA5-CA 

QA6-CA 

QA7-CA 

QA8-LLA 

QA9-LLA 

QA10-LLA 

QA11-LLA 

QA12-LLA 

QA13-LLA 

QA14-LLA 

Questionário – orientador(a) 

QO1-CA 

QO2-CA 

QO3-CA 

QO4-LLA 

QO5-LLA 

QO6-LLA 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já definidas as duas áreas, recorremos mais uma vez à pesquisa documental para 

constituirmos nosso terceiro conjunto de dados: artigos científicos produzidos por alunos de 

ensino médio participantes de projetos de iniciação científica (bolsistas ou voluntários), em 

coautoria com seu orientador. Três critérios guiaram a escolha dos artigos: (1) pertencerem a 

alunos de ensino médio do Campus Pau dos Ferros do IFRN participantes de iniciação científica 

concluída entre 2015 e 2017; (2) desenvolverem tema afim ao do projeto de iniciação científica; 

e (3) terem a presença do orientador, em caso de artigos com coautoria. As informações sobre 

os artigos produzidos e publicados foram encontradas nos relatórios de pesquisa – alguns dos 

quais os mencionam na disseminação dos resultados – e nos questionários aplicados a 

orientadores e alunos participantes. 

Além dos artigos, consultamos, quando possível, as normas dos suportes em que foram 

publicados (como periódicos e anais de eventos), a fim de entender, de modo mais amplo, o 
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contexto que envolve a produção dos textos. Para análise, definimos uma amostragem de cinco 

artigos de cada área: 

• Ciências Agrárias: Cavalcante et al (2017); Machado, Mesquita e Oliveira (2016); Moreira 

et al (2016); Silva et al (2017); e Souza et al (2017);  

• Linguística, Letras e Artes: Alves, Santos e Pessoa (2018); Freire, Costa e Nascimento 

(2017); Leite, Vidal e Silva (2017); Nascimento, Freire e Costa (2017); e Silva, Vidal e Leite 

(2016). 

A necessidade de estudar textos que compreendem estágios de escrita que supomos não 

estandardizados, conforme Pardoe (2000), advém do intuito de entender como os alunos 

dialogam com as regras e as funções dos textos nas práticas letradas das quais fazem parte: 

como utilizam certos recursos acionais, discursivos e linguísticos que caracterizam o gênero 

artigo científico e como tais recursos remetem (ou não) a convenções, valores e identidades 

num contexto disciplinar. 

Desse modo, nossa pesquisa – tomando as manifestações linguageiras como práticas 

sociais centrais de interação na construção do humano em termos pessoais e coletivos e 

estudando-a em seu contexto de uso – definiu como corpus: 14 relatórios de atividades de 

pesquisa; 14 respostas de questionário aplicado a alunos participantes; 6 respostas de 

questionário aplicado a orientadores; e 10 artigos científicos produzidos por alunos 

participantes em coautoria com seus orientadores, distribuídos igualmente nas áreas de Ciências 

Agrárias e de Linguística, Letras e Artes64. Todos os dados – à exceção dos artigos, que são de 

acesso público – foram codificados, para manter em sigilo a identidade dos informantes65.  

 
64 Entre artigos científicos e relatórios da área de Linguística, Letras e Artes, há alguns deste pesquisador, 

por ter atuado na iniciação científica durante parte do período definido neste trabalho. Ressaltamos, 

porém, que essa atuação de modo algum sofreu influência da pesquisa doutoral: primeiro, porque 

aconteceu e foi finalizada antes do ingresso no doutorado, que se deu em abril de 2016; segundo, 

porque, mesmo depois do ingresso, não havia de nossa parte a definição das áreas a serem estudadas, 

o que só ocorreu depois de encerrada a aplicação dos questionários, em agosto de 2018, portanto, 

mais de dois anos depois. Logo, como a atuação na iniciação científica aconteceu antes do ingresso 

no doutorado, e, mesmo depois disso, ainda não era possível prever as áreas nem os projetos a serem 

analisados, não houve qualquer direcionamento intencional dos dados para a pesquisa doutoral 

quando da execução dos projetos de pesquisa na iniciação científica sob orientação deste pesquisador. 
65 A nomeação dos autores dos artigos não identifica os informantes, já que, como destacamos 

anteriormente, pouco menos da metade dos questionários enviados foram respondidos. Além disso, 

como vemos no Quadro 2, a quantidade de indivíduos envolvidos nos projetos de Ciências Agrárias 

e Linguística, Letras e Artes supera a de questionários e de artigos analisados. Portanto, os autores 

dos artigos não necessariamente são os mesmos que responderam aos questionários. Por fim, cabe 

mencionar que, sendo os artigos de acesso público, o fato de omitirmos a autoria deles não é 

significativo para a manutenção de sigilo dos autores, pois, como fazemos menção ao título e ao tema 

e utilizamos excertos como exemplificação para fins de análise, uma simples consulta em ferramentas 

de busca na web seria suficiente para acessá-los na íntegra.   
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5.4 Métodos de abordagem e procedimentos de análise dos dados  

 

Nossos métodos de abordagem e procedimentos de análise dos dados coadunam-se com 

a postura interdisciplinar de nosso estudo, no bojo da Linguística Aplicada, que, segundo Moita 

Lopes (2006), é um campo mestiço, por recorrer a outras áreas do conhecimento (especialmente 

das ciências humanas e sociais), o que gera configurações teórico-metodológicas próprias. Para 

o referido autor, essa característica deriva da necessidade de se estudarem fenômenos que 

ocorrem num mundo complexo, os quais uma única disciplina não conseguiria explicar. Assim, 

na análise dos dados, recorremos às contribuições de diferentes disciplinas. 

Nessa interação entre diferentes campos disciplinares, destacamos nossa opção por uma 

abordagem qualitativo-interpretativista de nosso objeto de estudo. No campo da Educação, 

Chizzotti (2003, p. 222) opõe-se veementemente à pesquisa quantitativa, de tradição positivista, 

como único modo válido e confiável de investigação científica: “[…] [os fenômenos humanos] 

criam e atribuem significados às coisas e às pessoas nas interações sociais e estas podem ser 

descritas e analisadas, prescindindo de quantificações estatísticas. […]”. A pesquisa qualitativa, 

para o autor, visa a encontrar sentido para os fenômenos que investiga e interpretar seus 

significados tanto visíveis quanto latentes. Esse tipo de pesquisa é a privilegiada pelos estudos 

na área da Linguística Aplicada, que se valem, como é o nosso caso, do ISD e de estudos sobre 

letramento e educação. Ao abordarem questões de linguagem relacionadas a práticas de 

interação social, reconhecem que a experiência humana requer um modo próprio de abordagem, 

que jamais será esgotada na mensuração estatística de dados. Assim, para criar inteligibilidades 

sobre os fenômenos mediados pela linguagem, faz-se necessário estudá-la em seu contexto de 

uso, na interação entre pessoas, o que significa, conforme Moita Lopes (2013), preocupar-se 

com o local, o particular, de modo que não se apegue a verdades absolutas e únicas, tampouco 

a generalizações. Desse modo, os resultados de uma pesquisa em determinado contexto, com 

seus participantes e seus valores, concepções, conhecimentos de mundo e experiências com a 

linguagem, não podem ser automaticamente generalizados e transpostos para outros contextos. 

Assim embasados, fazemos interpretações de questionários, relatórios de pesquisa e 

artigos científicos, a fim de evidenciarmos sentidos explícitos ou inferíveis, quer na análise de 

cada conjunto de dados isoladamente, quer numa análise comparativa entre eles. Por vezes, 

entretanto, recorremos de forma complementar à mensuração de alguns dados – na condição de 

mais um dos muitos recursos utilizados para se interpretarem os significados do fenômeno em 

estudo, mas, ressaltemos, relacionando-os e subordinando-os aos sentidos construídos na 

interpretação de natureza qualitativo-interpretativista. 
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Além disso, adotamos um método de análise indutivo. Nesse caso, não partimos de 

generalizações, por concebermos, conforme já discutimos, que as práticas de leitura e escrita, 

em qualquer contexto, são sempre situadas. Desse modo, partimos de questões de pesquisa cujas 

respostas são construídas à medida que se analisam os aspectos particulares que, em conjunto, 

constroem um ponto de vista interpretativo do objeto de investigação.  

Esclarecidos esses pontos, passemos à enumeração dos procedimentos de análise e dos 

resultados esperados. 

Primeiramente, mapeamos, sob a ótica dos Estudos de Letramento e dos Letramentos 

Acadêmicos, relatórios das atividades de pesquisa e questionários aplicados a alunos de ensino 

médio participantes dos programas de iniciação científica e professores orientadores, 

identificando e interpretando eventos e práticas letradas acadêmicas, mediante 

participantes/grupos, atividades/rotinas, ambientes/domínios e artefatos/recursos. Como 

resultados, temos em vista caracterizar a dinâmica da iniciação científica no Campus Pau dos 

Ferros do IFRN, quanto a usos e concepções do letramento acadêmico em cada área do 

conhecimento em estudo e entre elas, comparativamente.  

Em seguida, examinamos textos dos alunos em coautoria com os orientadores. Essa 

análise abarca os artigos científicos e as normas dos suportes de comunicação e circulação do 

conhecimento (revistas, anais de eventos, e-books), considerando, para tanto, as operações de 

linguagem em nível acional, discursivo e linguístico-discursivo elencadas pelo ISD, num 

procedimento descendente. Como resultados, prevemos caracterizar o gênero artigo científico 

tal como produzido pelos participantes em cada área e, por extensão, evidenciar os 

conhecimentos por eles mobilizados e empregados na escrita desse gênero. 

Por fim, comparando os documentos (relatórios e artigos científicos) e os questionários, 

analisamos a existência de elementos que nos possibilitem reconstruir alguns aspectos do 

processo formativo dos alunos na iniciação científica (participação e aprendizagens), visando a 

sua inserção no fazer de determinada comunidade de prática. Como resultado, prevemos   

caracterizar a forma de pertencimento dos alunos no fazer científico do contexto acadêmico de 

uma comunidade de prática.  

Assim, o diagnóstico dos eventos e práticas de letramento, de conhecimentos de 

produção de textos acadêmicos (artigos científicos) e do processo formativo de integração dos 

alunos no fazer científico torna possível, a nosso ver, vislumbrar significados e implicações 

formativas do letramento acadêmico na iniciação científica de alunos de ensino médio do 

Campus Pau dos Ferros do IFRN. 
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6 EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO ACADÊMICO NA INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DE ALUNOS DE ENSINO MÉDIO 

 

Neste capítulo, objetivamos descrever os eventos e as práticas de letramento acadêmico 

presentes nas atividades de iniciação científica em que se envolvem os alunos de ensino médio 

participantes de projetos de pesquisa no Campus Pau dos Ferros do IFRN, entre os anos de 2015 

e 2017, nas áreas de Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes. Mais especificamente, 

interessa-nos analisar os elementos que constituem esses eventos e práticas 

(participantes/grupos, atividades/rotinas, artefatos/recursos e ambientes/domínios) nas duas 

áreas, comparativamente. 

Para tanto, iniciamos apresentando o perfil acadêmico-profissional dos participantes da 

pesquisa (orientadores e alunos/orientandos) de ambas as áreas. Em seguida, destacamos as 

atividades por eles realizadas, os gêneros de texto das esferas acadêmica e técnica66, outros 

artefatos que as medeiam e o ambiente em que ocorrem, segundo concepções de orientadores e 

alunos/orientandos, relatos e documentos de execução das pesquisas constantes nos relatórios, 

a fim de definir domínios, rotinas e recursos implicados no processo de construção do 

conhecimento e das aprendizagens na iniciação científica. 

 

6.1 Perfil acadêmico-profissional dos participantes 

 

Para caracterizar o perfil de orientadores e alunos de ensino médio integrantes de 

projetos de iniciação científica no Campus Pau dos Ferros do IFRN, levaremos em consideração 

informações constantes nos relatórios das atividades de pesquisa que obtivemos e, sobretudo, 

nos questionários que aplicamos a orientadores e alunos. 

Nos relatórios, as informações sobre os participantes são escassas. Em Ciências 

Agrárias, pudemos levantar a existência de 15 discentes diferentes, sendo 12 do Curso Técnico 

de Nível Médio Integrado em Apicultura e 3 do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em 

Alimentos, todos na modalidade regular. Desses alunos, cinco atuaram com bolsa, e dez, sem 

bolsa. Quanto aos coordenadores e orientadores dos projetos, constam, em nossa amostragem 

de relatórios, sete participantes, sendo quatro mestres e três doutores, distribuídos entre as áreas 

de Apicultura, Alimentos e Química. Esses orientadores conduziram projetos em três 

 
66 Entendemos que gêneros de outras esferas de comunicação também estão presentes nas interações 

linguageiras que acontecem na iniciação científica, mas não os abordaremos, haja vista nosso objeto 

de investigação. 
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disciplinas das Ciências Agrárias: Zootecnia, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Agronomia. 

Em Linguística, Letras e Artes, por seu turno, consta a participação de 13 alunos diferentes – 2 

do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Alimentos, 5 do Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Apicultura e 6 do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática, todos 

na modalidade regular –, dos quais 7 atuaram com bolsa, e 8, sem bolsa. Nesse caso, a maior 

diversidade de alunos deve-se ao fato de que a área é comum aos três cursos. Quanto aos 

professores orientadores, foram contabilizados cinco diferentes, três efetivos e dois substitutos, 

com a seguinte formação: um especialista, três mestres e um doutor. As subáreas abordadas nos 

projetos são duas: Literatura, com cinco projetos, e Linguística, com dois. 

Já os questionários nos fornecem mais informações sobre os participantes, tanto 

orientadores quanto alunos.  

Em relação aos alunos de Ciências Agrárias, são cinco do Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Apicultura e dois do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Alimentos, 

ambos na modalidade regular. Cinco deles estuda(ra)m no turno matutino, enquanto dois, no 

vespertino. Todos são provenientes de escolas públicas, onde cursaram integralmente o Ensino 

Fundamental. As respostas dos questionários dos alunos de Linguística, Letras e Artes nos 

mostram que um cursa(va) Alimentos; quatro, Apicultura; e dois, Informática. Seis deles 

estuda(va)m no turno matutino, e um, no vespertino. Além disso, quase todos – seis deles – 

declaram ter cursado o Ensino Fundamental somente em escola pública, e um, somente em 

escola privada. 

A participação desses alunos em projetos de iniciação científica iniciou-se 

majoritariamente quando eles já possuíam alguma vivência no curso e, consequentemente, na 

área. Em Ciências Agrárias, quatro alunos ingressaram quando cursavam o 3º Ano, e um, 

quando cursava o 4º Ano – apenas um logo no 1º Ano e um no 2º Ano. Do mesmo modo, os de 

Linguística, Letras e Artes afirmam ter ingressado na iniciação científica principalmente a partir 

da segunda metade do curso: cinco no 3º Ano e apenas dois no 1º Ano. Acreditamos que esse 

ingresso a partir da segunda metade do curso deva-se ao fato de os alunos já terem passado por 

certa “iniciação” nas respectivas áreas, mediante experiências adquiridas, sobretudo, em 

componentes curriculares do núcleo profissional de cada curso, mas também dos núcleos 

estruturante e articulador67. Assim, os alunos, nesse estágio, já possuem alguns conhecimentos 

tanto da formação geral quanto dos modos de compreender e de fazer ciência na área dos cursos. 

 
67 A oferta de todos os cursos técnicos de nível médio integrado do IFRN possui organização curricular 

obrigatória nos seguintes componentes: núcleo estruturante, que corresponde a conhecimentos e 
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Dos alunos de Ciências Agrárias, três afirmam ter participado de apenas um projeto de 

pesquisa; dois, de dois projetos; um, de três projetos; e um, de cinco68 ou mais. Quanto à 

natureza da participação, três dizem ter atuado apenas como voluntários; outros três, apenas de 

forma remunerada; e um, de ambas as formas, em diferentes projetos. A carga horária 

efetivamente dedicada pelos alunos na realização das atividades da iniciação científica variava, 

segundo eles próprios, entre 5 e 17 ou mais horas semanais. Diferentemente da área anterior, 

poucos alunos de Linguística, Letras e Artes participaram de mais de um projeto: cinco alunos 

declaram ter participado de apenas um projeto; dois, de dois projetos; e um, de três projetos69. 

A maioria – 4 alunos – atuou de forma remunerada; 1, de forma voluntária; e 1, de ambas as 

formas, em diferentes projetos, com carga horária que variava, segundo as respostas, de 2 a 15 

horas semanais.  

No geral, os orientadores de ambas as áreas, ao selecionarem os alunos, parecem apostar 

na continuidade do trabalho com seu orientando, tendo em vista – supomos – a verticalização 

de conhecimentos. Esse comportamento, contudo, pode dificultar a inserção de outros alunos 

nessa experiência, se o objetivo é a formação de uma atitude de investigador. Nesse caso, 

consideramos que parece haver um conflito entre alguns aspectos da pesquisa como princípio 

educativo – especificamente quanto à democratização do acesso à iniciação científica, quando 

se pensa no contexto de ensino médio – e a pesquisa como princípio científico – quanto à 

construção de conhecimentos mediante verticalização cada vez maior dos estudos. 

Quando perguntados sobre a(s) motivação(ões) para participar da iniciação científica, 

os alunos de Ciências Agrárias assim se posicionam: sete mencionam a aquisição de 

conhecimentos; cinco, a afinidade pela área e/ou temática; quatro, participação em eventos 

 
disciplinas do ensino médio, comuns a todos os cursos, das áreas de Linguagens, Ciências Humanas, 

Ciências da Natureza e Matemática; núcleo profissional, que engloba conhecimentos e disciplinas 

específicos da área de formação técnica de cada curso; núcleo articulador, que se refere a 

conhecimentos e disciplinas comuns ao curso e a todos os eixos tecnológicos, promovendo a 

articulação entre eles; além de prática profissional e de seminários curriculares.  
68 Nos relatórios de atividades dos projetos, mesmo naqueles que não foram selecionados para constituir 

o corpus da pesquisa, não encontramos qualquer aluno que tenha participado de cinco ou mais 

projetos no período compreendido entre 2015 e 2017. Nesse e em outros casos, as respostas dos 

participantes, em especial dos alunos, entram em contradição com os relatórios e/ou com outras 

respostas dos questionários ou parecem equivocar-se ao fornecer algumas informações, como 

atividades e/ou gêneros lidos/escutados e produzidos, o que nos faz supor que pode ter havido: 

desconhecimento metalinguístico da nomenclatura do gênero; ou incompreensão da pergunta; ou 

mesmo falta de certeza e precisão sobre os assuntos tematizados nas perguntas, haja vista que alguns 

podem ter respondido sobre o que haviam vivenciado há cerca de três anos. Sempre que esses 

equívocos ou contradições forem verificados nas respostas, eles serão abordados. 
69 Nossa consulta aos relatórios da área não encontrou qualquer aluno que tenha participado de três 

projetos no período entre 2015 e 2017. 
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científicos e ainda ajuda para decidir futuro acadêmico e/ou profissional; e dois, recebimento 

de auxílio financeiro. Já em relação aos de Linguística, Letras e Artes, cinco referem-se à 

aquisição de conhecimentos e à participação em eventos científicos; três, à afinidade pela área 

e/ou temática; dois, à ajuda para decidir futuro acadêmico e/ou profissional; e um, ao 

recebimento de auxílio financeiro. 

Também os critérios de acesso elencados pelos alunos de ambas as áreas seguem nessa 

direção: a maioria dos alunos – cinco deles – afirmam que o processo de escolha se deu pela 

afinidade com a área, com a temática e/ou com o orientador, como comprovamos nas respostas 

dos alunos ao questionário: 

 

Exemplo 1: Respostas do questionário aplicado a alunos/orientandos70 

QA1-CA: “A princípio participei de dois no qual foi escolha do professor e outro por seleção.” 

QA2-CA: “Seleção para bolsa de pesquisa”  

QA3-CA: “Na época eu já era bolsista do núcleo de apicultura, então o professor XXXXX me explicou 

seu projeto inovador e eu já tinha interesse na área, pedi a ele para participar da pesquisa.” 

QA4-CA: “Indicação de uma ex participante do projeto.” 

QA5-CA: “Sugestão ao professor em trabalhar.”  

QA6-CA: “A escolha se deu pelo interesse na pesquisa e na orientação, paralela ao projeto de pesquisa, 

na qual o orientador percebeu o interesse de ingresso no PIBIC. Além de colaborar na escrita do projeto.”  

QA7-CA: “Ao escolher o que queria trabalhar no meu tcc, minha orientadora me indicou para outro 

professor que estava abordando o tema que escolhi.” (p. 327) 

QA8-LLA: “Me indicaram para a professora, e ela perguntou se eu estaria disposta para participar de 

um projeto, onde entraria com aluna voluntária.” 

QA9-LLA: “Eu já pesquisava informalmente com o professor, por pedido meu e de uma colega de 

classe. Por isso, ao submeter o projeto de pesquisa, o professor indicou a mim.” 

QA10-LLA: “Através de indicações de amigos e professores, os quais eu tenho afinidade, e ainda, 

mantenho uma boa relação, eu pude participar de uma boa quantidade de projetos de pesquisa. Além 

disso, acredito que o interesse que despertei pelas áreas de conhecimento disponibilizadas pelos projetos 

motivaram as indicações.” 

QA11-LLA: “Uma prova de redação foi utilizada para selecionar o bolsista.” 

QA12-LLA: “A escolha foi realizada apartir de um processo seletivo. Ele consistia, basicamente, de 

uma produção textual.” 

QA13-LLA: “O professor me convidou.” 

QA14-LLA: “No ano letivo anterior (2014) eu era monitor da disciplina de Língua Portuguesa e 

participante de um outro projeto de pesquisa da base. Para tanto, participei de uma seleção composta 

por avaliação textual e uma aula expositiva. Assim, em 2015 fui indicado para o novo projeto de pesquisa 

devido a minha participação anterior.” (p. 352-353) 

  

Os critérios mencionados são os mais diversos: em Ciências Agrárias, seleção, escolha 

pessoal do professor mediante o interesse do aluno, indicação ao orientador por outro professor 

e até mesmo sugestão dada pelo próprio aluno, uma inclusive resultando em TCC; em 

 
70 As transcrições que fazemos das respostas dos questionários aplicados a orientadores e 

alunos/orientandos são inteiramente fiéis aos originais. 
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Linguística, Letras e Artes, processo seletivo, atuação em atividades prévias com o professor 

(pesquisa ou monitoria de disciplina), demonstração de interesse, indicação de terceiros e 

afinidade com o professor. Na maioria dos casos, inferimos que se trata de aspectos que primam 

por certa experiência do aluno na área, por já ter participado de projeto anterior ou de monitoria 

ou atuar em grupo de pesquisa, além de algum grau de afinidade ou de contato prévio com o 

orientador. 

Apesar da reiterada alusão à afinidade com a área, diagnosticamos, nos questionários, 

pouca interferência da iniciação científica na definição do futuro acadêmico e/ou profissional 

dos discentes. Somente um aluno de Ciências Agrárias diz seguir ou pretender seguir carreira 

acadêmica e/ou profissional relacionada à área ou à temática do projeto de pesquisa de que 

participou; quatro dizem não saber; e outros quatro, não pretender seguir. Em Linguística, 

Letras e Artes, esse desinteresse por uma carreira acadêmico-profissional na área é ainda maior: 

quatro não pretendem seguir e três não sabem, panorama que pode refletir, por um lado, o fato 

de que não se trata da área da formação profissional para a qual o curso direciona e, por outro, 

a realidade atual do baixo interesse pela carreira acadêmico-profissional das licenciaturas de 

modo geral, como bem observa a literatura especializada (ARANHA; SOUZA, 2013; GATTI, 

2014) e mesmo a grande imprensa (JUSTINO, 2015; PAÍS..., 2017; VIEIRA, 2014).  

De todo modo, esses dados vão de encontro a uma concepção de certo modo produtivista 

da iniciação científica, atividade por vezes vista, mesmo no ensino médio, como maneira de 

otimizar o desenvolvimento de recursos humanos para a pesquisa, encurtando o tempo de 

formação de novos pesquisadores (AMÂNCIO, 2004; AMÂNCIO; QUEIROZ; AMÂNCIO 

FILHO, 1999). Entretanto, reforçam a função da pesquisa na educação básica como ação 

política de fortalecimento da ciência e instrumento de formação do senso crítico e investigativo 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, 2005), meta também 

compartilhada pelo IFRN em seu PPP (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2012c). 

Em relação aos orientadores que responderam ao questionário na área de Ciências 

Agrárias, dois são professores efetivos, e um, substituto, que atuam somente no ensino médio 

– dois deles há mais de dois anos e um deles há menos de um ano. Quanto à maior titulação 

obtida, são dois doutores e um mestre. A atuação desses professores na iniciação científica 

mostra-se bastante díspar: enquanto um deles declara ter atuado em apenas um projeto, os 

outros dois afirmam ter participado, cada um, de sete71. No desenvolvimento das atividades dos 

 
71 Nos relatórios consultados no SUAP, não foi encontrado professor na área que tenha desenvolvido e 

concluído, no período, mais do que seis projetos. Se considerarmos, no entanto, o Edital 11/2017 

 



146 

 

projetos, cada um afirma dedicar uma carga horária semanal diferente: 4, 8 e 9 horas, todas 

iguais ou superiores ao estipulado nos editais, sejam eles com ou sem previsão de remuneração. 

Como vemos, há uma grande concentração de projetos desenvolvidos por um pequeno número 

de docentes, em apenas três anos, o que demanda, certamente, uma grande carga horária para 

orientação dos discentes. 

Dos três orientadores de Linguística, Letras e Artes que responderam ao questionário, 

são dois mestres e um especialista, dois com vínculo de professor efetivo e um de substituto, 

com tempo de serviço entre dois e quatro anos na instituição. Dois desses profissionais dizem 

ter atuado no ensino médio e na graduação, enquanto o outro, somente no ensino médio. No 

tocante à pesquisa com alunos de ensino médio, um professor afirma ter participado de dois 

projetos entre 2015 e 2017; um, de três projetos; e um, de seis ou mais72. Todos eles atuaram 

como voluntários, na condição de coordenador do projeto ou de participante, com carga horária 

semanal variando entre duas horas73, citada por um professor, e quatro horas, citada por dois. 

Quando perguntamos sobre os métodos para selecionar os alunos, os orientadores de 

ambas as áreas ratificam as respostas dos alunos para a mesma questão, ao mencionarem 

seleção, escolha pessoal e procura do aluno: Vejamos: 

 

Exemplo 2: Respostas do questionário aplicado a orientadores 

QO1-CA: “Os alunos me procuram com interesse na determinada área e desenvolvemos a pesquisa” 

QO2-CA: “Observação em sala de aula/laboratório sobre interesse/compromisso/pró-atividade do aluno 

em pesquisa ou ampliar o conhecimento” 

QO3-CA: “Alunos responsáveis e com bom rendimento acadêmico.” (p. 379) 

QO4-LLA: “Seleção pelo IRA” 

QO5-LLA: “Alunos que se interessaram pela pesquisa proposta.”  

QO6-LLA: “Escolhi alunos que já apresentavam interesse por estudos na área de linguagens.” (p. 404) 

 

 As qualidades que os orientadores mais prezam nos alunos são interesse e 

compromisso, além de bom rendimento acadêmico – com menção ao índice de rendimento 

acadêmico (IRA). Essas respostas, em certa medida, também se relacionam com o fato de os 

alunos ingressarem na iniciação científica especialmente no 3º Ano, quando já têm mais 

experiência para conhecer e avaliar melhor as possibilidades da área e quando os orientadores 

 
(PIBIC-EM/CNPq), em andamento quando da obtenção dos relatórios, e ainda a participação em 

projetos em execução no registro do SUAP, dois professores poderiam atingir esse número. 
72 Ao confrontarmos essa informação com os relatórios selecionados entre 2015 e 2017, verificamos que 

nenhum dos orientadores atuou em mais de três projetos, estejam eles concluídos ou em execução. 
73 A carga horária de duas horas semanais é menor do que a mínima estipulada pela PROPI nos editais. 
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já têm capacidade de reconhecer aqueles alunos que mais se adequam ao perfil desejado, qual 

seja, possuírem alguma inserção, mesmo que mínima,  na área. 

Portanto, ambas as áreas valorizam bastante algum grau de motivação, contato e 

interação prévia do aluno com conhecimentos e práticas nelas preconizados, seja pela 

participação em projetos anteriores, pela exigência de certos conhecimentos como capacidade 

de escrita e bom rendimento acadêmico, ou mesmo pelo itinerário formativo do próprio curso 

que o aluno já tenha percorrido – características bastante semelhantes ao perfil do participante 

da iniciação científica no ensino superior, conforme descrito por Massi e Queiroz (2010) em 

levantamento bibliográfico de outros estudos sobre o tema. Desse modo, os letramentos prévios, 

mais ou menos relacionados à área, já exercem forte influência nesse processo. 

 

6.2 Atividades e artefatos na leitura/escuta e na produção de textos do domínio acadêmico 

na iniciação científica 

 

A fim de identificarmos e interpretarmos atividades e gêneros que, na concepção dos 

participantes, constituem os eventos que conformam as práticas de letramento acadêmico na 

iniciação científica com alunos de ensino médio, utilizamos, inicialmente, informações sobre a 

leitura/escuta e a produção textual colhidas nos questionários que foram aplicados a alunos e 

orientadores participantes de projetos.  

De acordo com as respostas do questionário dos participantes de ambas as áreas, eram 

realizados encontros entre a equipe do projeto.  

Em Ciências Agrárias, os orientadores destacam que esses encontros eram semanais; já 

entre os alunos, quatro declaram que elas tinham frequência semanal; um, quinzenal; um, 

mensal; e um, que elas nunca ocorreram. As principais atividades relatadas nesses momentos 

foram reuniões entre a equipe do projeto, atividades de campo e em laboratório, participação 

em eventos e orientações quanto a levantamento bibliográfico, constituição e análise de dados, 

como podemos observar nas seguintes respostas: 

 

Exemplo 3: Respostas do questionário aplicado a orientadores e alunos/orientandos 

QA1-CA: “Não houve” 

QA2-CA: “Eram dicas de como proceder nos próximos passo da pesquisa.” 

QA3-CA: “Coleta de dados da pesquisa em campo, discussões a respeito do que havia sido feito e o que 

poderia ser feito para melhorar o desenvolvimento da pesquisa.” 

QA4-CA: “Orientação sobre a escrita e metodologia do projeto.” 

QA5-CA: “Desenvolvimento prático do projeto e elaboração do artigo científico.” 
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QA6-CA: “Discussão de trabalhos acadêmicos publicados; discussão sobre alguns procedimentos 

realizados e dados obtidos; reflexão de mecanismos que estavam sendo adotados na metodologia, etc.”  

QA7-CA: “Era decidido o que fazer, realização dos teste e apresentação dos resultados obtidos” (p. 330) 

QO1-CA: “reuniões, atividade de campo, atividades no laboratório e participação em eventos” 

QO2-CA: “Atividades de laboratório, discussão de resultados, pesquisa em artigos” 

QO3-CA: “As atividades propostas nas metas descritas no Suap, como levantamento bibliográfico, 

escrita do referencial teórico, coleta de dados, análise de dados, escrita de resultados e discussões.” (p. 

383) 

 

Além dessas, os professores também afirmam ter realizado, durante execução do 

projeto, reunião com a coordenação de pesquisa do campus, além de ter encaminhado visitas 

técnicas e atividades de leitura/escuta e produção de textos orais e escritos, especialmente da 

esfera acadêmica e técnica. Para eles, os encontros não eram apenas relativos a orientações de 

como os alunos procederem posteriormente, mas também, e principalmente, um momento de 

execução conjunta da pesquisa quanto a atividades de teor mais prático, como atividades de 

campo e em laboratório, análise de resultados e ainda leitura (“pesquisa em artigos”), escrita 

(de referencial teórico e de resultados da pesquisa) e participação em eventos. Já os alunos 

mencionam bastante o processo de orientação de tarefas quanto ao planejamento (o que seria 

encaminhado), à execução (dicas e reflexões sobre o andamento e à metodologia aplicada) e à 

avaliação (discussão sobre o que já foi feito). Já as atividades relatadas por eles referentes à 

execução do projeto aludem prioritariamente a “atividades mais práticas de execução de 

tarefas” (QA1-CA, p. 333), como “aplicação da metodologia no campo” (QA4-CA, p. 333) e 

“experimentos laboratoriais” (QA6-CA, p. 333), mas também à leitura/escuta e à produção de 

textos (“escrita”, “discussão de trabalhos acadêmicos publicados”, “elaboração do artigo 

científico”). Reunião(ões) com a coordenação de pesquisa do campus é/são relatada(s) por um 

aluno apenas, enquanto três garantem não ter participado e outros três sequer sabem informar 

se houve alguma reunião dessa natureza. 

Em Linguística, Letras e Artes, os orientadores relatam, nos questionários, que eram 

realizadas reuniões semanais entre a equipe da pesquisa; os alunos, que elas aconteciam 

semanalmente ou quinzenalmente. Ambos os grupos também afirmam que, nessas reuniões, 

aconteciam especialmente atividades de leitura/escuta e produção de textos acadêmicos, como 

podemos observar nas respostas seguintes: 

 

Exemplo 4: Respostas do questionário aplicado a orientadores e alunos/orientandos 

QA8-LLA: “Leitura sobre o tema, debate e organização para ministrar um mini curso” 

QA9-LLA: “O grupo discutia ideias referentes ao material bibliográfico lido e fichado, bem como sua 

devida aplicação à pesquisa.” 

QA10-LLA: “Discussões, leitura de artigos, fichamentos e escrita.”  
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QA11-LLA: “Discussão de conteúdo literário, análise de material de pesquisa e revisão do que era 

escrito pelo bolsista.” 

QA12-LLA: “Eram realizadas discussões sobre a bibliografia base, bem como eram expostas as 

produções referentes ao projeto que eram realizadas.” 

QA13-LLA: “Leitura e discussões da obras e dos textos propostos.”  

QA14-LLA: “Avaliávamos as atividades já realizadas no projeto e planejámos as ações seguintes.” (p. 

356)    

QO4-LLA: “Leitura, fichamentos, discussões de textos, elaboração de resumos, artigos e relatórios 

parcial e final da pesquisa.” 

QO5-LLA: “Discussão dos textos teóricos, orientação de pesquisa de campo e revisão de textos 

científicos produzidos pelos pesquisadores.”  

QO6-LLA: “Estudo teórico (revisão de literatura); Elaboração de questionário; aplicação de 

questionário nas turmas de Ensino Médio; Elaboração de relatórios de pesquisa.” (p. 408) 

 

As reuniões, conforme podemos perceber, destinavam-se prioritariamente a atividades 

de orientação, seja na leitura e discussão de textos teóricos sobre o tema da pesquisa ou sobre 

uma obra literária em estudo, seja na produção e revisão/reescrita de textos como resumos, 

artigos e relatórios. Além delas, há participantes que também apontam, como outras tarefas 

executadas na iniciação científica, desenvolvimento de um quiz, participação em eventos, 

aplicação de questionário e reunião com a coordenação de pesquisa do campus – esta relatada 

por dois orientadores e três alunos. Desse modo, as reuniões teriam adquirido caráter de 

orientação, delegação de tarefas e avaliação delas. 

Para o desenvolvimento de muitas das atividades dos projetos, poderiam ser necessários 

determinados materiais e infraestrutura e aportes financeiros a serem disponibilizados pela 

instituição. As respostas dos participantes de Ciências Agrárias relatam que, no geral, a 

instituição dispunha de parte dos materiais e da infraestrutura necessários, mas que era baixa a 

quantidade de bolsas e seu valor financeiro. É interessante observar que os alunos chegam até 

a contradizer-se: embora cinco deles aleguem que a instituição dispunha de apenas uma parte 

dos materiais e da infraestrutura, quatro deles não relatam prejuízos de uma eventual ausência, 

pois não haveria tal ausência. Já o financiamento é considerado suficiente para alguns e 

insuficiente para outros, que chegam a apontar problemas na concessão de bolsas e cortes de 

investimentos da pesquisa na instituição. Em Linguística, Letras e Artes, dois orientadores 

afirmam que o campus dispunha de todos os materiais, enquanto um, de apenas uma parte, 

prejudicando um pouco a execução do projeto. Sobre recursos, como financiamento da 

instituição, dois avaliam como bons, ressaltando o auxílio financeiro dado aos estudantes, mas 

um orientador queixa-se da ausência de bolsa para si próprio. Quanto aos alunos, a maioria 

deles declara que a instituição dispunha de infraestrutura e materiais necessários ao 

desenvolvimento do projeto, mas alguns mencionam a ausência de parte dos materiais, sem que 

isso tenha prejudicado o andamento da pesquisa. O financiamento da instituição é avaliado 
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como bom por quatro alunos, como regular por dois e como excelente por um, apontando-se, 

por um lado, concessão de bolsa e ajuda financeira para eventos na forma de diária e, por outro, 

a ausência de recurso que pudesse auxiliar a execução da pesquisa. 

Desse modo, já conseguimos visualizar, preliminarmente, que as ações e mesmo parte 

do financiamento (para participação em eventos) aludem a práticas de leitura/escuta e de 

produção textual, que se tornam o cerne da iniciação científica. Mesmo se considerarmos o 

contexto das pesquisas nas áreas das ciências ditas “duras”, Latour e Woolgar (1997), ao estudar 

o processo de pesquisa e de construção de conhecimento em um laboratório, assinalam que os 

afazeres que se apresentam nesse ambiente são mediados por textos, sejam aqueles produzidos 

internamente, no próprio laboratório, sejam outros externos a ele. 

Na realidade por nós investigada, pudemos identificar, através dos questionários 

aplicados a orientadores e alunos, uma gama de textos pertencentes a gêneros do domínio 

acadêmico. Listamos alguns gêneros acadêmicos e técnicos que poderiam mediar os eventos de 

letramento na iniciação científica, tanto na leitura e escuta, quanto na produção textual oral e 

escrita, e criamos uma escala para indicar sua frequência de uso e seu grau de dificuldade para 

os alunos.  

Salientamos, de antemão, que a definição desses gêneros não foi aleatória nem definida 

por nós de forma arbitrária, mas foi feita mediante análise preliminar e não exaustiva dos 

relatórios de todas as áreas do conhecimento e não apenas de duas, que só foram definidas 

depois da obtenção das respostas, conforme esclarecido no capítulo anterior. Sendo assim, 

optamos por inserir nos questionários uma lista bastante variada de gêneros, de modo que 

alguns participantes podem ter-se deparado com gêneros que não fazem parte das 

atividades/rotinas que lhe são requeridas naquele ambiente/domínio e/ou que são estranhos ao 

fazer científico em sua área do conhecimento. Ressalvamos ainda que, quando falamos de grau 

de dificuldade, não devemos entendê-lo na perspectiva de um déficit dos alunos (GEE, 2008) 

nem de um nível ideal de letramento a ser perseguido e alcançado, mas como o modo pelo qual, 

na ótica dos participantes, os alunos, na condição de iniciantes, significam (e se relacionam 

com) a leitura/escuta e a produção de textos do domínio acadêmico e suas especificidades. 

Em relação ao encaminhamento, pelos orientadores de Ciências Agrárias, de leitura e 

escuta de textos acadêmicos e/ou técnicos e à frequência com que eram requeridos, obtivemos 

os seguintes resultados: 
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Figura 1 – Gêneros acadêmicos e técnicos requeridos pelos orientadores como leitura/escuta 

na área de Ciências Agrárias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o gráfico, os gêneros mais solicitados pelos orientadores aos alunos 

como leitura/escuta são ensaio74, monografia, resumo e artigo científico, seguidos de pôster, 

relatório, manual técnico e resenha. Entendemos que os mais citados são gêneros externos ao 

laboratório, que podem servir, no desenvolvimento do projeto, como fonte de pesquisa e 

referencial teórico sobre o tema em estudo. Por outro lado, os menos requeridos são mesa-

redonda, palestra, exposição oral, entrevista e fichamento. Alguns desses gêneros, como o 

fichamento, são de natureza mais interna ao laboratório e, portanto, mais propensos à produção 

do que à leitura/escuta; outros podem ser menos acessíveis aos alunos, como exposição oral, 

mesa-redonda e palestra, pois a vivência com eles dependeria de participação em eventos 

 
74 Na elaboração dos questionários, utilizamos o termo “ensaio” para nos referir também ao que no senso 

comum se conhece como livro, no sentido de obra. Bezerra (2016, p. 12) assim define o gênero: “[…] 

por obra ou ensaio individual nos referimos ao trabalho monográfico que é fruto de uma concepção 

intelectual ou autoria única, apresentando-se como um todo unitário. […]”. Essa característica de 

função e autoria única, ressalva o autor, pode ser cumprida por mais de uma pessoa, desde que 

mantida a concepção intelectual única. Reconhecemos, porém, que o uso da palavra “ensaio” pode 

ter causado dificuldade de identificação e nomeação do gênero pelos participantes, de tal sorte que 

talvez devêssemos ter empregado a designação “ensaio monográfico/livro” nos questionários, a fim 

de conferir maior clareza à denominação do gênero que buscávamos identificar. 
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acadêmico-científicos; outros ainda, como a entrevista, podem ser menos comuns ao fazer 

científico da área de Ciências Agrárias.  

Além dos gêneros que listamos, dois orientadores informam encaminhar a leitura de 

outros. Vejamos:  

 

Exemplo 5: Respostas do questionário aplicado a orientadores 

QO2-CA: “dissertação de mestrado para metodologias” 

QO3-CA: “Livros, dissertações e teses sobre os assuntos estudados. Nas dissertações e teses os alunos 

sempre reclamam muito. Acredito que não seja tanto dificuldade, as vezes, acho preguiça de fazer a 

leitura.” (p. 689) 

 

Ambas as respostas enfatizam a leitura de textos mais longos, com a função de adquirir 

informações sobre o assunto estudado, para constituir a fundamentação teórico-metodológica 

do trabalho. Embora sejam gêneros acadêmicos bastante complexos em todos os sentidos 

(conceitos e termos científicos, quantidade de informação nova para um aluno de ensino médio, 

vocabulário, organização textual do conteúdo temático), produzidos em nível de pós-graduação, 

no caso da dissertação e da tese, por pesquisadores mais experientes, chama-nos atenção o fato 

de um dos orientadores acreditar que as reclamações advêm não prioritariamente de 

dificuldades, da forma conflituosa como esse grupo se relaciona com a linguagem acadêmica, 

mas de “preguiça” dos alunos (não sabemos se de ler em si ou de ler textos mais longos, como 

os indicados na resposta), na perspectiva de um déficit dos alunos, de uma crise do letramento 

(GEE, 2008; PARDOE, 2000). 

As respostas dos alunos participantes de Ciências Agrárias sobre os gêneros acadêmicos 

e técnicos que lhes eram requeridos como leitura/escuta não diferem muito do quadro fornecido 

pelos orientadores. Observemos a figura a seguir: 
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Figura 2 – Gêneros acadêmicos e técnicos que os alunos dizem ter lido/escutado na área de 

Ciências Agrárias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os gêneros mais requisitados, segundo os alunos, são artigo científico, resumo, 

monografia e relatório; já os menos requisitados, palestra, ensaio, resenha, fichamento e 

entrevista75. Também nesse caso, os gêneros mais lidos parecem constituir as fontes de pesquisa 

para levantamento e construção de referencial teórico-metodológico sobre o tema estudado no 

projeto em execução; os menos lidos/escutados, os que estariam mais propensos à produção ou 

que não constituem tipos muito afeitos à produção e à circulação do conhecimento nas Ciências 

Agrárias. Chama-nos atenção que o ensaio, que figura entre os mais requisitados na opinião dos 

professores, é pouco mencionado pelos alunos. Acreditamos que isso se deve ao fato de haver 

dificuldade, dos alunos e/ou dos orientadores, de nomear alguns gêneros – pode faltar-lhes certo 

conhecimento da terminologia metalinguística. 

Quando solicitados a mencionar outro(s) gênero(s) acadêmico(s) e/ou técnico(s) que 

tenham lido ou escutado na iniciação científica além dos listados no questionário, os alunos não 

citam qualquer outro, o que pode ser atribuído, mais uma vez, à falta de conhecimento 

metalinguístico para nomear outros gêneros que possam ter sido lidos. 

 
75 Um dos alunos marcou frequência diária ou semanal de leitura/escuta dos 13 gêneros que listamos. 

Supomos que essa resposta pode ter sido motivada por desatenção ou incompreensão da pergunta, 

mas a registramos no gráfico. 
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Em relação à percepção do grau de dificuldade dos alunos de Ciências Agrárias na 

leitura/escuta de textos pertencentes a esses gêneros, os orientadores nos ofereceram as 

seguintes respostas: 

 

Figura 3 – Grau de dificuldade dos gêneros acadêmicos e técnicos requeridos pelos 

orientadores como leitura/escuta na área de Ciências Agrárias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Conforme as respostas, os gêneros com os quais os alunos têm mais dificuldade são 

artigo científico e monografia, que estão também entre os mais requeridos pelos orientadores, 

como mostramos acima, pois permitem a construção de conceitos científicos e, 

consequentemente, a fundamentação teórica que embasa todo o desenvolvimento do projeto. Já 

ensaio, pôster, resenha, fichamento e exposição oral têm grau de dificuldade mediano. Os 

gêneros com menor grau de dificuldade, mas não necessariamente fáceis na percepção dos 

orientadores, são resumo, manual técnico, relatório e palestra. Entrevista e mesa-redonda são 

apontadas, nessa resposta, como gêneros não requeridos como leitura/escuta, o que contradiz 

as informações constantes na Figura 1.  

Se levarmos em conta apenas os gêneros mais requisitados pelos orientadores – ensaio, 

monografia, resumo e artigo científico – percebemos que são, na avaliação deles, de grau 

mediano de dificuldade. Esses dados nos levam a crer que os alunos, ao se inserirem nos eventos 

de letramento acadêmico, deparam-se com textos que, pertencentes a um novo contexto, lhes 
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desafiam em termos de dificuldades. Elas podem relacionar-se, por exemplo, ao assunto tratado 

nos textos e aos conceitos neles utilizados, que se refletem no léxico, ou ainda ao gênero, à 

organização textual do conteúdo temático e ao estabelecimento do posicionamento ali presente. 

Essa realidade, como bem nos aponta Ivanič (1998), é comum e compreensível em se tratando 

de iniciantes que pretendem apreender uma série de saberes, normas e usos referentes a uma 

área do conhecimento. Assim, as respostas dos orientadores nos dão impressão de que os alunos 

de ensino médio participantes de projetos de iniciação científica leem com bastante frequência 

textos pertencentes a uma vasta quantidade de gêneros acadêmicos e técnicos e o fazem com 

certa proficiência. 

Já quanto ao grau de dificuldade dos alunos na realização na leitura/escuta dos gêneros 

acadêmicos e técnicos por nós listados, eles opinam: 

 

Figura 4 – Grau de dificuldade dos alunos na leitura/escuta de textos acadêmicos e técnicos na 

área de Ciências Agrárias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gênero monografia aparece, na visão dos alunos, como o mais difícil de ler. Essa 

resistência ao gênero já havia sido identificada na resposta de um dos orientadores, mas a causa 

fora atribuída a outro fator que não ao grau de dificuldade. Depois da monografia, vêm artigo 

científico, manual técnico, relatório e resenha. Os mais fáceis, para os alunos, são resumo, 

pôster, exposição oral e entrevista. Se considerarmos somente os gêneros mais requisitados 
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segundo os alunos – artigo científico, resumo, monografia e relatório –, podemos afirmar que, 

grosso modo, as práticas de leitura representam um grau mediano de dificuldade, o que 

corrobora a compreensão dos orientadores. Concluímos, desse modo, que os alunos dizem 

conseguir construir sentidos sobre os textos acadêmicos e técnicos que leem e escutam, embora 

com certa dificuldade em alguns deles. 

Também para a área de Linguística, Letras e Artes, listamos o mesmo conjunto de 

gêneros nos questionários para orientadores e alunos, a fim de levantarmos os que são 

utilizados, sua frequência de uso e grau de dificuldade. 

Em relação ao encaminhamento aos alunos de práticas de leitura e de escuta de textos 

pertencentes a gêneros da esfera técnica e/ou acadêmica e à frequência de uso deles, assim se 

posicionam os orientadores: 

 

Figura 5 – Gêneros acadêmicos e técnicos requeridos pelos orientadores como leitura/escuta 

na área de Linguística, Letras e Artes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Os dados nos indicam que os gêneros mais requeridos pelos orientadores aos alunos 

como leitura/escuta são fichamento e resumo; já os demais têm frequência de leitura mensal, 

bimestral e principalmente semestral (artigo científico, pôster, exposição oral, palestra e mesa-

redonda). Quando indagados sobre outros gêneros acadêmicos e/ou técnicos encaminhados 

como leitura/escuta, nenhum é listado. 

1

2

1 1 1 1 11

3

2 2 2

1

2 2

1 1 11

2 2

1

2

3

1 1

0

1

2

3

4

A
rt

ig
o

 c
ie

n
tí

fi
co

R
e

su
m

o

R
e

se
n

h
a

Fi
ch

am
e

n
to

En
sa

io

En
tr

e
vi

st
a

M
an

u
al

 t
é

cn
ic

o

M
o

n
o

gr
af

ia

P
ô

st
er

Ex
p

o
si

çã
o

 o
ra

l

R
e

la
tó

ri
o

P
al

e
st

ra

M
e

sa
-r

ed
o

n
d

a

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

ri
e

n
ta

d
o

re
s

Diária Semanal Quinzenal Mensal Bimestral Semestral Anual Nunca



157 

 

A leitura desse gráfico nos leva a duas observações. A primeira é que o volume de leitura 

não nos parece tão grande quanto na área de Ciências Agrárias, em virtude da menor frequência 

detectada. Esse dado, entretanto, vai de encontro às atividades listadas nos questionários, como 

expusemos acima, que assinalam a leitura e a escrita como as tarefas mais executadas nas 

reuniões e no andamento das pesquisas de Linguística, Letras e Artes. A segunda refere-se à 

alta frequência de leitura de resumos e fichamentos. Nesse caso, admitimos duas hipóteses: ou 

os alunos eram constantemente solicitados a ler tais textos, como facilitação à compreensão de 

textos mais longos e complexos ou mesmo como alternativa a eles; ou os orientadores levaram 

em conta que a produção de resumos e fichamento de textos diversos implicam também leitura 

para revisão/reescrita.  

A visão dos alunos sobre esses mesmos aspectos não é tão diferente. Vejamos como eles 

se posicionam: 

 

Figura 6 – Gêneros acadêmicos e técnicos que os alunos dizem ter lido/escutado na área de 

Linguística, Letras e Artes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

À primeira vista, já constatamos que os alunos indicam uma frequência de leitura/escuta 

maior do que a verificada nas respostas dos orientadores. Vemos também que artigo científico 

aparece como o gênero mais lido, seguido de fichamento, resumo e relatório. Exposição oral 
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também ganha certo destaque, talvez remetendo às “discussões”, que, conforme alunos e 

orientadores, aconteciam nos encontros da pesquisa.   

Além dos gêneros listados por nós, um dos alunos menciona o gênero livro, que, 

conforme já expusemos, corresponderia, em nossa lista, ao ensaio. Haja vista, porém, a pouca 

quantidade de menções a esse gênero tanto por orientadores quanto por alunos, acreditamos que 

pode ter havido dificuldade de nomear o gênero e não pouca frequência dele nas práticas de 

leitura. Um fator que nos leva a admitir tal conjetura é a afirmação de Motta-Roth e Hendges 

(2010) de que a área de Letras, na qual se incluem a Linguística e a Literatura, ainda possui 

uma grande cultura do livro, razão pela qual o ensaio individual monográfico em livro ainda 

tem bastante força para a construção de fundamentação teórica consistente sobre um tema. 

Outro é que a área de Literatura tem como principal objeto de estudo a obra literária (MOISÉS, 

2007)76, majoritariamente veiculada em livro, de modo que essa denominação pode remeter 

ainda a obras literárias. 

Em relação ao grau de dificuldade na leitura/escuta desses gêneros pelos alunos de 

Linguística, Letras e Artes, obtivemos dos orientadores o seguinte panorama: 

 

Figura 7 – Grau de dificuldade dos gêneros acadêmicos e técnicos requeridos pelos 

orientadores como leitura/escuta na área de Linguística, Letras e Artes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
76 O autor afirma que, a despeito de alguns aspectos secundários como a biografia dos escritores e o 

contexto cultural, “[…] o campo da análise literária é o texto e apenas o texto […]”; “[…] o texto é 

ponto de partida e ponto de chegada da análise literária.” (MOISÉS, 2007, p. 25, grifo do autor). 
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Segundo os orientadores, os gêneros mais fáceis são também aqueles que os alunos mais 

leem: resumo e fichamento. Em seguida, vêm resenha, pôster, exposição oral, palestra, mesa-

redonda e artigo científico, com nível de dificuldade de fácil a mediano. Relatório aparece como 

o gênero que envolve o maior grau de dificuldade na leitura. De modo geral, os orientadores 

consideram que gêneros acadêmicos e técnicos, como os listados por nós, são bem recebidos e 

compreendidos pelos seus orientandos, o que não geraria grandes dificuldades no momento da 

leitura/escuta. Entendemos, assim, que os alunos parecem relativamente familiarizados com as 

características dos gêneros e com o conteúdo neles veiculados. 

Para a mesma indagação, os alunos da área nos oferecem o seguinte resultado: 

 

Figura 8 – Grau de dificuldade dos alunos na leitura/escuta de textos acadêmicos e técnicos na 

área de Linguística, Letras e Artes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os alunos consideram fichamento e relatório os gêneros mais fáceis de ler/escutar, 

seguidos de resumo e pôster. Já exposição oral apresenta nível de dificuldade mediano, ao passo 

que artigo científico figura como o gênero cuja leitura envolve maior grau de dificuldade. De 

modo geral, os alunos evidenciam nas respostas mais dificuldade de ler/escutar gêneros 

acadêmicos e técnicos do que fora percebido pelos orientadores. Se considerarmos os gêneros 

mais frequentemente lidos/escutados na visão dos alunos (artigo científico, resumo, fichamento 
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e exposição oral), podemos concluir que as práticas de leitura/escuta vivenciadas pelos alunos 

lhes eram muitas vezes complexas, com alguns obstáculos. 

Em relação à produção de textos orais e escritos, também listamos alguns gêneros 

acadêmicos e técnicos nos questionários de alunos e orientadores de ambas as áreas, indagando 

sua frequência de uso e grau de dificuldade.  

Comecemos pelos questionários dos orientadores de Ciências Agrárias, quanto aos 

gêneros e à frequência: 

 

Figura 9 – Gêneros acadêmicos e técnicos requeridos pelos orientadores como produção 

textual na área de Ciências Agrárias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo os orientadores, os gêneros mais solicitados aos alunos como produção textual 

são relatório, exposição oral, pôster e resumo, seguidos de artigo científico e monografia. Trata-

se de gêneros que promovem a publicização dos resultados da pesquisa, mediante participação 

em eventos e outras formas de divulgação, ou servem como registro institucional da execução 

e/ou finalização do projeto, como é o caso do relatório.  

Já resenha, fichamento, entrevista, manual técnico, palestra e mesa-redonda não teriam 

sido solicitados. Chama-nos atenção, dentre eles, o fichamento e a resenha, que poderiam servir 

de documentação e registro de leituras e, consequentemente, de suporte (metagênero) para a 

produção dos gêneros mais solicitados. Garcez (2008) defende a necessidade, em certas práticas 
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de leitura como as que estudamos, de anotar, registrar, resumir e esquematizar o que se lê, para 

reter informações que podem ser reutilizadas depois, na escrita de textos, os quais são 

compostos, em maior parte, por informações colhidas em outros. No caso de textos acadêmicos, 

essas informações podem ser reutilizadas na forma de citações diretas e/ou indiretas. Entrevista 

e manual técnico não parecem fazer parte do repertório de gêneros vivenciado por essa 

comunidade de prática, pelas características dos objetos de estudo aqui apresentados. Já a 

produção de palestras e mesas-redondas, por exemplo, dependeria de graus mais avançados de 

letramento acadêmico e até mesmo de uma condição de especialista conhecido e respeitado por 

seus pares, o que não é o caso do perfil dos alunos aqui considerados. 

Analisemos agora a compreensão dos alunos de Ciências Agrárias sobre a frequência 

de produção de textos acadêmicos e técnicos: 

 

Figura 10 – Gêneros acadêmicos e técnicos que os alunos dizem ter produzido na área de 

Ciências Agrárias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em consonância com as respostas dos orientadores, os textos que os alunos afirmam ter 

produzido mais pertencem aos gêneros artigo científico, resumo, exposição oral, relatório e 

monografia; já os menos produzidos, mesa-redonda, resenha, palestra, entrevista e ensaio. 

Destoa entre as respostas dos dois grupos de participantes a frequência de produção, 

muito mais acentuada entre os alunos do que entre os orientadores (conferir Figura 9). 
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Acreditamos que isso se deve ao fato de que estes tenham apontado somente a solicitação de 

produção ou mesmo o produto, enquanto aqueles tenham considerado principalmente o 

processo de produção do texto (planejamento, escritura, revisão, reescrita), que se estende por 

um período maior77. Além disso, gêneros que os orientadores dizem não ter solicitado como 

produção (resenha, fichamento, palestra e mesa-redonda) são mencionados pelos alunos. Em 

relação aos dois primeiros, inferimos que os próprios alunos podem tê-los produzido como 

técnica de estudo e documentação das leituras feitas durante a pesquisa. Em relação aos dois 

últimos, não encontramos nos questionários nem nos relatórios qualquer evidência que 

justificasse tal resposta. 

A produção de textos pertencentes a esses gêneros, conforme os orientadores de 

Ciências Agrárias, não é trabalho fácil para os alunos. Vejamos: 

 

Figura 11 – Grau de dificuldade dos gêneros acadêmicos e técnicos requeridos pelos 

orientadores como produção textual na área de Ciências Agrárias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nenhuma das respostas aponta como fácil a produção dos textos acadêmicos e técnicos 

listados por nós. Os mais difíceis para os alunos são artigo científico, monografia e pôster. Num 

 
77 Levemos em conta que, assim como ocorreu na leitura/escuta, um dos alunos marca frequência diária 

ou semanal de produção para os 13 gêneros listados por nós. Também aqui registramos a resposta no 

gráfico. 
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nível mediano vêm resumo, exposição oral, relatório e ensaio. Os demais, como vemos, não 

são indicados para produção. 

Além dos gêneros listados por nós, um dos orientadores menciona no questionário a 

produção de trabalho de conclusão de curso (TCC) em decorrência de desenvolvimento de 

projeto. Contudo, entendemos que TCC não representa um gênero textual, mas sim uma 

atividade curricular de escrita que é solicitada como critério de conclusão de um curso e pode 

assumir a forma de gêneros variados (MIRANDA; LEITE; DINIZ, 2016). No caso dos cursos 

de Alimentos e Apicultura do Campus Pau dos Ferros, que pertencem à área de Ciências 

Agrárias, os gêneros que podem funcionar como TCC, segundo as matrizes curriculares 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 2012a, 2012b), são artigo científico e relatório 

técnico-científico (de estágio ou de pesquisa). 

Quanto ao grau de dificuldade, percebemos uma avaliação destoante entre alunos e 

orientadores: 

 

Figura 12 – Grau de dificuldade dos alunos na produção de textos acadêmicos e técnicos na 

área de Ciências Agrárias 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os gêneros mais difíceis para os alunos são monografia e artigo científico, seguidos de 

relatório e exposição oral; os mais fáceis, resumo, pôster e fichamento. Novamente, notamos 
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descompasso entre a compreensão de orientadores e alunos, já que estes consideram o trabalho 

de produção de textos acadêmicos e técnicos substancialmente mais fácil. 

Assim como procedemos em relação à leitura/escuta, listamos para orientadores e 

alunos de Linguística, Letras e Artes os mesmos gêneros e solicitamos que apontassem a 

frequência de uso na produção e o grau de dificuldade dos alunos na tarefa. Vejamos, 

primeiramente, as respostas dos orientadores sobre a frequência de utilização: 

 

Figura 13 – Gêneros acadêmicos e técnicos requeridos pelos orientadores como produção 

textual na área de Linguística, Letras e Artes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os gêneros cuja produção é mais solicitada são fichamento e resumo. Acreditamos que 

isso se deve ao fato de serem gêneros que têm a finalidade de documentar e registrar leituras 

que são feitas pelos alunos na execução do projeto. A realização de entrevista, indicada em duas 

respostas, pode ser uma técnica para geração de dados para pesquisa (como abordaremos mais 

adiante). Gêneros que têm função de divulgar conhecimento produzido sobre o objeto de estudo 

– artigo científico, relatório, pôster, exposição oral, palestra e mesa-redonda – apresentam, em 

média, frequência de produção semestral. Esse dado nos parece o mais significativo do gráfico, 

já que todos os orientadores afirmam ter encaminhado aos seus orientandos a produção de 

quatro gêneros acadêmicos: relatório, artigo científico, pôster e exposição oral. No geral, 

percebemos que esse gráfico praticamente espelha aquele que consta na Figura 5, sobre a 

1

2

1 1 11 11

3

2 2 2

1

2 2

1 1 11

2 2

1

2

3

1 1

0

1

2

3

4

A
rt

ig
o

 c
ie

n
tí

fi
co

R
e

su
m

o

R
e

se
n

h
a

Fi
ch

am
e

n
to

En
sa

io

En
tr

e
vi

st
a

M
an

u
al

 t
é

cn
ic

o

M
o

n
o

gr
af

ia

P
ô

st
er

Ex
p

o
si

çã
o

 o
ra

l

R
e

la
tó

ri
o

P
al

e
st

ra

M
e

sa
-r

ed
o

n
d

a

N
ú

m
e

ro
 d

e
 o

ri
e

n
ta

d
o

re
s

Diária Semanal Quinzenal Mensal Bimestral Semestral Anual Nunca



165 

 

frequência de leitura/escuta de gêneros acadêmicos e técnicos na concepção dos orientadores; 

assim, inferimos que eles parecem ter, de fato, considerado que a escrita de textos (resumos e 

fichamentos) implica a leitura deles. 

Os alunos, quando indagados, mediante a mesma lista de gêneros, sobre aqueles que 

lhes eram mais solicitados para produção, dão respostas parecidas às dos orientadores: 

 

Figura 14 – Gêneros acadêmicos e técnicos que os alunos dizem ter produzido na área de 

Linguística, Letras e Artes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os gêneros que apresentam, conforme o gráfico, maior frequência de produção são 

fichamento e resumo. Em seguida, vêm artigo científico, pôster, exposição oral e relatório, 

porém em frequência bem menor. Além desses, alguns alunos indicam ter produzido resumo 

expandido e capítulo de livro, que, provavelmente, não foram reconhecidos pelos alunos como 

resumo e artigo científico, respectivamente, e, por conseguinte, não foram marcados em nossa 

lista. Esses dados corroboram as respostas dos orientadores e as interpretações que fizemos 

sobre eles: os textos mais produzidos são os de registro das leituras; os outros com alguma 

frequência maior são os de socialização do conhecimento78. 

 
78 Um dos alunos apontou frequência de produção semanal para todos os gêneros listados, o que nos 

parece uma incoerência. 
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Quanto ao grau de dificuldade que os orientadores atribuem às práticas de produção dos 

gêneros por nós listados, obtivemos o seguinte resultado: 

 

Figura 15 – Grau de dificuldade dos gêneros acadêmicos e técnicos requeridos pelos 

orientadores como produção textual na área de Linguística, Letras e Artes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo as respostas, os dois gêneros cuja produção é mais solicitada (fichamento e 

resumo) são também aqueles com os quais os alunos têm menos dificuldade. Talvez a própria 

frequência de utilização desses gêneros tenha contribuído para que os alunos os apreendessem 

e manejassem com maior habilidade. Já os gêneros de divulgação do conhecimento (artigo 

científico, pôster, exposição oral, palestra e mesa-redonda) apresentam, no geral, nível de 

dificuldade entre mediano e difícil, o que também nos parece compreensível em se tratando de 

alunos que se iniciam em práticas de escrita de gêneros acadêmicos. 

Os alunos da área, por sua vez, fornecem-nos o seguinte panorama para a mesma 

questão: 
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Figura 16 – Grau de dificuldade dos alunos na produção de textos acadêmicos e técnicos na 

área de Linguística, Letras e Artes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os gêneros mais fáceis, segundo os alunos, são fichamento e pôster. Com grau mediano, 

vêm resumo, resenha, exposição oral e relatório. Dos gêneros mais produzidos, o mais difícil 

para os alunos é artigo científico. De modo geral, os orientandos aparentam ter certa vivência 

com os gêneros acadêmicos, mas enfrentam algumas dificuldades na produção da maior parte 

deles. 

Percebemos, portanto, que os alunos participantes da iniciação científica parecem 

vivenciar muitos eventos de letramento acadêmico, em que leem, escutam e produzem textos 

técnicos e acadêmicos pertencentes a uma quantidade considerável de gêneros. Esses eventos 

ensejam relações com a linguagem escrita marcadas por diferentes significados em cada área 

do conhecimento e mesmo numa mesma área entre grupos distintos, além de permitirem e 

estimularem a inserção dos alunos em atividades que constituem o fazer científico próprio de 

cada área, quanto à produção, à divulgação e à apreensão de conhecimentos. Na próxima seção, 

abordaremos como as atividades e artefatos (gêneros) se organizam, estruturam e conduzem o 

fazer na iniciação científica. 
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6.3 Rotinas e recursos no processo de (re)construção do conhecimento na iniciação 

científica 

 

A consulta aos relatórios também nos permite identificar uma série de atividades e 

artefatos (gêneros) que medeiam a atuação dos participantes, especialmente os alunos, em 

diferentes ambientes na execução das pesquisas pelos participantes, corroborando e 

complementando as respostas fornecidas nos questionários. Nesses documentos, podemos 

inclusive perceber – o que é mais importante – a organização de tais atividades e gêneros num 

percurso de construção do conhecimento na iniciação científica que se efetiva em rotinas e 

recursos que se configuram em diferentes etapas: construção de referencial teórico, geração de 

dados, análise dos dados, conclusão da pesquisa e publicização dos resultados. Essas etapas, 

com poucas variações, constam nas pesquisas de ambas as áreas, similaridade que se deve, 

como nos aponta Demo (2012), à própria dinâmica de construção do conhecimento científico 

por meio da pesquisa, que parte de um tema ou hipótese, estudado a partir de teoria(s) e método, 

para se chegar a certos resultados e conclusões a serem socializados, num processo que vai da 

interpretação do conhecimento já produzido à construção/elaboração própria – e, 

eventualmente, também à descoberta. Essas rotinas são mediadas por um conjunto de gêneros 

acadêmicos e técnicos orais e escritos empregados na leitura/escuta e na produção. Dessa 

confluência entre rotinas e gêneros, podemos depreender a formação de um sistema de gêneros 

que (con)forma certas ações tipificadas e usos característicos, definindo a maneira de produzir 

e divulgar conhecimento de cada área no contexto por nós investigado. 

A construção de referencial teórico cumpre duas funções principais: levantar, ler, 

discutir e documentar textos da literatura especializada sobre o tema objeto de estudo; e, em 

alguns casos, produzir texto de síntese teórica mediante as leituras, discussões e registros.  

Em Ciências Agrárias, essa etapa está presente em cinco dos sete relatórios, figura quase 

sempre como primeira rotina a ser realizada pela equipe – com exceção de um relatório, em que 

aparece como segunda rotina, antecedida pela constituição do material de pesquisa. Vejamos 

como o cumprimento dessa etapa é relatado, a partir de trechos extraídos do registro de 

execução de projetos no SUAP: 
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Exemplo 6: Registro de execução de projeto de pesquisa79 

R2-CA: “Realização de levantamento bibliográfico que servirá como base para aprimorar a discussão 

dos resultados e escrita de trabalhos durante todo a vigência do projeto.” (Relatório de atividades, p. 

465) 

 

R4-CA: “[…] Durante a execução do projeto será realizado inicialmente revisão de literatura sobre 

plantas objeto de estudo (Piptadenia stipulacea Benth também conhecida como Jurema Branca, Ricinus 

communis, vulgo Mamona, A Mimosa tenuiflora Willd. Poir, Jurema preta e a Azadirachta indica A. 

Juss, conhecida como nim) em periódicos, jornais e livros. Obs: Revisão de literatura só foi realizada , 

do neem e da Jurema Preta” (Relatório de atividades, p. 502) 

 

Essa etapa serve, segundo os relatos, a dois propósitos: execução do projeto, quanto à 

compreensão do tema e à análise dos dados; e escrita de trabalhos durante a vigência do projeto 

ou em decorrência dele, como o próprio relatório final de pesquisa e ainda artigos científicos e 

monografias, como mostraremos mais adiante. Esse processo demanda dois momentos, 

complementares e não necessariamente lineares: a leitura e a escrita. O primeiro consiste na 

pesquisa e na consulta à literatura especializada, visando à seleção e à leitura de textos 

acadêmicos e técnicos, conforme podemos depreender da análise dos questionários e da 

consulta aos relatórios das pesquisas. Quando indagados, nos questionários, sobre as fontes de 

pesquisa utilizadas para a execução do projeto, alunos e orientadores dão respostas muito 

parecidas: mencionam artigo científico, livro, monografia, dissertação, tese, revista e manual 

técnico. Um dos orientadores cita bases de dados e portais especializados: Scielo, Pubmed e 

Google Acadêmico (QO1-CA, p. 386). 

A análise dos relatórios corrobora as informações dos questionários. Os textos mais 

comumente citados em sínteses de fundamentação teórica, relatórios e artigos científicos que 

são anexados ao relato de execução da pesquisa no SUAP pertencem aos gêneros artigo 

científico, ensaio individual monográfico em livro acadêmico, dissertação e tese – há ainda 

referência a “documento” e manual técnico, monografia, texto de divulgação científica, lei e 

norma. Eis um excerto de parte de uma lista de referências constante em R7-CA: 

 

Exemplo 7: Registro de execução de projeto de pesquisa 

“ALVES-DOS-SANTOS, I.; SILVA, C. I.; PINHEIRO, M.; KLEINERT, A. M. P. Quando um 

visitante floral é um polinizador? Rodriguésia, Rio de Janeiro, v. 67, n. 2, p. 295-307, 2016.  

 

ALVES, T. T. L.; MASCENA, V. M.; SILVA, J. N.; FREITAS, B. M. Diversidade de insetos e 

frequência de abelhas visitantes florais de Serjania lethalis na Chapada do Araripe. Revista Verde de 

Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, Pombal, v. 9, n. 4, p. 112-116, out./dez. 2014.  

 
79 As transcrições dos trechos de registros de execução dos projetos de pesquisa são completamente fiéis 

aos originais. 
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BONFIM, M. S.; Silva, S. O.; ALMEIDA, I. R. R.; PINA, W. C. Abelhas (Hymenoptera: Apoidea) 

visitantes das flores de urucum (Bixa orellana Linnaeus 1753) em Teixeira de Freitas, Bahia, Brasil. 

Scientia Plena, v. 11, n. 5, 2015.  

 

CHIARI, W. C.; TOLEDO, V. A. A.; HOFFMANN-CAMPO, C. B.; RUVOLO-TAKASUSUKI, M. 

C. C.; TOLEDO, T. C. S. O.; LOPES, T. S. Polinização por Apis melífera em soja transgênica 

[Glycine max (L.) Merrill] Roundup 8 Ready™ cv. BRS 245 RR e convencional cv. BRS 133. Acta 

Scientarium Agronomy, Maringá, v. 30, n. 2, p. 267-271, 2008.  

 

DÓREA, Marcos da Costa. O Pólen armazenado por abelhas solitárias (Apidae, Centridini): Estudo 

em uma área de caatinga na Bahia. 2007. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Botânica, 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2007.  

 

FAVATO, A. A. L.; ANDRIAN, I. F. A importância da polinização por insetos na manutenção dos 

recursos naturais. 2009. Disponível em: Acesso em: 25 de set. 2016.  

 

GARIGLIO, Maria Auxiliadora et al. Uso Sustentável e Conservação dos Recursos Florestais da 

Caatinga. Brasília: Serviço Florestal Brasileiro, 2010.  

 

GAMA, J. S. N.; BRUNO, R. L. A.; QUIRINO, Z. G. M.; PEREIRA-JÚNIOR, L. R. Comportamento 

de polinizadores e sistema reprodutivo de erva-doce cultivada em campo consorciado com algodão. 

Revista Caatinga, Mossoró, v. 26, n. 4, p. 39-47, out./dez. 2013.  

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2004. Mapa de Biomas do Brasil, primeira 

aproximação. Rio de Janeiro: IBGE. Acessível em www.ibge.gov.br.  

 

IDEMA. Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Perfil 

do seu município: Alexandria. Natal, 2008. Disponível em: Acesso em: 25 set. 2016.  

 

IMPERATRIZ-FONSECA, V. L.; GONÇALVES, L. S.; FRANCOY, T. M.; NUNES-SILVA, P. O 

desaparecimento das abelhas melíferas (Apis Mellifera) e as perspectivas do uso de abelhas não 

melíferas na polinização. Documentos. Petrolina: Embrapa Semiárido, v. 249, p. 210-233, 2012.” (R7-

CA, Comprovante da Atividade 1 da Meta 1, p. 565) 

 

A consulta a uma parte das referências de uma síntese teórica nos permite visualizar a 

quantidade e a diversidade das fontes de pesquisa consultadas, bem como dos gêneros de texto 

lidos, evidenciando sobreposição dos textos acadêmicos sobre os escolares. Chama atenção 

também que a construção das referências atende a algumas das normas da ABNT 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002b)80, o que pode ser sinal de 

leitura e conhecimento desse documento. 

Como decorrência dessas práticas de leitura, o segundo momento corresponde à 

construção do referencial teórico da pesquisa, que se materializa num texto escrito de síntese 

da teoria estudada. Trata-se de uma tarefa complexa que exige (re)construção e (re)elaboração 

própria de conhecimento científico sobre determinado tema (DEMO, 2012), com base na 

 
80 Essa era a norma em vigor quando da produção do texto. 
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compreensão construída na leitura de textos acadêmicos e técnicos. Além disso, demanda 

conhecimento de estratégias discursivas e textuais compartilhadas no contexto acadêmico. 

Analisemos dois exemplos:  

 

Exemplo 8: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R4-CA: “1.1 AS ABELHAS AFRICANIZADAS (Apis mellifera) 

As abelhas polinizadoras efetivas de goiabeiras foram as abelhas melíferas (Apis mellifera), jandaíra 

(Melipona subnitida) e mamangava (Xylocopa frontalis), onde, somente elas, apresentaram um 

comportamento próprio para polinizador da planta, tendo a abelha Apis mellifera como o melhor agente 

polinizador observado (ALVES; FREITAS, 2004). 

A abelha Apis mellifera foi eficaz no estudo de polinização, onde percebeu o aumento do vingamento 

inicial, tendo uma persistência da pimenta malagueta. As abelhas devem visitar as flores da pimenta 

malagueta (Capsicum frutescens), no dia da antese, que, pelo fato da flor ter os órgãos femininos 

primeiramente desenvolvidos que o masculino, a receptividade do estigma é máxima (CRUZ; 

CAMPOS, 2007). 

Abelhas operarias e forrageiras sendo alimentadas a partir de uma base proteica adicionado Azamax 

(inseticida a base de neem) podem sofrer uma drástica mortalidade. Em baixas concentrações, o Azamax 

não ofende muito as abelhas, tendo resultado próximo a alimentação não acrescentada. Já em 

concentrações maiores, o resultado torna significativo, morrendo abelhas fora do normal 

(FERNANDES, 2012).” (Comprovante da Atividade 1 da Meta 1, p. 509) 

 

R5-CA: “1 - ABELHAS SOLITÁRIAS 

Contrariando o pensamento de muitos, uma significativa parte das abelhas não vivem em colônias, ou 

em sociedade, estas, em sua maioria, são espécies solitárias (ALVES-DOS-SANTOS, 2002; GAZOLA, 

2003; SILVA, 2008; MESQUITA, 2009),  representam cerca de 85% das espécies de abelhas conhecidas 

no mundo todo (BATRA, 1984) e possuem hábito de nidificar em cavidades preexistentes 

(KROMBEIN, 1967; AGUIAR; MARTINS, 2002). A maioria das espécies de abelhas solitárias usam 

como locais de nidificação troncos de madeira, aberturas em muros, canos, tijolos, buraco de fechadura 

etc. Algumas espécies preferem nidificar em locais próximos ao lugar onde nasceram; isso denomina-

se de reutilização do ninho parental (ALVES-DOS-SANTOS, 2002).  

Esses insetos de comportamento solitário coletam néctar, pólen, ou óleos florais e depositam esses 

alimentos nas células de cria; em seguida, põem os ovos nas células e fecham-nas para logo depois 

deixar seus ninhos. Geralmente, antes de a cria emergir, a fêmea morre. Sendo assim, qualquer contato 

entre as gerações de abelha na maioria das vezes é inexistente. Quando as crias emergem elas já se 

encontram em estado adulto e podem coletar seus próprios recursos, bem como arquitetar seus próprios 

ninhos (KROMBEIN, 1967; ALVES-DOS-SANTOS, 2002; SILVA et al., 2014).” (Comprovante da 

Atividade 1 da Meta 1, p. 540) 

 

Os trechos possuem duas características comuns: fazem referência ao intertexto 

científico na forma de citações indiretas, parafraseando o conteúdo do texto-fonte; e não 

utilizam verbos ou outros elementos introdutores dessas paráfrases (no conjunto de sínteses 

teóricas nessa área, poucas vezes vemos algum elemento introdutor de discurso relatado). Como 

característica diferente, percebemos a forma de articulação textual das informações 

provenientes das fontes consultadas. No primeiro trecho, destaca-se a ausência de conectores 

entre os parágrafos ou uso inadequado de alguns deles (“onde”, “que”) no interior dos 

parágrafos. As informações, nesse caso, estão apenas justapostas devido a uma semelhança 
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temática. No segundo, as informações, além de semelhança temática, estão ligadas entre si por 

elementos coesivos referenciais e principalmente sequenciais (“algumas espécies”, “isso”, 

“esses insetos”, “sendo assim”, “quando”, “elas”). Esse quadro, por um lado, pode ser indício 

de diferentes níveis de conhecimento textual e linguístico dos alunos, que se manifestam na 

construção da coesão nos fragmentos em análise; por outro, pode significar também uma 

abordagem diferente sobre o texto, quanto à realização (ou não) de atividades de revisão e 

reescrita textual.  Em todo caso, mostra-se necessário o acompanhamento bastante próximo dos 

orientadores no processo de elaboração dos textos, haja vista as dificuldades e o horizonte de 

expectativas em relação à escrita acadêmica de alunos da educação básica. 

Em Linguística, Letras e Artes, a construção da fundamentação teórica está presente, 

segundo os relatórios, em todas as pesquisas (e em quatro delas como rotina inicial), seguindo 

percurso parecido: da leitura à escrita. Vejamos, com base nos relatos, como isso ocorre: 

 

Exemplo 9: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R12-LLA: “Ler textos que conceituem o gênero relatório, com destaque para a infraestrutura textual. 

Obs: Estudamos manuais de metodologia científica e normas da ABNT. Em seguia, lemos trechos do 

Projeto Político Pedagógico do IFRN e do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Informática. Estudamos conceitos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). Trabalhamos 

7 (sete) dos 9 (nove) capítulos do livro "Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 

interacionismo sociodiscursivo", de Jean-Paul Bronckart (1999). Ao final, foram elaboradas sínteses dos 

textos estudados.” (Relatório de atividades, p. 665) 

 

R13-LLA: “Revisar a literatura sobre o ensino de literatura potiguar, visando um conhecimento teórico 

sobre a temática para permitir caracterizar as experiências leitoras dos alunos em relação à produção 

literária norte-rio-grandense em sala de aula. Obs: Durante a execução desta etapa, foram realizados 

estudos dos textos apresentados nas referências do projeto. Os membros da pesquisa realizaram leituras 

de textos. Em seguida, os textos fichados foram apresentados em forma de slides e discutidos com todos 

os membros do projeto, conforme os dias propostos e as atas anexadas em arquivo PDF. Desse modo, 

os membros da pesquisa tiveram conhecimento de textos sobre teoria literária, ensino de literatura, 

estética da recepção e literatura potiguar.” (Relatório de atividades, p. 705) 

 

Os dois excertos mostram que as equipes dos projetos se envolveram em várias práticas 

de leitura/escuta e produção de textos acadêmicos, com a finalidade de construção de uma base 

de fundamentação teórica, a alicerçar toda a execução da pesquisa. Menciona-se a leitura de 

normas, ensaios individuais monográficos em livro; a escuta/produção de discussões orais e a 

leitura/produção de esquemas em slides para estudo dos textos, no segundo relato, além de atas 

para registro das reuniões; a produção de fichamentos, para documentação das leituras 

efetuadas; e a produção de texto de síntese do referencial teórico produzido. No conjunto dos 

relatórios, notamos que ainda são lidos artigos científicos.  



173 

 

Quando perguntamos, nos questionários, as fontes de pesquisa utilizadas para 

construção dessa fundamentação teórica, alunos e orientadores mencionam periódicos 

especializados, portal da Capes, Scielo, websites, jornais, Google Acadêmico e, principalmente, 

“livros”. No exemplo abaixo, observamos a lista de referências de um relatório de pesquisa na 

área de Linguística:  

 

Exemplo 10: Registro de execução de projeto de pesquisa 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719: apresentação de 

relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso: o problema e sua definição. In: BAKHTIN, Mikhail. 
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De fato, alguns dos títulos fazem jus a uma pesquisa acadêmica na área de Linguística, 

pois se trata de obras recentes, de prestígio no campo, que fundamentam uma gama de estudos 

na área. A lista também nos mostra uma tradição da área: o predomínio dos ensaios 

monográficos em livros como principais fontes de pesquisa nas referências desse e dos demais 

relatórios e trabalhos acadêmicos. Essa constatação também confirma nossa intuição de que 

orientadores e alunos, nos questionários, não tenham identificado o gênero correspondente ao 

que comumente se chama de “livro”. Quanto à construção das referências, elas atendem, de 
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modo geral, às prescrições de formatação da ABNT, o que nos faz supor que os alunos tinham 

delas alguma leitura ou contato prévio. 

Conforme registros no SUAP, na maior parte dos projetos, a construção da 

fundamentação teórica, no primeiro momento da pesquisa, se dá somente em práticas de leitura 

e de discussão de textos acadêmicos: em três, o produto dessa etapa aparece num momento 

posterior, a saber, em relatório de conclusão da pesquisa ou em textos acadêmicos de divulgação 

dos resultados; em um, essa tarefa não resulta em qualquer texto escrito pela equipe do projeto 

que demonstre a construção de tal fundamentação. Somente em registros de execução do SUAP 

de três relatórios constam fichamentos ou sínteses como comprovação dessa rotina, apesar de 

estes gêneros terem sido considerados, por professores e alunos, frequentes em práticas de 

produção. Observemos dois exemplos de construção de fundamentação teórica:  

 

Exemplo 11: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R8-LLA: “Fichamento 1: A exclusão feminina e seu enfoque dialógico 

‘A memória realiza a impossibilidade: a memória assume, posteriormente, a passividade do passado e 

domina-o’. (p. 80) 

‘Assim, a nossa tarefa aqui não é apenas fixar as condições de uma época traspostas à criação literária, 

mas realizar uma leitura potenciadora das imagens femininas, realizar especificamente um trabalho de 

leitura que revele aqueles elementos utópicos comprometidos como um apelo, como presença humana’. 

(p. 80) 

‘Como toda obra de arte está conectada a uma estrutura histórico-social que lhe dá origem, julgamos 

importante rever alguns aspectos importantes na história que imprimiram às mulheres uma estereotipia 

conveniente usada como instrumento de dominação e poder’. (p. 81)” (Comprovante da Atividade 1 da 

Meta 1, p. 578) 

 

R10-LLA: “O ato de se comunicar é algo característico do ser humano. Desenvolvemos e aperfeiçoamos 

formas de nos comunicar através do tempo, de forma que a interação entre cada área da atividade 

humana e a linguagem se tornaram possíveis. Chamamos de gênero textual toda forma, oral e escrita, 

que possibilita essa interação. 

 
                                             [...] O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade 

humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, 

pela seleção dos recursos lexicais fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima 

de tudo, por sua construção composicional. (BAKHITIN, 2015, p. 261) 

 

De acordo com Bakhtin, um gênero se caracteriza como um tipo relativamente estável de enunciado. 

Este possui uma estrutura composicional, além de ser distinguível por seu conteúdo e estilo, sendo 

também uma entidade escolhida de acordo com a intenção da comunicação verbal. ‘Desse modo, todo 

gênero é marcado por sua esfera de atuação que promove modos específicos de combinar, 

indissoluvelmente, conteúdo temático, propósito comunicativo, estilo e composição’ (KOCH; ELIAS, 

2009, p. 107).  

Segundo Bakhtin (2015), tamanha é a importância dos gêneros textuais que, caso não existissem e 

coubesse a nós inventá-los, desenvolvê-los a cada interação comunicativa, seria praticamente impossível 

comunicar-se verbalmente.” (Comprovante da Atividade 1 da Meta 2, p. 634) 
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O primeiro exemplo é o fragmento inicial de um fichamento de transcrição. Nele, o 

autor extrai e cita, de forma direta, trechos que considera como os mais importantes de um outro 

texto, que não é referenciado em momento algum do fichamento. Trata-se, nesse caso, de um 

processo de sumarização, que consiste na identificação das informações principais de um texto-

fonte. Nesse projeto, verificamos a existência de três fichamentos. O segundo exemplo é um 

excerto de uma síntese teórica, no qual se discute o conceito de gênero textual. Nele, o autor 

discorre sobre o tema, integrando seu discurso com o de estudiosos, por meio de citações diretas 

e de paráfrases, num processo de reconstrução e reelaboração própria do conhecimento 

científico. De modo geral, os alunos, mediante orientação, parecem compreender a importância 

de se recorrer a uma literatura especializada e de se fazer algum tipo de menção a ela. Chama-

nos atenção também o seguimento, em R10-LLA, dos aspectos normativos de elaboração das 

citações, sinal de que o aluno tinha algum grau de conhecimento das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

A etapa de geração de dados objetiva produzir e/ou obter dados que possam servir de 

material de análise para a pesquisa. 

Em Ciências Agrárias, as técnicas foram, conforme os relatórios, basicamente duas: 

visitas de campo e testes em laboratórios. 

As visitas de campo aparecem como técnica de pesquisa em seis dos sete relatórios, 

quase sempre posteriormente à construção do referencial teórico, com exceção de dois deles, 

em que aparecem como primeira ação do projeto. A função é angariar informações de natureza 

diversa, em diferentes ambientes (apiário, escola, hospital, área de mata), para transformá-las 

em dados de pesquisa a receberem um tratamento analítico. Vejamos alguns procedimentos 

adotados em projetos de pesquisa: 

 

Exemplo 12: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R1-CA: “visitar os apiários e os meliponários e coletar das amostras de mel” (Relatório de atividades, 

p. 432) 

 

R3-CA: “Foram realizadas coletas em 20 escolas (municipais, estaduais e Instituto Federal) na cidade 

de Pau dos Ferros/RN, essas coletas foram realizadas no horário da tarde dos dias 02 e 06 de dezembro 

de 2016.” (Comprovante da Atividade 2 da Meta 4, p. 494) 

 

R5-CA: “COLETAS DE CAMPO - Os ninhos ocupados pelas abelhas serão coletados mensalmente na 

área de estudo. Estes serão identificados com data, bloco de madeira coletado (1 ou 2), diâmetro 

utilizado para nidificação e aspectos da parede selada do ninho. Após a identificação os ninhos serão 

transportados em vasilhas plásticas e levados para o laboratório de abelhas do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte, campus Pau dos Ferros. Após a retirada dos ninhos nidificados, do campos estes serão 

substituídos por outros novos, de igual diâmetro a fim de manter sempre a mesma quantidade de ninhos 

na estação em cada mês” (Relatório de atividades, p. 530) 
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Como vemos, trata-se de tarefas de caráter prático, mas, mesmo assim, são 

acompanhadas da produção de textos escritos, como etiquetas nas amostras e anotações de 

campo para documentação das observações feitas. Com base nesses textos, os dados são 

tabulados e organizados para posterior análise. Na figura abaixo, vemos um exemplo de 

tabulação de dados com base em visita de campo: 

 

Exemplo 13: Registro de execução de projeto de pesquisa 

PERIODO SECO  - 

ENTRADA        

         

  Pólen RESINA 

Sem 

carga  Pólen Barro 

Sem 

carga 

DIA 1 - 

16/09/16  

07:20 - 

07:30 0 0 2 

08:20 - 

08:30 2 0 1 

DIA 2 - 

18/09/16  

07:20 - 

07:30 1 2 6 

08:20 - 

08:31 0 0 2 

DIA 3 - 

20/09/16  

07:20 - 

07:30 1 0 4 

08:20 - 

08:32 3 3 3 

DIA 4 - 

23/09/16  

07:20 - 

07:30 2 0 3 

08:20 - 

08:33 0 0 3 

DIA 5 - 

25/09/16  

07:20 - 

07:30 0 2 3 

08:20 - 

08:34 0 0 3 

 MÉDIA       MÉDIA       

 

DESVIO 

PADRÃO        

DESVIO 

PADRÃO        

(R2-CA, Comprovante da Atividade 3 da Meta 2, p. 471) 

 

Os dados obtidos a partir dos métodos de pesquisa adotados nas visitas de campo 

realizadas pelos participantes dos projetos em análise têm natureza estatística, a exemplo da 

figura mostrada acima, muitas das vezes tabulados e anexados nos relatórios, para efeito de 

comprovação, em planilhas (documento XLS, convertido ou não para formato PDF). Desse 

procedimento matemático decorre de um método quantitativo de abordagem dos dados, 

coerente com o paradigma epistemológico positivista que se configura como uma tradição na 

área, conforme nos assinalam os trabalhos de Baiardi (2004) e Galinari et al (2010). 

Como produto dessa etapa da pesquisa, alguns relatórios registram a produção de uma 

síntese da descrição metodológica, que detalha esse processo em campo: 
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Exemplo 14: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R4-CA: “O experimento teve como princípio teórico uma pesquisa experimental, onde foram criadas 

condições adequadas para o tratamento de abelhas com técnica de observação, a qual permite acesso aos 

fenômenos estudados, seguindo a metodologia de Cintra (2001). 

Foi coletado um quadro de cria da colmeia do apiário do IFRN/PF, os quais ficaram armazenadas em 

estufa B.O.D sob temperatura de 35°C e umidade em 70% até que todas as abelhas tivessem emergido 

e viessem a ocupar todas as caixas utilizadas.  

As folhas da Neem (Azadirachta indica A) foram colhidas nos municípios de Rafael Fernandes-RN e 

Pau dos Ferros-RN, em seguida secadas sob forma natural por 3 dias na casa do mel do IFRN/PF e 

trituradas até a textura de um pó fino.” (Comprovante da Atividade 1 da Meta 4, p. 521) 

 

A descrição metodológica do trabalho de campo é bastante minuciosa, especificando 

aspectos como temperatura, umidade e armazenamento, consoante orientações da área de que 

as descrições metodológicas devem conter rigorosamente todo o delineamento da pesquisa 

(FERREIRA; ABREU, 2007). Isso demonstra que o aluno pode ter consciência da necessidade 

de controlar certas variáveis e explicitar clara e detalhadamente os procedimentos de obtenção 

dos dados ou que o orientador pode ter atuado de forma mais contundente nesse ponto, na 

escrita ou na revisão para reescrita. Além disso, observamos que a execução da pesquisa se 

baseou em leitura prévia de uma obra, que é citada, mas não é referenciada em qualquer texto 

resultante da pesquisa. Em sínteses da metodologia de pesquisa de campo de outros relatórios, 

são citados ensaios individuais monográficos, supostamente evidenciando práticas de leitura de 

textos para conhecimento de métodos e procedimentos científicos utilizados ou replicados na 

pesquisa. 

Em alguns relatórios, esse era o único método para obtenção dos dados, ao que se seguia 

a análise deles. Em outros, porém, era o primeiro passo metodológico, que desencadeava a 

realização de pesquisa experimental, na forma de testes em laboratório, que permitiam a 

geração dos dados a serem analisados posteriormente. Esse é, inclusive, o expediente observado 

na descrição acima, em que a coleta de abelhas em apiário e de folhas de uma planta é o ponto 

de partida para os procedimentos experimentais.  

Testes em laboratório figuram em cinco dos sete relatórios, com o objetivo de realizar 

experimentos em amostras de espécimes diversos coletados em campo, como produtos (água, 

mel, frutos) e seres (abelhas e folhas de plantas), a depender do objeto de estudo de cada 

pesquisa. Os exemplos a seguir ilustram dois procedimentos experimentais: 

 

Exemplo 15: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R1-CA: “Descristalizar o mel pelo método de banho-maria. Descristalizar o mel pelo método de 

radiação solar. Descristalizar o mel no aparelho micro-ondas. desumidificar os méis de meliponineos.” 

(Relatório de atividades, p. 432) 
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R7-CA: “Foram realizados os testes físico-químicos (parâmetros de qualidade) e sensoriais nos tomates 

com revestimento a 4% para avaliação da estabilidade e o índice de amadurecimento e intenção de 

compra do produto pelos consumidores levando em consideração os parâmetros de cor, textura e 

aparência. Verificou-se que os frutos com revestimento a 4% permaneceram-se estáveis por um período 

de dias maior que os tomates sem revestimento e manteve os parâmetros de qualidade com menos 

alterações.” (Relatório de atividades, p. 548) 

 

Ao realizar tais experimentos, os participantes afirmam lidar não somente com materiais 

e instrumentos do laboratório, mas também com textos que ajudam a planejar, organizar e 

documentar essas tarefas. Por exemplo: para acompanhar a evolução do experimento, declaram 

ter produzido anotações de campo; para realizar os testes sensoriais, ter aplicado questionário 

a provadores, o qual era depois tabulado e interpretado; para separar as diferentes amostras de 

um experimento, ter produzido etiquetas; por fim, para registrar e tabular os dados, ter utilizado 

gráficos e tabelas, conforme podemos observar nestes dois exemplos, o primeiro referente a um 

experimento com mel e o segundo, a uma análise de amostras de água:  

 

Exemplo 16: Registro de execução de projeto de pesquisa 

 
(R1-CA, Comprovante da Atividade 2 da Meta 3, p. 458) 

 

Exemplo 17: Registro de execução de projeto de pesquisa 

 

(R3-CA, Comprovante da Atividade 1 da Meta 3, p. 493) 
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Essas representações quantitativas constituem a principal forma de tabulação e 

ordenação dos dados que emergem em decorrência das experiências vivenciadas no laboratório, 

como a materialização semiótica e o produto visível desse processo. Inclusive, muitas dessas 

representações figuram em um arquivo, de forma autônoma, como comprovante de 

cumprimento de uma atividade ou meta de projeto. De igual modo, abundam em seções de 

resultados e discussão de relatórios técnico-científicos e artigos científicos, como principal 

recurso de declaração dos resultados, conforme veremos adiante. Essa forma de proceder 

confirma o pensamento de Latour e Woolgar (1997), para quem as atividades de laboratório e, 

acrescentamos, os textos que ali circulam e são produzidos constroem os fatos científicos de 

que os pesquisadores, dentre eles os alunos, se ocupam. 

Em um dos projetos, a realização de testes em laboratório não se baseou na coleta de 

amostras, mas no desenvolvimento de produto/serviço pela própria equipe. Vejamos como esse 

processo é descrito no projeto: 

 

Exemplo 18: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R6-CA: “Desenvolver um biofilme a base de fécula de mandioca Obs: O biofilme foi desenvolvido com 

exito e deu-se inicio aos testes de aplicação no frutos. […] 

Estudar o armazenamento pós-colheita dos tomates sem tratamento: caracterização física e físico-

química. […] 

Estudar o armazenamento pós-colheita dos tomates com tratamento com revestimento de 4% de fécula 

de mandioca: caracterização física e físico-química. […] 

Estudar o armazenamento pós-colheita dos tomates com tratamento com revestimento de 8% de fécula 

de mandioca. […]” (Relatório de atividades, p. 548) 

 

Foram desenvolvidas, segundo o fragmento, duas versões do mesmo produto (biofilme), 

submetidas posteriormente a testes experimentais, para avaliação de sua qualidade mediante 

diversos parâmetros. Os questionários aplicados aos alunos relatam o desenvolvimento de mais 

alguns (produtos cosméticos e de higiene pessoal, fermentados alcoólicos de frutas e 

procedimento para extração de apitoxina), o que, segundo Galinari et al (2010), é uma das 

grandes preocupações dos pesquisadores na área de Ciências Agrárias: elaborar conhecimentos 

e tecnologias para aumentar a produtividade, diminuir custos de produção, preservar o meio 

ambiente ou favorecer o desenvolvimento sustentável.  

Assim, essa etapa de execução de testes em laboratório nos parece central nas práticas 

letradas e no fazer científico da área, uma vez que nela são gerados muitos dos dados que serão 

analisados, tendo em vista a consecução dos objetivos da pesquisa. Esses experimentos têm 

como resultado sínteses de descrição metodológica, que englobam procedimentos realizados, 
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variáveis, assim como gráficos, figuras e tabelas construídas durante o processo, como 

observamos nos excertos a seguir: 

 

Exemplo 19: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R3-CA: “Inicialmente as amostras de água foram então encubadas em caldo Lauril Sulfato Triptose 

durante 24 horas por 35°C. 

Logo após, as cepas foram inoculadas em ágar EMB- Eosin Methylene Blue (HIMEDIA®), para 

observação das características morfológicas das bactérias e assim realizar o isolamento das cepas. O 

processo de inoculação das amostras se deu através do estriamento das placas e incubação por um 

período de 24 horas a temperatura de 35°C. Em seguida, as colônias com características comuns 

(circulares, brilhantes e leitosas) foram coletadas e inoculadas em ágar TSA- Trypticase Soy Agar 

(DIFCO®), por meio de tubos inclinados, a 35°C por 24 horas, para que ocorresse o enriquecimento das 

cepas, caracterizando, assim, as cepas teste livres de contaminação de outras bactérias. 

.................................................................................................................................................................... 

Em seguida foram realizados os testes bioquímicos de produção de Indol, Vermelho de Metila, Voges-

proskauer, Citrato de Simmons, Coloração de Gram, teste de Catalase e Fermentação de Glicose, 

Lactose e Sacarose que possibilitaram a caracterização fenotípica dos isolados.” (Comprovante da 

Atividade 1 da Meta 2, p. 484-485) 

 

R1-CA: “A descristalização em banho-maria foi feita em um béquer com água, em uma chapa 

aquecedora; teve o início do procedimento às 14h45min, com temperatura inicial de 35ºC. A temperatura 

estava aumentando gradativamente, sendo que era conferida com um termômetro imerso na água. Às 

17h15min, a chapa aquecedora foi desligada, constatando-se a descristalização total do mel, com 

temperatura final de 72º C. Levando 150 minutos para descristalização total do mel, com uma variação 

de temperatura de 37º C.” (Comprovante da Atividade 2 da Meta 3.2, p. 458) 

 

Conforme as descrições, os alunos parecem demonstrar não apenas conhecimentos de 

certas práticas de laboratório, de testes e de reagentes, mas também de escrita e de 

características da área, ao descrever detalhadamente os procedimentos experimentais realizados 

e utilizar um vocabulário com termos técnicos (“cepas”, “inoculação”, “características 

morfológicas”, entre outros), todos eles, muito provavelmente, apreendidos em leituras prévias 

e/ou na própria prática do ambiente. A esse respeito, algumas sínteses metodológicas citam 

artigos científicos, dissertações e ensaios individuais monográficos em livro. Essa realidade 

comprova o pensamento de Latour e Woolgar (1997), quando afirmam que os indivíduos que 

realizam experimentos em laboratório, quando não estão manipulando aparelhos e 

instrumentos, estão realizando ações como listar colunas em folhas de papel, escrever nos 

rótulos de tubos de ensaio, as quais se traduzem, ao final, em diferentes formas de inscrição 

literária, como fichários e outros textos. 

Nos projetos de Linguística, Letras e Artes analisados, as técnicas de pesquisa que se 

destacam nos relatos são documental e bibliográfica, analisando-se materiais como relatórios 

de estágio, obras literárias, obra fílmica, narrativa oral e questionários. Em quatro projetos, a 

obtenção dos materiais sucedeu a construção da fundamentação teórica; nos três projetos em 
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que se analisaram obras literárias, sua leitura e discussão foram as primeiras tarefas do projeto. 

Observemos dois relatos: 

 

Exemplo 20: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R8-LLA: “Esta pesquisa bibliográfica partiu da leitura, interpretação e análise de um romance 

catalogado e estudado desde o seu lançamento em 1932. O texto base de José Lins do Rego nos conduziu 

a outras leituras teóricas com as quais analisaremos o corpus – Menino de Engenho – à luz do nosso 

objetivo. […]” (Comprovante da Atividade 2 da Meta 5, p. 599) 

 

R14-LLA: “Ler e reler as narrativas literária e fílmica, comparando e cartografando as experiências de 

leitura em seus aspectos convergentes e divergentes com vistas para a discussão da fundamentação 

teórica a ser desenvolvida. Obs: Discussão proveitosa e produtiva. Orientações gerais sobre o projeto de 

pesquisa. Sistematização das tarefas da semana acerca da leitura da obra.” (Relatório de atividades, p. 

726) 

 

O primeiro trecho faz parte do relatório final do projeto e trata do percurso metodológico 

da pesquisa; o segundo, do relato sobre a execução da pesquisa. Em ambos, a leitura e discussão 

das obras literárias e fílmica a serem estudadas são a primeira ação da pesquisa e o ponto de 

partida para as demais etapas, notadamente a construção da fundamentação teórica, 

evidenciando o protagonismo do texto literário nas práticas letradas acadêmicas desse campo 

(LEITE; PEREIRA; BARBOSA, 2018). Nos demais projetos, a obtenção de dados consistiu na 

seleção de relatórios de estágio, na realização de entrevistas com contadores de histórias para 

inventariar narrativas populares orais e na formulação e aplicação de questionários para 

aquisição de informações sobre o trabalho com a literatura potiguar em sala de aula.  

Em todos os relatórios, além da leitura de obras literárias e de relatórios, da apreciação 

de obra fílmica e de produção de discussão oral, entrevista e questionários, pudemos identificar 

outros eventos de letramento, como: escuta de entrevistas para transcrição e construção de 

fundamentação teórica sobre técnicas de pesquisa (leitura de ensaio individual monográfico em 

livro e dissertação de mestrado). Como resultado desse processo, observamos a produção de 

textos como gráficos e síntese metodológica, que apresentamos abaixo: 

 

Exemplo 21: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R13-LLA: “Codificar os dados coletados para análise interpretativa. Obs: Os dados foram 

categorizados, tabulados e desenvolvidas figuras ilustrativas em forma de gráficos para análise 

descritiva dos resultados”. (Relatório de atividades, p. 706) 

 

R13-LLA: “Os gráficos abaixo apontam resultados parciais obtidos a partir da pesquisa, mostrando 

assim se há a presença ou não da literatura potiguar em sala de aula: 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2017).” 

(Comprovante da Atividade 1 da Meta 5, p. 716) 

 

Exemplo 22: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R9-LLA: 2.1 MATERIAIS 

Livros e textos impressos; 

Celular para gravações e fotografias;  

Computador para transcrição.  

2.2 MÉTODOS  

Para estudar as narrativas de histórias de vida no Alto Oeste Potiguar, levando em conta a cultura 

popular, a memória e a identidade, escolhemos o método da história oral, que possibilitou realizar a 

pesquisa. Assim procedemos, porque aplicando orientações de Queiroz (1991), captamos as vozes 

narradas, e junto com elas as tradições, ficções e crenças. 

É notável que as narrativas, sejam elas verdadeiras ou fictícias, enquadram-se na oralidade e, quando 

narramos, estamos contando histórias. No entanto, a preocupação de Thompson (2002), como foi 

também a nossa, foi com a credibilidade, pois para alguns historiadores as narrativas orais encerram-se 

na subjetividade, pela fantasia. 

Além do exposto, este trabalho reuniu fatos advindos da memória e, por meio do método, usou uma 

técnica – a técnica da história de vida. […]” (Comprovante da Atividade 4 da Meta 5, p. 618-619) 

 

O gráfico do Exemplo 21, segundo o relatório, é resultado da aplicação de questionários 

e constitui estratégia de tabulação de dados da pesquisa – esses dados constam em uma das atas 

de reunião da equipe do projeto de pesquisa. Já o excerto de descrição metodológica contido no 

Exemplo 22 foi retirado do relatório final de uma pesquisa na área de Literatura. No fragmento, 

percebemos que é apresentada a metodologia de constituição dos dados, o método da história 

oral e a técnica da história de vida, tomando-se como base a literatura especializada (sinal de 

que, também nessa fase, a equipe do projeto teria realizado leituras para fundamentar a 

metodologia de obtenção e de análise dos dados).  

Nos relatórios da área de Linguística, também existem seções de descrição dos 

procedimentos de geração de dados e de construção da amostragem a ser analisada. Nos 

relatórios que analisam obras literárias, porém, a descrição é bem mais sucinta, restringindo-se, 

quase sempre, a apresentar a obra que será analisada, segundo consta no fragmento anterior de 

R8-LLA. 
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A etapa de análise dos dados tem o objetivo de apresentar e discutir os resultados ou 

construir interpretações sobre o objeto de estudo, com base no arcabouço teórico-metodológico 

construído para exame dos materiais obtidos.  

Em Ciência Agrárias, essa etapa está presente em todas as pesquisas. É a fase que melhor 

materializa as práticas de laboratório e de campo, ao apresentar e discutir os resultados nela 

alcançados, por meio de tabelas, gráficos, sínteses de análise dos resultados e até mesmo artigos 

científicos, relatórios ou monografias, cumprindo também função de publicização dos 

resultados ou finalização da pesquisa. Vejamos dois exemplos de análise de dados: 

 

Exemplo 23: Registro de execução de projeto de pesquisa 

 

*Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade 

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2016) 

+ Sim -Não 
(R7-CA, Comprovante da Atividade 1 da Meta 3, p. 569) 

 

Exemplo 24: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R1-CA: “Os resultados das análises físico-químicas deste trabalho estão dispostos nas tabelas a seguir. 

Foram analisadosos parâmetros de maturidade (açúcares redutores totais, umidade e sacarose), de pureza 

(cinzas) e de deterioração (potencial de hidrogênio, Lund, acidez livre, hidroximetilfurfural e lugol). 

Também foi analisado o parâmetro organoléptico (cor) (BRASIL, 2000). 

 

Tabela 01 - Valores médios encontrados na análise físico-química dos parâmetros de maturidade de 01 

(uma) amostra de mel cristalizado produzida por abelhas Apis mellifera L. no município de Pau dos 

Ferros – Rio Grande do Norte, Brasil, e descristalizada em três métodos. 
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*Valores obtidos nas análises de mel de abelhas Apis melliferaL. cristalizado,descristalizado a partir do 

método banho-maria, descristalizado a partir do método de radiação solar,descristalizado a partir do 

método micro-ondas. 

** Especificações da legislação brasileira (Brasil, 2000); CODEX – CodexAlimentarius (2001), 

MERCOSUL/GMC/RES no 15/94. 

Pela análise da Tabela 01, verifica-se que o teor de açúcares redutores, apenas na amostra 01 não está 

de acordo com as legislações, sendo que o valor mínimo permitido pela legislação BRASIL (2000) e 

MERCOSUL (1994) é de 65%, e para o CODEX (2001) é 60%. A média obtida na pesquisa tem o valor 

mínimo de 41,48% e o valor máximo de 160,135%. Desse modo, mostra-se que nem todas as amostras 

estão de acordo com as legislações vigentes. Diversas pesquisas mostram a variação do teor de açúcares 

redutores (BARTH, et al., 2005, BENDINI; SOUZA, 2008, BERA; MURADIAN, 2007, CAMPOS, 

2003, MARCHINI; MORETI; OTSUK, 2005)”. (Comprovante da Atividade 1 da Meta 2, p. 449-450) 

 

No Exemplo 23, uma tabela constante num arquivo de planilha em formato XML, com 

a respectiva legenda, cumpre o propósito de apresentar os resultados da pesquisa, sem que haja 

discussão sobre eles. Mesmo assim, é importante notar que essa análise demanda 

conhecimentos de métodos estatísticos de mensuração, o que deve ter provocado a necessidade 

de atividades prévias de leitura, orientações sobre tais métodos e sua forma de implementação, 

e até mesmo a intervenção do orientador na geração desses dados. 

No Exemplo 24, trata-se de um texto mais extenso que, além de apresentar os resultados 

numa tabela, discute-os, promovendo relações entre a prática executada e a teoria consultada, 

por meio da comparação dos resultados com textos da literatura especializada. Nesse caso, 

observamos um trabalho mais complexo e imbricado de leitura e de escrita. Em relação à 

escrita, identificamos um processo mais elaborado de construção do plano textual, organizado 

em introdução da apresentação, anúncio dos dados, discussão e comparação deles com a 

legislação vigente e com outros trabalhos na área – esta última de forma menos acurada –, 

assemelhando-se à caracterização da seção de resultados e discussão de artigos em uma subárea 

das Ciências Agrárias (Agronomia), conforme Otaran (2018). Especificamente a comparação 

nos permite fazer duas inferências: há um processo subjacente de leitura de textos acadêmicos 

e técnicos (lei/norma, artigo científico, dissertação, tese e ensaio individual monográfico em 

livro), utilizados, no texto, como forma de balizar e legitimar as descobertas; esse processo, 

justamente por demandar leitura e conhecimento de uma literatura prévia, é ainda mais 

complexo se levada em conta a condição de iniciação dos alunos no fazer científico da área, o 

que pode ter demandado a colaboração do orientador no processo de planificação textual.  

Em Linguística, Letras e Artes, a etapa de análise dos dados consta no registro de 

atividades de todos os projetos. O texto dela resultante figura nos relatórios finais e/ou em 

trabalhos acadêmicos publicados, com exceção de R11-LLA, que não apresenta qualquer 

comprovante de análise (nem de qualquer outra atividade) na execução do projeto. Vejamos 
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dois exemplos de análise, em um artigo científico publicado em anais de evento e em um 

relatório de pesquisa, respectivamente: 

 

Exemplo 25: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R8-LLA: “As personagens de Menino de Engenho, adentradas em uma sociedade essencialmente 

opressiva em questões sociais e de gênero, executam regularmente a catarse, objetivando um conforto 

da autoconsciência, suprimindo desprazeres que as oprimem e aderindo a ações que as ‘emancipam’ 

desses sentimentos. A personagem Sinhá, é um exemplo disso, após ser abandonada por seu marido, 

fora morar com seu cunhado, onde passara a protagonizar atitudes descritas por Carlinhos como 

maldade. 

                                          

                                        A VELHA SINHAZINHA não gostava de ninguém. Tinha umas preferências 

temporárias por certas pessoas a quem passava a fazer gentilezas com 

presentes e generosidades. Isto somente para fazer raiva aos outros. Depois 

mudava. E vivia assim, de uns para outros, sem que ninguém gostasse dela e 

sem gostar direito de ninguém. De mim nunca se aproximou. E eu mesmo 

fugia, sempre que podia, da sua proximidade. (REGO, 2001, p.36) 

 

A catarse contextualizada na obra, é evidenciada a partir do fato da personagem Sinhazinha 

encontrar o sentimento de ócio e destemor, a partir da sensação praticada na iniquidade em relação aos 

outros. Sentiria portanto, satisfação em afligir os demais personagens e isso incomodara Carlinhos. 

Hegel classifica tal fenômeno como ‘bela alma’, isto porque, a ‘consciência judicante’ tem receio de 

‘manchar a magnificência de seu interior por meio da ação e do ser-ai; para preservar a pureza do seu 

coração, evita o contato da efetividade, e permanece na obstinada impotência’ (HEGEL, 1992 apud 

NETO 2011, p.134). Desta forma, a ‘bela alma’ presente na personagem Sinhazinha, tratara-se da 

manifestação em que a própria consciência busca se reconhecer, mesmo por meio de atitudes que não 

agradam quem a cerca.” (Comprovante da Atividade 1 da Meta 5, p. 592) 

 

R10-LLA: “De posse dos textos empíricos, percebeu-se que, quanto à presença de diferentes vozes nos 

relatórios, foram encontradas quatro: voz de instituição social, voz de personagem, voz do autor e voz 

de outros autores na forma de citações.  

Três dos quatro relatórios fizeram menção à Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a lei do 

estagiário. Dois desses de forma direta e um de forma indireta, como vê-se a seguir: 

 
Relatório 1 

“Estágio é o ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação 

para o trabalho produtivo de educandos...” (Lei Nº 11788, de 25 de setembro de 2008). (p. 8. Grifos 

nossos) 

 

Relatório 2 

Segundo a lei Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, Art. 1º Estágio é o ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam frequentando o ensino regular de instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos. (p. 10. Grifos nossos) 

 

Relatório 3 

As atividades tiveram início em 1º de julho com carga horária de 400 horas, de acordo com a Lei Nº 

11.788, que discorre sobre o estágio de estudantes. (p. 3. Grifos nossos) 

 

Percebe-se que os três exemplos diferem na maneira de fazer menção à lei do estagiário. Há 

duas citações diretas e uma indireta. Todos os relatórios a mencionam no intuito de complementar o 
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objetivo da atividade de estágio, mostrando seu reconhecimento legal, mas o fazem de forma inadequada 

se comparados às normas da ABNT (2002).” (Comprovante da Atividade 1 da Meta 2, p. 644-645) 

 

O primeiro trecho (R8-LLA), de uma análise literária da obra “Menino de Engenho”, de 

José Lins do Rêgo, evidencia como o conceito de catarse é desenvolvido na obra. Para isso, 

apresenta-o, exemplifica-o com um fragmento do enredo e, em seguida, compara-o com a 

literatura especializada (um artigo científico), por meio de citações indiretas. No segundo (R10-

LLA), analisam-se relatórios de estágio quanto a aspectos enunciativos, também se recorrendo 

a exemplos, discussão deles e comparação dos resultados com normas da ABNT, dois 

“movimentos” estipulados por Motta-Roth e Hendges (2010) para seções de resultados e 

discussão de artigos.  

Chama-nos atenção, nesses dois exemplos, a relação que é estabelecida entre os 

materiais de análise (romance e relatórios) e as categorias de catarse e vozes enunciativas, que 

são operacionalizadas, sinal de que esses conceitos foram, de algum modo, apreendidos e 

relacionados aos dados. Além disso, é importante destacar o processo de reflexão e de 

comparação que se estabelece com a literatura especializada, num caso, e com um documento 

prescritivo, no outro. Nas análises construídas nos demais projetos de pesquisa, observamos 

referência a artigos científicos, manuais e ensaios individuais monográficos em livro, o que 

demonstra que essa etapa também pode ter demandado práticas de leitura para embasamento 

das explicações acerca dos dados. 

Em um dos relatórios, a análise dos dados consistiu, num primeiro momento, de 

diagnóstico sobre o trabalho com a literatura potiguar em aulas de Língua Portuguesa e 

Literatura do Campus Pau dos Ferros do IFRN e, num segundo, de construção de uma proposta 

de intervenção. Essa proposta materializou-se no desenvolvimento de um website com um quiz 

e outros recursos (dos quais pudemos identificar a elaboração de biografias de autores 

potiguares), como visualizamos na foto abaixo, que faz parte do registro de execução do projeto 

no SUAP: 

 

Exemplo 26: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R13-LLA: “c) Inovação 
O projeto teve como inovação a formação do Quiz, com intuito de chamar mais a atenção do público 

alvo sobre o assunto. Além disso, está sendo criado um site acerca da literatura potiguar. O site ficará 

hospedado no Portal IFRN durante de um mês para que os alunos tenham o contato com textos, fotos de 

escritores e curiosidades da literatura de nosso estado. 
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(Comprovante da Atividade 1 da Meta 5, p. 721) 

 

O website, conforme os registros, deveria ser hospedado no portal do IFRN, mas isso 

não aconteceu, segundo o relato, por problemas técnicos, de modo que a proposta de 

intervenção não pôde ser posta em prática. 

A última etapa formal da iniciação científica é a conclusão do projeto de pesquisa. 

Nos projetos analisados, ela se dá de duas formas. Uma delas corresponde ao preenchimento 

no SUAP, pelo coordenador do projeto, do campo “Conclusão do Projeto”, que contém os 

seguintes itens: “Resultados alcançados”, “Resultados esperados / Disseminação de resultados” 

e, opcionalmente, “Observação”. Sem o preenchimento desse campo, o próprio sistema não 

aceita o encerramento da pesquisa pelo pesquisador coordenador, de modo que todos os projetos 

que selecionamos, devidamente concluídos, contêm essas informações requeridas. 

Complementarmente ao preenchimento desses itens, solicita-se a anexação de um relatório 

técnico-científico como uma das metas da pesquisa. A função desse documento é apresentar as 

ações da pesquisa e sintetizar o referencial teórico, os procedimentos metodológicos e os 

resultados alcançados no estudo. 

Vejamos como essas etapas constam em pesquisas de Ciências Agrárias, começando 

pelo registro no SUAP:  

 

Exemplo 27: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R1-CA: “Conclusão do Projeto 

Resultados Alcançados: Como pode ser observado a partir dos anexos contidos o projeto foi concluído 

com em sua grande parte com êxito e obtidos resultados bastante satisfatórios, gerando muitos dados. 

Não conseguimos apenas realizar a parte do desumidificação pois o desumidificador não foi conseguido 

de ser comprado. 

Resultados esperados / Disseminação de resultados: Onde parte já foi publicado em capitulo de livro 

e resumo em evento local. Tendo dados para a defesa do TCC da aluna envolvida no projeto, como 

também publicação em uma revista B3 onde estamos escrevendo. 
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Observação: Análise do mel abelha sem ferrão não foi possível pois não foi comprado ainda o 

desumidificador. Neste projeto estão todos os dados gerados, como também as publicação e os dados 

que ainda serão publicados.  

Avaliação Avaliado em 01/04/2018 por XXXX [coordenador de pesquisa do campus] 

Projeto aprovado por realizar os objetivos propostos.” (Relatório de atividades, p. 441). 

 

R6-CA: “Conclusão do Projeto 

Resultados Alcançados: O biofilme a base fécula de mandioca com extrato de cravo-da-índia é 

satisfatório na preservação das características físico-químicas e inibição de fungos na pós-colheita de 

tomates, mas não na redução de perda de massa fresca. O revestimento com 4% de fécula de mandioca 

e extrato de cravo-da-índia é o tratamento que mais preserva as características físico-químicas dos 

tomates, apresentando menor variação entre os parâmetros no início e final do armazenamento. Demais 

resultados vide artigo cientifico em anexo na ultima etapa de execução do projeto. 

Resultados esperados / Disseminação de resultados: A utilização de biofilmes a base de fécula de 

mandioca com a adição de extrato de cravo-da-índia é uma alternativa a ser utilizada pelos produtores e 

comerciantes de tomate para prolongar a vida pós-colheita desse vegetal que é tão consumido no Brasil 

e devido a sua curta vida pós-colheita apresenta grande taxa de desperdício. e Foi elaborado artigo 

cientifico que foi traduzido e enviado para um periódico com conceito B2 CAPES. 

Observação: O projeto foi concluído com sucesso. 

Avaliação Avaliado em 03/04/2018 por XXXX [coordenador de pesquisa do campus] 

O projeto foi aprovado por cumprir com todos os requisitos e atingir os objetivos propostos.” 

(Relatório de atividades, p. 551-552) 

 

Em R1-CA, o item “Resultados alcançados” contém um relato bastante vago e pouco 

informativo sobre o projeto, remetendo o leitor aos anexos (dentre eles um relatório técnico-

científico). Na verdade, não se faz menção a qualquer resultado alcançado, apenas os avalia 

como exitosos e satisfatórios. Nos demais itens, mencionam-se algumas limitações do projeto, 

especificamente etapas que não foram realizadas devido à ausência de um equipamento, e dados 

referentes à publicização dos resultados. Em R6-CA, faz-se, inicialmente, um resumo dos 

principais resultados, também remetendo o leitor a um artigo que consta nos anexos do projeto, 

e elencam-se as possibilidades de aplicação do produto desenvolvido. Cita-se ainda uma 

possibilidade de disseminação dos resultados, que foi a submissão de um artigo a um periódico 

especializado. Logo, essa etapa demanda dos alunos participantes práticas de leitura e 

especialmente de produção textual (relatório, resumo e artigo científico), tanto para o 

cumprimento de obrigações institucionais quanto para inserção no fazer científico da 

comunidade.  

Em quatro projetos, verificamos a presença de relatórios técnico-científicos, observando 

uma estruturação com folhas pré-textuais (incluindo resumo), desenvolvimento (introdução, 

referencial teórico, metodologia, resultados e discussão, conclusão), referências, anexos e 

indicadores de produção do projeto. Neles, o tratamento do objeto de estudo, com abordagem 

e composicionalidade próximas de textos monográficos, é a preocupação exclusiva dos autores, 
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desconsiderando o relato de atividades da pesquisa81. Em dois projetos (R3-CA e R6-CA), fala-

se de produção de relatório como uma das metas, porém, como comprovante dela, anexa-se um 

texto com as características (principalmente composicionais) de artigo científico. Nesse caso, 

os textos contêm título, resumo e palavras-chave (em português e inglês), introdução, 

metodologia, resultados e discussão, conclusão e referências bibliográficas; além disso, em 

momento algum fazem menção ao intento de relatar a execução e os resultados do projeto de 

iniciação científica, mas de analisar um objeto de estudo, evidentemente relacionado à temática 

da pesquisa.  

Em relação ao desenvolvimento e registro das atividades, que pode culminar ou não na 

escrita de um relatório técnico-científico ou artigo, podemos inferir que, na maioria dos 

projetos, trata-se de uma construção contínua, que permeia todo o desenvolvimento da pesquisa 

e é respaldada pela leitura de textos acadêmicos e técnicos já apontados anteriormente. Se 

tomarmos como exemplo R4-CA, podemos observar com bastante clareza que, embora não 

exista um relatório técnico-científico que organize e sistematize o percurso ou os resultados da 

pesquisa, as metas estipuladas no projeto correspondem às fases da pesquisa e à produção de 

textos que, compilados, poderiam compor as seções de desenvolvimento do gênero: 

fundamentação teórica, materiais e métodos e resultados. Vejamos: 

 

Exemplo 28: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R4-CA: “Meta 1 - 01/09/15 até 02/02/16  
Descrição da Meta 
1. Meta: Elaboração de uma revisão de literatura sobre as plantas objeto de estudo. 

............................................................................................................................. ....................................... 

Meta 2 - 01/09/15 até 01/01/16 
Descrição da Meta 
2. Meta: Multiplicação das abelhas em campo. 

............................................................................................................................. ....................................... 

Meta 3 - 01/09/15 até 01/02/16 
Descrição da Meta 
Elaboração de uma revisão de literatura sobre os testes de prospecção preliminar para identificação das 

classes de compostos orgânicos como também dos testes fitoquímicos 

.................................................................................................................................................................... 

Meta 4 - 01/09/15 até 01/01/16 
Descrição da Meta 
4. Meta: Coleta e classificação do material botânico. 

.................................................................................................................................................................... 

Meta 5 - 01/09/15 até 01/01/16 
Descrição da Meta 
5. Meta: Ofertar Partes da planta as abelhas assim identificando o índice de mortalidade das abelhas. 

............................................................................................................................. ....................................... 

 
81 Talvez esse procedimento tenha relação com o fato de que o registro das atividades no SUAP já 

contemple esse relato. 
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Meta 6 - 01/10/15 até 01/01/16 
Descrição da Meta 
6. Meta: Preparação dos extratos e os Testes de prospecção fitoquímica. 

............................................................................................................................. ....................................... 

Meta 7 - 01/03/16 até 31/03/16 
Descrição da Meta 
7. Meta: Analise estáticas dos dados de sobrevivência das abelhas e Escrever Artigos para periódicos e 

congressos.” (Relatório de atividades, p. 502-503) 

 

Ao seguir a sequência de ações, o projeto de pesquisa vai, paulatinamente, 

sistematizando-as em textos que registram diferentes etapas da pesquisa. Assim, a Meta 1 tem 

como produto o referencial teórico; as metas 2, 3 e 4, a descrição metodológica; e as metas 5, 

6 e 7, a análise dos dados. 

A conclusão da pesquisa dá-se, também na área de Linguística, Letras e Arte, de duas 

formas. A primeira, presente em todos os projetos, é o preenchimento de dados no SUAP. Eis 

dois exemplos: 

 

Exemplo 29: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R11-LLA: “Conclusão do Projeto 

Resultados Alcançados: A contribuição desta pesquisa para áreas da linguagem e práticas sociais é 

notoriamente relevante, sobretudo quando nos referimos aos estudos literários. Nesse sentido, 

propusemos a difusão e o fortalecimento da literatura comparada a partir de estudos crítico-reflexivo do 

texto fictício, para o desenvolvimento sociocultural e intelectual dos pesquisadores e da comunidade 

escolar. Além disso, ampliamos as discussões de gênero na formação acadêmica através da literatura 

feminina constatada no romance modernista Fogo Morto. Com as análises do romance supracitado, 

difundimos a ampliação das discussões literárias entre os interessados em conhecer mais a nossa região 

Nordeste, o fazer literário de José Lins do Rego e o nosso rigor científico, ao unir prazer, arte, realidade 

e conhecimentos acadêmico-práticos. 

Resultados esperados / Disseminação de resultados: No que se refere a divulgação dos resultados da 

pesquisa em eventos do IFRN, da rede federal de educação profissional e de outras instituições, 

promovemos um minicurso sobre o que vínhamos discutindo e aprovamos um trabalho na Sociedade 

Brasileira para o Progresso da ciência (SBPC). Estamos, ainda, finalizando três artigos acadêmicos para 

publicar em periódicos. 

Observação: Espera-se, contudo, a construção de conhecimentos que nos permitam, num momento 

posterior, desenvolver ações no âmbito do ensino e/ou da extensão, dentro e fora do Instituto, as quais 

evidenciem a importância das práticas leitoras e interpretativas do texto literário.  

Avaliação: Avaliado em 25/05/2016 por XXXX [Coordenador(a) de Pesquisa do Campus Pau dos 

Ferros]  

Projeto aprovado por cumprir todos os requisitos.” (Relatório de atividades, p. 661) 

 

R14-LLA: “Conclusão do Projeto 

Resultados Alcançados: Todos os resultados foram atendidos na expectativa de se manter um debate 

inter-semiótico entre a obra literária e a produção filmíca.  

Resultados esperados / Disseminação de resultados: Por meio de eventos científicos promovidos pela 

instituição. 

Observação: 

Avaliação: Avaliado em 02/05/2018 por XXXX [Coordenador(a) de Pesquisa do Campus Pau dos 

Ferros]  
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Projeto aprovado por cumprir com objetivos propostos.” (Relatório de atividades, p. 736) 

 

As duas seções de conclusão constantes no exemplo são, no geral, bastante vagas quanto 

à síntese dos resultados da pesquisa. Na verdade, pouco podemos depreender dessas 

considerações finais, que, de modo genérico, ora tratam das contribuições da pesquisa, ora 

mencionam debate ou disseminação dos resultados em eventos, ora falam da relação com o 

ensino e a extensão. Registremos, como exceção, a disseminação dos resultados de R11-LLA, 

que elenca a realização de minicurso (sem mencionar o título), aprovação de trabalho (resumo) 

em evento nacional e produção de artigos (mas sem maiores detalhamentos) a serem submetidos 

a periódicos. Ressaltemos também que R14-LLA tem relatório final anexado, em que esses 

itens aparecem especificados, ao passo que R11-LLA não tem nem relatório final nem qualquer 

outro comprovante de realização de atividades, à exceção de fotos de carta de aceite e de resumo 

aprovado junto à SBPC, de tal sorte que há poucas informações que nos possam comprovar as 

atividades e as práticas de uso da linguagem ali relatadas.    

Todos os outros cinco projetos possuem relatório final anexado. Em alguns projetos 

(R8-LLA e R9-LLA), o relatório focaliza mais a descrição das atividades; nos demais, dedica-

se, prioritariamente, a apresentar a fundamentação teórica, a metodologia e os resultados 

alcançados na pesquisa. Observemos dois exemplos:  

 

Exemplo 30: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R9-LLA: “[…] neste relatório mostraremos como mapeamos, visitamos, catalogamos e analisamos as 

narrativas orais de alguns dos contadores de história do Alto Oeste Potiguar, no intuito de evidenciar a 

linguagem da cultura popular através da memória, da identidade e da própria voz, às vezes silenciada, 

de contadores que fazem das narrativas referentes a São Cipriano um ofício de vida e de construção 

artístico-literária dentro das suas comunidades narrativas.” (Comprovante da Atividade 4 da Meta 5, p. 

617)  

 

R10-LLA: “No desenvolvimento da pesquisa, realizamos encontros semanais entre orientador e 

bolsista, na qual foram encaminhadas leituras de textos científicos, realizadas discussões desses textos 

e efetuadas análises dos relatórios definidos como corpus da pesquisa. Além das atividades previstas 

nos encontros, a bolsista ainda realizava outras como: leitura de textos de fundamentação teórica da 

pesquisa, redação de sínteses e fichamentos dessas leituras. 

Foram elaborados trabalhos (resumos, artigos científicos) a serem apresentados em eventos científicos 

na forma de banner e/ou de comunicação oral. […] 

Além disso, foi produzido texto com síntese do referencial teórico, da metodologia utilizada e das 

análises realizadas dos relatórios de estágio quanto às vozes e seu gerenciamento (conforme segue 

abaixo).” (Comprovante da Atividade 1 da Meta 2, p. 630) 

 

O trecho de R9-LLA faz parte da introdução, em que se delimitam a temática e os 

objetivos da pesquisa, assim como o objetivo do relatório. Percebemos, pelo trecho transcrito, 
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que o intuito principal do texto recai no relato das atividades que foram concretizadas. Isso é 

comprovado quando observamos a continuação do relatório, cujo plano geral pode ser assim 

resumido: apresentação das metas atingidas, dos materiais necessários, dos métodos utilizados 

e das contribuições da pesquisa, sem que se anunciem e discutam os resultados. Já o trecho de 

R10-LLA é a parte inicial do relatório segundo modelo do CNPq, que registra as atividades da 

pesquisa. Depois dela, conforme enunciado no próprio texto, segue outra seção – com extensão 

de 19 páginas – em que se apresentam a síntese teórica, a descrição metodológica e a análise 

dos dados.  

De modo geral, os relatórios têm uma estrutura de folhas pré-textuais (incluindo 

resumo), introdução, desenvolvimento, conclusão, referências e indicadores de produção – 

exceção feita a R10-LLA, preenchido em modelo próprio do CNPq, contendo identificação, 

relato das atividades do bolsista (no qual foram incluídos a síntese teórica, a metodologia, os 

resultados e as referências) e os indicadores de produção. Nas referências desses relatórios, 

identificamos menções a textos de diferentes gêneros, que configuraram práticas de leitura a 

fundamentar a construção do relatório: ensaio individual monográfico em livro, artigo 

científico, dissertação, tese, norma e texto didático, além da referência aos materiais de análise, 

como relatórios de estágio e obras literárias e fílmica. 

Percebemos ainda, em R10-LLA, que as sínteses produzidas em cada momento da 

pesquisa, compiladas, constituem o relatório, como nos evidenciam as metas estipuladas para 

essa pesquisa: 

 

Exemplo 31: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R10-LLA: “Meta 1 - 03/08/15 até 29/02/16 
Descrição da Meta 
Conhecer estudos teóricos que caracterizam o gênero relatório e que tratam das vozes e seu 

gerenciamento em textos. 
Resultados esperados: Elaborar o referencial teórico que fundamentará a análise dos relatórios. 

.................................................................................................................................................................... 

Meta 2 - 01/03/16 até 31/07/16 

Descrição da Meta 

Identificar as diferentes posições enunciativas e suas formas de marcação linguística nos relatórios. 

Resultados esperados: Elaborar texto contendo o resultado das análises das vozes presentes nos 

relatórios e suas formas de marcação linguística.” (Relatório de atividades, p. 626) 

 

Trata-se de forte indício de uma construção processual do relatório final da pesquisa. 

Esse mesmo procedimento é seguido em R12-LLA, cujas metas e suas respectivas 

comprovações nos levam a crer na elaboração do produto da pesquisa como criação paulatina, 
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em diferentes momentos. Tal estratégia, acreditamos, pode inclusive favorecer o trabalho dos 

orientandos, que se concentram numa tarefa de escrita por vez.  

Essa construção processual do relatório nos evidencia que ele está envolto num contexto 

metagenérico (GILTROW, 2002), como síntese de um conjunto sucessivo de práticas 

linguageiras, fenômeno que nos parece mais destacado em Ciências Agrárias. Observamos que 

cada etapa se relaciona mais claramente com a produção de um texto, ao passo que em 

Linguística, Letras e Artes esse expediente é menos comum, especialmente na área de 

Literatura. Acreditamos que essa realidade pode estar relacionada às próprias características da 

área, cujos textos, muitas vezes, não fazem separação entre teoria e análise ou não se alongam 

em descrições metodológicas, conforme nos atestam os trabalhos de Leite e Leite (2014) e 

Leite, Pereira e Barbosa (2018), que analisam a constituição de artigos científicos na área dos 

Estudos Literários. Assim, essa característica dos textos pode estar relacionada a uma postura 

epistemológica que fundamenta o fazer científico nesse campo. 

Por fim, a publicização dos resultados da pesquisa acontece, conforme podemos 

observar, antes e/ou depois da conclusão do projeto e tem a função de tornar públicas as 

descobertas do estudo em andamento ou já finalizado, propósito precípuo da ciência que as 

equipes dos projetos almejam alcançar.  

Em Ciências Agrárias, identificamos dois tipos de publicização: um mais restrito à 

comunidade acadêmica da própria instituição ou mesmo do campus e outro mais amplo, para a 

comunidade científica externa à instituição. 

O primeiro tipo consiste basicamente na elaboração de trabalhos monográficos 

decorrentes da pesquisa, válidos como trabalho de conclusão de curso. Apenas um relatório 

menciona ainda a exposição dos resultados, por um aluno participante da pesquisa, para seus 

colegas de turma. No exemplo abaixo, relata-se a produção de um trabalho de conclusão de 

curso:  

 

Exemplo 32: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R5-CA: “Parte dos resultados já foram divulgados através de dois TCCs defendidos por discentes do 

IFRN – Campus Pau dos Ferros. As coletas ainda irão continuar para que possam ser coletados 

resultados mais robustos que serão divulgados para a sociedade na forma de artigo científico.” (Relatório 

de atividades, p. 531) 

 

Essa forma de divulgação da pesquisa é bastante comum, já que o desenvolvimento de 

projetos é também uma modalidade de prática profissional, culminando na elaboração de um 

trabalho cujo gênero pode variar entre relatório de pesquisa e artigo científico. Nesse caso, o 
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desenvolvimento do TCC coincide com o andamento da própria pesquisa, envolvendo, como 

temos exposto no decorrer deste capítulo, múltiplas e complexas atividades de leitura e de 

escrita de textos acadêmicos e técnicos. A organização das informações e dos escritos de acordo 

com as características do gênero relatório de pesquisa ou artigo científico exige ainda, supomos, 

leitura para conhecimento e aplicação de normas de formatação da ABNT e da instituição para 

gêneros acadêmicos82.  

Se considerarmos ainda o evento de defesa pública do TCC83, podemos inferir, 

baseando-nos em nosso conhecimento de mundo, gêneros acadêmicos que são produzidos, lidos 

e escutados naquele contexto. Os alunos devem elaborar uma exposição oral, geralmente 

acompanhada por um texto escrito apresentado em slides (esquema); no processo de arguição, 

eles debatem com membros de uma banca composta de especialistas daquela área de 

conhecimento, que podem trazer anotações sobre o trabalho em questão; por fim, eles escutam 

a leitura da ata de defesa, que pode sugerir ou não correções no trabalho; em caso de sugestões 

de correção, eles voltam a ler e a (re)escrever seu trabalho.  

Já o segundo tipo consiste na divulgação dos resultados em eventos, livros e periódicos. 

Essa divulgação é feita mediante a produção e publicação de textos acadêmicos como resumo, 

pôster, exposição oral e artigo científico em anais de evento, capítulo de livro e periódico 

especializado, como podemos observar no relato a seguir: 

 

Exemplo 33: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R2-CA: “Os resultados serão disseminados através da publicação de um capitulo de livro que já FOI 

ACEITO no V Congresso Nacional de Educação Ambiental & VII Encontro Nordestino de 

Biogeografia,a ser realizado na UFPB João Pessoa, no período entre 9 e 12 de outubro de 2017. Em 

anexo a carta de aceite do evento.” (Relatório de atividades, p. 467) 

 

A produção desses textos, por sua vez, demanda, além de complexos conhecimentos dos 

conteúdos e de operações de escrita, variadas atividades de leitura de textos de gêneros diversos. 

Por exemplo: a produção de um artigo ou resumo a ser apresentado num evento e publicado 

requer a leitura de textos acadêmicos sobre o tema (processo já discutido no decorrer deste 

capítulo), de textos prescritivos de formatação do gênero e de normas do evento/livro/periódico. 

Depois de aprovado o trabalho, há ainda a leitura de carta de aceite, mencionada no exemplo 

 
82 O IFRN possui normas de apresentação para os gêneros relatório e artigo científico. Não podemos 

precisar se elas foram consultadas, mas admitimos essa possibilidade. 
83 No IFRN, os relatórios e artigos decorrentes do desenvolvimento de uma pesquisa, seja ela ligada ou 

não a um projeto de iniciação científica, devem passar por uma defesa pública. Em muitos relatórios 

que analisamos, constam atas de defesa como comprovante de publicização dos resultados.  
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acima, além da produção de pôster ou exposição oral (eventualmente associada a um esquema 

em slides), conforme a natureza da apresentação. 

O processo de publicização dos resultados, quanto à submissão de trabalhos a eventos e 

periódicos, estende-se, em alguns casos, a momento posterior à conclusão da pesquisa. Vejamos 

um exemplo: 

 

Exemplo 34: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R3-CA: “O trabalho executado no presente projeto foi utilizado como base de estudos para execução 

do TCC do aluno voluntário XXXX. Dessa forma, no ano de 2017, o aluno apresentou seus resultados 

da pesquisa, à uma banca examinadora e também realizou exposição dos dados a turma de 4º ano do 

curso de alimentos. O aluno realizou escrita de artigo cientifico que será submetido a revista Hollos.” 

(Relatório de atividades, p. 483) 

 

Observamos que a publicização dos resultados acontece, num primeiro momento, 

através da elaboração e defesa do TCC e da apresentação a uma turma do curso ao qual pertence 

o aluno. Já uma tentativa de publicização mais ampla é a submissão de um artigo à revista 

Holos, do próprio IFRN. Não tivemos registro, até a obtenção dos dados, em junho de 2018, da 

publicação do referido artigo na revista. Entretanto, vemos que o aluno, juntamente a seu 

orientador, põe em prática conhecimentos de escrita e de leitura na produção de um artigo 

científico, procurando inserir-se na dinâmica de produção de conhecimento em sua disciplina. 

A produção de textos acadêmicos é confirmada na análise dos questionários aplicados 

a orientadores e alunos. Quando indagados sobre o assunto, quatro alunos listam trabalhos 

(artigos e resumos) apresentados e/ou publicados mediante participação em eventos científicos, 

e um menciona publicação de dois artigos em revistas. Dos três alunos que não fazem referência 

a qualquer tipo de publicização mais ampla dos resultados, dois atuaram como voluntários, e 

um, como voluntário e bolsista, em diferentes projetos. Mesmo assim, alguns desses alunos 

afirmam ter lido e produzido textos acadêmicos como resumos e artigos. Nenhum aluno relata 

publicação em livro (embora algumas constem em registros de execução de projetos)84, 

participação em minicurso ou palestra nem proposição de minicurso ou palestra. Já entre os 

orientadores, dois deles mencionam participação dos seus orientandos em eventos e publicação 

de trabalhos (artigos e resumos) neles, além de publicação de artigo em livro (e-book); e um 

aponta publicação de artigos em periódicos. O orientador que não publicou resultados de 

pesquisa conjuntamente aos alunos que orientou cita, como impedimento, questões 

 
84 Acreditamos que os alunos não mencionaram publicações em livros porque elas eram decorrentes da 

participação em eventos, cuja publicação dos trabalhos se fez na forma de e-book. Assim, podem ter 

considerado como anais de eventos. 
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institucionais: “Infelizmente não, como era professora substituta, o contrato venceu e os dados 

ficaram engavetados” (QO2-CA, p. 390).  

Dado que identificamos, nos relatórios, a participação em eventos como principal meio 

de publicização dos resultados, solicitamos, nos questionários, que os participantes avaliassem 

a participação deles nesses acontecimentos e possíveis incentivos da instituição. Entre os 

alunos, cinco confirmam haver incentivos da instituição e do orientador, mas apenas um deles 

detalha que tal incentivo ocorria na forma de concessão de diárias e na ajuda para pagamento 

da confecção de banner. Na avaliação da participação, quatro consideram de boa a excelente, e 

três, de regular a péssima: enquanto uns falam de experiência gratificante, excelente e de total 

proveito, outros lamentam as poucas condições financeiras para participar de mais eventos, a 

falta de aproveitamento das oportunidades ou até mesmo a completa ausência de participação. 

Entre os orientadores, todos afirmam haver incentivos, mencionando passagens, hospedagem, 

confecção de banner, e avaliam a participação como boa, referindo-se à proveitosa participação 

nos eventos e na apresentação do TCC e a esforço dos alunos ante à “[…] possibilidade de sair 

dos muros da escola” (QO1-CA, p. 400). 

Em Linguística, Letras e Artes, a publicização dos resultados das pesquisas é 

mencionada em todos os projetos. Conforme os registros, essa atividade ocorreu 

prioritariamente na forma de apresentação e publicação de trabalhos acadêmicos. Observemos 

este excerto de relato: 

 

Exemplo 35: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R12-LLA: “Os resultados do projeto foram apresentados em dois eventos científicos: na 5ª Exposição 

Científica e Tecnológica do campus Pau dos Ferros do IFRN, na qual o trabalho obteve premiação; no 

1º Acampamento Científico do Nordeste Brasileiro. Além disso, tivemos um resumo aprovado para 

apresentação na 68ª Reunião Anual da SBPC, a realizar-se entre os dias 03 e 09 de julho de 2016, na 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), em Porto Seguro (BA).” (Relatório de atividades, p. 

667-668) 

 

Nesse fragmento, relata-se a apresentação de trabalhos em eventos científicos na 

instituição e fora dela. Todos os relatos de execução dos projetos mencionam a apresentação de 

trabalhos em eventos, o que demonstra que o conhecimento produzido nas pesquisas circula, 

de algum modo, no meio acadêmico, mediante a inserção dos participantes, entre eles os alunos, 

nesse espaço. Nos questionários aplicados, todos os orientadores relatam a apresentação e a 

publicação de trabalhos (resumo ou artigo) em eventos científicos locais e nacionais; há também 

referência à publicação de artigo como capítulo de livro (e-book) decorrente de participação em 

evento nacional. Nessa mesma direção, todos os alunos mencionam participação em eventos 
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(locais e nacionais) com apresentação de trabalhos (na modalidade pôster ou comunicação oral) 

e publicação de artigos e resumos; alguns citam publicação de artigos em revistas, mas, quando 

averiguamos a publicação, verificamos tratar-se de anais de eventos ou e-books; três alunos 

listam artigo publicado em livro digital (coletânea de artigos apresentados em eventos ou não). 

A participação em eventos mobiliza, assim, a produção de um conjunto variado de textos 

acadêmicos: resumo, artigo científico, exposição oral (eventualmente associada a esquema em 

slides) e pôster. Do mesmo modo, são muitas as práticas de leitura implicadas nesse processo: 

de textos da literatura especializada como fundamentação teórica para construção dos 

resumos/artigos, além das normas dos eventos, carta de aceite e certificado de apresentação. 

Ainda sobre a participação em eventos, orientadores e alunos concordam que houve 

incentivos da instituição na forma de auxílio financeiro para custear viagens (estadia, 

alimentação e transporte). Avaliam ainda que a participação dos alunos nos eventos, quanto à 

apresentação e à publicação de trabalhos, foi de boa a excelente, destacando a importância 

dessas experiências, a qualidade dos trabalhos e das pesquisas, a segurança e a aprendizagem 

dos alunos e a necessidade de participar ainda mais de eventos e de publicar trabalhos. 

Um dos projetos aponta ainda a realização de um evento cultural na escola para divulgar 

os conhecimentos produzidos ao longo da pesquisa, como verificamos no trecho abaixo: 

 

Exemplo 36: Registro de execução de projeto de pesquisa 

R14-LLA: “Organizar e divulgar o evento destinado a socialização e divulgação da pesquisa na 

comunidade escolar: “ 40 anos da Hora das estrelas: autora e obra”- evento em comemoração ao 

quadragésimo aniversário de morte de Clarice Lispector e lançamento da obra (1977) com amostras de 

produções fílmicas realizadas pelos alunos em um mini cinema oferecido e mesas redondas e grupos de 

trabalho durante a semana de evento acadêmico. Ação concomitante com o estudo em sala de aula da 

terceira fase do Modernismo na qual estudaremos a autora e a obra em questão. Obs: Divulgação da 

pesquisa no evento científico da instituição na semana da EXPOTEC 2017 (Pau dos Ferros) . Evento 

em comemoração aos 40 anos de publicação da obra" A hora da estrela" e homenagem à morte da autora 

Clarice Lispector: 1- Exibição do filme e debate sobre a obra literária "A hora da estrela".Mesa -redonda 

realizada.Reconstituição da casa de Clarice.Mesa redonda elaborada pelas bolsistas da pesquisa com a 

comunidade.3-Apresentação de uma peçaTeatral .Participação UFERSA Carnaúbas.” (Relatório de 

atividades, p. 728) 

 

No Exemplo 36, dá-se destaque à execução de um evento acadêmico-cultural no 

campus. Relata-se a apresentação de peça teatral e filmes, reconstrução de ambientes 

relacionados à autora, assim como a realização de palestra e mesa-redonda. Nesse caso, o 

conhecimento adquirido é reelaborado em textos pertencentes também a gêneros de outras 

esferas de comunicação humana, como a artística. 
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Em relação a outras atividades acadêmicas, alunos e orientadores mencionam 

minicursos e palestras, tanto na condição de participantes quanto de proponentes: quatro alunos 

afirmam ter participado, e três, de terem ministrado palestra ou minicurso; um orientador 

também relata a proposição de minicurso durante evento acadêmico-científico no campus. 

Nas duas áreas, a etapa de publicização dos resultados aparece como principal fator de 

inserção dos alunos em práticas acadêmicas dentro e, sobretudo, fora da instituição, haja vista 

que constitui momento em que os resultados são tornados públicos e avaliados pelos pares, 

possibilitando a discutibilidade e o questionamento sistemático, o principal critério de 

cientificidade na opinião de Demo (2012). A participação em eventos, mencionada por quase 

todos os sujeitos da pesquisa, constitui a forma predominante de socialização de conhecimentos, 

porque mais acessível ao perfil do aluno de ensino médio, mas observamos também publicações 

em livros e periódicos especializados, o que significa uma atuação mais contundente no campo 

científico em que a pesquisa se insere.  

Além disso, as duas áreas têm no artigo científico o principal meio de publicização dos 

resultados para além do contexto local e institucional, assim como uma espécie de síntese de 

todas as fases da pesquisa (SWALES, 2004). O artigo, desse modo, torna-se o principal produto 

do fazer científico, ao reunir atividades realizadas em diversos eventos de letramento 

vivenciados pelos alunos no curso da iniciação científica – nas etapas de construção da 

fundamentação teórica, de obtenção e análise dos dados – e sintetizar as diferentes práticas de 

leitura/escuta e produção textual, configurando-se, assim, como um gênero caleidoscópico 

(PEREIRA; BASÍLIO; LEITÃO, 2017), pelos metagêneros que subjazem a seu processo de 

construção. 

Assim, a análise dos relatórios evidencia que, na execução dos projetos de pesquisa, os 

alunos têm a oportunidade de vivenciar a leitura/escuta e a produção de vários textos de gêneros 

acadêmicos e/ou técnicos. Os quadros abaixo apresentam a associação desses gêneros com 

diferentes momentos da pesquisa, como mediadores das diversas etapas que são executadas ao 

longo do processo. Salientamos que, para depreender alguns gêneros lidos/escutados em cada 

etapa, baseamo-nos nas referências constantes nos textos produzidos e anexados ao registro de 

execução dos projetos no SUAP e ainda nos valemos do conceito de Swales (1996, 2004) de 

gêneros oclusos, que inferimos a partir de alguns gêneros ou eventos de letramento 

mencionados nos relatórios. Comecemos pela leitura/escuta:  
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Quadro 4 – Textos acadêmicos e técnicos lidos/escutados nas atividades de iniciação 

científica nas áreas de Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes 

Etapas 
Textos lidos/escutados 

Ciências Agrárias Linguística, Letras e Artes 

Construção 

de referencial 

teórico 

artigo científico, ensaio individual 

monográfico em livro, monografia, 

dissertação, tese, documento e 

manual técnico, norma, lei, texto de 

divulgação científica 

ensaio individual monográfico em 

livro, norma, esquema em slides, ata, 

artigo científico, documentário 

Geração de 

dados 

artigo científico, ensaio individual 

monográfico em livro, questionário, 

dissertação 

ensaio individual monográfico em 

livro, dissertação, entrevista 

(transcrição), projeto de pesquisa, 

discussão em grupo, questionário 

Análise dos 

dados 

tabela, gráfico, lei, norma, artigo 

científico, dissertação, tese, ensaio 

individual monográfico em livro 

norma, ensaio individual 

monográfico em livro, artigo 

científico, manual, relatório de 

estágio 

Conclusão da 

pesquisa 

artigo científico, ensaio 

monográfico individual em livro, 

lei, norma, monografia, dissertação, 

tese, documento e manual técnico 

ensaio individual monográfico em 

livro, artigo científico, dissertação, 

tese, norma, relatório de estágio, texto 

didático 

Publicização 

dos 

resultados 

ata de defesa de TCC, norma, carta 

de aceite, artigo científico, ensaio 

individual monográfico em livro, 

monografia, dissertação, tese, 

documento e manual técnico, 

norma, lei, texto de divulgação 

científica 

fichamento, ensaio individual 

monográfico em livro, artigo 

científico, certificado de 

apresentação, carta de aceite, relatório 

de estágio, normas de eventos, 

certificado de apresentação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O quadro evidencia que as práticas de leitura na área de Ciências Agrárias privilegiam 

artigos científicos, dissertações e teses, como pudemos identificar nas referências dos textos 

produzidos em diferentes momentos da pesquisa. Já a área de Linguística, Letras e Artes tem 

preferência, de modo geral, pelo ensaio monográfico individual em livro como principal fonte 
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de pesquisa e de leitura. Retomamos, mais uma vez, as reflexões de Motta-Roth e Hendges 

(2010), quando afirmam a preponderância dos artigos científicos em alguns ramos das ciências 

exatas e dos livros em alguns das ciências humanas.  

Nas práticas de produção textual, obtivemos o seguinte panorama: 

 

Quadro 5 – Textos acadêmicos e técnicos produzidos nas atividades de iniciação científica nas 

áreas de Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes 

Etapas 
Textos produzidos 

Ciências Agrárias Linguística, Letras e Artes 

Construção 

de referencial 

teórico 

síntese de referencial teórico fichamento, discussão oral em grupo 

(exposição oral), síntese, esquema em 

slides, ata 

Geração de 

dados 

etiqueta, tabela, anotação de 

campo/laboratório, 

questionário, gráfico, síntese 

de descrição metodológica 

fichamento, entrevista, discussão oral 

(exposição oral), questionário, gráfico 

Análise dos 

dados 

tabela, gráfico, síntese dos 

resultados, artigo científico, 

relatório, monografia 

relatório, resumo, artigo científico, resumo 

expandido, resenha, debate (entre os 

membros da pesquisa) 

Conclusão da 

pesquisa 

relatório técnico-científico, 

artigo científico, resumo 

(abstract) 

relatório de atividades, resumo (abstract), 

relatório técnico-científico 

Publicização 

dos 

resultados 

monografia, exposição oral, 

esquema em slide, artigo 

científico, resumo (abstract), 

pôster 

artigo científico, resumo (abstract), resumo 

expandido, exposição oral, pôster, esquema 

em slides, debate, mesa-redonda, 

minicurso, palestra 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na escrita, a preferência por uma abordagem quantitativa ou qualitativa de tratamento 

dos dados, em função da área e dos respectivos objetos de estudo, tem implicações importantes 

sobre os textos que são produzidos. Nas Ciências Agrárias, produzem-se fartamente gráficos, 

tabelas, etiquetas e anotações de campo/laboratório (relacionados a procedimentos 

experimentais e tabulação de dados quantitativos), seja como textos autônomos, constituindo 

eles próprios um documento, um comprovante de uma meta, seja como parte integrante de 
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outro, em relatórios e artigos científicos, por exemplo. Já em Linguística, Letras e Artes, apenas 

um dos projetos faz uso de dados quantitativos, apresentando gráficos resultantes da aplicação 

de um questionário. Em virtude das especificidades em relação ao objeto de estudo da área e 

das pesquisas em particular, prevalecem análises interpretativas de textos, dos quais são 

retirados excertos a servirem como exemplos. 

Há que se ressaltar ainda que muitos dos gêneros lidos/escutados ou produzidos, 

segundo observamos nos relatórios, podem não ter sido percebidos e, por isso, não foram 

mencionados pelos participantes nos questionários e, às vezes, nos relatórios. Estariam, 

portanto, oclusos no sistema de gêneros de que participam, como é o caso de cartas de aceite, 

normas de eventos, atas de defesa de monografia, anotações de campo, etiquetas e tantos outros 

que estão na base da leitura/escuta e de produção de gêneros mais visibilizados, porque 

sintetizam um processo ou se dão à publicação. Assim sendo, entendemos que os participantes 

de ambas as áreas ou não veem esses gêneros como acadêmicos ou têm uma participação nas 

práticas letradas acadêmicas ainda maior do que conseguem perceber.  

Esse conjunto de textos utilizados na iniciação científica mostra o quanto os alunos, na 

condição de pesquisadores em estágio de formação bastante incipiente, são expostos a um 

grande repertório de gêneros acadêmicos e técnicos, com finalidades e motivações específicas. 

Eles são vivenciados em práticas de leitura/escuta e de produção que demandam estratégias às 

vezes muito diferentes daquelas preconizadas nas atividades de ensino tradicionalmente 

requeridas na educação básica. Carvalho (2014) afirma que tais práticas envolvem registro e 

sistematização de informações, tratamento e reelaboração delas em atividades de análise, 

resumo e síntese e, eventualmente, explicitação e publicização delas em ações linguageiras 

típicas de um campo disciplinar. Nesse processo, os alunos, ao mesmo tempo que interagem 

com os conhecimentos de uma área do saber, são também instigados a mobilizar os gêneros e 

outras convenções das práticas letradas típicas daquele contexto, conforme Lea e Street (1998). 

Podemos, assim, afirmar que os alunos de ambas as áreas vivenciam muitos gêneros 

comuns, mas com frequência diferente – como já apontamos –, o que tem implicações para a 

proficiência na leitura/escuta e na produção textual, haja vista que são percebidos com 

diferentes graus de dificuldade. Mesmo assim, são gêneros de divulgação do conhecimento 

aqueles que parecem mais complexos para os alunos dos dois campos do saber, com destaque 

para o artigo científico e o relatório. 

Nesse processo formativo, mesmo as ciências ditas “duras”, como as Ciências Agrárias, 

requerem, desde as fases mais iniciais, a inserção deles em múltiplas práticas de leitura e de 

escrita. A esse respeito, invocamos as palavras de Latour e Woolgar (1997, p. 281), ao 
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refletirem sobre as práticas de laboratório: “[…] O que separa os cientistas do caos é uma parede 

de arquivos, de etiquetas, de livros de protocolos, de números e artigos. […]”. Essa ordem 

científica, como defendem os autores e como temos demonstrado ao longo dessa exposição, é 

criada pelos eventos que conformam práticas de letramento, de modo que a escrita não se 

restringe apenas a meio de veiculação de informações. Em Linguística, Letras e Artes, os textos 

adquirem, além de sua função mediadora das ações linguageiras na iniciação científica, 

centralidade como objeto de estudo, inclusive aqueles com finalidade estética, dadas algumas 

especificidades da área e dos objetos de investigação dos projetos de pesquisa. 

Assim, nessas diferentes fases da pesquisa, são as práticas de leitura/escuta e produção 

que medeiam e materializam as atividades de execução da iniciação científica. Nesse sentido, 

os textos são centrais para a inserção dos alunos no fazer científico e na ocupação de um lugar 

institucional (FERREIRA, C., 2010) como participante em práticas do domínio acadêmico. É 

por meio deles que os alunos conquistam instrumentos de ação e de participação social nas 

atividades de iniciação científica, seja na execução das tarefas institucionais que lhe cabem na 

condição de participantes de projeto de pesquisa, seja na sua formação, consideradas as 

possibilidades de um aluno de ensino médio. 

Portanto, a investigação dos eventos e práticas de letramento acadêmico na iniciação 

científica de duas áreas diferentes (Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes) nos 

apresenta tanto semelhanças como diferenças entre eles. Fuza (2015), investigando práticas de 

letramento acadêmico-científico (assim denominado por ela) de diferentes áreas do 

conhecimento, também identifica semelhanças e diferenças entre elas, que ela chama de 

aspectos homogêneos (discursos oficiais e institucionais) e heterogêneos (especificidades de 

cada área) da escrita acadêmica, na confluência dos quais se constroem as práticas letradas de 

cada campo. Nas práticas que investigamos, também existe a correlação entre elementos 

instituicionais e discursos oficiais sobre a iniciação científica e as especificidades do fazer 

científico de cada área. Os alunos, ao participarem de projetos de pesquisa de diferentes campos 

do saber, são introduzidos em práticas acadêmicas que são mais afeitas e valorizadas em cada 

um deles, o que sinaliza o trabalho de inserção dos alunos no fazer científico próprio de cada 

um. Ao mesmo tempo, uma vez que membros dessas duas áreas estão envolvidos em práticas 

que atendem, grosso modo, às mesmas normas institucionais, como os programas de iniciação 

científica, é comum e até esperado que haja algumas semelhanças. É nesse jogo de práticas 

linguageiras letradas específicas e comuns a ambas que se constroem os conhecimentos dos 

alunos. 
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No próximo capítulo, analisaremos esse processo de inserção no fazer científico a partir 

da investigação de uma prática específica de letramento acadêmico da qual participaram os 

alunos na condição de integrantes de projetos de iniciação científica: a produção de artigos 

científicos decorrentes da vivência nesses projetos. O gênero artigo, como temos demonstrado, 

apresenta-se como principal produto e meio de publicização dos resultados; logo, sua produção 

é influenciada por todo o percurso formativo da iniciação científica e pelo sistema de gêneros 

que a constitui, os quais lhe servem como espécie de metagênero. Portanto, a análise dos artigos, 

no contexto da iniciação científica, é mais um indício dos usos da escrita e dos conhecimentos 

das práticas letradas acadêmicas que se constroem e se materializam semioticamente. 
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7 CONHECIMENTOS DAS PRÁTICAS LETRADAS ACADÊMICAS NA ESCRITA 

DE ALUNOS DE ENSINO MÉDIO NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA: OPERAÇÕES 

DE LINGUAGEM MOBILIZADAS EM ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

Depois de descrevermos eventos e, a partir deles, caracterizarmos práticas de letramento 

acadêmico relacionadas à iniciação científica de alunos de ensino médio, focalizamos nossa 

atenção, neste capítulo, numa prática específica vivenciada durante a execução dos projetos de 

pesquisa ou em decorrência dela. Trata-se da produção e socialização, por alunos participantes 

da iniciação científica e seus respectivos orientadores, de textos pertencentes ao gênero artigo 

científico. 

Nosso objetivo, especificamente, é identificar conhecimentos das práticas letradas 

acadêmicas que são empregados na escrita de artigos científicos por alunos da iniciação 

científica de ambas as áreas, em coautoria com seu(s) orientador(es), mediante a descrição das 

operações de linguagem mobilizadas nos textos. Partimos de dois princípios: de que o gênero 

em questão é um dos principais instrumentos de integração e de participação em comunidades 

de prática acadêmicas, pelo protagonismo que ele vem assumindo na publicização do 

conhecimento científico (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010; SWALES, 1990); e de que ele é 

o resultado (e também uma síntese) de um conjunto de experiências formativas de interação 

com outros indivíduos, com variados gêneros, conhecimentos e atividades no domínio 

acadêmico (GILTROW, 2002; PEREIRA; BASÍLIO; LEITÃO, 2017; SWALES, 2004).   

Assim, apresentamos e comparamos as operações de linguagem, que designam os 

conhecimentos mobilizados na produção de artigos nas áreas de Ciências Agrárias e 

Linguística, Letras e Artes. Ao descrevermos características do gênero nas duas áreas do 

conhecimento, comparativamente, acreditamos que podemos não só ter evidências de como 

cada uma materializa o gênero em suas ações de linguagem, mas também, por conseguinte, 

tentar entender os conhecimentos das práticas letradas acadêmicas de determinado campo do 

saber que os alunos, na condição de coautores, teriam construído e empregado na escrita desses 

textos. 

 

7.1 A situação de ação de linguagem 

 

De Ciências Agrárias, selecionamos os seguintes artigos: 

• Cavalcante et al (2017): publicado como capítulo de livro (e-book), em decorrência de 

participação em evento nacional intitulado III Encontro Nacional da Agroindústria; 
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• Machado et al (2016): publicado em anais de evento nacional e internacional, realizados 

concomitantemente, intitulados XXV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos e X Simpósio Técnico Internacional da CIGR; 

• Moreira et al (2016): publicado em periódico científico indexado intitulado Revista Verde 

de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável; 

• Silva et al (2017): publicado em periódico científico indexado intitulado ACTA Apicola 

Brasilica; 

• Souza et al (2017): publicado como capítulo de livro (e-book), em decorrência da 

participação em evento nacional e regional, realizados concomitantemente, intitulados V 

Congresso Nacional de Educação Ambiental e VII Encontro Nordestino de Biogeografia. 

O tema dos artigos reflete os dos projetos de pesquisa dos quais os alunos participaram. 

Assim, são produtos linguísticos das ações investigativas conduzidas na iniciação científica e 

versam sobre: análise físico-química e sensorial de amostras de mel de abelha (CAVALCANTE 

et al, 2017); análise microbiológica de amostras de água (MACHADO et al, 2016); avaliação 

da eficácia de um óleo essencial de planta no combate a um parasita de abelha (MOREIRA et 

al, 2016); e identificação de atividades de voo e de comportamento de pastejo de abelhas 

(SILVA et al, 2017; SOUZA et al, 2017). Quanto aos suportes em que foram publicados, trata-

se de anais de eventos nacionais com ISSN, e-books (com coletânea de trabalhos apresentados 

em eventos nacionais) com ISBN e periódicos científicos indexados da área de Ciências 

Agrárias e Ciências Ambientais. Como percebemos, trata-se de veículos relevantes 

cientificamente, até para pesquisadores em nível de graduação e pós-graduação.  

Já de Linguística, Letras e Artes, selecionamos para análise os seguintes artigos: 

• Alves, Santos e Pessoa (2018): publicado em anais de eventos nacionais, realizados 

concomitantemente, intitulados V Seminário Nacional do Ensino Médio e II Encontro 

Nacional de Ensino e Interdisciplinaridade; 

• Freire, Costa e Nascimento (2017): publicado como parte de publicação periódica, em 

decorrência de participação em evento internacional intitulado V Seminário Internacional 

Enlaçando Sexualidades; 

• Nascimento, Freire e Costa (2017): publicado como parte de publicação periódica, em 

decorrência de participação em evento internacional intitulado V Seminário Internacional 

Enlaçando Sexualidades; 

• Silva, Vidal e Leite (2016a): publicado em anais de evento local intitulado II Semana de 

Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN; 
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• Silva, Vidal e Leite (2016b): publicado como capítulo de livro (e-book) em decorrência de 

participação em evento nacional intitulado II Simpósio Nacional de Literatura, Linguística 

e Ensino. 

Esses artigos refletem, no campo da Linguística ou da Literatura, temáticas afins às dos 

projetos de pesquisa aos quais estão relacionados: Alves, Santos e Pessoa (2018) investigam o 

ensino da literatura potiguar numa instituição de ensino; Freire, Costa e Nascimento (2017) e 

Nascimento, Freire e Costa (2017), representações identitárias femininas na obra Menino de 

engenho;  Silva, Vidal e Leite (2016a) e Silva, Vidal e Leite (2016b), o gerenciamento de vozes  

e os elementos modalizadores em relatórios de estágio, respectivamente. Esses textos estão 

publicados em anais de eventos (nacional e local), em e-book ou publicação periódica com 

coletânea de trabalhos apresentados em evento nacional ou internacional. Com exceção de um 

artigo, os demais foram submetidos a eventos específicos da área de Linguística e Literatura.  

Os artigos de ambas as áreas foram produzidos no contexto de atividades de iniciação 

científica envolvendo alunos de ensino médio, durante (ou depois, em decorrência da) 

realização de projetos de pesquisa, em que autores dos artigos estavam envolvidos, seja na 

condição de professores orientadores, seja na de estudantes de ensino médio (bolsistas ou 

voluntários). Os artigos de Ciências Agrárias possuem de quatro a seis autores: são mais 

especialistas do que iniciantes, e alguns deles são pertencentes aos projetos de pesquisa que 

analisamos, outros não. É interessante notar que, em todos os artigos, há pelo menos um autor 

– em alguns essa quantidade chega a três e supera a metade do número total – que não tem 

relação com o projeto de pesquisa ao qual o tema do artigo remete (em alguns casos, nem 

mesmo com o IFRN). Os artigos de Linguística, Letras e Artes, por sua vez, possuem número 

menor de autores, geralmente mais iniciantes do que especialistas, e todos eles vinculados 

institucionalmente ao IFRN e à pesquisa a que se refere a temática do artigo: são três autores 

em cada artigo – orientador mais alunos, com exceção de Alves, Santos e Pessoa (2018), cujos 

autores são dois professores e um aluno. Esses dados confirmam os resultados de Packer (2011), 

segundo os quais a maior parte dos artigos publicados em periódicos de Ciências Agrárias 

possuem quatro ou mais autores, enquanto em Linguística, Letras e Artes, um ou dois, 

evidenciando a relação entre quantidade de autores por artigo e as características de cada área. 

Os autores investem-se da posição social de pesquisadores, conferida, a priori, pela 

vinculação a uma instituição de ensino/pesquisa e a um projeto de iniciação científica nela 

desenvolvido e ainda, especialmente, pela inserção em espaços acadêmicos de produção e de 

socialização de conhecimento científico mediante aprovação, apresentação e divulgação de 

trabalho científico em meio a (outros) membros experientes ou iniciantes de suas respectivas 
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comunidades de prática. Nesse aspecto, podemos considerar que os autores do campo de 

Ciências Agrárias conseguem inserção em espaços mais prestigiados de socialização do 

conhecimento científico. 

Os artigos se dirigem, num primeiro momento, a avaliadores de eventos ou pareceristas 

de periódicos, a quem os textos, ainda como manuscritos (na forma de artigos ou de resumos), 

foram submetidos. Num segundo momento, depois de aprovados e publicados, destinam-se a 

um público-leitor potencialmente mais amplo, a congregar membros da comunidade de prática 

das respectivas áreas, pesquisadores iniciantes ou experientes, que estudam essa temática ou se 

interessam por ela e que têm acesso às tecnologias e suportes que veiculam os textos. 

O objetivo dos artigos é, em termos acadêmicos, socializar conhecimento produzido 

durante desenvolvimento de projeto de iniciação científica, defendendo-se um ponto de vista 

interpretativo sobre algum aspecto temático do mundo natural ou social afeito a cada área e 

projeto, conforme já expusemos acima, que congregue resultados parciais ou finais das 

pesquisas. Também se visa, num contexto institucional, a cumprir exigências das instituições 

financiadoras e acompanhadoras das pesquisas, que determinam, como regra constante em 

edital, a publicização dos resultados pelas equipes dos projetos. 

Os suportes (anais de eventos, e-books e periódicos) dos artigos procuram normatizar a 

configuração deles, funcionando, assim, como uma prescrição socialmente referendada do 

gênero. 

Na área de Ciências Agrárias, essas prescrições dizem respeito a conteúdo temático, 

autoria, plano de texto e formatação. As orientações sobre conteúdo temático se referem à 

vinculação dos trabalhos a certas áreas temáticas, de acordo com o foco e o escopo do evento 

ou periódico; as indicações sobre autoria, ao número máximo de autores permitido por trabalho, 

com exceção de um evento, que aponta também a necessidade de orientador para trabalhos de 

alunos do ensino básico, técnico e de graduação; as orientações referentes ao plano de texto, à 

extensão do artigo, suas partes, seções e disposição no texto, além de, em alguns casos, breves 

indicações sobre as informações a serem expressas em cada uma; por fim, as diretrizes sobre 

formatação, as mais numerosas em todos os veículos, aos mais variados aspectos (formato do 

arquivo, tipo e tamanho da fonte, citações, referências, figuras, tabelas, gráficos, equações, 

configuração da página e espaçamento entre linhas).  
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Em Linguística, Letras e Artes, as normas de submissão de artigos consultadas85 se 

detêm sobre formatação, plano de texto e, menos frequentemente, sobre conteúdo temático e 

autoria. As normas sobre formatação dizem respeito à extensão do texto e de algumas de suas 

partes (título, resumo), configuração da página, tipo e tamanho da fonte, espaçamento entre 

linhas e normas de citações e referências; as orientações sobre o plano de texto, às partes e 

seções que ele pode ou deve conter; as indicações sobre o conteúdo temático, ao tipo de artigo 

(de revisão bibliográfica, relato de experiência ou de pesquisa em andamento ou concluída); as 

recomendações sobre autoria, em apenas um dos eventos, mencionam que alunos de graduação 

(em tese, menor titulação que poderia submeter trabalho ao evento) só poderiam participar em 

coautoria com outro professor de graduação. Os eventos, no geral, são taxativos ao afirmar que 

a revisão gramatical é de inteira responsabilidade dos autores.  

Essas orientações se somam às representações sociais sobre o gênero que são 

construídas e transmitidas nas ações linguageiras. Especificamente, destacamos os valores e as 

convenções disciplinares das respectivas comunidades, os quais os alunos e os orientadores 

experienciam através da interação com membros mais experientes da área e com textos que 

nela circulam. Como observamos no capítulo anterior, parece haver uma significativa interação 

dos alunos com textos acadêmicos e técnicos nas práticas de leitura/escuta e de produção textual 

mediadas por seus orientadores, processo no decorrer do qual se desenvolveriam 

conhecimentos e representações sobre o gênero. Também não podemos esquecer os 

conhecimentos e representações dos próprios orientadores, que têm participação e condição de 

autores na produção dos textos ora considerados. Logo, as prescrições e as representações 

sociais determinam os modelos socialmente referenciados que guiam os conhecimentos que os 

autores adquirem e põem em prática na escrita do gênero. Somos levados a acreditar, inclusive, 

que as representações sociais de alunos e orientadores podem ter mais influência sobre a 

produção dos artigos do que as classificações explícitas dos veículos, haja vista que estas se 

ocupam prioritariamente de aspectos de formatação ou de informações genéricas sobre a 

estrutura do texto. 

Assim, ao interagirem em situações de produção e de socialização de conhecimento 

científico, os autores, e especialmente os alunos de iniciação científica de ambas as áreas, 

procuram ocupar espaços de fazer científico fora da instituição, contribuindo também com tal 

 
85 Não conseguimos acesso às normas do evento II Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN, 

porque a página da web parece ter sido desativada. 
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fazer. É nessa dinâmica que se situa a ação de linguagem que desencadeia a produção dos 

artigos como textos empíricos, cuja arquitetura passamos a analisar a partir da próxima seção. 

 

7.2 A infraestrutura textual  

 

Observamos nos artigos a existência de diferentes tipos de discurso: em Ciências 

Agrárias, teórico e narração; em Linguística, Letras e Artes, teórico, interativo monologado, 

narração, além daqueles pertencentes ao material de análise que é mencionado nos artigos em 

citações, na forma de exemplos86. 

Em ambas as áreas, predomina o discurso teórico. Nele, o mundo discursivo criado na 

atividade de linguagem diz respeito ao expor autônomo. Por um lado, as coordenadas que 

organizam o conteúdo temático são conjuntas às do mundo ordinário em que ocorreu a ação de 

linguagem, pois o conteúdo dos artigos é avaliado e interpretado à luz dos fatos e dos 

conhecimentos acessíveis ao mundo dos protagonistas da interação, mais especificamente aos 

critérios de validade dos respectivos campos da ciência, cuja finalidade precípua consiste em 

elaborar descrições, explicações e interpretações acerca de fenômenos do mundo ordinário, 

conforme explicitamos ao apresentarmos as temáticas dos artigos das áreas em estudo. Por 

outro, as instâncias de agentividade dos artigos (expositor e autores citados, por exemplo) e sua 

inscrição espaço-temporal são autônomos em relação aos parâmetros físicos da ação de 

linguagem, de modo que a interpretação dos textos não depende das circunstâncias particulares 

do ato de produção; ou seja, elementos como referências dêiticas a emissor, receptor, lugar e 

espaço físicos de produção não existem nem precisam ser explicitados para que o texto faça 

sentido.  

O discurso teórico é efetivamente semiotizado e identificado a partir de algumas formas 

linguísticas, como vemos nestes exemplos: 

 

 

 

 
86 Além dos mundos discursivos e seus respectivos tipos linguísticos criados pela atividade linguageira 

dos autores/textualizadores, observamos nos artigos a presença de segmentos dos materiais de análise, 

com tipos de discurso que dependem exclusivamente da sua natureza, o que evidencia que outros 

mundos discursivos e tipos de discurso podem ser trazidos à tona quando se analisam corpora e se 

destacam deles trechos para exemplificação. Nos artigos que analisamos, destacamos a presença 

prioritária do relato interativo (dadas as propriedades discursivas dos corpora). Esse tipo se caracteriza 

pela disjunção, já que os fatos também são narrados como passados (plausíveis ou imaginários), e pela 

implicação, pois há referências dêiticas aos elementos do contexto físico. 
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Exemplo 37: Excerto de Silva et al (2017, p. 7) 

O município de Alexandria está localizado na região do Alto Oeste Potiguar do Estado do Rio Grande 

do Norte, na Mesorregião do Oeste Potiguar e Microrregião de Pau dos Ferros, distante 369 km da 

capital Natal e apresentando latitude de 6° 24’ 45” S, longitude 38º 00’ 57” W e altitude 319 metros 

(IDEMA, 2008). 
A região possui clima quente e semiárido, com temperatura média de 28°C, precipitação pluviométrica 

média de 767,1 e umidade relativa média do ar de 66%. A vegetação da área experimental é a caatinga 

hiperxerófila, vegetação comum nas regiões mais secas do Nordeste. O solo predominante da região é o 

Podzólico vermelho amarelo equivalente eutrófico, caracterizado por apresentar fertilidade de média a 

alta, textura média cascalhenta, raso e com relevo suave ondulado (IDEMA, 2008). 

 

Exemplo 38: Excerto de Cavalcante et al (2017, p. 131) 

Quanto à sacarose, verificou-se que todas as amostras estão acima do que é permitido pelas legislações. 

As amostras 02, 03 e 04 tiveram seu valor médio de 10,03%, 11,15% e 19,82% respectivamente. Já a 

amostra 01 teve seu valor médio mais elevado em comparação com as outras amostras, sendo o valor 

médio de 41,04%. Segundo Azeredo et al. (1999), o alto nível de sacarose no mel pode indicar colheita 

prematura, não ocorrendo a transformação da glicose em frutose e sacarose, pela realização da enzima 

invertase. De acordo com Sodré (2007), apenas 10 % de suas amostras méis coletados em cidades do 

estado do Ceará estão acima do que é permitido pela normativa brasileira. 

Em relação ao percentual (%) de cinzas, todas as amostras ficaram no padrão que é permitido pelas 

legislações que é de 0,6% (CODEX, 2001; MERCOSUL, 1994; BRASIL, 2000). E Walke et al. (2008), 

ao trabalhar com méis produzidos na região noroeste do Rio Grande do Sul, obteve o valor de teor de 

cinzas que variou de 0,05% a 0,47%. 

 

Exemplo 39: Excerto de Freire, Costa e Nascimento (2017, p. 1-2) 

Desse modo, as mulheres citadas acima, detêm importante participação em inúmeros conflitos e 

situações comumente características da sociedade da época, em que se atribui, com isso, a condição 

social da mulher. Isto posto, a relação dor e libertação, em decorrência da realidade fundamentada do 

poder patriarcal; a demarcação da Igreja à mulher; e a legitimação no processo de submissão dentro de 

um antagonismo de classes que causa resignação ao ser feminino. Na referida obra, tais prerrogativas à 

mulher são entendidas por meio de uma possível lei natural, como tomarem a frente nos cuidados das 

atividades domésticas e dos filhos. Dessa forma, emparelhando a ação de sujeito social, o feminino 

configura-se inferiorizado, ou seja, explicitamente a voz da mulher não teria relevância na forma 

patriarcal familiar vigente. 

Com isso, há em constante na obra a assiduidade de agressões frente a negros e mulheres. Este último, 

caracterizado pela violência doméstica em suas próprias casas. Neste sentido, evidencia-se na sociedade 

a antropologia dualística – valores atribuídos a homens e mulheres, concomitantemente, fortalecendo o 

ideal falocêntrico – superioridade masculina. 

 

Os exemplos 37 e 38, de Ciências Agrárias, contêm trechos, respectivamente, da 

metodologia e dos resultados e discussão de diferentes artigos; o Exemplo 39, de Linguística, 

Letras e Artes, é parte de uma introdução. Independentemente da área e da seção que 

considerarmos, o discurso teórico se faz presente nos artigos. Na verdade, é o tipo 

majoritariamente utilizado no material que analisamos – com exceção das seções de 

metodologia, que apresentam outro tipo de discurso predominante, como veremos mais à frente 
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–, o que se torna condizente com as características discursivas da ciência, conforme expusemos 

anteriormente. Linguisticamente, observamos vários traços prototípicos desse tipo de discurso: 

• predominância de frases declarativas (afirmativas e negativas), dado seu caráter 

monologado; 

• utilização de tempos verbais do presente e do pretérito perfeito do indicativo, ambos com 

valor genérico, a designar que o conteúdo possui um valor de verdade, independente de 

circunstâncias temporais: “está localizado”, “possui”, “é”, “verificou-se”, “tiveram”, “teve”, 

“pode indicar”, “estão”, “ficaram”, “obteve”, “detêm”, “atribui”, “causa”, “configura”; 

• referência ao intertexto científico, na forma das chamadas citações indiretas 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018b), a outras partes do texto 

e a outras referências, notadamente obra literária em estudo, no caso dos artigos da área dos 

estudos da linguagem (“mulheres citadas acima”, “na referida obra”, “na obra”); 

• emprego da voz passiva analítica ou sintética, utilizada, no caso dos artigos em análise, como 

uma estratégia de construir impessoalidade: “o solo predominante da região é o Podzólico 

vermelho amarelo equivalente eutrófico, caracterizado por apresentar”, “verificou-se”, 

“apenas 10 % de suas amostras méis coletados em cidades do estado do Ceará estão acima 

do que é permitido pela normativa brasileira”, “e Walke et al. (2008), ao trabalhar com méis 

produzidos na região noroeste do Rio Grande do Sul”, “evidencia-se na sociedade a 

antropologia dualística”; 

• presença de modalizações lógicas (“verificou-se”, “pode indicar”, “comumente”, 

“explicitamente”, “teria”), que indicam diferentes graus de certeza relativamente a uma 

afirmação, com destaque para elementos atenuadores, que revelam certa prudência e 

comedimento, característica muito presente em textos científicos, devido à natureza dialética 

e movente desse tipo de conhecimento; 

• frequência de anáforas nominais e dêiticos discursivos, o que demonstra um processo de 

referenciação mais complexo em termos de recategorização e de avaliação de unidades-

fonte87 (“a região” e “a área” referindo-se a “o município de Alexandria”, “vegetação” 

referindo-se a “caatinga hiperxerófila”, “as amostras 02, 03 e 04”, “a amostra 01” e “outras 

amostras” referindo-se a “todas as amostras”, “ser feminino e “mulher” referindo-se a 

“mulher”, “tais prerrogativas” e “isso” encapsulando blocos de informações precedentes, 

 
87 Utilizamos o termo “unidade-fonte”, conforme a nomenclatura do ISD, para designar “[…] a inserção 

de uma unidade de significação nova […], que é a origem de uma cadeia anafórica.” (BRONCKART, 

1999, p. 268). No campo da Linguística Textual, esse termo recebe a denominação de “objeto de 

discurso”. 
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“na obra” referindo-se a “na referida obra”), embora haja, às vezes, problemas de 

referenciação, como “este último” referindo-se a “mulheres”. 

• emprego de organizadores de valor lógico-argumentativo, a fim de estabelecer conexão entre 

as ideias (“e”, “quanto a”, “respectivamente”, “já”, “em comparação”, “segundo”, “de 

acordo com”, “em relação”, “desse modo”, “com isso”, “isto posto”, “dessa forma”, “ou 

seja”, “neste sentido”). 

Em alguns artigos de Linguística, Letras e Artes, observamos ainda uma variante do 

discurso teórico, o discurso interativo monologado, que remete à própria atividade expositiva 

em curso. Eis um exemplo:  

 

Exemplo 40: Excerto de Silva, Vidal e Leite (2016b, p. 651-652) 

Quanto à estrutura do trabalho, primeiramente exporemos definições para o gênero e suas condições de 

produção no âmbito dos cursos técnicos do IFRN. Em seguida, apresentaremos as classificações de 

modalização conforme estabelecidas por Bronckart (1999), ilustrando-os com exemplos dos quatro 

relatórios, interpretaremos tais ocorrências, levantaremos quantitativamente a quantidade de ocorrências 

das modalizações nos quatro relatórios e a associaremos às condições de produção do gênero. Por fim, 

teceremos as considerações finais sobre o tema. 

 

Esse trecho constitui o último parágrafo da introdução e faz a apresentação das partes 

temáticas do artigo, com a finalidade de orientar a leitura dos destinatários. O parágrafo inicia 

com um elemento dêitico que faz referência ao próprio trabalho. Em seguida, detalha-se, 

resumidamente, seu plano de texto subsequente. Verificamos esse procedimento tanto em 

introduções quanto em algumas seções metodológicas, ao se exporem os procedimentos de 

análise. 

Em outro tipo de discurso presente nos artigos, a narração, o mundo discursivo criado é 

o do narrar autônomo. Assim, as coordenadas do conteúdo temático são disjuntas às do mundo 

ordinário do agente-produtor e dos agentes leitores, já que fatos são apresentados como futuros 

ou passados, reais, plausíveis ou imaginários em relação a uma origem espaço-temporal 

especificada. Já as instâncias de agentividade (a figura do narrador e os autores citados) 

mobilizadas no texto e sua inscrição espaço-temporal são autônomas em relação aos parâmetros 

físicos da ação de linguagem. Isso significa, no âmbito dos artigos de Ciências Agrárias, que as 

unidades espaço-temporais referem-se à obtenção dos dados e não ao espaço e tempo da 

produção, e os procedimentos podem ter sido realizados pelo narrador ou por terceiros, o que 

remonta à característica do conhecimento científico, especialmente nas ciências ditas “duras”, 

de que os procedimentos metodológicos apresentados devem ter a possibilidade de ser repetidos 

a fim de se atingirem os mesmos resultados; no âmbito dos artigos de Linguística, Letras e 
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Artes, que emissor e receptor, em seu aspecto físico, não estão implicados e explicitados, por 

exemplo, como vozes de personagens que agem no texto. Eis um exemplo de cada área: 

 

Exemplo 41: Excerto de Moreira et al (2016, p. 8-9) 

A coleta da biomassa foi realizada em uma área produtiva de alecrim pimenta (Lippia sidoides), da 

fazenda Agropaulo Agroindustrial, no dia 19 de novembro, no município de Jaguaruana, Ceará, 

localizado na região do semiárido nordestino. 
Na área de cultivo foram coletadas folhas frescas da planta alecrim pimenta (Lippia sidoides) com o 

auxílio de uma tesoura de jardinagem, que logo em seguida, foram expostas em uma tela de sombrite, 

em condição ambiente, durante quatro dias. Após a secagem as folhas foram acondicionadas em sacolas 

plásticas devidamente etiquetadas, e posteriormente encaminhadas para Pau dos Ferros, Rio Grande do 

Norte. 
A extração do óleo essencial foi realizada no laboratório de Química Orgânica do IFRN – Campus Pau 

dos Ferros, fazendo-se o uso do método SOXHLET com metodologia adaptada devido às condições 

laboratoriais em que foi utilizado o equipamento de extrator de óleos e graxas (MARCONI MA 

044/8/50). Neste, foi preparado um sachê com um papel filtro contendo 10g da biomassa, devidamente 
lacrado. Em seguida foi adicionado 50 mL de hexano no frasco extrator, a temperatura de 100ºC, ao 

longo de duas horas. 
Em continuidade, foi levado para o evaporador rotativo (IKA RV 05 Basic), aquecido à temperatura de 

68ºC, no intuito de separar o óleo essencial do solvente (hexano). Após 13 repetições do processo 

obteve-se a quantidade necessária para esta pesquisa. 

 

Exemplo 42: Excerto de Nascimento, Freire e Costa (2017, p. 7) 

Outro dialogismo dentro da obra, está nas narrações de Carlos acerca do dia do casamento  de sua tia 

Maria, esta que parte da casa grande de José Paulino, para viver com seu marido. O  protagonista se 

emociona com a situação de sua tia, já que ela passava de comandante a comandada, em um espaço 

social que era inteiramente dominado pelo homem. 

 

No Exemplo 41 e no conjunto dos artigos de ambas as áreas, fragmentos de narração, 

como tipo de discurso, aparecem articulados por encaixamento ao discurso teórico englobante 

(predominante), na apresentação de procedimentos de obtenção e análise dos dados, em seção 

própria (materiais e métodos) ou em outras, como na introdução. No Exemplo 42 – um trecho 

da seção de resultados de um artigo de Linguística, Letras e Artes –, fatos ficcionais relativos 

ao material de análise (obra literária) são narrados como passados, sem que se impliquem 

diretamente os autores na construção da obra. Linguisticamente, podemos destacar as seguintes 

características da narração nos dois fragmentos: 

• predominância de frases declarativas, afirmativas e negativas; 

• emprego de tempos verbais narrativos, como o presente histórico (“parte”, “viver”, 

“emociona”) em Linguística, Letras e Artes e o pretérito perfeito e imperfeito do indicativo, 

nas formas simples e compostas, em Ciências Agrárias, para marcar a anterioridade do curso 
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dos acontecimentos em relação ao curso da atividade narrativa (“foi realizada”, “foram 

coletadas”, “foram expostas”, “obteve-se” etc.);  

• emprego de organizadores temporais e espaciais para situar o narrar em relação a uma origem 

espaço-temporal: “em uma área produtiva de alecrim pimenta (Lippia sidoides), da fazenda 

Agropaulo Agroindustrial, no dia 19 de novembro, no município de Jaguaruana, Ceará, 

localizado na região do semiárido nordestino”, “na área de cultivo”, “logo em seguida”, 

“após”, “no laboratório de Química Orgânica do IFRN – Campus Pau dos Ferros”, “ao longo 

de duas horas”, “em continuidade”, “dia do casamento de sua tia Maria”; 

• utilização de pronomes e verbos na terceira pessoa, notadamente na voz passiva analítica e 

sintética em Ciências Agrárias, como estratégia de impessoalidade, a fim de evitar a 

implicação do produtor: “a extração do óleo essencial foi realizada no laboratório de 

Química Orgânica do IFRN – Campus Pau dos Ferros, fazendo-se o uso do método 

SOXHLET”, “foi levado para o evaporador rotativo”, “obteve-se a quantidade necessária 

para esta pesquisa”. 

• presença de anáforas pronominais e nominais: “folhas frescas da planta alecrim pimenta” e 

“folhas” para se referir a “biomassa”. 

Assim, temos, nos artigos, o discurso teórico como predominante (principal), a englobar 

segmentos de outros (secundários), principalmente a narração, articulados por encaixamento, o 

que evidencia o destaque, nos textos de ambas as áreas, para o caráter autônomo da construção 

discursiva. Essa peculiaridade denota intenção de marcar certo distanciamento entre os autores 

e os textos quanto ao conteúdo que se veicula, o que significa, em termos epistemológicos, a 

pretensão da ciência de se mostrar objetiva, com poder de generalização e de universalidade, 

porque distanciada de circunstâncias particulares. Apesar de tamanha semelhança, a maior 

variação dos tipos de discurso em Linguística, Letras e Artes, incluindo alguns com certo grau 

de implicação (especialmente o discurso interativo monologado), demonstra que esse 

distanciamento é intencionalmente menor nessa área, haja vista a reivindicação de uma postura 

menos positivista e mais marcadamente intersubjetiva no processo de produção e de 

socialização do conhecimento científico. A utilização dos tipos de discurso nos artigos mostra-

se, dessa maneira, condizente com a função do gênero, seu contexto de circulação e o conteúdo 

temático que veicula. 

Em relação às formas de planificação do conteúdo temático, a mais presente nos artigos 

é a sequência argumentativa, à qual se somam outras (descritiva, explicativa, scripts e 

esquematizações), conferindo aos textos significativa heterogeneidade composicional. 
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Comecemos por exemplificar e interpretar usos e funções da sequência argumentativa em 

artigos de Ciências Agrárias: 

 

Exemplo 43: Excerto de Moreira et al (2016, p. 8) 

A onipresença do ácaro Varroa vem causando sérios danos à apicultura mundial (MONTIEL; PIOLA, 

1976; DE JONG; GONÇALVES; MORSE, 1984), uma vez que ele se aloja no hospedeiro, pode se 

tornar um agente transmissor de vírus (BAKONYI et al., 2002; CHEN et al., 2004; TENTCHEVA et 

al., 2006). […] 

Deste modo, entra-se em divergência com a literatura de Kaiser (2014), a qual justifica que a abelha 

africanizada possui, naturalmente, um comportamento higiênico elevado, procurando eliminar de si e de 

suas companheiras, este tipo de invasor. 
Na tentativa de combater a infestação causada por este parasita, países que apresentam índice de 

infestação alarmante, a exemplo de Portugal, já desenvolveram produtos que auxiliam na queda do 

parasita em abelhas adultas, dentre os quais podemos citar o API LIFE VAR, PERIZIN E APISTAN 

(WIESE, 2005). 
Porém, muitos destes produtos influenciam na qualidade dos produtos apícolas. Uma medida eficaz ao 

problema relatado seria a minimização da utilização de fibras sintéticas nas colônias e o aumento na 

utilização de ácidos orgânicos ou óleos essenciais (WALLNER, 1999). Pois além de ter um grande 

potencial no combate ao varroase, tem um fator importante: não causa prejuízos ambientais nem mesmo 

ao manipulador (ISMAN, 2000). Por conseguinte, mais de 150 óleos essenciais ou seus componentes já 

foram testados para controlar o ácaro Varroa (ARIANA; EBADI; TAHMASEBI, 2002). No entanto, 

existe uma grande carência de estudos sobre a utilização de óleos essenciais de plantas brasileiras no 
combate a esta patologia apícola, principalmente na Caatinga, para qual foram desenvolvidas poucas 

pesquisas sobre o potencial acaricida das plantas deste bioma. 
Dessa forma, a presente pesquisa se propôs estudar o Lippia sidoides […] 
As propriedades químicas do óleo essencial do alecrim pimenta [Lippia sidoides] vêm sendo testadas 

em vários estudos. Costa et al. (2005), ao observar o comportamento biológico de larvas Aedes aegypti 

em decorrência da presença do OE do alecrim pimenta registra a mortalidade de 100% das larvas em 
período de apenas 10 minutos de tratamento. […] 
Nessa perspectiva, o presente estudo visou avaliar por meio de análise in vitro o potencial acaricida do 

óleo essencial do alecrim pimenta (Lippia sidoides) no combate a varroase em abelhas Apis mellifera 

L..  

 

Exemplo 44: Excerto de Machado et al (2016, p. 4) 

Embora ocorresse higienização, foi observado que a pratica não era realizada de forma correta, a iniciar 

pela forma de armazenamento. Analisando a Tabela 1, é perceptível que 33% das escolas mantinham a 

água em caixas d’água plásticas, as quais mantinham contato direto com o solo, e sempre que ocorria o 

abastecimento, não havia o esvaziamento do reservatório para limpeza. Prova disso é que todas as 

coletas advindas desses tipos de reservatórios apresentaram-se positivos para coliformes totais e pelo 

menos 1 valor positivo para Escherichia coli. Vale ressaltar que as águas armazenadas nos reservatórios 

eram usadas para fabricação da merenda escolar e para consumo direto dos alunos. 

Coelho, et al (1998) e Rosenberg (2003) acreditam que os maiores números de microorganismos são 

encontrados em águas armazenadas em recipientes ou embalagens plásticas, devido à característica do 

plástico em permitir a passagem de O2; as substâncias liberadas dos plásticos são também um possível 

contribuinte para o aumento da multiplicação bacteriana na água (Eiroa et al., 1997).   

 

Exemplo 45: Excerto de Souza et al (2017, p. 31) 

As atividades externas das abelhas sem ferrão Frieseomelitta doederleini sucederam-se durante todo o 

dia, para ambos os períodos do ano avaliados e apresentaram variação de acordo com a disponibilidade 
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de recursos florais e pelas atividades de limpeza e termorregulação da colônia. Os principais 

comportamentos de pastejo observados foram para néctar, água e pólen, com maior ocorrência e 

atividade forrageadora pela manhã no período chuvoso e à tarde para o período sem chuvas. Ademais, 

o presente estudo possibilitou o entendimento das atividades de voo da abelha sem ferrão F. doederleini 

em uma área de domínio da Caatinga, no estado do Rio Grande do Norte, semiárido brasileiro, gerando 

informações úteis para trabalhos científicos, ações de manejo e conservação dessas abelhas em 

ambientes naturais e áreas agricultáveis. 

 

No Exemplo 43, pertencente à introdução de um artigo, verificamos as fases de 

apresentação de premissas, que constituem dados a servirem de constatação de partida, e de 

contra-argumentação. Assim, os expositores mencionam dados de pesquisas que, por um lado, 

servem de contextualização e de justificativa do tema, referentes a danos que o ácaro vem 

causando à apicultura mundial e, por outro, de contra-argumento para refutar outras pesquisas. 

Em seguida, fazem menção a uma substância, um óleo essencial, cujas propriedades químicas 

no combate a certas espécies de larvas e microrganismos têm alcançado bons resultados, com 

a vantagem de conter menos fibras sintéticas. Ainda no plano da justificativa do tema, 

evidenciam a necessidade de estudos com óleos essenciais de plantas brasileiras regionais, ao 

mesmo tempo que mostram a pertinência de estudos nesse campo. Somente depois desse 

movimento argumentativo, os autores enunciam o objetivo do seu estudo. No Exemplo 44, 

retirado da seção de resultados e discussão de outro artigo, constatamos a fase de argumentação 

propriamente dita. Nesse caso, os autores apresentam dados estatísticos, informações baseadas 

em observações empíricas, relações causais, exemplos e ideias de autoridades no assunto para 

ancorar as afirmações sobre a contaminação da água. No Exemplo 45, pertencente à conclusão 

de um terceiro artigo, identificamos a fase de conclusão. Nela se retomam, resumidamente, os 

principais resultados do trabalho, que constituem a tese do texto na medida em que buscam 

responder à problematização proposta no objetivo. Em seguida, ainda se avaliam as conquistas 

e a utilidade do trabalho.  

Em Linguística, Letras e Artes, percebemos as mesmas fases da sequência 

argumentativa, mas com algumas peculiaridades quanto às técnicas e recursos utilizados. 

Observemos estes excertos: 

 

Exemplo 46: Excerto de Alves, Santos e Pessoa (2018, p. 18) 

As discussões em torno do ensino de literatura são constantes tanto no meio acadêmico e no âmbito de 

cursos de formação continuada dos profissionais da educação. Porém, é necessário que estas discussões 

sejam validadas com propostas curriculares que levem o texto literário ao seio da sala de aula, que 

apresente ao aluno os vários caminhos pelos quais podemos seguir nas entrelinhas do discurso literário. 

Sabemos que a literatura é um meio de expressão universal pelo qual os homens expressam sentimentos, 

ideias, valores, informações e criam outros mundos através de uma experiência fantástica com o 

imaginário. Por isso, o texto literário é um direito de todos, como bem coloca Antonio Candido (1995), 
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porque nos humaniza em sentido profundo, fazendo nos reconhecer diante do diferente. Porém, quando 

falamos de literatura não estamos priorizando o cânone, há muito tempo privilegiado nos livros didáticos 

e no cotidiano da sala de aula em detrimento de outros gêneros considerados marginais, pois 

consideramos toda produção cultural e artística como literatura e por isso digna de apreciação e estudo. 

 

Exemplo 47: Excerto de Silva, Vidal e Leite (2016b, p. 656) 

As modalizações pragmáticas imprimem um julgamento sobre a responsabilidade de uma instância 

enunciativa (voz) num processo em que é agente. Observemos os excertos a seguir: 

............................................................................................................................. ....................................... 

Os elementos modalizadores, nesses exemplos, remetem às capacidades de observar, dizer e possibilitar. 

No Relatório 2, tais capacidades vêm associadas ao uso da primeira pessoa do singular, o que de certa 

forma reforça a capacidade que o expositor afirma possuir. Sendo assim, nesses e em outros casos, os 

estagiários, na condição de expositores de suas experiências, buscam mostrar que estão capacitados a 

realizar, bem como o fazem, as ações solicitadas em seu ambiente de estágio. 

 

Exemplo 48: Excerto de Silva, Vidal e Leite (2016b, p. 657) 

Verificamos que os quatro tipos de modalização propostos por Bronckart (1999) estão presentes nos 

relatórios, mas predominam as pragmáticas, seguidas das deônticas e das apreciativas. Vimos também 

que esses usos se relacionam com as condições de produção dos relatórios. 

Portanto, apesar de estarmos analisando textos acadêmicos de alunos ainda num momento bastante 

inicial de leitura e de produção nessa esfera de comunicação, os alunos já conseguem dominar 

conhecimentos relativos a usos e regras de funcionamento validadas socialmente para esse tipo de texto. 

 

No Exemplo 46, trecho de uma introdução, os autores apresentam, em ambos os 

parágrafos, premissas amplamente aceitas sobre a literatura e o seu ensino, às quais são 

acrescidas algumas restrições que funcionam como indicação de limitações de certas práticas 

consideradas como de conhecimento geral e bastante aceitas na área, a fim de constituir o ponto 

de partida para a justificativa do tema e a apresentação do objetivo do trabalho. No Exemplo 

47, pertencente a uma seção de resultados e discussão, os autores focalizam a interpretação dos 

dados (relatórios de estágio), argumentando sobre a existência e a função de elementos 

modalizadores e apoiando-se, para tanto, em exemplos (os quais não transcrevemos no excerto). 

No Exemplo 48, parte de uma conclusão, os autores lançam a tese, que procura responder ao 

objetivo do trabalho e, a partir dela, emitem uma opinião de caráter generalizador sobre 

conhecimentos que os alunos teriam adquirido. 

As demais formas de planificação apresentam-se de modo secundário em relação à 

sequência argumentativa. Vejamos um trecho de sequência descritiva, que aparece nos 

resumos, como predominante, e em outras seções, como podemos perceber nos exemplos 

abaixo, de Ciências Agrárias e de Linguística, Letras e Artes, respectivamente: 
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Exemplo 49: Excerto de Silva et al (2017, p. 6) 

A flora da Caatinga é uma fonte insubstituível de recursos para a entomofauna presente neste bioma, 

sendo o mofumbo (Combretum leprosum Mart.) uma das espécies vegetais mais presentes. Este trabalho, 

portanto, teve como objetivo identificar espécies de abelhas que visitam o mofumbo e seus respectivos 
comportamentos de pastejo. O estudo foi realizado em maio de 2016, no município de Alexandria, Rio 

Grande do Norte. Os dados foram coletados no decorrer de oito dias não consecutivos entre os horários 

das 7h10min às 17h20min, nos dez primeiros minutos de cada hora, observando-se a frequência e o tipo 

de recurso floral coletado. Os resultados mostraram que a abelha Apis mellifera foi o único visitante 

floral do C. leprosum, apresentando comportamento forrageiro de néctar ou pólen durante todos os 

horários observados, evidenciando assim que o mofumbo é uma importante espécie fornecedora de 

alimentares para abelhas Apis mellifera no semiárido brasileiro. 

 

Exemplo 50: Excerto de Freire, Costa e Nascimento (2017, p. 4) 

Assim, o consciente de Clarisse, tinha como o propósito seguir seu papel de mãe e de esposa, a qual 

sentia-se triste, mas era sempre amável com seu filho e obediente ao seu marido em qualquer 

circunstância. 

 

No Exemplo 49, temos o que Machado (1996) denomina de sequência descritiva de 

texto. A autora intui que resenhas e resumos são textos que falam de (ou descrevem) outros 

textos, em sua forma e/ou conteúdo, configurando, assim, essa variação que estamos 

considerando aqui. Essa conjetura é testada e confirmada por Trevisani (2009) e Leite, Leite e 

Pereira (2013), na análise de resumos (abstracts) de artigos científicos. Assim, no exemplo que 

apresentamos, a ancoragem é o sintagma “a flora da caatinga” (tema-título), que gera como 

aspectualização o restante da frase. Esse tema-título, no entanto, é abandonado, e na frase 

seguinte aparece outro (“este trabalho”), que serve de nova ancoragem a gerar outra 

aspectualização (“portanto, teve como objetivo identificar espécies de abelhas que visitam o 

mofumbo e seus respectivos comportamentos de pastejo”), em cujo interior desenvolve-se um 

subtema (“espécies de abelhas”), que é aspectualizado (“que visitam o mofumbo”). As duas 

frases seguintes colocam o tema-título em situação (relacionamento) relativamente a seu espaço 

e tempo. Em seguida, ele é reformulado, gerando outro (“os resultados”), que é aspectualizado 

no restante da frase, em cujo interior também há uma avaliação (“o mofumbo é uma importante 

espécie fornecedora de alimentares para abelhas Apis mellifera no semiárido brasileiro”). Nos 

artigos de Ciências Agrárias, as descrições aparecem ainda em outras seções, para caracterizar 

seres (animais ou vegetais) pesquisados ou objetos utilizados nos estudos. No Exemplo 50, de 

uma seção de resultados e discussão, promove-se a descrição de uma personagem da obra 

Menino de engenho. Os autores definem o tema-título “consciente de Clarice”, que serve de 

ancoragem para uma aspectualização (“tinha como o propósito seguir seu papel de mãe e de 

esposa”); sem seguida, esse tema é transformado em subtema, gerando outra ancoragem (“seu 
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papel de mãe e de esposa”), que é aspectualizada no restante da frase e, ao final, posta em 

relacionamento (“em qualquer circunstância”). 

A sequência explicativa também aparece nos artigos de ambas as áreas. Vejamos um 

exemplo de cada área:   

 

Exemplo 51: Excerto de Machado et al (2016, p. 1-2) 

A água é um componente indispensável à vida na Terra, uma vez que atua de diversas formas 

importantes, como estabilizador da temperatura corporal, transportador de nutrientes e produtos de 

degradação, reagente e meio de reação, facilitador do comportamento dinâmico de macromoléculas, 

entre diversas outras funções (Ribeiro; Seravalli, 2007). 

Considerada como solvente universal, a água é um meio que favorece a realização de várias reações e 

auxilia no desenvolvimento de micro-organismos, sejam estes desejáveis ou indesejáveis (Cruz et al., 

2009). Assim, esse recurso é um dos meios mais comuns de transmissão de microorganismos 

patogênicos, que podem causar infecção ou intoxicação. 

............................................................................................................................. ....................................... 

[…] O objetivo desse trabalho foi investigar a qualidade microbiológica da água disponibilizada em 

escolas públicas da zona urbana de Pau dos Ferros – RN. 

 

Exemplo 52: Excerto de Silva, Vidal e Leite (2016a, p. 2563) 

A formação educacional proposta pelo IFRN propõe o desenvolvimento omnilateral dos alunos, ou seja, 

no campo da ciência, da cultura e do mundo do trabalho, o que significa a formação integral do educando 

por meio do aprendizado de diversos saberes teóricos e práticos que permitam sua atuação nas mais 

diversas atividades humanas. 

Um dos momentos catalizadores de congregação de muitos desses aprendizados é a prática profissional, 

que, dentre algumas modalidades possíveis, permite a inserção do aluno no mundo do trabalho e a 

posterior elaboração de um relatório técnico-científico. Essas atividades são normalmente realizadas no 

último ano do curso técnico e requisitos para a conclusão do curso e obtenção do certificado de técnico 

numa dada área. A produção do relatório de estágio é definida pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) 

e instruída a partir do Projeto Político do Curso (PPC), ambos do IFRN. 

 

No Exemplo 51, expõe-se um conceito tido como incontestável: de que a água é 

indispensável à vida na terra, afirmação que é enriquecida com várias razões. No excerto em 

análise, ainda observamos a apresentação do objetivo do trabalho, expediente presente em todos 

os artigos, que podemos considerar como uma problematização a ser objeto de uma 

argumentação cuja função é defender um ponto de vista interpretativo sobre esse aspecto 

problematizado. Esses trechos explicativos funcionam, nesse e no contexto dos demais artigos 

de Ciências Agrárias, como argumentos de autoridade, embasados que são em outras pesquisas, 

explicitadas por meio de referência ao intertexto científico. O Exemplo 52 constitui os dois 

primeiros parágrafos de uma introdução de artigo de Linguística, Letras e Artes, em que os 

autores expõem informações incontestáveis do seu ponto de vista. Nesse caso, a partir da 

constatação inicial de que a instituição de ensino propõe uma formação integral, expõem-se 
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elementos que enriquecem essa informação, explicando como se dá tal formação, especialmente 

no âmbito da prática profissional. 

Os scripts estão presentes com certa frequência nos artigos. Eis um exemplo de cada 

área: 

 

Exemplo 53: Excerto de Machado et al (2016, p. 2-3) 

As amostras foram obtidas nas escolas e hospitais da zona urbana de Pau dos Ferros – RN, com coletas 

realizadas entre novembro de 2015 e maio de 2016. O material foi obtido a partir de diferentes locais de 

armazenamento, entre eles: bebedouros, torneiras e caixas d’água. 

Participaram do estudo 21 escolas, dentre elas 10 estaduais, 5 municipais, 5 creches municipais e 1 

federal, e 2 hospitais. Para cada instituição, foram realizadas coletas de 1 amostra por semana, durante 

3 semanas, totalizando 3 amostras para cada local. Ao final, foram coletadas e analisadas 69 amostras. 

Os materiais eram coletados em recipientes estéreis no volume de 100 mL e em seguida transportados 

até o laboratório de Microbiologia de Alimentos do IFRN, em caixas isotérmicas. Para o recolhimento 

da água, a mão do manipulador do pote de vidro era limpa com álcool e as torneiras, quando de plástico, 

eram desinfetadas com algodão banhado em álcool, e, quando de metal, eram flambadas. Em seguida, 

deixava-se a torneira aberta por cerca de 3 minutos para que fosse eliminada toda a coluna de líquido da 

canalização, e posterior coleta do volume supracitado. 

As amostras foram analisadas a partir do método Colilert, utilizando a metodologia descrita por IDEXX 

(2002). Foi diluído uma ampola do meio de cultivo Colilert no pote contendo 100 mL de cada amostra 

e agitado para que o meio se dissolvesse completamente. Em seguida, o pote de vidro foi incubado a 35º 

C por 24 horas. Em seguida foi analisado o resultado obtido a partir da cor apresentada pela amostra, a 

qual era comparada com a amostra padrão de água estéril e de água contaminada pela presença de 

coliformes totais através da presença da coloração amarelo intenso e da bactéria Escherichia coli através 

de visualização com luz UV. 

 

Exemplo 54: Excerto de Silva, Vidal e Leite (2016a, p. 2565) 

Como critério para coleta dos dados, foram selecionados os relatórios produzidos pelos concluintes do 

ano de 2014. Ao todo, 17 (dezessete) alunos concluintes daquele ano optaram pelo Estágio 

Supervisionado e consequente produção de relatório técnico-científico como modalidade de prática 

profissional. Desses, foi definida uma amostragem de 4 (quatro) relatórios técnico-científicos, 

escolhidos aleatoriamente, a configurarem o corpus da presente pesquisa. Os relatórios foram coletados 

junto à Coordenação de Estágio do campus, onde os relatórios ficam arquivados. […] 

 

No Exemplo 53, percebemos que algumas ações estão dispostas em ordem cronológica, 

para apresentar os procedimentos de constituição e análise dos dados. Esses segmentos possuem 

características da ordem do narrar, como a presença de verbos de ação, no pretérito, além de 

circunstanciais que situam os acontecimentos em outro lugar e tempo e sequenciadores 

temporais (“ao final”, “em seguida”, “posterior”). Não há, entretanto, um processo de tensão 

que forma uma intriga, pois o objetivo consiste apenas em listar acontecimentos que, 

sucedendo-se uns aos outros numa determinada cronologia, formam os procedimentos 

experimentais que estruturam a pesquisa. Nos artigos de Ciências Agrárias, essa forma de 

planificação está presente exclusivamente na seção de materiais e métodos, quando da 



222 

 

apresentação dos procedimentos de obtenção e de análise dos dados No Exemplo 54, fatos são 

apresentados em ordem cronológica, manifestando ação do expositor ou de outrem (essa 

indefinição se dá pala ausência do agente nas construções frasais passivas), em determinadas 

circunstâncias. Em artigos da área de Literatura, os scripts remetem prioritariamente ao relato 

de ações de personagens fictícios de uma obra literária em análise, com vistas a apresentar seu 

enredo e, consequentemente, servir de suporte para as intepretações que estão sendo 

construídas.  

Por fim, a esquematização aparece de modo mais escasso nos artigos das duas áreas. Eis 

dois casos:  

 

Exemplo 55: Excerto de Cavalcante et al (2017, p. 130) 

O método aplicado para cor baseia-se nos diferentes níveis de absorção da luz de diversos comprimentos 

de onda. Foi utilizado o equipamento fotômetro de cor para mel que opera em 560 nm, célula de 1 cm 

e, após o aparelho estar calibrado, foi colocado na cubeta a amostra de mel e realizada a leitura 

(MARCHNI; SODRÉ; MORETI, 2004). 

O método de acidez baseia-se titular a amostra com a solução hidróxido de sódio (NaOH) e anotar o 

volume titulado. Com método nº 962.19 da AOAC (1995). É realizada a análise de pH, que se baseia 

em colocar o eletrodo imerso na solução de mel e água destilada e no visor do aparelho foi lido o valor 

do pH (MARCHNI; SODRÉ; MORETI, 2004). 

O teor cinza baseia-se no método de submeter a amostra de mel à alta temperatura, para que as 

substâncias orgânicas se decomponham em gases, deixando apenas os minerais (AOAC, 1995). 

 

Exemplo 56: Excerto de Alves, Santos e Pessoa (2018, p. 20) 

Para se chegar ao resultados parciais da pesquisa, foram necessários utilizar alguns procedimentos 

metodológicos, conforme listados a seguir: (i) revisão das teóricas acerca da temática, visando um 

conhecimento teórico sobre literatura potiguar e ensino que permitiu caracterizar as experiências leitoras 

dos alunos em relação à produção literária norte-rio-grandense em sala de aula; (ii) elaboração de 

questionários que identificassem as experiências leitoras dos alunos em relação ao conhecimento acerca 

da produção literária potiguar; (iii) aplicação de questionários impressos com todas as turmas de quarto 

anos do Ensino Médio Integrado; (iv) codificação e tabulação dos dados coletados para descrever, 

parcialmente, as experiências dos alunos quanto ao ensino de literatura potiguar; e (v) Realização de 

uma proposta pedagógica para incluir e/ou melhorar o ensino de literatura potiguar nas aulas de língua 

portuguesa e literatura brasileira. 

 

O trecho do Exemplo 55, pertencente à seção de materiais e métodos, contém algumas 

definições sobre diferentes métodos de análise do mel de abelha, a serem aplicados no estudo. 

Verificamos que essas definições são alicerçadas em menções a textos da literatura 

especializada, a fim de lhes conferir autoridade e credibilidade. Assim, no contexto da 

sequência que predomina no artigo (a argumentativa), essas definições funcionam como técnica 

argumentativa, de modo a evidenciar que o estudo adota métodos validados pela literatura 

especializada. O Exemplo 56 é parte de uma seção metodológica, e nele os autores adotam a 
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esquematização do domínio da enumeração, listando uma série de procedimentos de geração e 

de análise de dados. 

Os artigos, como vemos, caracterizam-se por uma grande heterogeneidade de formas de 

planificação, com predominância da sequência argumentativa, que se associa a outras, 

secundárias. Acreditamos, na esteira de Coracini (1991), que a ciência é um fazer persuasivo, 

semiotizado textualmente pela sequência argumentativa, como nos indicam também os 

trabalhos de Ferreira (2015), Hyland (2011) e Silva, Pereira e Bueno (2014), que a identificam 

como predominante em artigos científicos de diferentes áreas do conhecimento, embora o uso 

de outras sequências e formas de planificação demonstre que os autores compreendem a função 

de cada uma no processo de elaboração dos artigos. Assim, o principal objetivo dos artigos 

científicos, conforme nossas análises, é defender um ponto de vista interpretativo (tese) acerca 

de um objeto de estudo do mundo natural ou social, usando, para tanto, argumentos de prova, 

autoridade, exemplos e relações causais, com vistas a convencer os leitores da validade das 

explicações, hipóteses e descobertas que são apresentadas. 

Apesar dessa semelhança, Hyland (2011) aponta que diferentes disciplinas tendem a 

construir argumentações de modo diferente, a partir do que se considera legítimo em cada uma. 

Segundo ele, as ciências naturais e exatas, de base prioritariamente positivista, privilegiam o 

emprego de argumentos baseados em provas advindas de experimentos; as ciências humanas, 

por outro lado, geralmente baseiam-se em interpretações construídas a partir de narrativas e 

estudos de caso; já as ciências sociais mesclariam contribuições desses dois polos. Em nossas 

análises, identificamos diferenças na construção da argumentação entre os artigos das duas 

áreas por nós pesquisadas. Se, por um lado, ambas empregam muito fartamente o argumento 

de autoridade (especialmente na introdução e na revisão de literatura, esta como seção 

autônoma ou não), a fim de marcar filiação a uma tradição e a uma área da ciência, por outro, 

a seção de resultados e discussão dos artigos de Ciências Agrárias utiliza mais as evidências ou 

provas, a partir de dados quantitativos, ao passo que a dos artigos de Linguística, Letras e Artes 

– com exceção de Alves, Santos e Pessoa (2018) – privilegia a exemplificação, para alicerçar 

as interpretações dos materiais de análise. Nesse caso, questões epistemológicas, como métodos 

de abordagem e objetos de estudo, exercem forte influência na planificação sequencial dos 

textos. 

O plano geral é a categoria mais variável entre os artigos de ambas as áreas. Em Ciências 

Agrárias, eles possuem entre 2.998 e 4.615 palavras, numa média de 3.799,4 palavras por artigo. 

A estrutura deles é bastante parecida, conforme verificamos no quadro a seguir, que foi 
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construído tomando como base prescrições socialmente referendadas sobre o gênero (ABNT e 

manuais de metodologia científica) e as próprias características dos textos do corpus: 

 

Quadro 6 – Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais dos artigos científicos de Ciências 

Agrárias 

Elementos 
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Título em português X X X X X 

Título em inglês   X X  

Autoria X X X X X 

Credenciais da autoria X X X X X 

Resumo em português X X X X X 

Palavras-chave em português X X X X X 

Resumo em inglês  X X X X 

Palavras-chave em inglês  X X X X 

Introdução X X X X X 

Materiais e métodos X X X X X 

Resultados e discussão X X X X X 

Conclusão X X X X X 

Agradecimentos X X    

Referências X X X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Com exceção de algumas disparidades em elementos pré-textuais e pós-textuais – como 

título em inglês, resumo em inglês, palavras-chave em inglês (não solicitados em alguns casos) 

e agradecimentos (item indicado como opcional) –, os artigos possuem estrutura bastante 

uniforme, apesar de terem sido publicados por autores diferentes e em suportes diversos (anais 

de eventos, periódicos e e-books). As orientações constantes nas normas de publicação dos 

artigos recomendam a seguinte planificação: título, autor, credenciais da autoria, resumo, 

palavras-chave, introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusão, 

agradecimentos (opcional) e referências. Assim, as convenções desses suportes e as 

representações dos autores convergem para uma mesma estruturação das partes dos artigos, 
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mostrando-nos que, independentemente das condições mais imediatas de produção, os 

membros da área parecem cultivar certa organização prototípica do plano de texto como 

convenção relativamente estabelecida.  

Em Linguística, Letras e Artes, os artigos contêm entre 2.368 e 3.674 palavras, numa 

média de 3.169,4 por artigo. A estrutura deles é variável, como podemos verificar no quadro, 

elaborado com base em prescrições socialmente referendadas para o gênero e nos artigos do 

corpus: 

 

Quadro 7 – Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais dos artigos científicos de 

Linguística, Letras e Artes 

Elementos 
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Título em português X X X X X 

Título em inglês    X  

Autoria X X X X X 

Credenciais da autoria X X X X X 

Resumo em português X X X X  

Palavras-chave em português X X X X  

Resumo em inglês    X  

Palavras-chave em inglês    X  

Introdução X X X X X 

Revisão da literatura/ 

Referencial teórico 
X   X X 

Metodologia X X  X  

Resultados e discussão X X X X X 

Conclusão X X X X X 

Referências X X X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Os artigos apresentam algumas variações entre suas partes. Alguns elementos textuais, 

como revisão da literatura e metodologia, não se fazem presentes como seções em todos os 

artigos. Isso não significa que tais artigos, unicamente pela ausência dessas seções, careçam de 

fundamentação teórica ou metodológica, pois a metodologia pode estar contida na introdução, 

assim como a fundamentação teórica pode estar diluída nos resultados, expediente que é 

comum, segundo Leite e Leite (2014) e Leite, Pereira e Barbosa (2018), em artigos na área de 

Literatura, como é o caso de Freire, Costa e Nascimento (2017) e Nascimento, Costa e Freire 

(2017). No conjunto dos artigos estudados, introdução, resultados e discussão e conclusão são 

os elementos que, independentemente da subárea e dos objetos de estudo, obtêm centralidade, 

dado o estabelecimento de uma seção que lhes dá maior destaque. As normas de publicação dos 

suportes também não fazem referência ao seguimento de um plano de texto para os elementos 

textuais, corroborando a ideia de uma planificação menos rígida da área; elas  normatizam 

apenas alguns itens do pré-texto, como título, autor, credenciais da autoria, resumo e palavras-

chave, que se fazem presentes na maioria dos artigos. 

Fica claro que os artigos das Ciências Agrárias possuem plano de texto mais homogêneo 

entre si. Já os de Linguística, Letras e Artes são mais flexíveis quanto às partes que contêm, 

pois nem todos possuem resumo, seção de referencial teórico ou de metodologia. Não à toa, 

esse elemento é mais focalizado nas normas dos suportes de Ciências Agrárias do que nas de 

Linguística, Letras e Artes. 

Vejamos, agora, como se estruturam algumas seções dos artigos, iniciando pelo 

resumo88: 

 

Exemplo 57: Excerto de Cavalcante et al (2017, p. 128) 

Devido o mel cristalizado não ser um produto tão aceito no mercado consumidor, por aspectos culturais, 

principalmente, a descristalização, pode se apresentar como uma maneira viável de utilização deste mel 

pastoso. O trabalho teve como objetivo analisar as características físico-químicas e sensoriais do mel de 

abelha (Apis melífera L.) cristalizado e descristalizado, do município de Pau dos Ferros-RN. O mel foi 

descristalizado a partir de três métodos: banho-maria, radiação solar e no aparelho microondas, e 

avaliados os parâmetros físico-químicos de cor, umidade, cinzas, pH, acidez, açúcares redutores, 

sacarose, Lund, Lugol e HMF. Na análise sensorial foram utilizadas quatro amostras, nas quais foram 

avaliados os parâmetros: cor, aparência, odor, sabor, textura, aceitação global e intenção de compra. Os 

resultados obtidos na caracterização físico-química mostram que os limites estabelecidos pelas 

legislações são atendidos pela maioria das amostras, e a avaliação sensorial mostrou que as amostras 

apresentaram notas bastante satisfatórias em todos os parâmetros, destacando-se a amostra de mel 

cristalizado, que se apresentou superior às demais amostras no quesito aceitação global. Com os estudos 

sensoriais foi possível verificar que o mel cristalizado, produto que não era tão aceito no mercado, tem 

mudado essa visão e sido mais aceito pelos consumidores. 

 
88 Neste trabalho, estudamos as seguintes seções: resumo em português, introdução, desenvolvimento 

(com seus desdobramentos), conclusão e referências. 
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Exemplo 58: Excerto de Freire, Costa e Nascimento (2017, p. 1) 

O presente artigo visa analisar a obra regionalista Menino de Engenho, de José Lins do Rego, dando 

enfoque às figuras femininas desta. A história é narrada pelo personagem Carlinhos, que se mudara para 

o engenho do avô José Paulino, após sua mãe ter sido assassinada por seu pai e este ser preso. A obra 

alinha-se ao contexto histórico do declínio dos engenhos da cana de açúcar nordestinos e a vida 

decadente no sertão em período da pós-escravidão. Assim, é pertinente analisar na obra de José Lins do 

Rego alguns aspectos que marcaram a época, como: as mulheres e as relações de poderes decorrentes 

do sistema patriarcal. Neste artigo, será aplicado, portanto, uma investigação acerca da mulher em 

Menino de Engenho, a fim de suscitar uma condição de “catarse do ser”. Elas – as mulheres da obra – 

são as protagonistas de seus pensamentos e ações, mesmo imersas em um contexto situacional que as 

oprime, condicionando-as a “erratas” pensantes. 

 

No Exemplo 57, o resumo inicia-se com uma justificativa para o tema. Em seguida, 

anuncia-se o objetivo do trabalho e uma detalhada descrição dos métodos utilizados na pesquisa 

(descristalização e análise sensorial). Logo após, apresentam-se os resultados e, por fim, a 

conclusão. No conjunto dos artigos de Ciências Agrárias, os resumos têm uma mesma 

organização básica: estruturação em objetivo, metodologia, resultados e conclusão e número de 

palavras entre 146 e 249, com exceção de um, com 267. Essa forma de organização coaduna-

se com as prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003) para o gênero, o 

que nos faz inferir que a área atende de modo bastante rigoroso a tais orientações. 

No Exemplo 58, por sua vez, o resumo inicia com o objetivo do trabalho, seguido por 

uma contextualização do material de estudo – a obra literária Menino de engenho – e por uma 

justificativa do tema; explicita também aspectos teórico-metodológicos, como a categoria de 

análise (“catarse do ser”) e o elemento narrativo privilegiado (personagens, notadamente as 

femininas); e finaliza com uma breve apresentação dos resultados. Quando observamos os 

demais resumos de Linguística, Letras e Artes89, percebemos uma organização variável do 

plano geral: em Alves, Santos e Pessoa (2018), verificamos objetivo e resultados, com extensão 

de quase 500 palavras, o que contraria prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(2003) para resumos de artigos científicos; em Nascimento, Freire e Costa (2017), 

contextualização da obra literária em estudo e objetivos do trabalho; em Silva, Vidal e Leite 

(2016a), contextualização do tema, objetivo, metodologia e resultados. Desse modo, as 

prescrições socialmente aceitas para o resumo (como a ABNT) não exercem forte influência 

sobre os autores, cujas práticas, diante da ausência de normatização nas orientações dos eventos 

para os quais foram submetidos, indicam menor rigidez normativa quanto ao plano geral. 

 
89 Silva, Vidal e Leite (2016b) não possui resumo. 
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Observemos, agora, como se constroem as introduções dos artigos de Ciências Agrárias, 

a partir deste exemplo: 

 

Exemplo 59: Excerto de Silva et al (2017, p. 7) 

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e se estende por todos os estados da região 

Nordeste do Brasil e norte de Minas Gerais (IBGE, 2004). É constituída por grande diversidade vegetal 

que, por sua vez, oferece variados recursos aos insetos polinizadores como: pólen, néctar, resina, óleo e 

locais para nidificação, os quais são fundamentais para o pleno desenvolvimento das colônias e dos 

indivíduos (LOIOLA et al., 2012; ZANELLA, 2003; MAIA-SILVA et al., 2012). 

Dentre os polinizadores bióticos das plantas, as abelhas são consideradas os principais (RICKETTS et 

al., 2008), devido principalmente a grande diversidade morfológica entre espécies, hábitos de vida e 

pela necessidade de visitar um grande número de flores diariamente (MICHENER, 2000). É buscando 

atender as necessidades individuais e da colônia que as abelhas se consolidam como agentes primordiais 

na polinização cruzada, fundamental para a perpetuação de espécies vegetais, auxiliando na formação 

de frutos e sementes, bases da alimentação humana e animal (IMPERATRIZ-FONSECA; NUNES-

SILVA, 2010).. 

Das plantas localmente adaptadas ao Bioma Caatinga, o mofumbo (Combretum leprosum) se destaca 

como uma planta característica desse ecossistema e possui diversas propriedades farmacêuticas com 

propriedades anti-hemorrágicas e calmantes, cicatrizante, prevenção de irritações cutâneas, sedativo, 

expectorante, além de agir contra a retenção de placenta (LORENZI; MATOS, 2002; LIRA et al., 2002; 

PIETROVSKI et al., 2006). 

Essa espécie vegetal é caracterizada por ser muito resistente, de crescimento rápido, apresentando 

grande importância como planta apícola, medicinal, forrageira e utilizada em programas de recuperação 

de áreas degradadas, principalmente de matas ciliares e em arborização paisagística, constituindo um 

importante recurso de preservação da Caatinga (MAIA, 2004; MAIA-SILVA et al., 2012; SOUZA, 

2013). 

As perfumadas inflorescências de C. leprosum são frequentemente observadas no período chuvoso, 

possuem as características de serem grandes e compostas por muitas flores pequenas e amareladas, já 

os recursos florais coletados pelas abelhas são principalmente o néctar e o pólen, tendo esta última 

viabilidade média de 97,7% (PAULINO, 2011; MAIA-SILVA et al., 2012; QUIRINO; MACHADO, 

2001; MAIA-SILVA et al., 2015). 

Nessa perspectiva, mesmo com sua vasta ocorrência na Caatinga e sua importância econômica e 

ambiental para a região semiárida brasileira, os conhecimentos a respeito do mofumbo e seus visitantes 

florais são limitados. Nesse sentido, esse trabalho tem por objetivo identificar as abelhas visitantes das 

inflorescências do mofumbo, bem como fazer as observações com relação a horários de maior 

frequência de visitantes na planta, identificação dos recursos coletados e comportamentos de pastejo. 

 

Essa introdução, em sua maior parte, conceitua elementos que são abordados ao longo 

do trabalho, dando-os a conhecer ao leitor. Assim, inicia com afirmações mais generalizantes 

sobre a Caatinga, com sua diversidade de espécies vegetais e de insetos polinizadores. Em 

seguida, destaca as abelhas como os principais insetos polinizadores, além de apresentar e 

descrever a espécie vegetal mofumbo, que será objeto de observação. Esse movimento de 

apresentação desses elementos segue um percurso que vai do geral (Caatinga, sua flora e insetos 

polinizadores) para o particular (mofumbo e abelhas), para estabelecer o objeto de estudo e 

relacioná-lo a pesquisas anteriores que são mencionadas. Nesse sentido, a menção a essas 

pesquisas e conceitos funcionam como base teórica do artigo. A partir disso, os autores 
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apresentam uma breve justificativa para o trabalho, destacando lacunas no campo do saber, as 

quais eles pretendem preencher. Por fim, anunciam os objetivos da investigação. 

Os demais artigos, com algumas poucas variações, contêm esses mesmos elementos. 

Todos iniciam com generalizações sobre o tema, seja contextualizando-o, seja conceituando-o, 

a fim de situar o leitor. Nessa perspectiva, funcionam também como espécie de estado da arte 

e/ou referencial teórico – e, no caso de Cavalcante et al (2016), também metodológico –, pela 

menção à literatura especializada, a fim de mostrar que o trabalho se situa numa tradição e, de 

alguma forma, dá continuidade a ela e/ou a refuta – a refutação aparece apenas em Moreira et 

al (2016). Também contêm justificativa, que busca apresentar a relevância do trabalho, tanto 

do ponto de vista de uma eventual lacuna na literatura especializada quanto da aplicabilidade 

prática, para o aperfeiçoamento da atividade produtiva. Nesse ponto, chamamos atenção para 

Souza et al (2017), que faz uma contextualização inicial, passa à justificativa, depois retorna à 

contextualização dos mesmos elementos e volta a justificá-los, tornando o plano de texto 

circular e comprometendo a progressão das ideias. Sem exceção, as introduções finalizam com 

a exposição do(s) objetivo(s) do trabalho.  

Em Linguística, Letras e Artes, as introduções mantêm o padrão de fluidez no plano 

geral identificado nos resumos. Eis um exemplo: 

 

Exemplo 60: Excerto de Nascimento, Freire e Costa (2017, p. 1-2) 

Menino de Engenho é um romance moderno publicado no século XX, que enaltece a realidade e retrata 

de forma singular um Nordeste em que as desigualdades estão bem expostas.  Levando-se em conta o 

século em que a obra foi publicada, a estética em Menino de Engenho perpassa valores e ideais acerca 

do modelo ideal feminino. Frágil, dominada e submissa são características atribuídas constantemente à 

figura feminina. No entanto, apesar de subjugadas, as mulheres não ocupam uma posição de 

esquecimento, pois possuem voz, de maneira a atuar, algumas vezes, como protagonistas. 
As mulheres da obra são aquelas que estão sobre imposições e regras do patriarcalismo, mas apesar 

disso agem de maneira forte e cumprem feitos que para os homens eram impossíveis de serem realizados 

pelo sexo oposto. Tia Maria, Sinhazinha, Zefa Cajá e Clarisse são algumas das que exercem grande 

influência sobre a sociedade patriarcal e ainda protagonizam na história. Em Menino de Engenho, as 

personagens femininas são sinônimo de força. 
Além disso, é importante destacar que as mulheres da obra mencionada são autênticas “antiheroínas”, 

isto é, são caracterizadas por serem vulneráveis à uma sociedade feita para homens, mas que, dentro 

desta, conseguem enfrentar e superar dramas do cotidiano. Na criação artística supracitada temos 

personagens femininas que atribuem a si mesmas certas propriedades, como melancolia, solidão e 

preguiça; ou seja, as mulheres fogem do ideal feminino para tornarem-se personagens reconhecidas no 

contexto em que são inseridas. 
Logo, o objetivo do presente artigo é trabalhar com a mulher projetada, no âmbito da criação literária, 

por Lins do Rêgo, de maneira a dar enfoque à voz feminina. Apesar da presença do machismo que tenta 

calar as vozes femininas em Menino de Engenho, o processo de dialogismo é um fator que permite com 

que as mulheres intervenham significativamente no enredo, de forma a estimular a relação de 

dependência entre ambos os sexos. Os discursos dos personagens serão artifícios fundamentais para a 

análise da obra. 
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Nesse sentido, este trabalho não se resume apenas a análise do contexto histórico ao qual a obra foi 

inserida, mas estende-se até o ato de salientar o potencial das vozes femininas que manifestam a presença 

das mulheres. Com a ideia supracitada, detemos deste estudo textos teóricos “já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registrados” (SEVERINO, 2007, p. 122) que ratificaram a análise, além 

de complementarem conhecimentos acerca da narrativa de José Lins do Rego. A metodologia 

empregada nesta investigação incluiu como abordagem a leitura minuciosa e atenta que permitiu uma 

melhor compreensão do romance Menino de Engenho. 

 

Nesse exemplo, os autores começam tecendo generalizações sobre o tema: a obra, seu 

contexto histórico, as personagens femininas e sua forma de atuação no enredo. Feita essa 

contextualização, apresenta-se o objetivo do trabalho e se reforça, mais uma vez, a atuação das 

personagens femininas na referida obra. No último parágrafo da introdução, anuncia-se a 

categoria de análise (personagens femininas e suas vozes), fala-se vagamente de uma tradição 

teórica que será seguida, sem mencioná-la, e indica-se como procedimento metodológico a 

leitura da obra.  

As demais introduções apresentam planos de textos singulares entre si: a de Alves, 

Santos e Pessoa (2018) organiza-se em contextualização do tema, justificativa, 

problematização, objetivo, contribuições práticas e preenchimento de uma lacuna; a de Freire, 

Costa e Nascimento (2017), em objetivo, metodologia, contextualização histórica da obra 

literária em análise, conceitos teóricos, tema do artigo e organização subsequente; a de Silva, 

Vidal e Leite (2016a), em contextualização do tema, objetivo do trabalho, justificativa, 

metodologia e base teórica; e a de Silva, Vidal e Leite (2016b), em contextualização do tema, 

justificativa, objetivo, base teórico-metodológica e organização estrutural do artigo. 

Enquanto nos artigos de Ciências Agrárias o referencial teórico aparece invariavelmente 

integrado à introdução, em Linguística, Letras e Artes existe uma seção autônoma com essa 

finalidade em três artigos90. Observemos este exemplo: 

 

Exemplo 61: Excerto de Alves, Santos e Pessoa (2018, p. 19) 

É de conhecimento que a literatura brasileira tenha surgido desde do Quinhentismo, ou seja, no começo 

da colonização e com a vinda da literatura jesuíta, onde se destaca Padre José de Anchieta com poemas, 

cartas e celebrações, dando início assim também a literatura da informação. 

O referencial teórico que utilizamos para a efetuação do projeto Literatura e ensino: a memória potiguar 

na sala de aula, teve como base nos estudos do ensino de literatura (BORDONI e AGUIAR, 1988); 

(CANDIDO, 2004) e da estética da recepção (JAUSS, 1979; ZILBERMAN, 2004) e da pesquisa em 

literatura (PINHEIRO, 2003), que tem abordagem do ensino de literatura, bem como os discursos 

literários pelos leitores do ensino médio. Além disso, tivemos a parte teórico-metodológico sobre 

pesquisa em literatura com Pinheiro (2004), uma vez que este vem abordar como fazer pesquisa na área.  

 
90 Num dos artigos – Silva, Vidal e Leite (2016b) –, parte do referencial teórico vem em seção autônoma, 

parte diluída na seção de resultados e discussão. 
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Para tratarmos teoricamente sobre literatura potiguar, buscamos os estudos de (ARAÚJO, 2008), que 

fala dos autores e do período que se consolida como movimento literário no Rio Grande do Norte […] 

 

Nesse excerto, os autores, no primeiro parágrafo, fazem generalizações sobre o 

surgimento da literatura brasileira; em seguida, explicitam seu pertencimento a uma área do 

conhecimento mediante o estabelecimento de um estado da arte referente a vários conceitos e 

temas de estudo. É necessário ressalvar, porém, que o conteúdo temático desenvolvido no 

primeiro parágrafo não possui relação com o do segundo nem mesmo com o do artigo em geral, 

que busca refletir sobre o ensino de literatura potiguar e não sobre a literatura brasileira e seu 

surgimento. Esse primeiro parágrafo, ao que parece, busca somente cumprir uma função 

“protocolar” de iniciar o referencial teórico fazendo generalizações sobre o tema. Ademais, “os 

discursos literários pelos leitores do ensino médio” não constituem referencial teórico, mas 

dados a serem analisados no artigo. 

No conjunto dos artigos, as revisões de literatura buscam, introdutoriamente, fazer 

generalizações sobre o tema e, a seguir, referir-se a pesquisas prévias da área de conhecimento, 

como forma de reconhecer uma tradição e de marcar pertencimento a ela. Desse modo, o 

principal objetivo dessa seção é mencionar pesquisas prévias que possam respaldar o trabalho, 

funcionando, assim, como argumentos de autoridade, a servirem basicamente a dois propósitos, 

conforme Motta-Roth e Hendges (2010): indicar que os autores conhecem conceitos e teorias 

da comunidade de prática na qual estão interagindo e que o trabalho se fundamenta em estudos 

prévios, aos quais cabe dar crédito. 

A seção de metodologia (ou materiais e métodos) dos artigos de Ciências Agrárias 

possui organização do plano geral também bastante semelhante. Observemos duas, a título de 

exemplificação: 

 

Exemplo 62: Excerto de Souza et al (2017, p. 26-27) 

Área de estudo 

O trabalho foi realizado na zona rural do município de Marcelino Vieira (6°17′38″Se38°10′4″W), Rio 

Grande do Norte.  O clima característico do local é o semiárido (Bsh), apresentando temperaturas médias 

históricas de 28 ºC, umidade relativa do ar em torno de 66% e volume de chuvas anual de 

aproximadamente 700 mm, irregularmente distribuídos, com período chuvoso concentrado entre os 

meses de fevereiro a maio. A vegetação é a caatinga hiperxerófila, caracterizada pela presença de 

arbustos espinhosos, abundância de cactáceas e plantas de porte baixo (BELTRÃO et al., 2005; IDEMA, 

2008; IBGE, 2017). 

Coleta dos dados 

As observações foram realizadas durante cinco dias não consecutivos, na estação chuvosa (março e abril 

de 2016) e na estação seca (setembro de 2016). Foi utilizado um ninho natural da abelha sem ferrão 

Frieseomelitta doederleini, nidificado em árvore de jucazeiro (Caesalpinia ferrea). As coletas de dados 

foram realizadas através de observações feitas próximo à entrada da colônia, durante 10 minutos de cada 
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hora, entre 07h20 e 16h30. Em cada horário de observação foi contabilizado o número de abelhas 

operárias que entraram na colônia com carga visível (pólen ou resina) e não visível (néctar ou água) e 

as que saíram da colônia removendo algum material (lixo) ou sem carga 

Análise dos dados 

Os dados coletados referentes a cada um dos comportamentos observados nos dois períodos do ano 

foram analisados com auxílio do software Microsoft Excel 15.0 (Office 2013), para obtenção de médias 

e desvios padrão. Para testar a hipótese de diferença entre o número de observações de determinado 

comportamento entre os períodos chuvoso e seco, foi utilizado o teste de Mann-Whitney, com nível de 

significância de 5% (ZAR, 1999). 

 

Exemplo 63: Excerto de Machado et al (2016, p. 2-3) 

As amostras foram obtidas nas escolas e hospitais da zona urbana de Pau dos Ferros – RN, com coletas 

realizadas entre novembro de 2015 e maio de 2016. O material foi obtido a partir de diferentes locais de 

armazenamento, entre eles: bebedouros, torneiras e caixas d’água. 

Participaram do estudo 21 escolas, dentre elas 10 estaduais, 5 municipais, 5 creches municipais e 1 

federal, e 2 hospitais. Para cada instituição, foram realizadas coletas de 1 amostra por semana, durante 

3 semanas, totalizando 3 amostras para cada local. Ao final, foram coletadas e analisadas 69 amostras. 

Os materiais eram coletados em recipientes estéreis no volume de 100 mL e em seguida transportados 

até o laboratório de Microbiologia de Alimentos do IFRN, em caixas isotérmicas. 

Para o recolhimento da água, a mão do manipulador do pote de vidro era limpa com álcool e as torneiras, 

quando de plástico, eram desinfetadas com algodão banhado em álcool, e, quando de metal, eram 

flambadas. Em seguida, deixava-se a torneira aberta por cerca de 3 minutos para que fosse eliminada 

toda a coluna de líquido da canalização, e posterior coleta do volume supracitado. 

As amostras foram analisadas a partir do método Colilert, utilizando a metodologia descrita por IDEXX 

(2002). Foi diluído uma ampola do meio de cultivo Colilert no pote contendo 100 mL de cada amostra 

e agitado para que o meio se dissolvesse completamente. Em seguida, o pote de vidro foi incubado a 35º 

C por 24 horas. Em seguida foi analisado o resultado obtido a partir da cor apresentada pela amostra, a 

qual era comparada com a amostra padrão de água estéril e de água contaminada pela presença de 

coliformes totais através da presença da coloração amarelo intenso e da bactéria Escherichia coli através 

de visualização com luz UV. 

 

No Exemplo 62, percebemos que se trata de uma pesquisa de campo, cuja seção 

metodológica é dividida em três subtópicos: “área de estudo”, “coleta dos dados” e “análise dos 

dados”, que correspondem, respectivamente, à descrição do campo (local) em que se deu a 

pesquisa, ao relato dos procedimentos de realização da pesquisa de campo (com detalhamentos 

sobre espaço, data, horário, materiais e técnicas para construção da amostragem) e à exposição 

dos instrumentais e procedimentos analíticos (estatísticos) de abordagem dos dados – 

recorrendo a métodos utilizados em estudos anteriores –, variáveis e até mesmo previsão de 

resultados. No Exemplo 63, trata-se de uma pesquisa experimental, cuja seção metodológica se 

inicia com a descrição do lugar e das datas em que as amostras foram obtidas, dos critérios para 

definição da amostragem e das características do material colhido. Em seguida, passa-se ao 

relato detalhado dos passos adotados para a obtenção do material no local de pesquisa. Depois, 

já no contexto do laboratório, relatam-se os procedimentos de análise, mencionando-se métodos 

empregados em estudos prévios e variáveis consideradas no artigo.  
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Nos demais artigos, as seções de metodologia seguem padrão semelhante (apresentação 

do local da pesquisa e da amostra, dos procedimentos de constituição e de análise dos dados), 

inclusive com divisão em subtópicos. Destaca-se, na elaboração dessa seção nos artigos, a 

referência a métodos de pesquisas experimentais e de campo com abordagem quantitativa. 

Em Linguística, Letras e Artes, as seções de metodologia estão presentes em três artigos. 

Observemos um deles: 

 

Exemplo 64: Excerto de Freire, Costa e Nascimento (2017, p. 2) 

A metodologia utilizada nesta pesquisa, compõem-se inicialmente da leitura do livro Menino de 

Engenho, de José Lins do Rego, seguido de análises de textos científicos alusivos a problemática 

proposta pelo trabalho. Além disto, foram efetuadas, discussões de grupos relacionado a obra e às 

publicações sugeridas em torno da temática, objetivando uma ampla discussão para melhor compreensão 

dos assuntos vistos em leitura. 

 

Trata-se, aqui, da seção metodológica de artigo na área de Literatura, em que se 

apresentam procedimentos de pesquisa, como leitura e discussão da obra em estudo e de textos 

da literatura especializada. Não se fala, entretanto, de procedimentos nem de categorias de 

análise. Nas seções metodológicas dos demais artigos, das quais já escolhemos trechos para 

exemplificação de outras categorias, observamos a apresentação do processo de constituição do 

corpus, assim como de métodos, procedimentos de geração e de análise dos dados. Quando não 

aparecem em seção específica, apontamentos sobre a metodologia do trabalho vêm integrados 

à introdução, como observamos no Exemplo 60. 

A seção seguinte, de resultados e discussão, é a mais longa em todos os artigos na área 

de Ciências Agrárias. Vejamos este exemplo: 

 

Exemplo 65: Excerto de Souza et al (2017, p. 29-30) 

Na estação chuvosa, foi observado que, após o pico de movimentação (11h00), houve redução nas 

atividades externas de voo, com exceção da atividade remoção de lixo, que apresentou um aumento 

gradativo até o final da tarde (16h30) (Tabela 3). A diminuição das atividades externas e o aumento da 

atividade de remoção de lixo pelas abelhas F. doederleini podem estar associados ao aumento da 

temperatura no período vespertino, diminuindo atividades externas e induzindo comportamentos de 

arrefecimento da colônia (MICHENER, 2000). 
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No Exemplo 65, os autores apresentam o resultado na forma de uma declaração, que é 

provada pela referência aos dados de uma tabela, exibida logo abaixo. A tabela, como elemento 

estatístico, funciona como principal evidência da descoberta e, consequentemente, como 

argumento de prova para interpretar o fenômeno. Antes da exibição da tabela, os autores 

também citam outro estudo com resultados semelhantes, comparando a descoberta com a 

literatura especializada, a fim de explicar o resultado anunciado. Esse recurso pode ser 

entendido, ao mesmo tempo, como argumento pragmático, indicando a provável causa do 

fenômeno, e de autoridade, sustentando e validando a descoberta para os membros da 

comunidade de prática. Em outros artigos, a explicação e/ou a comparação somente é/são 

feita(s) depois da apresentação do elemento paralinguístico. 

Declarar os resultados, comprová-los com um elemento paralinguístico (tabela ou 

gráfico), eventualmente explicá-lo e compará-lo com a literatura especializada (não 

necessariamente nessa ordem) é o expediente utilizado em todos os artigos das Ciências 

Agrárias que analisamos. Dada a abordagem quantitativa que delineiam na seção metodológica, 

é bastante significativa a presença de elementos paralinguísticos – entre dois e quatro em cada 

artigo –, justamente para efetuar a representação estatística dos dados. Santos (2018) chegou a 

conclusões idênticas analisando o uso de imagens (recursos não verbais) em artigos científicos 

da área de Agronomia: são tabelas e figuras, em média quatro por artigo, que constam 

prioritariamente na seção de resultados e discussão para apresentar dados numéricos. Desse 

modo, esses recursos não verbais são muito importantes para a planificação do conteúdo 

temático dos artigos dessa área, em especial na seção de resultados e discussão. 

A seção de resultados e discussão também está presente em todos os artigos de 

Linguística, Letras e Artes. A função dela é analisar os dados, como vemos no exemplo abaixo: 
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Exemplo 66: Excerto de Nascimento, Freire e Costa (2017, p. 5-6) 

Podemos então afirmar que o narrador jamais será completamente imparcial, muito pelo contrário; pois 

na verdade será ele, o principal influenciado por opiniões e estereótipos da sociedade patriarcal. No 

entanto, apesar de o protagonista explícito na obra ser homem, é notável que o sentido de suas ações e 

de suas próprias reflexões se encontra nas personagens femininas (BUHLER, 2005). As mulheres, 

desde senhoras a escravas, detêm o poder de controlar e persuadir ações específicas dos homens. É o 

caso, por exemplo, de Zefa Cajá, mulata que introduz Carlinhos na vida sexual. 
Mas eu ficava por perto, conversando com ela, olhando para a mulata com 

vontade mesmo de fazer coisa ruim. Ficou comigo uma porção de vezes. 

Levava as coisas do engenho para ela – pedaço de carne, queijo roubado do 

armário; dava-lhe o dinheiro que o meu avô deixava por cima das mesas. Ela 

me acariciava com uma voracidade animal de amor: dizia que eu tinha gosto 

de leite na boca e me queria comer como uma fruta dessa vez. Andava magro. 

“Este menino está com vício”. Era mesmo um vício visguento aquele dos 

afagos de Zefa Cajá. Saía do café para a casa dela, ia depois do almoço e 

depois do jantar. (REGO, 2001, p. 142 – 143) 
No trecho acima é necessário que analisemos, primeiramente, a condição social de Zefa Cajá. A mulata 

é pobre. É ela que oferece sexo à Carlinhos em troca de mantimentos do engenho de seu avô – José 

Paulino. Por conta dessa carência financeira, é notável que o protagonista se sente na liberdade de 

buscá-la no momento em que tiver vontade. “O estigma de ser mulher, [...] num mundo  tão 

hierarquizado, arraigado nas relações escravistas de posse, serve bem aos prazeres brutais dos seus 

donos”. (BUHLER, 2005, p. 110). 

 

No Exemplo 66, os autores apresentam afirmações fundamentadas num teórico e as 

relacionam ao corpus em estudo, por meio de um trecho da obra literária. Logo depois, esse 

trecho é interpretado e comparado à literatura especializada, por meio de uma citação. Esse 

exemplo também ilustra um caso em que o referencial teórico vem diluído na análise e invocado 

quando necessário para se interpretarem os dados, o que é bastante comum em artigos na área 

de Literatura, conforme Leite, Pereira e Barbosa (2018). 

No conjunto dos artigos, a seção de resultados e discussão tem uma organização 

relativamente similar: declaração dos resultados, exemplificação, explicação do exemplo e, 

eventualmente, comparação com a literatura especializada e conclusão. Em dois artigos, o plano 

geral dos resultados e discussão contém gráficos ou tabelas, que cumprem a função de declarar 

os resultados. Isso mostra que dados quantitativos podem subsidiar e até alicerçar 

completamente, como é o caso de Alves, Santos e Pessoa (2018)91, estudos na área. 

A conclusão é a seção que encerra todos os artigos de ambas as áreas. Comecemos pela 

análise de um exemplar de Ciências Agrárias: 

 

 

 
91 Nesse artigo, todos os resultados são demonstrados através de representações quantitativas (como 

gráficos e tabelas), obtidas, segundo os próprios autores, por meio da aplicação de um questionário. 

No trabalho, analisam-se respostas a questões de múltipla escolha. 
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Exemplo 67: Excerto de Machado et al (2016, p. 5) 

Os resultados obtidos demonstraram que a água disponibilizada pela maior parte das escolas e hospitais 

estão com padrões microbiológicos inadequados para o consumo. A partir disso, deduz-se que a higiene 

feita nos reservatórios e o teor de cloro estão sendo inadequados, não possibilitando a eliminação dos 

patógenos estudados. Assim, torna-se necessária maior atenção na limpeza e armazenamento da mesma, 

a fim de minimizar a contaminação e garantir a qualidade da água que chega aos alunos e pacientes de 

tais instituições. 

 

Nesse exemplo, os autores sintetizam os resultados alcançados com o estudo, no intuito 

de responder ao objetivo proposto, que era “[…] investigar a qualidade microbiológica da água 

disponibilizada em escolas públicas da zona urbana de Pau dos Ferros – RN” (MACHADO et 

al, 2016, p. 1). A partir da descoberta, fazem uma generalização (dedução) e recomendações, 

na forma de sugestões para dirimir o problema encontrado. 

No conjunto dos artigos de Ciências Agrárias, as conclusões são seções curtas (um a 

três parágrafos), que, invariavelmente, resumem os principais resultados, algumas vezes 

tecendo generalizações, fazendo deduções ou comparando-os com a legislação vigente. Quatro 

deles também avaliam positivamente os resultados sob alguma(s) perspectiva(s): aplicações 

práticas, recomendações, implicações teóricas e contribuições para estudos futuros.  

Na área de Linguística, Letras e Artes, todos os artigos também possuem conclusão, em 

seções geralmente breves, com uma organização parecida entre si: 

 

Exemplo 68: Excerto de Alves, Santos e Pessoa (2018, p. 24-25) 

O desenvolvimento do projeto e os resultados parciais alcançados são relevantes para termos uma visão 

geral se a Literatura Potiguar é abordada nas aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira nos 

quartos dos cursos Técnicos do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, no Campus Pau dos Ferros. 

De acordo com os resultados parciais, o projeto ainda oportunizará a elaboração de metodologias de 

encontro e leitura sobre obras da literatura norte-rio-grandense. Desse modo, as metodologias criadas 

serão relevantes para que os discentes tenham, de fato, um encontro propício com a memória literária 

potiguar e compreendam que a literatura de nosso estado não está isolada dos aspectos teóricos e 

criacionistas em relação à Literatura Brasileira. 

Com os dados obtidos, constatou-se a necessidade de uma intervenção, sendo assim estão sendo 

desenvolvidos um App de quiz e um site com conteúdo relativo à Literatura Potiguar. Este será 

hospedado no Portal do IFRN/Campus Pau dos Ferros, em que os alunos terão um conteúdo relevante e 

um resumo dos principais autores, obras e textos de autores potiguares. Além disso, o presente projeto 

será subsídio para outros projetos de pesquisa que venham a ser desenvolvidos no meio acadêmico e no 

Campus Pau dos Ferros. 

 

No Exemplo 68, a conclusão destaca, inicialmente, as contribuições (já consolidadas e 

vindouras) do trabalho para a área e o tema abordado. Além disso, retoma um resultado que se 

considera importante (“a necessidade de uma intervenção”) e aponta implementações práticas 

(ações), em função desse diagnóstico. Por fim, faz projeções para pesquisas futuras, sem 
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maiores detalhes sobre sua natureza. Nos demais artigos, as seções de conclusão retomam 

resumidamente alguns resultados, eventualmente os comparam com a literatura especializada, 

ressaltam a importância deles e lançam perspectivas para estudos futuros. 

Em relação às referências, também observamos diferenças entre as duas áreas. Em 

Ciências Agrárias, elas são abundantes nos artigos, variando entre19 e 51, média de 31,4 títulos 

por artigo. Quanto aos gêneros referenciados, são basicamente os mesmos que verificamos no 

capítulo anterior, no estudo dos relatórios e outros textos de execução das pesquisas: ensaio 

individual monográfico em livro, manual técnico, projeto, artigo científico, dissertação, tese, 

texto informativo, lei/norma, notícia, resumo científico e mapa. Predomina, porém, o artigo 

científico, gênero também privilegiado nas demais práticas de leitura e de escrita acadêmica 

das Ciências Agrárias aqui investigadas. É importante salientarmos ainda que os periódicos, 

suporte de dois artigos, exigiam certa porcentagem de artigos no total de referências. Desse 

modo, a área tem nesse gênero sua principal fonte de construção, socialização e legitimação do 

conhecimento científico. Já as referências dos artigos de Linguística, Letras e Artes são menos 

numerosas, variando entre 4 e 15, média de 8,2 títulos por artigo. Em relação aos gêneros, 

encontramos os seguintes: ensaio monográfico individual em livro, dissertação, artigo 

científico, projeto de curso, antologia, diretriz curricular, texto informativo, norma, além de 

romance como material de análise. É interessante notarmos que o ensaio monográfico 

individual em livro se destaca como o gênero mais presente nas referências, o que vai ao 

encontro das práticas de leitura descritas por alunos participantes e orientadores da área no 

capítulo anterior, ao passo que o artigo científico aparece citado em apenas um dos trabalhos. 

Vemos, portanto, que o plano geral se apresenta como a categoria da infraestrutura 

textual mais discrepante entre as duas áreas. Os artigos das Ciências Agrárias possuem plano 

de texto mais homogêneo entre si (resumo, introdução, materiais e métodos, resultados e 

discussão, conclusão e referências), além da grande presença de elementos paralinguísticos 

(figuras, gráficos e tabelas) como recursos de planificação do conteúdo temático, corroborando 

nossa intuição de que a área segue rígidas convenções genéricas. Já os de Linguística, Letras e 

Artes são mais flexíveis quanto às partes que contêm, pois nem todos possuem resumo, seção 

de referencial teórico ou de metodologia. Ademais, algumas seções possuem organização 

também variável, como o resumo, a introdução (que, por vezes, contém as informações 

metodológicas do trabalho) e os resultados e discussão (que chegam a englobar, em alguns 

casos, a revisão de literatura). Essas peculiaridades significam que a área de Linguística, Letras 

e Artes é menos rígida quanto à organização do conteúdo temático dos artigos, variação que 
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parece dever-se ao objeto de estudo e mesmo a aspectos culturais da subárea (Linguística ou 

Literatura) a que pertencem.  

Esses dados vão ao encontro do estudo de Swales (2004) sobre a organização de artigos 

científicos de diferentes áreas do conhecimento. Ele chega à conclusão de que, enquanto os 

artigos das ciências ditas “duras” (naturais e exatas, por exemplo) adotam uma estruturação 

mais rígida e homogênea de suas partes, como acontece nos artigos de Ciências Agrárias que 

investigamos, os das humanidades (como Linguística, Letras e Artes) possuem estrutura mais 

variável e ensaística, o que também é confirmado em nossas análises. Trata-se, portanto, de 

valores e tradições de diferentes comunidades disciplinares que se refletem nas suas práticas 

letradas acadêmicas. 

 

7.3 Os mecanismos de textualização 

 

Já nos referimos brevemente aos mecanismos de textualização (coesão nominal e 

conexão) quando caracterizamos as formas de planificação textual e, especialmente, os tipos de 

discurso, visto que o uso de certas marcas de textualização é prototípico desses componentes 

da infraestrutura textual. Na exposição que fazemos aqui, continuamos a estabelecer tal relação. 

Quanto à coesão nominal, reiteramos que ela se constrói nos artigos na forma de 

anáforas nominais e pronominais. Observemos dois exemplos: 

 

Exemplo 69: Excerto de Silva et al (2017, p. 7-8) 

As abelhas visitantes do mofumbo durante todo o período experimental foram exclusivamente da 

espécie Apis mellifera, que visitaram as flores durante todos os horários observados, totalizando 1.257 

indivíduos forrageando nas inflorescências. A análise estatística das frequências médias das visitas de 

Apis mellifera nas flores do mofumbo evidenciou diferença significativa (p<0,05) entre os horários de 

observação ao longo do dia (Tabela 1). 
.................................................................................................................................................................... 
A frequência quase constante de visitação da Apis mellifera durante todo o processo de experimentação 
corrobora com as observações feitas por Quirino e Machado (2001) em um estudo sobre a biologia da 

polinização de três espécies pertencentes a família Combretaceae, ao qual a frequência de visitas da Apis 

no C. leprosum foi de 50%, sendo considerada o visitante mais frequente em todo o procedimento 

experimental. 

 

Exemplo 70: Excerto de Alves, Santos e Pessoa (2018, p. 23) 

Ao examinar o gráfico acima, é notório perceber que a maioria dos alunos tem o maior contato com a 

literatura potiguar por meio de livros didáticos (56%), ou seja, podemos perceber que de certa forma a 

mesma está mais próxima dos alunos do IFRN por meio dos livros, mesmo que sejam poucos. É notório 

perceber que muitos dos alunos tiveram contato com a literatura de outras formas (38%), outros por 

meio de mine cursos (3%) e oficinas (3%) presentes na escola. 
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O Exemplo 69, pertencente à seção de resultados e discussão de um artigo de Ciências 

Agrárias, inicia com a introdução da unidade-fonte “as abelhas visitantes”, retomada pela 

expressão “espécie Apis melífera”, que se torna a unidade-fonte da principal cadeia anafórica 

do trecho: “que”, “indivíduos”, “Apis mellifera” e uma elipse. Há ainda outras cadeias 

anafóricas no fragmento, como “mofumbo”, retomado por “flores”, “flores do mofumbo”, “C. 

leprosum”. No trecho, percebemos também um problema de textualização no emprego da 

expressão “ao qual” como elemento anafórico. Nesse caso, a expressão parece retomar “o 

mofumbo” (C. leprosum), relacionando-o a “três espécies pertencentes a familia 

Combretaceae”, mas, além da inadequação de concordância, o termo referido é retomado na 

mesma oração, com a mesma função sintática, ocasionando, assim, uma dupla referenciação. 

No Exemplo 70, da área de Linguística, Letras e Artes, percebemos algumas cadeias anafóricas: 

a unidade-fonte “a maioria dos alunos” é retomada pelas expressões “os alunos”, “muitos dos 

alunos” e “outros”; a unidade-fonte “literatura potiguar”, por “a mesma” (que consiste numa 

retomada inadequada, visto que é um pronome demonstrativo e não pessoal) e “a literatura”; e 

“os livros”, por uma elipse. Observamos também que há, nesse trecho, a repetição do verbo 

“perceber”, que poderia ser substituído por outro de sentido semelhante.  

No conjunto dos artigos das duas áreas, verificamos que os autores conseguem 

introduzir e retomar satisfatoriamente unidades-fonte, utilizando, prioritariamente, anáforas 

nominais, mas também pronominais, em consonância com o discurso teórico, que é 

predominante. Em alguns poucos casos, porém, constatamos problemas pontuais de coesão 

nominal, seja pela repetição desnecessária de termos, expediente mais comum, seja pelo uso 

inadequado de alguma expressão anafórica. Assim, há, nos artigos, certa progressão referencial, 

mas também alguns problemas, de natureza local, que comprometem a coesão de certos 

fragmentos de texto. 

Do mesmo modo, os elementos de conexão associam-se ao tipo de discurso 

predominante em cada parte do texto. Vejamos alguns usos bem-sucedidos e malsucedidos do 

emprego desses termos nas duas áreas: 

 

Exemplo 71: Excerto de Moreira et al (2016, p. 10) 

A Figura 1 mostra que as diferentes quantidades de volumes do óleo essencial de alecrim pimenta 

(Lippia sidoides) testadas não tiveram efeito significativo na mortalidade das abelhas. Demonstrando 

que esse produto, nas condições testadas (seis horas), não apresentou toxidade para as abelhas, indicando 

que o mesmo pode vir a ser utilizado em colônias de abelhas Apis mellifera. 

.................................................................................................................................................................... 

Ademais, nesta pesquisa, as abelhas apresentaram maior mortalidade no T1 100 μL, menor volume, 

como é possível observar na Figura 1, apesar de ambos os tratamentos estarem submetidos em mesmas 
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condições, e até mesmo o universo amostral muito semelhante, nos leva a acreditar que o tempo vitalício 

do inseto pode ter sido influenciado pelas condições de transporte, recipiente para gaiola, podendo ter 

machucado alguma parte do corpo, não visível na hora, mas que interferiu na longevidade. Contudo, a 

pouca mortalidade de abelhas foi um fenômeno verificado em diversos outros estudos […] 

 

Exemplo 72: Excerto de Freire, Costa e Nascimento (2017, p. 6-7) 

Na situação em específico, temos uma cena em que Tia Maria reza no quarto após saber da vinda de 

Antônio Silvino ao engenho, de forma que, passara a rezar e após, chora abraçando Carlinhos. Para 

tanto, o efeito que gera a expressão de suas emoções, decorre da subjetividade de diferentes reações de 

felicidade ou infelicidade, da qual é definida a priori, que é caracterizada pelas mudanças psicológicas 

consequentes de específicos acontecimentos dramáticos, em que as emoções passam a ser libertar, 

ocasionando ‘uma paixão em relação ao sujeito a quem acontece, e uma acção em relação a quem o 

provoca’ (DESCARTES, 1984, p. 65). 

 

No Exemplo 71, identificamos vários conectivos que unem frases, orações ou termos de 

orações, indicando diversas relações lógico-argumentativas: adição (“ademais”, “e”, “ainda”), 

conformidade (“como”), concessão (“apesar”), inclusão (“até mesmo”) e oposição (“mas”, 

“contudo”). Entretanto, também notamos no fragmento algumas inadequações pontuais que 

comprometem a conexão: a última frase inicia com um verbo no gerúndio, que, na verdade, 

subordina-se à frase anterior, o que já configura um problema de natureza sintática, mas também 

de conexão, pela dificuldade de estabelecer a relação semântica adequada por meio de elemento 

coesivo – o mesmo acontece com o segundo verbo no gerúndio da frase. Assim, a justaposição 

de duas orações com verbos no gerúndio pode ser indício de dificuldade de estabelecer 

corretamente, com o uso de um conectivo, a relação semântica mais apropriada. No Exemplo 

72, verificamos a utilização de diversos conectores, indicando diferentes valores semânticos: 

“na situação em específico”, com valor de especificação; “e”, de acréscimo de fatos; “após”, de 

tempo decorrido; e “de forma que”, de consequência. Já a expressão conectora “para tanto” 

parece ter sido empregada inadequadamente, visto que o sentido a ser estabelecido seria de 

confirmação ou de explicitação (explicação) do que foi dito antes, o que poderia ser melhor 

representado por expressões como “assim”, “desse modo” ou “dessa maneira”. Além disso, a 

oração “da qual é definida a priori” não se relaciona adequadamente com a principal, pelo uso 

inapropriado do pronome relativo e da preposição que o acompanha – ela, nesse caso, soa 

estranha à coesão textual, pois não se estabelece uma relação de sentido clara entre ela e as 

demais orações do período. Portanto, a maioria dos usos dos conectores é bem-sucedida, 

estabelecendo eficazmente as relações semânticas pretendidas entre orações e períodos, mas 

outra parte não, o que demonstra dificuldade de encadear determinados segmentos de texto. 

No conjunto dos artigos, podemos associar os conectores empregados com os tipos de 

discurso, como já observara Bronckart (1999), mas também com as sequências textuais e outras 
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formas de planificação, como aponta Sousa (2018): os conectores lógico-argumentativos 

identificados nos artigos (“por sua vez”, “devido a”, “dessa forma”, “à vista disso”, “nessa 

perspectiva”, “nesse sentido”, “bem como”, “porém”, “também”, “de acordo com”, “desse 

modo”, “pois”, “no entanto”, “por conseguinte” etc.) são mais utilizados em segmentos de 

discurso teórico e de sequência argumentativa, ao passo que os espaço-temporais 

(“inicialmente”, “após”, “posteriormente”, “logo em seguida”, “em continuidade”, “em 

seguida”, “por fim”, “ao final”, “posterior” e outros), aos de narração, de sequência descritiva 

e scripts. Em Ciências Agrárias, podemos, inclusive, relacionar os conectores, tipos de discurso 

e formas de planificação com determinadas seções: conectores lógico-argumentativos são mais 

comumente empregados nas seções de introdução, resultados e discussão e conclusão, em que 

prevalecem o discurso teórico e a sequência argumentativa; os que marcam relações espaciais 

e temporais, nos trechos de narração, de sequência descritiva e de scripts, presentes na seção de 

material e métodos. Em Linguística, Letras e Artes, porém, a associação com as seções não é 

totalmente possível, tendo em vista que a metodologia e o referencial teórico nem sempre 

aparecem como seções autônomas nos artigos, vindo, às vezes, integradas à introdução e, 

particularmente o referencial teórico, aos resultados e discussão.   

Apesar do uso, no geral, adequado e parecido dos mecanismos de textualização nos dois 

conjuntos de artigos, cabe-nos destacar que as inadequações nos textos têm incidência maior 

em Linguística, Letras e Artes. Esse resultado nos causa surpresa, pois esperávamos que a área, 

pela sua especialidade, tivesse maior controle, por parte dos orientadores, sobre o processo de 

textualização. A não confirmação dessa suposição nos faz conjeturar que os orientadores 

tiveram menos participação no processo de produção (da textualização à revisão/reescrita), 

delegando-o aos alunos, produtores menos experientes. Além disso, é possível que os artigos 

das Ciências Agrárias, publicados em veículos de maior densidade acadêmica (periódicos 

indexados, anais e e-books de eventos nacionais), tenham demandado mais atenção dos 

produtores na etapa de revisão ou mesmo passado por um processo de revisão/edição da própria 

revista, a fim de dirimir eventuais problemas de natureza textual e linguística. 

 

7.4 Os mecanismos enunciativos 

 

Como já exposto, os mecanismos enunciativos dividem-se em gerenciamento das vozes 

e modalizações. 

As vozes presentes nos artigos são a do expositor e do narrador, a depender do tipo de 

discurso, vozes sociais e de personagens (de autores da literatura especializada, de informantes 
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envolvidos no processo investigativo que deu origem ao artigo e, especificamente em 

Linguística, Letras e Artes, de instâncias provenientes do material de análise nos artigos). 

Na voz do expositor/narrador, predomina em Ciências Agrárias, quase que 

exclusivamente, o posicionamento enunciativo em 3ª pessoa (voz passiva analítica e sintética). 

Observemos este excerto: 

 

Exemplo 73: Excerto de Souza et al (2017, p. 27-28) 

Durante o período chuvoso, foram registradas 509 abelhas em atividade ao longo dos cinco dias de 

observação, sendo 265 entrando e 244 saindo do ninho. No período seco, foram contabilizadas 664 

campeiras entrando e 616 saindo da colônia, totalizando 1.280 abelhas realizando atividades externas 

ao longo do período de observação. O número total de abelhas com seus respectivos percentuais e a 

distribuição destas de acordo com as atividades externas exercidas, nos períodos chuvoso e seco, são 

apresentados na Tabela 1. 

.................................................................................................................................................................... 

Observou-se que os valores de todas as atividades externas exercidas pelas abelhas foram maiores 

durante o período seco do que no período chuvoso, exceto para coleta de resina, pois esta auxilia na 

impermeabilização da colmeia durante o período chuvoso, principalmente. No entanto, essas diferenças 

não foram significativas (p > 0,05) para todas as comparações, exceto para as abelhas que entraram e 

saíram da colônia sem carga visível (p < 0,05) (Tabela 1). À vista disso, pode-se atribuir esses resultados 

ao fato de que essa região apresenta temperaturas mais intensas no período seco, o que estimula o maior 

fluxo de entrada e saída de abelhas para coleta de recursos que contribuam para a termorregulação de 

suas colônias e reduzam a produção de calor metabólico nos ninhos (ROUBIK e PERALTA, 1983; 

SEELEY, 2006; SUNG et al., 2008). 

 

O Exemplo 73 contém as duas maneiras pelas quais se manifesta linguisticamente o 

posicionamento enunciativo em 3ª pessoa (ou impessoal): no primeiro parágrafo do trecho, usa-

se a voz passiva analítica (“foram registradas”, “foram contabilizadas”, “são apresentados”); no 

segundo, a voz passiva sintética (“observou-se”, “pode-se”). Essa predominância do impessoal 

parece ser a convenção mais aceita nessa comunidade de prática, o que se coaduna com sua 

metodologia de caráter experimental, quantitativa e, por conseguinte, positivista. Somente em 

um artigo (MOREIRA et al, 2016), verificamos oscilação desse posicionamento: uso da 1ª 

pessoa do plural num texto em que, no geral, predomina o impessoal, como identificamos no 

Exemplo 71, pelo uso do pronome “nos”. A oscilação, nesse caso, parece constituir uma 

inadequação na marcação do índice de pessoa, que se alterna aleatoriamente em diferentes 

partes do texto. Esse fenômeno, entre outros motivos, pode dever-se a diferenças de estilo de 

escrita de algum(ns) dos cinco autores que assinam o artigo e à falta de padronização da voz 

enunciativa quando da revisão/reescrita do manuscrito.   

Em Linguística, Letras e Artes, inversamente, percebemos um posicionamento 

predominante na 1ª pessoa do plural, em quatro artigos – apenas um adota posicionamento 

enunciativo exclusivamente no impessoal. Entretanto, em três dos quatro artigos há oscilação 
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na marcação do índice de pessoa entre 1ª pessoal do plural e impessoal (voz passiva analítica e 

sintética). Vejamos um caso em que aparece tal oscilação: 

   

Exemplo 74: Excerto de Freire, Costa e Nascimento (2017, p. 2-3) 

Ao ler a obra Menino de Engenho, de José Lins do Rego, nos deparamos com uma representação literária 

das condições conflitantes e precárias dos engenhos nordestinos e a condição do povo em demarcada 

época. Vemos nesta obra o retrato autêntico da aplicação de uma sociedade patriarcalista, em um dos 

pontos mais altos da história. Onde o ser masculino é estabelecido culturalmente como ser dominante 

ao sexo oposto - falocentrismo. Com isso, a obra tangencia uma realidade pela qual as mulheres tinham 

suas vozes submergidas aos dos homens. Assim, a própria linguagem desdenhosa manifestada pelos 

personagens, ou mesmo fragmentos existentes na narrativa, nada, mas são que o reflexo do pensamento 

dominante da época. Assim, observa-se na literatura, como registro histórico, uma interferência na 

ordem social, marcada pela distinção de gênero em um contexto de hierarquia. 

 

No Exemplo 74, a maioria dos verbos e pronomes se flexiona na 1ª pessoa do plural 

(“nos”, “deparamos” e “vemos”), porém há a utilização de um verbo na voz passiva sintética 

(“observa-se”), como modo de denotar maior imparcialidade e menos comprometimento com 

a afirmação. Com exceção de dois artigos – com posicionamento exclusivo em 1ª pessoa do 

plural (SILVA; VIDAL; LEITE, 2016a) e no impessoal (SILVA; VIDAL; LEITE, 2016b) – 

essa oscilação pode trazer problemas de textualidade, na medida em que infrinja a coerência 

pragmática do texto. 

O posicionamento enunciativo predominante em cada área indica muito fortemente, a 

nosso ver, peculiaridades epistemológicas, principalmente quanto ao objeto de estudo e seus 

procedimentos de análise. Nas Ciências Agrárias, os autores buscam adotar um pretenso 

distanciamento e objetividade em relação ao objeto de estudo, por meio de uma marcação 

linguística impessoal, com uso da voz passiva analítica e sintética. Já em Linguística, Letras e 

Artes, de outro modo, aparentemente não se leva em conta que a marcação do índice de pessoa 

seja um suposto princípio de distanciamento a permitir um tratamento mais objetivo do objeto 

de estudo.  

Apesar de cada área ter sua marcação predominante, uma parte dos artigos de ambas as 

áreas não consegue manter esse posicionamento uniforme durante todo o texto: há oscilação do 

índice de pessoa (1ª pessoa do plural e impessoal) da voz do expositor/narrador num mesmo 

artigo. Esse comportamento já foi identificado por nós em textos acadêmicos (relatórios de 

estágio) de alunos iniciantes na área de informática (LEITE; BARBOSA; PEREIRA, 2017), 

bem como na de escritores mais experientes em artigos científicos na área dos estudos literários 

(LEITE; PEREIRA; BARBOSA, 2018). Assim, pode refletir tanto o grande número de autores 
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dos textos, cada um com seu estilo próprio; quanto a indefinição, por parte desses autores, da 

marcação do índice de pessoa a ser seguido.  

Em relação às demais vozes (sociais e de personagens), as mais presentes são de autores 

da literatura especializada, com diferentes funções. Em Ciências Agrárias, as vozes são 

apresentadas de três modos (evocação, reformulação e ilhota citacional); em Linguística, Letras 

e Artes, de quatro modos (evocação, reformulação, citação e ilhota citacional)92. Eis alguns 

exemplos representativos desses usos: 

 

Exemplo 75: Excerto de Souza et al (2017, p. 27) 

[…] Para testar a hipótese de diferença entre o número de observações de determinado comportamento 

entre os períodos chuvoso e seco, foi utilizado o teste de Mann-Whitney, com nível de significância de 

5% (ZAR, 1999). 

 

Exemplo 76: Excerto de Alves, Santos e Pessoa (2018, p. 19) 

O referencial teórico que utilizamos para a efetuação do projeto Literatura e ensino: a memória potiguar 

na sala de aula, teve como base nos estudos do ensino de literatura (BORDONI e AGUIAR, 1988); 

(CANDIDO, 2004) e da estética da recepção (JAUSS, 1979; ZILBERMAN, 2004) e da pesquisa em 

literatura (PINHEIRO, 2003), que tem abordagem do ensino de literatura, bem como os discursos 

literários pelos leitores do ensino médio. 

 

Nos dois exemplos, trata-se de evocações, ou seja, de alusões a estudos da literatura 

especializada, utilizando o sistema autor-data, sem que se mencione o teor ou o conteúdo do 

texto-fonte. No Exemplo 75, a evocação tem a função de justificar um comportamento, já que 

os autores relatam, na seção metodológica, a realização de um procedimento de análise, 

amparando-se numa fonte da literatura especializada, acreditamos que no sentido de replicar tal 

procedimento – expediente muito comum nas seções metodológicas de outros artigos. No 

Exemplo 76, trecho do referencial teórico do artigo, as três evocações têm o objetivo de delinear 

o quadro teórico em que se ancora a pesquisa, marcando, assim, o pertencimento a algumas 

correntes dos estudos literários. Quanto ao aspecto formal, constatamos que a marcação do 

 
92 Quando classificamos os tipos de menção a outras instâncias enunciativas em ambas as áreas, não 

consultamos os textos-fonte para identificar, por exemplo, se um trecho apresentado como 

reformulação o é de fato ou se se trata de uma citação ou de uma ilhota citacional sem o uso de seus 

devidos recursos de marcação linguística. Sendo assim, levamos em conta a intenção dos autores de 

criar uma reformulação, ou evocação, ou citação, ou ilhota, em função das marcas linguísticas que se 

nos apresentam. Reconhecemos, entretanto, que essa nossa escolha – devida ao volume de textos que 

analisamos e à quantidade de menções que eles fazem a inúmeros trabalhos – tende a nos trazer 

limitações, especialmente quanto a avaliações sobre a apreensão e a utilização adequada, pelos 

autores, das diferentes formas de representação da voz de outrem e de suas características enunciativas 

e linguísticas, considerando as peculiaridades de cada comunidade de prática.  
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sistema de chamada autor-data não se faz inteiramente conforme as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (2002a). 

Analisemos, agora, usos do recurso de reformulação: 

 

Exemplo 77: Excerto de Machado et al (2016, p. 2)  

Diante dos riscos supracitados, estudar a potabilidade da água significa observar se esta é segura a ponto 

de que sua ingestão não possa trazer riscos à saúde (Precision Labs, 2011). Para isso, o Ministério da 

Saúde disponibiliza portarias que ditam os parâmetros a serem seguidos para que uma água possa ser 

considerada potável, tais como a Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 e a Portaria nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011. Ambas estabelecem que água potável é aquela cujos parâmetros microbiológicos, 

físicos, químicos e radioativos atendem ao padrão de potabilidade e que não sejam prejudiciais à saúde. 

À vista disso, técnicas são empregadas para determinar o parâmetro microbiológico, dentre elas a mais 

comum é a identificação de micro-organismos indicadores no meio a ser analisado. São usados como 

indicadores de contaminação de origem fecal quando encontrados em alimentos, além de indicar a 

presença de patógenos (Franco e Landgraf, 2008). 

 

Exemplo 78: Excerto de Silva, Vidal e Leite (2016a, p. 2564-2565) 

As vozes podem ser definidas como as entidades que se encarregam da responsabilidade do que está 

sendo enunciado. Na maioria dos casos, quem assume a responsabilidade direta do dizer é a instância 

geral de enunciação; é essa voz que se pode denominar de voz neutra de acordo com o tipo de discurso, 

seja do narrador ou do expositor (BRONCKART, 1999). 

............................................................................................................................. ....................................... 

As vozes dos personagens são aquelas que provêm de seres humanos, ou entidades humanizadas, como 

os animais que se manifestam em determinados contos. As vozes sociais são aquelas provenientes de 

personagens, grupos ou instituições sociais que não influenciam no trajeto temático dos segmentos do 

texto, porém são mencionadas como instâncias externas de avaliação de algum aspecto desse conteúdo. 

A voz do autor é aquela concernente à pessoa que originou a produção textual e que interfere, como tal, 

para comentar ou avaliar algum aspecto enunciado (BRONCKART, 1999). 

 

Os dois fragmentos exemplificam casos de reformulação, em que se resume e 

parafraseia o conteúdo de outro texto, integrando-o ao de quem escreve (os autores dos artigos), 

mas sem autonomia enunciativa, já que não possui marcas como aspas ou outras que o separem 

da voz do expositor/narrador – em alguns casos, não possuem sequer um elemento introdutor 

dessa “fala do outro”. As reformulações, entretanto, têm funções diferentes em cada um dos 

exemplos. No Exemplo 77, a primeira reformulação, sem elemento introdutor, tem em vista 

justificar um comportamento dos autores, mais especificamente a necessidade de empreender 

o estudo sobre a qualidade da água; a segunda, introduzida pelo verbo “ditam”, apresenta as 

portarias, na condição de estudos prévios, como os parâmetros que guiam a análise dos dados; 

a terceira, marcada pelo verbo “estabelecem”, continua tratando da voz das portarias, agora 

estabelecendo o ponto de vista delas sobre o parâmetro de potabilidade da água; a quarta e 

última, novamente sem elemento introdutor, cumpre a função de dar suporte a afirmações sobre 

a técnica mais eficaz para o estudo, legitimando também a escolha dela. No Exemplo 78, a 
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função de ambas as reformulações, sem elemento introdutor, é referir-se a estudo anterior para 

sustentar definições que constituem parte do aporte teórico do trabalho, quanto ao 

estabelecimento de categorias de análise dos dados. 

Uma terceira estratégia de menção à voz de outrem é a ilhota citacional: 

 

Exemplo 79: Excerto de Cavalcante et al (2017, p. 133) 

Com relação à intenção de compra (Figura – 01), quando perguntados sobre qual amostra escolheriam, 

18 dos 50 provadores optaram pela amostra A, amostragem descristalizada pela radiação solar. Isso 

mostra a atual fase do mercado, em que o mel descristalizado ainda é mais valorizado que o mel 

cristalizado, por diversos motivos, sejam eles culturais, em que acreditam que méis cristalizados são 

méis de baixa qualidade ou “vencidos”. Ou por questões visuais e de melhor apresentação do produto, 

pois visualmente o mel descristalizado é, realmente, um mel de melhor apresentação e mais saboroso. 

Porém, os resultados do presente trabalho fazem acreditar que isso pode mudar, e o mel cristalizado 

poderá, sim, ser aceito pelos consumidores em um futuro próximo. 

 

Exemplo 80: Excerto de Freire, Costa e Nascimento (2017, p. 4-5) 

[…] Para Descartes (1979), isso se dá pela res cogitan (substância espiritual) e res extensa (substância 

material). A res congitan trata-se de uma autoevidência de si mesmo, algo preciso, o qual não se pode 

duvidar e que, portanto, deve ser tomado como verdade, mesmo que nosso próprio sujeito (ego cogito) 

venha a ser enganado. Esta substância pensante é que irá habitar o corpo – o extenso. As atitudes do ser, 

condizem, portanto, com aquilo que lhe foi dado como verdade. Desse modo, esta filosofia configura-

se nas relações sociais entre os gêneros, explicando a oposição de classes. Ou seja, é dado como verdade, 

que o destino da mulher é “ser mulher” e o destino do homem é “ser homem”. 

 

O Exemplo 79 é o único caso de ilhota citacional dos artigos de Ciências Agrárias. Nele, 

identificamos a voz dos provadores, introduzida pelo verbo “optar”, e do “mercado”, 

introduzida pelo verbo “acreditar”. Nas duas menções, a intenção do expositor é expressar o 

ponto de vista dessas vozes, mas utilizando duas formas diferentes de representação: a voz dos 

provadores é indicada por meio de uma reformulação, reportando às impressões colhidas nos 

questionários; a voz do mercado, por uma ilhota citacional, em que o dizer do outro aparece 

inicialmente integrado ao do expositor e, noutro momento, posto em evidência pelo uso de 

aspas. Esse exemplo constitui o único caso em que, na representação de vozes de outrem nos 

artigos de Ciências Agrárias, não se efetua menção à literatura especializada. No Exemplo 80, 

parte da seção de resultados de um artigo de Linguística, Letras e Artes em que está contida a 

revisão de literatura, o expositor utiliza de uma ilhota citacional para introduzir um ponto de 

vista, ou seja, apresentar conceitos de Descartes. Com base na voz do filósofo, discute os 

padrões sociais de homem e de mulher que são dados como verdade. Nesse ponto, o expositor 

traz uma voz social, ligada a uma cultura machista e patriarcal que estabeleceria tais padrões, e 

utiliza outra ilhota citacional para, ao mesmo tempo, distanciar-se dela e questioná-la. Não fica 
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suficientemente claro, porém, como a voz do filósofo dialoga com a voz social, para confrontá-

la ou confirmá-la, com vistas à interpretação da obra. 

Por fim, temos a citação, evidenciada somente nos artigos de Linguística, Letras e Artes: 

 

Exemplo 81: Excerto de Nascimento, Freire e Costa (2017, p. 2) 

Nesse sentido, este trabalho não se resume apenas a análise do contexto histórico ao qual a obra foi 

inserida, mas estende-se até o ato de salientar o potencial das vozes femininas que manifestam a 

presença das mulheres. Com a ideia supracitada, detemos deste estudo textos teóricos “já trabalhados 

por outros pesquisadores e devidamente registrados” (SEVERINO, 2007, p. 122) que ratificaram a 

análise, além de complementarem conhecimentos acerca da narrativa de José Lins do Rego. 

 

Exemplo 82: Excerto de Nascimento, Freire e Costa (2017, p. 5) 

A partir da análise da obra, frisamos aqui tia Maria, que pode ser considerada o próprio arquetípico 

de Maria de Nazaré, cultuada nas práticas cristãs. Isso, porque essa mulher, em especial, atribuí ao 

seu caráter características que fazem parte do modelo “ideal” feminino. “O imaginário cristão 

encarregou-se de construir como resgate salvífico um modelo de virtuosidade feminina presa à 

imagem da Santa Maria, em que os valores de castidade, sacrifício e resignação se tornaram fortes 

orientadores sociais”. (SACRAMENTO, 2001, p. 83). […] 

Carlinhos, seu sobrinho, a descreve como uma mulher carinhosa, bondosa e apta para o cargo de mãe, 

de maneira a associá-la constantemente à sua própria progenitora – Dona Clarisse –, que fora 

assassinada pelo marido na presença do menino: 

Desapeamos, e uma moça muito parecida com a minha mãe foi logo me 

abraçando e me beijando. [...] E me abraçou, e me beijou, com uma ternura 

que me fez lembrar os beijos e os abraços de minha mãe. [...] (REGO, 2001, 

p. 39) Minha tia Maria assumia a direção da casa – e todos iam conhecer a 

mansidão e a paz de uma regência de fada. (Ibid., p. 45) [...] Minha tia Maria 

ficou toda cuidados comigo. [...] (Ibid., p. 46) E a minha tia Maria distribuiu 

com aquela gente toda a carne-desol e o arroz que nos trouxeram. (Ibid., p. 

59). 

 

No Exemplo 81, da seção de referencial teórico, o expositor emprega uma citação para 

justificar um comportamento, mais especificamente um procedimento teórico-metodológico de 

basear-se na literatura prévia sobre o tema, o que consideramos desnecessário, já que esse é um 

aspecto bastante previsível do processo de construção do conhecimento científico e não 

necessitaria ser explicitado, muito menos recorrendo-se a uma citação, que no contexto parece 

também introduzir uma nova ideia. No Exemplo 82, existem duas citações: a primeira, da 

literatura especializada, atua como introdutora de uma nova ideia, que em momento algum é 

assumida pelo expositor e, de algum modo, incorporada ao seu dizer; a segunda, do corpus de 

análise, figura como exemplo, na intenção de fundamentar uma afirmação que se faz sobre ele. 

Em termos quantitativos, podemos identificar o panorama de menção às vozes de 

outrem, quanto aos tipos e funções propostos por Boch e Grossmann (2002). Comecemos pela 

área de Ciências Agrárias: 
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Tabela 5 – Tipos e funções da referência à voz de outrem nos artigos de Ciências Agrárias  

Funções 
Tipos 

TOTAL 
Evocação Reformulação Ilhota citacional 

Introduzir um ponto de vista 0 13 1 14 

Marcar pertencimento a uma 

corrente ou escola 
9 1 0 10 

Referir-se a trabalhos anteriores 4 43 0 47 

Fundamentar uma afirmação 0 51 0 51 

Discutir uma afirmação 0 8 0 8 

Justificar um comportamento 6 10 0 16 

TOTAL 19 126 1 146 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como vemos, a reformulação aparece como o tipo de referência à voz de outrem mais 

empregado no conjunto dos artigos, especialmente com duas funções: referir-se a trabalhos 

anteriores, para construir o estado da arte de certa problemática ou para sustentar uma definição; 

e fundamentar uma afirmação feita pelos autores. Já a evocação é utilizada prioritariamente 

com a função de definir o pertencimento dos autores a uma corrente ou método – no caso dos 

artigos, exclusivamente a uma metodologia de análise de dados.  

A forte primazia da reformulação parece constituir uma convenção da comunidade de 

prática, estratégia que pode ser justificada com base nos argumentos de Boch e Grossmann 

(2002). Um dos motivos é a economia, pois, não raro, uma única reformulação busca resumir 

o conteúdo de duas ou mais fontes93, o que se coaduna com outra prática recorrente, que é 

referenciar muitas fontes de pesquisa, notadamente os artigos científicos. Outro motivo é o 

controle do gerenciamento enunciativo, ou seja, a preferência por integrar a voz de outrem à 

dos articulistas com menor heterogeneidade do que a citação, o que fica ainda mais claro pelo 

uso de reformulações sem elementos introdutores, as quais são bastante comuns no conjunto 

dos artigos. 

 
93 Nos artigos, é comum que os autores listem dois ou mais trabalhos para elaborar uma reformulação 

ou evocação, como neste exemplo:  “Dentre os micro-organismos indicadores, a Escherichia coli é a 

mais utilizada (López-Pila e Szewzyk, 2000; Youn-Joo et al., 2002; Alm et al., 2003; Nogueira, et al., 

2003; Lebaron et al., 2005).” (MACHADO et al, 2016, p. 2). Nesse caso, consideramos que se trata 

de uma única evocação, referenciada com várias fontes. Estendemos essa interpretação a casos 

similares, independentemente do tipo de menção à voz de outrem. 
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Nessa mesma direção, Hyland (1999, 2013), analisando artigos científicos em inglês do 

campo das ciências naturais, verificou que citações diretas raramente são empregadas; também 

observou que há neles grande preferência pelo uso de citações indiretas (reformulações) sem 

elemento introdutor. Thompson (2005), estudando teses da área de Botânica Agrícola, também 

identificou prevalência das citações indiretas sem elemento introdutor. Essas características são 

recorrentes, inclusive, nas sínteses teóricas que analisamos no Capítulo 6, de modo que indica 

ser uma forte característica da área de Ciências Agrárias que os participantes empregam em 

diferentes situações de escrita. 

É importante ressaltar que a ausência de citações e, quase completamente, de ilhotas 

citacionais como estratégias pretendidas pelos autores, de certa forma, vai de encontro ao 

pensamento de Boch e Grossmann (2002), segundo as quais os especialistas tendem a empregar 

mais evocações e reformulações, ao passo que os estudantes iniciantes, citações. Em nosso 

corpus, essa expectativa não se confirma totalmente, haja vista a participação de iniciantes entre 

os autores. Por um lado, isso pode estar relacionado ao processo de produção dos artigos, quanto 

à participação dos especialistas e dos estudantes. Nesse ponto, lembramos que os artigos de 

Ciências Agrárias ora analisados possuem grande número de autores, entre os quais mais 

especialistas do que estudantes, o que pode ter contribuído fortemente para a escolha da 

reformulação. Por outro, ou complementarmente, pode indicar que essa convenção nessa área 

em particular tem igual ou superior preponderância sobre a condição de especialista ou de 

estudante iniciante. 

Nos artigos de Linguística, Letras e Artes, a distribuição dos tipos e funções de menção 

à voz de outrem é a seguinte: 
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Tabela 6 – Tipos e funções da referência à voz de outrem nos artigos de Linguística, Letras e 

Artes 

Funções 

Tipos 

TOTAL 
Evocação Reformulação Citação 

Ilhota 

citacional 

Introduzir um ponto de vista 0 9 28 2 39 

Marcar pertencimento a uma 

corrente ou escola 
12 5 0 1 18 

Referir-se a trabalhos 

anteriores 
0 8 0 3 11 

Fundamentar uma afirmação 0 16 34 3 53 

Discutir uma afirmação 0 0 0 1 1 

Justificar um comportamento 0 1 1 0 2 

Introduzir uma nova ideia 0 0 26 0 26 

TOTAL 12 39 89 10 150 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A citação é o recurso mais utilizado, tanto para introduzir pontos de vista quanto para 

fundamentar afirmações e introduzir novas ideias. No primeiro caso, ela se refere especialmente 

a trabalhos da literatura especializada sobre o tópico em questão; no segundo, ao próprio 

material de análise (obra literária em estudo, relatórios de estágio ou respostas de informantes 

a questionários); no terceiro, a ambos, quando parece haver, intencionalmente ou não, a 

incorporação da voz de outrem sem que o expositor a assuma. Em seguida, vem a reformulação, 

que tem funções mais variadas, destacando-se a de fundamentar afirmações com menção à 

literatura especializada, mas também de referir-se a estudos anteriores e de introduzir ponto de 

vista. A evocação, de pouca utilização, é empregada unicamente para marcar pertencimento a 

uma corrente. A ilhota citacional, embora recurso escasso e menos frequente, aparece com 

funções diversificadas.  

A predominância da citação pode ser justificada por diferentes motivos. Um deles é que, 

do total, 56 fazem referência ao corpus de análise, numa exemplificação ou ilustração da 

interpretação que se faz desse material. Essa caraterística de dar protagonismo ao corpus é um 

fenômeno verificado na área de Literatura (LEITE; PEREIRA; BARBOSA, 2018) e tem sua 

importância na Linguística, notadamente nos estudos do texto e do discurso, haja vista a 

necessidade de ilustrar as interpretações com trechos do material. Um segundo, na esteira das 
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reflexões de Boch e Grossmann (2002), é que escritores iniciantes de textos acadêmicos tendem 

a apoiar-se nas citações por razões várias, das quais destacamos: melhor controle na 

apresentação dos conceitos acadêmicos, mesmo aqueles não suficientemente dominados; pouca 

familiaridade com os textos científicos e, neles, a prática da reformulação; e valorização do 

dizer de uma autoridade. Um terceiro é que a própria área tem a característica de utilizar 

citações. Segundo Faria (2015), tanto escritores iniciantes quanto especialistas da área fazem 

uso de citações (ou discurso direto, como ela denomina) na menção à voz de outrem quando da 

elaboração de trabalhos acadêmicos, numa porcentagem superior a 30% do total de menções 

para ambos os perfis de autores. Assim, são várias as causas que podem explicar a forte 

proeminência desse modo de referência nos artigos que investigamos.   

Percebemos, então, quanto ao gerenciamento das vozes sociais e de personagens nos 

artigos, que, nas Ciências Agrárias, elas dizem respeito, quase que exclusivamente, a autores 

da literatura especializada e à legislação em vigor, a alimentar o referencial teórico-

metodológico que seguem os textos e ainda a análise dos dados, para efeito comparativo. Em 

Linguística, Letras e Artes, além dessa menção à literatura especializada, ganham destaque 

instâncias enunciativas relativas ao corpus (material de análise), que são apresentadas a título 

de exemplificação das análises que se procedem. Essa particularidade diz respeito, 

especificamente, à centralidade do texto como material de análise em muitas subáreas dos 

estudos da linguagem, assim como ao seu método de abordagem prioritariamente qualitativo, 

em detrimento dos dados estatísticos e sua abordagem quantitativa nas Ciências Agrárias. 

Podemos destacar ainda, sobre as formas e funções dessas vozes, que, enquanto nas 

Ciências Agrárias se utiliza prioritariamente a reformulação, com o propósito de fundamentar 

afirmações, em Linguística, Letras e Artes prevalecem as citações, com a função de 

fundamentar afirmações e introduzir ponto de vista e nova ideia. Quando o intuito nesta área é 

fundamentar uma afirmação, porém, ele é cumprido especialmente referindo-se ao material de 

análise (textos), para ilustrar as interpretações sobre o objeto de estudo, enquanto na outra, à 

literatura especializada. Também aqui, questões relacionadas ao objeto e ao material de estudo 

de cada área são determinantes para certas peculiaridades linguístico-discursivas. 

As modalizações, outro recurso enunciativo, estão presentes em todos os artigos, nos 

mais diferentes tipos (lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas), exemplificados e 

destacados a seguir: 
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Quadro 8 – Tipos de modalizações nos artigos de Ciências Agrárias e Linguística, Letras e 

Artes 

Tipos de 

modalizações 

Exemplos 

Ciências Agrárias Linguística, Letras e Artes 

Lógicas 

Silva et al (2017, p. 8, grifo nosso): 

“[…] Observou-se também que as 

visitas das abelhas Apis mellifera 

diminuíram paulatinamente ao longo 

do dia, o que possivelmente teria 

sido provocado pela diminuição de 

recursos fornecidos pela C. leprosum. 

Esse processo pode ser influenciado 

pela temperatura do ambiente e pela 

umidade, já que a planta floresce 

normalmente no período chuvoso, o 

que poderia culminar em variações 

na oferta desse recurso (QUIRINO; 

MACHADO, 2001).” 

Silva, Vidal e Leite (2016a, p. 2567, 

grifo nosso): “[…] Observou-se 

que o uso da voz em primeira pessoa 

é mais recorrente nas partes 

narrativas do relatório. Esta 

presença pode ser ocasionada pela 

intenção que o autor tem de se 

incluir no relato, já que está 

apresentando as atividades que ele 

próprio realizou. Quanto à voz na 

terceira pessoa, ou impessoal, 

notou-se que é mais recorrente nas 

partes do relatório que envolvem a 

caracterização da empresa onde o 

estágio foi vivenciado […].” 

Deônticas 

Cavalcante et al (2017, p. 130, grifo 

nosso): “Por serem os testes 

realizados com provadores não 

treinados, cada provador foi 

orientado da forma como deveria 

preencher a ficha de avaliação 

sensorial, foi explicado que eles 

deveriam analisar as seguintes 

características: aparência, cor, odor, 

sabor e textura, com pontuações de 1 

a 5, indo de péssimo a excelente, 

respectivamente. […]” 

Silva, Vidal e Leite (2016b, p. 653, 

grifo nosso): “O Projeto Político-

Pedagógico classifica o estágio 

como uma prática educativa e 

atividade curricular previamente 

planejada e devidamente 

relacionada ao currículo do curso 

em prol da integração dos saberes 

técnicos e humanísticos que são 

desenvolvidos pelo curso. O estágio 

deve atender a uma carga horária 

predefinida (400 horas) […].” 

Apreciativas 
Machado et al (2016, p. 5, grifo 

nosso): “Vale salientar que a 

Nascimento, Freire e Costa (2017, p. 

9, grifo nosso): “[…] Além disso, 
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presença de coliformes nas amostras 

do Hospital B (água mineral), pode 

estar relacionada com a falta de 

condições adequadas no 

armazenamento dos garrafões. […] 

É importante destacar que as 

práticas de higienização devem ser 

ainda maiores nos ambientes 

hospitalares tendo em vista os 

possíveis patógenos relacionados. 

[…]” 

tem sido de grande importância 

estudar o discurso contextualizado 

do autor e sua proporção dialógica 

na narrativa, sobretudo das 

mulheres apontadas sob a ótica de 

Carlinhos.  

É indispensável destacar, que a 

análise das vozes femininas é 

crucial em uma pesquisa como esta 

[…].” 

Pragmáticas 

Moreira et al (2016, p. 8, grifo nosso): 

“O processo [cruzamento de raças de 

abelhas] permitiu o surgimento de 

um híbrido de característica 

predominante da abelha africana, 

com uma maior rusticidade, 

facilidade ao enxamear (OLIVEIRA; 

CUNHA, 2005) e resistente a 

doenças (ALMEIDA; LORENZON; 

TASSINARI, 2013). Isto permitiu 

que a abelha conseguisse conviver de 

uma forma mais harmônica com 

algumas patologias.” 

Alves, Santos e Pessoa (2018, p. 22, 

grifo nosso): “Tendo em vista a 

importância da biblioteca do IFRN, 

foi questionado aos educandos se a 

mesma dispõe de acervo sobre a 

Literatura Potiguar. Dos 

entrevistados, 77% responderam 

sim, 21% não e 2% nenhum, logo, 

foi possível constatar que a 

biblioteca do IFRN (Campus-Pau 

dos Ferros) possui acervo sobre 

literatura potiguar, mas que uma 

parcela dos alunos desconhece.” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os usos das modalizações têm funções parecidas em ambas as áreas. As modalizações 

lógicas focalizam as condições de verdade dos fatos em relação ao mundo objetivo da ação de 

linguagem. Assim, avalia-se o conteúdo temático como atestado (“observou-se”, “notou-se”), 

possível ou provável (“possivelmente teria sido provocado”, “pode ser influenciado”, “poderia 

culminar”, “pode ser”) e habitual (“normalmente”). As modalizações deônticas focalizam 

regras do mundo social, apresentando os fatos como necessários do ponto de vista da 

conformidade com os procedimentos a serem seguidos para a execução de uma tarefa no âmbito 

de um experimento (“deveria preencher”, “deveriam analisar”, “teria que expressar”) ou para a 
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realização de estágio supervisionado (“devidamente”, “deve atender”). As modalizações 

apreciativas avaliam o conteúdo temático sob a ótica do mundo subjetivo da entidade avaliadora 

– no caso, o expositor –, considerando-o relevante e importante (“vale salientar”, “é 

importante”, “tem sido de grande importância”, “sobretudo”, “é indispensável”). As 

modalizações pragmáticas avaliam os fatos em relação à responsabilidade de determinados 

agentes: quem introduziu espécies de abelhas no Brasil e seres causadores de doenças nas 

abelhas (“permitiu” e “podem causar”, respectivamente); quem aplicou o questionário (“foi 

questionado”) e quem foi capaz de constatar certos fatos (“foi possível constatar”). 

Em termos quantitativos, porém, há algumas diferenças entre as áreas. Vejamos a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 7 – Número de modalizadores nos artigos científicos de Ciências Agrárias e 

Linguística, Letras e Artes 

Tipos de modalização Ciências Agrárias Linguística, Letras e Artes94 

Lógicas 89 83 

Deônticas 15 31 

Apreciativas 19 45 

Pragmáticas 33 78 

TOTAL 156 237 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esse panorama, de modo geral, relaciona-se com características do contexto de 

produção do artigo científico. Por um lado, o objetivo do gênero é estabelecer um ponto de vista 

interpretativo sobre um objeto/tema, sempre sujeito a avaliações (debates, contestações e 

discussões), como afirma o próprio Bronckart (1999), o que justifica o grande número de 

elementos modalizadores. Por outro, o conteúdo temático veiculado nos artigos consiste em 

fatos/acontecimentos sempre interpretados à luz dos critérios do mundo objetivo, haja vista a 

finalidade do conhecimento científico, que é construir inteligibilidades (explicações, 

interpretações, hipóteses) para a realidade social e natural, com maior ou menor grau de certeza, 

o que coloca as modalizações lógicas como as mais adequadas ao gênero e as mais presentes 

nos artigos de ambas as áreas.  

 
94 Nessas ocorrências, incluímos as modalizações provenientes das vozes do material de análise 

(relatórios e obra literária) e de estudiosos da literatura especializada, representadas na forma de 

citações: são 8 lógicas, 12 deônticas, 9 apreciativas e 16 pragmáticas, totalizando 45. 
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Já os demais tipos de modalização têm emprego menos destacado, porém designam mais 

diferenças entre as áreas. Linguística, Letras e Artes contêm grande número de expressões 

modalizadoras relacionadas à responsabilidade/capacidade de ação de determinadas instâncias 

enunciativas (expositor/narrador, autores da literatura especializada, vozes sociais e do corpus 

de análise), em virtude de sua maior diversidade; ou seja, quanto mais instâncias agem nos 

textos, mais capacidades/responsabilidades lhes são delegadas. Essa área também apresenta 

maior número de modalizações deônticas e apreciativas, fenômeno que, relacionado a outras 

características observadas, confere aos textos maior grau de subjetividade e, por conseguinte, 

maior explicitação da participação dos pesquisadores na interpretação dos dados. Já os artigos 

de Ciências Agrárias revelam o desejo por uma objetividade no uso da linguagem científica, 

limitando o uso de modalizações que não se refiram ao mundo objetivo, já que os fatos 

científicos falariam por si, independentemente do olhar dos pesquisadores. Assim, mais uma 

vez, as características dos artigos corroboram certos preceitos epistemológicos que cada campo 

(per)segue. 

 

7.5 A microestrutura textual 

 

Nessa categoria, que abrange da construção de períodos aos elementos gramaticais, 

queremos chamar atenção para dois aspectos: escolha de itens lexicais e processos sintáticos de 

construção de orações e períodos. 

Em relação aos itens lexicais, destacamos – para além de modalizações, mecanismos de 

textualização e recursos característicos de tipos de discurso e formas de planificação, já 

discutidos –, a utilização de termos técnico-científicos referentes às áreas do conhecimento, o 

que denota algum conhecimento do seu campo semântico e lexical, conforme os exemplos: 

 

Exemplo 83: Excerto de Cavalcante et al (2017, p. 133-134) 

Os resultados de cinzas, acidez, HMF e cor, permaneceram no que é previsto pelas legislações. Já os 

parâmetros açúcares redutores, umidade e sacarose não ficam no padrão é estabelecido pelas legislações. 

Há ênfase para os parâmetros açúcares redutores e umidade que são características que influenciam na 

cristalização, já a sacarose pode indicar que o mel foi colhido antes do período ideal. 
As amostras que foram descristalizadas, a partir da radiação solar e no aparelho micro-ondas, obtiveram 

resultados dento do que é permito pelas legislações. Com o aquecimento das amostras de méis para a 

descristalização o teor de HMF aumentou, sendo que todas as amostras estão no padrão permitido pela 

legislação. Todas as amostras apresentaram resultados negativos para o teste de Lugol, o teste Lund e o 

pH não fugiram do que está previsto na literatura. 
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Exemplo 84: Excerto de Freire, Costa e Nascimento (p. 6) 

Para a personagem Tia Maria, em que em diversas cenas aparece orando ou ensinando as rezas a 

Carlinhos e aos meninos do Engenho, o método catártico que adota dar-se pôr a chamada catarse 

religiosa, da qual corresponde uma espécie de purificação da alma, bem como simboliza uma comunhão 

com Deus, libertação dos pecados e o desejo de salvação. 

 

No Exemplo 83, observamos o emprego de palavras e expressões que designam 

procedimentos experimentais, substâncias químicas, fenômenos e processos físico-químicos: 

“cinzas”, “HMF”, “açúcares redutores”, “sacarose”, “cristalização”, “descristalizadas”, “teste 

de Lugol”, “teste de Lund”, “pH”. Ademais, alguns artigos contêm nomes científicos de 

espécimes vegetais e animais, inclusive em língua latina. No Exemplo 84, identificamos 

algumas escolhas lexicais que remetem ao uso de conceitos científicos, como o de catarse, 

empregando-o na análise de uma personagem da obra em estudo. Desse modo, os artigos 

utilizam itens lexicais que remetem a conceitos dos respectivos campos do saber. Esses 

conceitos, em sua maioria, são apresentados e, o que consideramos mais importante, aplicados 

à análise do material. Segundo López e Neve (2019), a adoção de um léxico especializado do 

respectivo campo disciplinar é um importante conhecimento das suas práticas letradas: significa 

que o agente-produtor revela algum domínio e capacidade de utilização de conceitos referentes 

ao(s) objeto(s) de estudo de uma determinada área. 

Quanto à construção de orações e períodos, enfatizamos aspectos como regência e, 

principalmente, pontuação. Nesse caso, apesar de, no geral, os artigos fazerem um bom 

emprego desses recursos, apresentamos alguns casos de inadequação: 

 

Exemplo 85: Excerto de Silva et al (2017, p. 8) 

Na Figura 1 verifica-se que o mofumbo disponibilizou recursos florais durante todos os horários 

observados entre 7h10min e 17h20min. Os recursos coletados foram inversamente proporcionais, ou 

seja, quando havia um pico de coleta de néctar percebia-se uma queda na coleta de pólen e vice-versa. 

Isto, provavelmente ocorreu devido ao fato que o tipo de recurso floral coletado depende parcialmente 

de sua disponibilidade, uma vez que o pólen e o néctar não são abundantes no mesmo período do dia, 

além disso, comportamentos intrínsecos da colônia fazem com que parte das abelhas coletem diferentes 

tipos de recursos de acordo com as necessidades imediatas da colônia (FREE, 1967). Este 
comportamento de liberação de recursos em horários distintos corrobora com estudos de Quirino e 

Machado (2001) que observaram o aparecimento do estigma, o crescimento do estilete e a distensão dos 

estames não ocorrem de maneira simultânea, provocando assim a oferta de recursos de maneira lenta e 

alternada durante todo o dia. Os autores supracitados também observaram que houve uma diminuição 

acentuada da produção de néctar no período da tarde, porém sua concentração teve seu ápice ao final 

deste período, permitindo assim a visitação e a coleta de ambos os recursos florais ao longo do dia.  
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Exemplo 86: Excerto de Alves, Santos e Pessoa (2018, p. 23) 

Analisando o gráfico acima é visível observa que muito dos alunos não tiveram contato (54%) com a 

literatura no próprio IFRN, o que podemos notar que a literatura potiguar ainda não é muito cobrada na 

matéria de Língua Portuguesa e Literatura (como forma de incentivar alunos a conhecerem a literatura 

do próprio estado), em que muitas vezes vem sendo deixada de lado. 

 

No Exemplo 85, verificamos problemas de uso de pontuação (“Na Figura 1 verifica-se”, 

“isto, provavelmente ocorreu”, “o pólen e o néctar não são abundantes no mesmo período do 

dia, além disso, comportamentos”, “corrobora com estudos de Quirino e Machado (2001) que 

observaram”, “provocando assim a oferta de recursos”, “permitindo assim a visitação”), 

regência (“devido ao fato que”, “Este comportamento de liberação de recursos em horários 

distintos corrobora com estudos”) e de construção frasal (quarto período do excerto). Nos 

artigos, também identificamos inadequações de ortografia, sintaxe de colocação e de 

concordância e, até mesmo, erros de digitação. No Exemplo 86, constatamos problemas de 

flexão verbal (“observa”), concordância (“muito alunos”), regência (“em que”), pontuação (uso 

da vírgula para isolar a primeira oração do período) e ainda inadequações lexicais que 

comprometem a conexão (“o que”) – no Exemplo 84, ocorrem inadequações parecidas de 

regência (“em que” e “da qual”), flexão verbal (“dar-se”), acentuação e segmentação (“pôr a”). 

É interessante ressaltar que alguns parágrafos ou blocos de texto, como esse, contêm mais 

problemas de natureza linguístico-gramatical do que outros – fenômeno também identificado 

na conclusão de Silva, Vidal e Leite (2016a) –, o que pode remeter tanto ao contexto de 

produção, relativamente ao autor que toma a responsabilidade de escrever cada parte do artigo, 

quanto ao processo final de revisão, que parece irregular. Novamente, os artigos de Linguística, 

Letras e Artes apresentam mais inadequações, fenômeno semelhante ao uso dos mecanismos 

de textualização de ambas as áreas e que nos parece explicável pelas mesmas razões, quais 

sejam: suportes mais exigentes de Ciências Agrárias e presença maior de especialistas no 

processo de escritura/revisão dos manuscritos. 

Como vemos na análise dessa e das demais operações de linguagem, também no 

processo de produção e de socialização de artigos científicos das duas áreas do conhecimento 

intervêm normas e valores das respectivas comunidades de prática, cujas convenções possuem 

certos significados que são compreendidos e postos em prática pelos produtores nos textos 

escritos, o que demonstra o caráter situado desse processo e das aprendizagens dele advindas. 

Essas aprendizagens, por sua vez, traduzem-se na construção de identidades que se revelam 

desde o plano linguístico-discursivo dos textos até aspectos contextuais e de natureza 

epistemológica. 
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Concluímos, então, que as operações de linguagem mobilizadas nos textos indicam que 

os autores, dentre eles alunos de ensino médio participantes de iniciação científica, possuem e 

empregam, de modo satisfatório, conhecimentos referentes ao gênero. Mais do que isso, fica 

demonstrado que essas operações estão associadas a características de uma dada comunidade 

de prática, o que pode ser forte indício de algum grau de integração dos alunos no fazer 

científico de determinado campo disciplinar. 
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8  AS PRÁTICAS LETRADAS ACADÊMICAS NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E A 

INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS NO FAZER DE COMUNIDADES DE PRÁTICA: 

DA PARTICIPAÇÃO ÀS APRENDIZAGENS  

 

Nos capítulos anteriores, apresentamos participantes/grupos, atividades/rotinas, 

artefatos/recursos e ambientes/domínios que constituem os eventos e as práticas de letramento 

na iniciação científica de alunos de ensino médio do Campus Pau dos Ferros do IFRN, 

caracterizando, por um lado, os usos da leitura/escuta e da escrita e, por outro, conhecimentos 

e significados desses usos para os alunos em suas respectivas comunidades de prática. Desses 

diferentes eventos e práticas, podemos visualizar a iniciação científica como uma trajetória de 

aprendizagem e um processo formativo no qual os alunos estabelecem contato com as práticas 

e a cultura de uma comunidade de prática, mediante processos de participação e reificação.   

Partindo do princípio de que a aprendizagem e o pertencimento a uma comunidade de 

prática demandam engajamento em um empreendimento conjunto, que se traduz num repertório 

compartilhado (LAVE; WENGER, 2008; WENGER, 1998, 2010; WENGER; MCDERMOTT; 

SNYDER, 2002), pretendemos, neste capítulo, reconstituir alguns elementos do processo 

formativo de inserção e de pertencimento dos alunos nesse contexto, a partir da participação 

nos eventos e práticas letradas, assim como das aprendizagens neles construídas. Essa 

reconstituição dá-se a partir do cruzamento e da comparação dos diferentes dados (questionários 

relatórios e artigos científicos), considerando, fundamentalmente, a concepção dos 

participantes, pois foram eles que vivenciaram as experiências e podem melhor construir 

significados para elas, apresentando-as e avaliando-as. Trata-se, desse modo, de um capítulo 

que se pretende uma síntese, na medida em que busca recuperar, num primeiro momento, 

vestígios do processo de desenvolvimento da iniciação científica, no curso dos eventos e 

práticas de letramento que configuram as diferentes etapas da pesquisa, e, num segundo, do 

produto, referente às aprendizagens e às dificuldades que se apresentaram. 

 

8.1 Reconstituindo o processo de execução da iniciação científica 

 

A execução dos projetos de iniciação científica ocorre no âmbito de numerosos eventos 

e práticas de letramento acadêmico, como destacado. Ao vivenciá-los, os participantes 

integram-se na vida da comunidade de diferentes formas: interagindo com outros membros, 

relacionando-se com objetos de conhecimento e “manuseando” artefatos (especialmente 

gêneros técnicos e acadêmicos).  
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A interação entre os participantes da iniciação científica revela um conjunto de 

experiências e valores que permeou o trabalho de imersão dos alunos em uma comunidade de 

prática, as formas de ensino e de apreensão dos textos em funcionamento nos eventos que 

(con)formam as práticas letradas acadêmicas e, por conseguinte, as aprendizagens e as 

concepções dos sujeitos sobre todo o processo. Essa interação perpassa, essencialmente, o 

contato dos alunos com textos e com outros parceiros, seja em um contexto mais imediato, na 

figura do orientador, seja em um contexto mais amplo, com outros membros da comunidade de 

prática. 

Quanto à interação com parceiro(s) mais experiente(s), como o(s) orientador(es), os 

alunos/orientandos de ambas as áreas destacam ter havido bom relacionamento com ele(s). De 

modo geral, enfatizam a dedicação, a atenção e o envolvimento dos orientadores com a pesquisa 

e a aprendizagem dos orientandos, ao oferecerem “ótimo esclarecimento e auxílio sobre todos 

os objetivos do projeto” (QA4-CA, p. 344), “[…] monitorando cada fase de execução” (QA5-

CA, p. 344). Um aluno de Ciências Agrárias, porém, afirma que a orientação foi apenas regular, 

já que às vezes ela não acontecia. Apesar disso, todos os alunos consideram boa ou excelente a 

relação com os orientadores, caracterizando-os como pacientes, prestativos, compreensivos, 

profissionais e amigos, propiciando “ótimo desempenho de tarefa […]” (QA5-CA, p. 345), 

“desenvolvida harmoniosamente e colaborativamente” (QA6-CA, p. 345). Alunos de 

Linguística, Letras e Artes chegam a afirmar que essa relação foi essencial para o 

desenvolvimento de capacidades de escrita e de leitura: “O melhoramento da escrita e o contato 

com outros textos científicos foram apenas alguns dos aspectos promovidos pelo orientador” 

(QA10-LLA, p. 371). Os alunos também se declaram motivados para realizar as atividades da 

pesquisa, relatando interesse pela área, pelo tema do projeto e pela prática da pesquisa em si e 

sentindo-se desafiados a aprender mais sobre o assunto e a adquirir habilidades de escrita: “No 

decorrer da pesquisa desenvolvi um interesse cada vez maior de aperfeiçoar a prática da 

pesquisa, assim como a de escrita” (QA11-LLA, p. 369). Apenas uma resposta da área de 

Ciências Agrárias demonstra certa frustação do aluno consigo próprio, por não ter aproveitado 

melhor a vivência na iniciação científica: “Não sabia as oportunidades que estava perdendo” 

(QA7-CA, p. 342). Eles também enaltecem a instituição e a figura dos orientadores, por 

estarem, quase sempre, acompanhando com afinco a realização da pesquisa, guiando e 

motivando a equipe. Nesse aspecto, sublinham principalmente a orientação, no que diz respeito 

a ensinar, tirar dúvidas e incentivar: “Orientou, ensinou, foi disposto, incentivou” (QA9-LLA, 

p. 370). Dois alunos de Ciências Agrárias, porém, reclamam que o orientador deveria estar mais 
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motivado e empenhado com a pesquisa: “Poderia ter se empenhado mais, bem como cobrado 

mais” (QA7-CA, p. 343).  

A visão dos orientadores sobre a relação com os alunos e o processo de orientação é 

semelhante. Declaram que o processo de orientação proporcionava aos alunos amadurecimento 

gradual, segurança e crescimento de sua responsabilidade, a fim de atingir as metas estipuladas 

para o projeto: “A maioria dos meus orientandos foram responsáveis e atingiram as metas do 

projeto com êxito” (QO3-CA, p. 397). Às vezes, porém, era preciso rever cronograma de 

atividades, para adequá-lo à realidade do aluno, como afirma um orientador de projeto em 

Linguística, Letras e Artes: “Em alguns momentos recuamos com os cronogramas de pesquisa, 

pois os alunos estavam sobrecarregados de atividades das disciplinas propedêuticas” (QO5-

LLA, p. 419). Também destacam, na relação com os orientandos, a proatividade, o 

envolvimento e o profissionalismo destes, embora um dos orientadores de Ciências Agrárias 

tenha mencionado que já teve problemas com bolsistas em experiências passadas: “Geralmente 

a relação é muito boa, mas já tive problemas com bolsistas” (QO3-CA, p. 398). Os orientadores 

ainda consideram que os alunos, no geral, eram motivados, “aplicados”, com compromisso e 

“produtivos”, “compareciam as reuniões e entregam as tarefas no prazo” (QO2-CA, 396) – 

apenas um orientador avalia que a maioria dos alunos “[…] se desmotiva quando tem prazos a 

cumprir […]” (QO3-CA, p. 396). Sobre sua própria motivação, metade dos orientadores 

declara-se pouco estimulada a realizar pesquisas na instituição, alegando “[…] pouco tempo 

para a execução de todas as etapas do projeto” (QO6-LLA, p. 418), “engessamento da pesquisa” 

(QO1-CA, p. 396) e carga horária alta que limitaria o tempo para dedicar-se às atividades. Os 

demais, porém, enaltecem como elementos motivadores a possibilidade de relacionar teoria e 

prática, trabalhar com temas que os satisfazem e poder fazer ciência com compromisso com o 

presente e o futuro. 

Segundo Demo (2011b, 2012), um dos aspectos fundamentais da educação pela 

pesquisa é que o professor ofereça adequado suporte aos alunos, sabendo orientar, acompanhar 

as atividades e o processo de aprendizagem deles. Esse clima de colaboração e de trabalho 

conjunto também é enfatizado pelos estudos de letramento e do interacionismo social, de modo 

mais amplo, quando consideram a mediação formativa de um parceiro mais experiente como 

elemento propiciador de aprendizagem e de desenvolvimento humano. A esse respeito, 

referimo-nos aos trabalhos de Lea e Street (2000), Lillis (1999, 2003), Nallaya (2018) e Turner 

(1999), que ressaltam a necessidade de instrução e de feedback na condução de atividades de 

escrita no contexto acadêmico, fornecendo exemplos de tarefas, modelos e conselhos e 

primando por uma interação que se pretenda mais dialógica entre professores e aprendizes e 
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destes com o objeto de aprendizagem, a fim de que eles compreendam as especificidades dos 

textos nas práticas letradas acadêmicas das respectivas comunidades de prática. Do mesmo 

modo, Bronckart (1999, 2006) defende, com base nas ideias de Vigotski (2007, 2009) e 

Volóchinov (2017) sobre o desenvolvimento e o funcionamento da linguagem humana, que é 

na interação com outros parceiros que se internalizam formas de ação e de comportamento nas 

diferentes atividades, dentre elas as linguageiras.  

Além dessa interação inquirida de forma mais direta e explícita nos questionários, os 

eventos de letramento permitem vislumbrar ainda a relação com outros parceiros, num contexto 

institucional e acadêmico mais amplo. Aludimos, especificamente, à etapa de socialização dos 

resultados da pesquisa relatada no Capítulo 6 e seus produtos, alguns dos quais analisados no 

Capítulo 7, situações em que o conhecimento científico (re)construído é avaliado e validado ou 

não pelos pares: avaliação de manuscritos (artigos e resumos) em eventos e publicações 

periódicas, apresentação de trabalhos em eventos e bancas de trabalho de conclusão de curso 

que derivam dos projetos de iniciação científica. Por mais que alguns desses eventos não 

tenham sido mencionados explicitamente nos relatórios e questionários, podemos inferir a 

existência deles, seja como ações tipificadas que constituem o contexto de um gênero 

(metagêneros), seja como um elo (mesmo ocluso) na cadeia de atividades estruturadas em um 

sistema de gêneros. Assim, é pela interação que os alunos se engajam e negociam significados 

em comunidades de prática e encontram espaços propícios de construção de conhecimentos 

sobre o fazer científico próprio de sua disciplina.  

Nessas rotinas de mediação formativa, convém ter em mente também o processo de 

interação com os textos. Em nosso trabalho, abordamos, mais precisamente, o modelo de ensino 

e o contato (prévio) com textos acadêmicos e técnicos. 

Quanto ao modelo de ensino, perguntamos a orientadores e alunos como se dava o 

ensino e a aprendizagem de características de gêneros acadêmicos e técnicos utilizados na 

leitura/escuta e na produção. O gráfico abaixo apresenta o percentual das respostas de ambos 

os grupos, na área de Ciências Agrárias: 
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Figura 17 – Formas de ensino de características de gêneros acadêmicos e técnicos nas 

atividades de iniciação científica da área de Ciências Agrárias, em termos percentuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico nos mostra discrepância entre ambos os grupos. As respostas dos alunos, em 

sua maioria, nos levam a crer que o ensino se dava no contexto de uso dos gêneros, com 

explicações, durante a atividade, sobre algumas características deles. Haveria, desse modo, um 

processo não consciente e intuitivo de aprendizagem, já que a aquisição do gênero aconteceria 

principalmente no curso da tarefa. Já as respostas dos orientadores indicam que havia, na 

maioria das vezes, ensino prévio explícito de características de um gênero antes de encaminhá-

lo à leitura/escuta e à produção e aprendizagem consciente dessas características pelos alunos, 

com a finalidade de pô-las em prática posteriormente. 

Na área de Linguística, Letras e Artes, as respostas de ambos os grupos são menos 

destoantes. Eis o gráfico: 

 

 

 

 

 

 

66,7

33,3

0 0

28,6

42,9

14,3 14,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ensino prévio das
características do gênero

Ensino de características
do gênero durante sua

utilização

Ausência de ensino de
características do gênero

Inexistência de utilização
de gêneros acadêmicos e

técnicos

P
o

rc
e

n
ta

ge
m

Formas de apreensão

Orientadores Alunos



264 

 

 

Figura 18 – Formas de ensino de características de gêneros acadêmicos e técnicos nas 

atividades de iniciação científica da área de Linguística, Letras e Artes, em termos percentuais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De modo geral, ambos os grupos destacam a existência de um ensino prévio explícito 

de características dos gêneros antes do encaminhamento de leitura/escuta e/ou produção de 

textos acadêmicos e técnicos. Poucos participantes apontam a aprendizagem do gênero no curso 

de seu uso, durante a vivência com ele. Essa preocupação com as características do gênero pode 

advir do próprio campo de formação e de atuação dos orientadores, todos estudiosos da área da 

linguagem, que lidam com o texto como objeto de ensino nas práticas docentes. 

Ao comparar as respostas de ambas as áreas, os dados parecem indicar um conflito ou 

a mistura entre dois modelos de ensino: um baseado em instrução prévia, quando são 

explicitadas, a priori, características dos gêneros, e outro na prática (vivência), quando essa 

instrução inexiste ou acontece durante a utilização do gênero. Por um lado, somos levados a 

acreditar que haveria uma diferença entre as áreas: em Ciências Agrárias, ganharia destaque a 

apreensão dos gêneros no curso de seu uso, em situações de leitura/escuta e de produção; já em 

Linguística, Letras e Artes, predominaria o procedimento de instrução prévia, com ensino 

explícito de características dos gêneros antes de sua utilização. Por outro lado, o sistema de 

atividades e de gêneros que descrevemos no Capítulo 6 sinaliza que prevaleceria, em ambas as 

áreas, o ensino dos gêneros no curso das atividades, uma vez que o foco principal seria o 

cumprimento das metas através da execução das diversas etapas das pesquisas, o que se daria, 
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evidentemente, pela mediação dos gêneros de texto e conduziria a uma aprendizagem intuitiva 

de suas características; ou seja, não haveria um ensino prévio explícito das características dos 

gêneros acadêmicos e técnicos solicitados como leitura/escuta ou produção, mas um processo 

de imersão nas atividades mediadas por eles. Conforme detalhamos no Capítulo 6, as etapas de 

desenvolvimento dos projetos de iniciação científica, quanto a metas e atividades, seguem as 

etapas de uma pesquisa científica, como estipulado por Demo (2012): interpretação reprodutiva, 

interpretação própria, reconstrução e construção, que abarcam fases de leitura da literatura 

especializada, construção do referencial teórico, da metodologia, da análise dos dados, da 

conclusão e de sua divulgação. Essa postura, como o autor defende, mantém o foco mais sobre 

as atividades e seu desenvolvimento do que sobre a exposição e a instrução num sentido 

meramente transmissivo, configurando, assim, uma abordagem que prima pela construção 

conjunta, logo, mais dialógica do conhecimento.  

Nessa mesma direção, Freedman (1987, 1993, 1999) defende que os estudantes 

apreendem os gêneros no contexto de uso, inferencialmente, pela inserção nas práticas 

linguageiras. Segundo a autora, o conhecimento do gênero dá-se mediante sua prática, da qual 

resulta o conhecimento das suas funções social, cultural e discursiva. Nos eventos de letramento 

da iniciação científica, o foco recai sobre as atividades, de modo que os gêneros estão imersos 

em seu contexto de uso, de acordo com sua função comunicativa. Tanto parece ser essa a 

postura que, dentre as respostas de todos os participantes sobre as atividades que realizavam 

nas reuniões entre eles (conforme consta no Capítulo 6), apenas a de um aluno relata que o 

orientador realizava “orientação sobre a escrita e metodologia do projeto” (QA4-CA, p. 330), 

o que pode remeter ao ensino da escrita, enquanto as demais realçam o uso dos gêneros na 

leitura e na produção/reescrita textual. Desse modo, acreditamos que, quando os alunos falam 

do ensino prévio de características dos gêneros, podem estar referindo-se a determinados 

aspectos de formato, composição, organização textual e normas gramaticais.  

Esses indícios levam a crer que, mais do que a instrução, o processo de ensino e 

aprendizagem dos gêneros acadêmicos e técnicos vivenciados na iniciação científica baseou-se 

na imersão dos alunos em práticas letradas efetivas, necessárias à execução das várias etapas 

da pesquisa, permitindo aos alunos a vivência de um conjunto de gêneros orais e escritos na 

leitura/escuta e na produção textual, a partir da orientação (mediação) do orientador. Nesse 

processo, os alunos vão apreendendo a funcionalidade e as características dos diferentes tipos 

de enunciado, que, na condição de formas de ação social com certa regularidade, medeiam a 

execução dos projetos de iniciação científica, de acordo com as características epistemológicas 

de cada área.  
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Ainda sobre a interação com gêneros, observamos que ela obedecia a certa progressão, 

daqueles mais direcionados ao dia a dia da pesquisa (como resumos, fichamentos, resenhas, 

notas de campo), para outros mais complexos (relatórios, resumos, artigos científicos).  

Por um lado, essa progressão deve-se ao andamento da pesquisa quanto às etapas da 

construção do conhecimento científico, remetendo ao conceito de sistemas de gêneros de 

Bazerman (2006). Na execução dos projetos de pesquisa, os gêneros técnicos e acadêmicos, 

como parte de um sistema coordenado de atividades, medeiam e organizam as ações dos 

participantes, determinando o decurso das etapas da pesquisa e de construção do conhecimento 

científico: daqueles mais relacionados à interpretação e à reprodução, de caráter mais interno, 

a outros de circulação externa ao dia a dia da pesquisa, para divulgação dos dados a pares da 

comunidade. 

Por outro, e complementarmente, essa organização guia o processo de ensino e 

aprendizagem desses gêneros e do conhecimento científico, da reprodução à elaboração própria. 

Devitt (1991, 2006) sustenta que os gêneros de uma comunidade, em determinada situação de 

trabalho, ao refletirem relações sociais e definirem a organização das ações do grupo, servem 

de base para a aprendizagem de elementos de outros, construindo uma rede em que gêneros 

antecedentes, já experienciados, formam o contexto (“andaime”) para a apreensão de outros. 

Giltrow (2002), nessa mesma direção, defende que existe uma atmosfera em torno dos gêneros, 

a qual ele denomina de “metagêneros”, servindo como contexto e base para o funcionamento e 

a aprendizagem de outros. Gêneros de circulação interna das ações da iniciação científica, como 

resumos, fichamentos, resenhas, gráficos, notas, sínteses teóricas, quando não são utilizados no 

todo ou em parte para a construção de relatórios técnico-científicos e artigos, por exemplo, 

podem ter parte de seu conteúdo temático retextualizado naqueles gêneros; notas de campo 

podem fundamentar a construção da seção metodológica; leitura de artigos científicos fornecem 

elementos para sua produção; ações de resumir e avaliar o conhecimento científico e de tomar 

notas, que estão no cerne dos conhecimentos exigidos em gêneros do dia a dia da pesquisa, 

podem fornecer alguma base para a produção de outros mais complexos, que servem como 

síntese de todo o processo. Desse modo, podemos vislumbrar um processo gradativo de ensino 

e de aprendizagem dos gêneros técnicos e acadêmicos pelos alunos, à medida que se realizam 

as atividades e se edificam as rotinas mediadas pelos textos. 

Tem-se definida, assim, uma concepção de leitura/escuta e escrita e seu ensino. Elas são 

vistas e ensinadas como práticas sociais, porque inseridas em situações concretas de uso da 

linguagem, nas quais possuem certa função de acordo com a necessidade comunicativa dos 

interactantes. O objetivo principal da leitura/escuta é, em ambas as áreas, a busca de 
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informações para a apreensão de conhecimentos científicos e a preparação para outras tarefas: 

atividades técnicas (tarefas de campo ou laboratório, especialmente na área de Ciências 

Agrárias), produção textual para registro das informações (resumos, fichamentos) ou para 

elaboração e socialização dos resultados da pesquisa (artigos, relatórios etc.), promovendo, 

assim, uma articulação entre as diferentes práticas letradas. No contexto aqui considerado, as 

práticas de leitura/escuta também visavam, indiretamente, à aprendizagem intuitiva das 

características e das funcionalidades dos tipos de enunciados. Os gêneros mais lidos são o artigo 

científico, na área de Ciências Agrárias, e o ensaio em livro, em Linguística, Letras e Artes. As 

práticas de produção textual, por seu turno, tinham como principal função registrar os diferentes 

momentos da pesquisa, (re)construindo o conhecimento científico, seja no contexto das 

atividades diárias e das exigências institucionais para comprovação no SUAP, seja, 

especialmente, na etapa de socialização dos resultados, cumprindo a função precípua da ciência 

e da pesquisa. 

Assim sendo, os eventos e práticas de letramentos conduzem o processo de 

desenvolvimento da iniciação científica e a aprendizagem dos alunos, já que os conhecimentos 

se constroem na interação. Essa postura significa, na concepção de Demo (2011a, 2011b), a 

negação dos métodos puramente transmissivos em benefício dos investigativos, através da 

vivência prática, e, na visão dos Estudos de Letramento e do ISD, o foco da aprendizagem na 

interação, em situações concretas da vida, nas quais os indivíduos são instigados a realizar ações 

mediadas pela linguagem para atingir certos objetivos.  

Não podemos afirmar, contudo, que a apreensão das características de todos os gêneros 

técnicos e acadêmicos tenha acontecido exclusivamente nas atividades de iniciação científica e 

que ela seja, no itinerário formativo propiciado pelo IFRN, a única possibilidade de experienciá-

los. Evidentemente, temos mostrado que ela é um espaço que congrega um conjunto de gêneros 

do domínio acadêmico, com os quais os alunos interagiram em diferentes práticas de 

leitura/escuta e produção textual. Porém, alunos apontam que já havia contato com alguns 

desses gêneros antes do ingresso na iniciação científica. Vejamos a representação gráfica das 

respostas dos alunos de Ciências Agrárias, quando indagados sobre a existência ou não de 

contato prévio e, em caso afirmativo, a natureza desse contato: se na leitura/escuta, na produção, 

em ambas ou em nenhuma. Desse modo, os alunos poderiam, eventualmente, marcar mais de 

uma opção. 
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Figura 19 – Contato prévio com gêneros acadêmicos e técnicos, segundo os alunos da área de 

Ciências Agrárias 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os alunos afirmam que tiveram contato com textos acadêmicos e técnicos, 

principalmente na leitura/escuta, mas também na produção, antes de ingressarem na iniciação 

científica. Os alunos mencionam tanto gêneros mais utilizados durante sua vivência na iniciação 

científica, como artigo científico, resumo, pôster e monografia, quanto outros aparentemente 

pouco afeitos às suas experiências na iniciação científica, como resenha, fichamento, entrevista, 

exposição oral e mesa-redonda. Nessa mesma direção, a maioria dos orientadores, quando 

indagados sobre esse contato prévio, supõe que a leitura/escuta e/ou a produção de gêneros 

como artigo científico, resumo, pôster e monografia já havia sido vivenciada por alunos antes 

de ingressarem na iniciação científica. 

Na área de Linguística, Letras e Artes, prevalece um entendimento parecido. Eis as 

respostas dos alunos para a mesma questão: 
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Figura 20 – Contato prévio com gêneros acadêmicos e técnicos, segundo os alunos da área de 

Linguística, Letras e Artes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os alunos dizem ter tido contato prévio significativo com resumo, exposição oral, 

pôster, palestra, mesa-redonda, relatório, fichamento e artigo científico, especialmente em 

práticas de leitura/escuta. É importante salientar que alguns desses gêneros estão entre aqueles 

apontados como os mais solicitados na iniciação científica e, consequentemente, 

lidos/escutados/produzidos pelos alunos, conforme temos demonstrado mediante as respostas 

dos questionários. Já os gêneros que os orientadores acreditam já ser de algum conhecimento 

dos alunos são fichamento, pôster e exposição oral, seguidos de resumo, entrevista e palestra. 

Os menos conhecidos seriam artigo científico e relatório.  

Essas informações, quando relacionadas com a frequência de utilização dos gêneros e o 

grau de dificuldade, permitem inferir que, segundo os orientadores de Linguística, Letras e 

Artes: os gêneros mais fáceis seriam aqueles com os quais os alunos já teriam algum contato 

prévio antes da iniciação científica e que mais utilizariam durante a execução do projeto; do 

mesmo modo, os mais difíceis seriam aqueles com os quais os alunos teriam menor contato 

prévio à iniciação científica e que seriam lidos/escutados/produzidos com menor frequência. 

As respostas dos alunos, porém, não confirmam essa interpretação, já que apontam para a 

complexidade e a dificuldade de utilização de gêneros que são comuns nos eventos de 

letramento da iniciação científica. Acreditamos que essa discrepância entre as respostas de 
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alunos e orientadores deve-se ao fato de estes terem suposto que um maior nível de dificuldade 

na leitura/escuta ou na produção de um texto pertencente a determinado gênero se devesse à 

pouca vivência dos alunos com ele. 

Esses dados permitem afirmar que práticas pedagógicas de ensino também fazem uso 

de gêneros do domínio acadêmico. Corroborando esse entendimento, Leite e Barbosa (2017) 

demonstram que a leitura e a produção de textos acadêmicos de fato se fazem presentes na 

matriz curricular dos cursos técnicos integrados de nível médio, na modalidade regular, do 

Campus Pau dos Ferros do IFRN, tanto como objetos de ensino e aprendizagem, quanto como 

recursos metodológicos e avaliativos. Tal presença, por sua vez, relaciona-se com orientações 

de documentos oficiais que regem o IFRN, como seu PPP (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, 2012c), e a educação profissional técnica de nível médio, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2013). 

Entre as orientações desses documentos, destacamos a necessidade de formação acadêmico-

científica dos educandos. 

Esse contato prévio, todavia, não significa, necessariamente, apreensão nem domínio 

das características do gênero, principalmente quando se consideram as exigências e 

especificidades de determinada comunidade de prática. Não é possível saber, por exemplo, a 

consistência desse contato, as aprendizagens adquiridas nem as convenções ensinadas mediante 

a respectiva comunidade de prática. Assim, inclinamo-nos a atribuir os conhecimentos sobre 

fazer científico e textos do domínio acadêmico, como as capacidades de linguagem 

identificadas na análise dos artigos no capítulo anterior, prioritariamente à iniciação científica, 

pois foi nesse contexto – muitas das vezes envolvendo-se em mais de um projeto, em anos 

sucessivos – que os alunos experienciaram efetivamente um conjunto de textos, dentre eles o 

artigo, imersos em atividades intimamente relacionadas ao fazer científico das duas áreas do 

conhecimento em estudo.   

Além dessas compreensões sobre o desenvolvimento das atividades de iniciação 

científica, os participantes foram solicitados a exteriorizar suas principais dificuldades, críticas 

e sugestões a partir de suas experiências. Eis as respostas daqueles pertencentes a Ciências 

Agrárias:   

 

Exemplo 87: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA1-CA: “Falta de experiência, primeiro contato.” 

QA4-CA: “Administração do tempo.” 

QA6-CA: “A dificuldade inicial foi o método adotado pela seleção, já que não possui um edital para 

seleção de bolsista e voluntários. Assim, tive que demonstrar o real interesse.” (p. 347-348) 
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QA1-CA: “Poderia ser mais abrangente, disponibilizar mais vagas a demais estudantes.” 

QA2-CA: “Liberar mais esse laboratórios” 

QA6-CA: “O método de seleção dos bolsista e voluntários, bem como reuniões com o coordenador de 

pesquisa, já que tal contato é de suma importância.” 

QA7-CA: “somente que os professores devem incentivar mais os alunos, mostrando os benefícios” (p. 

348-349) 

QO1-CA: “Não poderem ficar no ambientes de pequisa sem o orientador” 

QO2-CA: “Como prof. substituta à época tinha alta carga horária em sala de aula” 

QO3-CA: “O tempo curto para a realização da pesquisa. A partir de 2017 iniciou-se muitas questões 

burocráticas a serem preenchidas no Suap. Antes de 2017 o processo de finalização dos projetos era 

mais simples.” (p. 400) 

QO1-CA: “Imaturidade no quesito de cobrança de publicizar os dados” 

QO2-CA: “Atualmente os projetos de pesquisa não podem ser utilizados como pesquisa de tcc. 

Diminuição das bolsas” (p. 401) 

 

Os participantes de Ciências Agrárias mencionam dois conjuntos de fatores. Por um 

lado, citam aspectos de natureza institucional, como bolsas, carga-horária para dedicação às 

atividades da pesquisa, validade da pesquisa como TCC e mesmo aspectos burocráticos 

relacionados ao preenchimento de dados no SUAP. Por outro, referem-se a experiências da 

execução do projeto de pesquisa, como problemas na interação com os orientadores, tempo para 

execução do projeto e acesso a laboratório. Há também referência à publicização dos resultados, 

sem que se mencione em que consiste a imaturidade referida na resposta ou se responsabilize 

um agente por esse problema na execução (o orientador) ou no acompanhamento institucional 

(Coordenação de Pesquisa do campus ou Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação do IFRN). Com 

poucas variações, esses são os mesmos elementos aludidos pelos participantes de Linguística, 

Letras e Artes: 

 

Exemplo 88: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA8-LLA: “As dificuldades que houve referia-se a tempo, pois tinha que me dividir entre estudar para 

provas,trabalhos e o projeto.” 

QA9-LLA: “Restrições quanto aos uso de recursos como impressora, por exemplo. As vezes 

indisponibilidade de espaço, visto que a sala era dividida com outros professores da área.” (p. 374) 

QA8-LLA: “Incentivar ao trabalho voluntário” 

QA9-LLA: “Os professores devem ser mais incentivados a querer pesquisar e produzir em várias áreas, 

coordenar projetos interdisplanares e que não necessariamente sejam relacionados ao curso técnico.” 

QA12-LLA: “Deveria haver um maior incentivo por parte do IFRN para a produção científica” 

QA13-LLA: “Poderia ser mais enfatizado, muitas vezes o aluno sente que os projetos de pesquisa são 

abstratos em relação às suas realidades.” (p. 376) 

QO5-LLA: “Conciliar horários e dar conta dos prazos curtos.” (p. 422) 

QO4-LLA: “Uma sugestão seria a possibilidade de mais bolsas de pesquisas.” 

QO5-LLA: “Sugiro que repensem os critérios de seleção de projetos. Acho que deveriam oportunizar a 

garantia de todas as áreas terem seus projetos aprovados, afinal não é um título acadêmico que define a 

qualidade da pesquisa, mas o engajamento dos integrantes em fazer coisas novas com o que cada um 

acha possível dentro das nuanças de cada investigação.” (p. 423-424) 
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Também na compreensão desses participantes, os problemas e as críticas remetem a 

esses dois conjuntos de fatores: das questões institucionais, destacam-se o uso de materiais e de 

espaços, critérios de seleção dos projetos, excesso de carga-horária e falta de incentivo da 

instituição, inclusive quanto a bolsas; das questões operacionais, falta de tempo e de incentivo 

de orientadores. 

É interessante notar que aspectos de infraestrutura e recursos financeiros não foram 

apontados em outras respostas, conforme consta no Capítulo 6, como grandes empecilhos à 

execução das pesquisas. Pelo contrário, os participantes concordavam que a falta de um material 

ou outro não gerava prejuízos ao andamento do projeto e, consequentemente, às aprendizagens 

dos alunos. Já a falta de tempo, assunto recorrente nas respostas, pode ser associada a diferentes 

causas. Como já defendemos em outros momentos, alunos de ensino médio no contexto 

investigado estão estabelecendo o primeiro contato com a iniciação científica e sua dinâmica e 

também, boa parte deles, com o fazer científico e os gêneros do domínio acadêmico, ao mesmo 

tempo que ainda adquirem capacidades de compreensão e de produção textual consideradas 

mais elementares, o que pode demandar, na iniciação científica, um processo de adaptação lento 

e conflituoso quanto aos diferentes conhecimentos a serem apreendidos e mobilizados nas 

práticas letradas. Essa realidade pode ir de encontro à quantidade de tarefas definida pelos 

coordenadores quando da formulação e execução do projeto em função do tempo 

disponibilizado pelos editais, bem como aos prazos de execução ali determinados. Nos projetos 

em análise, geralmente estipulados em 10 meses de duração, os prazos mais longos foram de 

11 e 12 meses e os mais curtos, de 4 e 7 meses – estes podem ser insuficientes, tendo em vista 

a quantidade de atividades e gêneros que geralmente são lidos, escutados e produzidos nesse 

período por alunos iniciantes. Talvez por isso muitos orientadores prefiram, em suas pesquisas, 

trabalhar com alunos que já tenham certa experiência no curso ou que já possuam vivência em 

projetos de pesquisa anteriores. 

Assim, as dificuldades dos participantes, embora versem sobre a realização das 

atividades em si, a interação com outros parceiros e com o objeto de conhecimento, focalizam 

essencialmente o descontentamento com questões operacionais e de natureza institucional, 

relacionadas, sobretudo, ao gerenciamento da política institucional de iniciação científica no 

âmbito do IFRN. Entendemos, dessa forma, que os participantes, ao considerarem a iniciação 

científica como ambiente de significativo crescimento acadêmico, profissional e pessoal, 

gostariam que a instituição ampliasse e gerenciasse melhor essa política, para que muitos outros 

alunos pudessem se inserir nela. 
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Afirmamos, portanto, que o processo de interação (negociação), visando ao 

engajamento de alunos de ensino médio em comunidades de prática por meio da iniciação 

científica, baseou-se, de modo geral, nos princípios defendidos pela concepção de educação 

pela pesquisa. Os dados revelam que a iniciação científica constituiu prática quase sempre 

motivadora para seus membros, especialmente os alunos, em espaço de trabalho conjunto, de 

experiência efetiva na realização de diferentes atividades e na vivência com diferentes textos e 

outros artefatos durante a realização do processo investigativo. Esse espaço de mediação 

formativa, de interação com outros parceiros, notadamente a figura do orientador, e gêneros 

acadêmicos e técnicos parece propício à construção de saberes complexos e situados sobre 

textos, valores e convenções que caracterizam o fazer científico nas respectivas áreas de 

conhecimento em que se integraram, conforme temos demonstrado nos dois capítulos anteriores 

e buscamos sintetizar na próxima seção. 

 

8.2 Mapeando as aprendizagens  

 

As interações promovem a construção de conhecimentos referentes a ferramentas, 

linguagens, convenções, gêneros, termos, conceitos, práticas etc., que passam a constituir o 

repertório compartilhado com os membros da comunidade. Em relação à iniciação científica, 

Demo (2011a, 2011b e 2012) afirma que ela deve ser capaz de desenvolver nos alunos 

participantes dois grandes tipos de conhecimentos, que ele denomina de competências: uma de 

caráter técnico e formal e outra de natureza política. Nos dados sobre iniciação científica aqui 

considerados, é possível identificar traços da construção pelos alunos, através das práticas 

letradas, desses dois conjuntos de conhecimentos, que, embora estejam integrados e sejam, de 

certo modo, inseparáveis no curso das aprendizagens, podem ser divididos para efeito de 

análise, a fim de se caracterizar melhor cada um deles.  

Iniciamos pela abordagem de aspectos relacionados à competência formal e técnica, 

recorrendo a respostas dos questionários sobre aprendizagens e benefícios da iniciação 

científica para a formação acadêmica dos alunos. Eis alguns posicionamentos dos participantes 

de projetos em Ciências Agrárias: 

 

Exemplo 89: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA6-CA: “Aquisição de experiência e contato com profissionais de renome nos congressos”. (p. 342) 

QA1-CA: “Aprendizagem técnica, desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal”. 

QA6-CA: “Participação em eventos nacionais, publicação em revista cientifica, aprofundamento de 

conhecimento em determinada área de estudo, etc.” (p. 348) 
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QO2-CA: “O TCC foi defendido com os dados do projeto de pesquisa”. 

QO3-CA: “A coleta de dados e a produção de trabalhos científicos fazem com que os alunos tenham 

boa aprendizagem”. (p. 395)   

QO1-CA: “Produção antecipada do TCC, facilidade comunicar, entender um pouco do mundo da 

pesquisa” 

QO3-CA: “Conhecimento e publicação científica” (p. 401) 

 

Alguns alunos falam genericamente de experiências que permitiram a aprendizagem e 

a aquisição de conhecimentos sobre gêneros, rotinas (participação em eventos e outras formas 

de publicização dos resultados), bem como de desenvolvimento profissional e acadêmico, mas 

sem especificá-los; um deles diz que deveria ter aproveitado mais – “Poderia ter sido mais 

aprofundado” (QA7-CA, p. 342). As respostas dos orientadores vão na mesma direção, 

destacando ainda a coleta de dados, a produção de trabalhos acadêmicos, como TCC com tema 

análogo ao da iniciação científica, e a facilidade de comunicação. De modo geral, os 

participantes têm dificuldade de especificar os benefícios e aprendizagens decorrentes da 

iniciação científica e, quando o fazem, parecem enfatizar os resultados, os produtos da 

investigação científica empreendida, como os TCC e participações em eventos; em outras 

palavras, dão relevo ao repertório compartilhado de artefatos e rotinas que compõem algumas 

ações das comunidades de prática. Ganha destaque, nesse caso, uma concepção de que o foco 

da iniciação científica é a descoberta e o resultado, o que se coaduna com a natureza das 

publicações feitas pelos participantes da área, inclusive em periódicos especializados bem 

avaliados na classificação Qualis-Capes 2016. 

Já as respostas dos participantes de projetos em Linguística, Letras e Artes vão em outra 

direção. Vejamos: 

 

Exemplo 90: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA10-LLA: “Graças aos projetos consegui aprender muito com relação a linguagem, e ainda, eu pude 

ter contato com textos científicos que não faziam, antes, parte da minha rotina.” 

QA14-LLA: “Adquiri uma maturidade acadêmica que me foi/é muito útil na graduação. Melhorei muito 

minha capacidade de leitura, escrita e de interpretação.” (p. 368) 

QA11-LLA: “Vários! Melhorou minha capacidade de leitura e interpretação dos mais variados gêneros 

e tipos textuais; aperfeiçoou minha escrita para o âmbito acadêmico; me permitiu conhecer melhor o 

mundo da pesquisa científica, assim como ampliar meu conhecimento de mundo devido à participação 

de eventos e congressos; aperfeiçoou minha capacidade de exposição oral; me ajudou a melhorar no 

aspecto disciplinar, visto que havia compromissos que não podia postergar; me possibilitou conviver 

com pessoas/profissionais incríveis; e, por fim, me proporcionou uma grande experiência de trabalho 

em equipe.” 

QA13-LLA: “Maior desenvolvimento na escrita e na oralidade.” (p. 375) 

QO4-LLA: “Os alunos desenvolvem mais autonomia de escrita de vários gêneros textuais, além de 

estarem mais próximos das discussões científicas na área em que estão envolvidos na pesquisa.” 

QO6-LLA: “Os alunos adquiriram maior autonomia investigativa e perceberam melhor os passos do 

método científico.” (p. 417) 
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QO6-LLA: “Possibilidade de realizar estudos teóricos mais aprofundados; Aperfeiçoamento das 

capacidades de leitura, interpretação e produção de textos científicos; oportunidade de apresentar seus 

trabalhos em eventos.” (p. 423) 

 

As respostas se atêm prioritariamente à apreensão de conhecimentos de leitura/escuta e 

produção de textos em gêneros diversos, proporcionados pela execução dos projetos. Fala-se 

também da participação em eventos acadêmico-científicos e da compreensão dos “passos” do 

fazer científico e seus métodos. Essa realidade é condizente com especificidades 

epistemológicas da área, que tem nos textos seu objeto de estudo e importante instrumento na 

execução da iniciação científica (elaboração de fichamentos e resumos, por exemplo). Essa 

proeminência do texto é percebida também pelos alunos, sinal de que, no processo, apreendem 

formas de pensar e valores que guiam a área na qual se deu seu fazer científico. Logo, o foco 

recai não sobre os resultados da pesquisa, mas sobre conhecimentos de gêneros diversos e 

métodos científicos, considerando-se a iniciação científica como ambiente de formação mais 

do que de descoberta científica; neste caso, enfatizam-se, como repertório compartilhado de 

conhecimentos, as experiências com gêneros e modos de fazer ciência da área.  

Desse modo, ao mesmo tempo que existem certos padrões comuns de cientificidade que 

definem o que significa uma pesquisa e o processo de construção do conhecimento científico 

(DEMO, 2012), os quais podem desencadear, conforme expusemos no Capítulo 6, certas etapas 

comuns às duas áreas do conhecimento aqui investigadas, os valores de cada comunidade de 

prática estabelecem algumas regras de funcionamento acerca das atividades nelas 

empreendidas, do conhecimento válido para cada uma e das formas de produzi-lo e socializá-

lo, considerando a identidade dos indivíduos, os objetivos da tarefa e as regras institucionais. 

Isso não quer dizer, contudo, que nas Ciências Agrárias os alunos não estabelecessem contato 

com diversos gêneros nas práticas de leitura, escuta e produção. Pelo contrário, em ambas as 

áreas os alunos estavam envolvidos em atividades que dependiam diretamente do conhecimento 

de gêneros acadêmicos e técnicos, mas essa rotina é mais evidenciada nos questionários de 

Linguística, Letras e Artes. 

Além de questões mais abrangentes sobre benefícios e aprendizagens, solicitamos que 

alunos e orientadores avaliassem conhecimentos mais intimamente relacionados à linguagem e 

às práticas letradas acadêmicas; logo, envolvendo ainda conteúdos, questões culturais e 

epistemológicas de cada área (LEA; STREET, 1998). Uma delas foi sobre os conhecimentos 

desenvolvidos acerca da leitura, escuta e produção de textos técnicos e acadêmicos. Eis as 

respostas de alunos e orientadores de Ciências Agrárias: 
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Exemplo 91: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA1-CA: “Fui adquirindo experiência com o decorrer da realização” 

QA2-CA: “Gostava mais da parte prática, precisava de uma ajuda na escrita” 

QA3-CA: “preciso melhorar a escrita.” 

QA4-CA: “Uma grande melhoria adquirida no desenrolar do projeto.” 

QA5-CA: “Desde o ingresso na escola artigos e alguns gêneros foram trabalhados em sala o que facilitou 

a elaboração do projeto.” 

QA6-CA: “haja vista a realização de leituras semanais” 

QA7-CA: “Alguns exigem demais” (p. 345-346) 

QO1-CA: “Mas, varia de aluno para aluno, tem aluno que se esquivar desta melhoria e termina o projeto 

sem avanços” 

QO2-CA: “Foram adquirindo com a leitura” 

QO3-CA: “Sempre há produção acadêmica desenvolvida pelos alunos.” (p. 399) 

  

Alunos e orientadores, de modo geral, falam da aquisição de conhecimentos de leitura 

e de escrita durante a execução dos projetos de pesquisa, indicando que eles se desenvolviam 

processual e gradativamente, na interação efetiva com os gêneros. Alguns participantes, 

todavia, avaliam que a apreensão desses conhecimentos nem sempre acontecia da maneira 

desejável, por se tratar de um processo lento – o que é natural e compreensível, tendo em vista 

o ambiente novo em que estavam inserindo-se – ou mesmo conflituoso, por motivo(s) que não 

se deu/deram a conhecer. Um dos alunos também menciona que as atividades de ensino já 

propiciavam vivência com gêneros acadêmicos, corroborando a ideia de um contato anterior à 

iniciação científica.  

As respostas dos participantes de Linguística, Letras e Artes são semelhantes às 

enunciadas acima: 

 

Exemplo 92: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA8-LLA: “Dominava o conteúdo, isso fazia com que as produções fossem boas, sem falar que minha 

orientadora sempre ajudava tirando dúvidas.” 

QA9-LLA: “Há muito o que aprender e aprimorar, porém o início mais árduo já foi trilhado.” 

QA10-LLA: “Após o fim do projeto, minhas habilidades de leitura e escrita melhoraram 

consideravelmente. 

QA11-LLA: “inicialmente bom, mas evoluíram consideravelmente no decorrer da pesquisa.” 

QA12-LLA: “Melhoraram bastante com o desenvolvimento do projeto de pesquisa.” 

QA13-LLA: “Tenho boa leitura, contudo ainda tenho algumas dificuldades em textos mais rebuscados.” 

QA14-LLA: “Considero minhas capacidades de leitura/escuta/interpretação excelentes. Avalio minha 

capacidade de produção, até o momento, apenas como regular.” (p. 372-373) 

QO4-LLA: “Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer, ler e produzir textos acadêmicos logo no 

início do ensino médio, o que é uma realidade ensinada mais nos últimos anos do curso.” 

QO5-LLA: “Contei sempre com alunos que pesquisavam além dos textos que eram propostos e, por 

isso, conseguimos sempre uma fluida e proveitosa discussão.” 

QO6-LLA: “Os textos careciam ainda de algum refinamento e adequações de linguagem para a escrita 

acadêmica.”  (p. 420) 
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Os participantes também avaliam que seus conhecimentos de leitura e de escrita 

melhoraram consideravelmente graças à participação na iniciação científica. Parte deles aponta 

mais dificuldade na escrita do que na leitura, o que ocorre também nas Ciências Agrárias, 

entendimento que já havia sido captado quando discutíamos, no Capítulo 6, o grau de 

dificuldade na leitura/escuta e na produção de textos acadêmicos e técnicos. 

De modo geral, os participantes de ambas as áreas reconhecem que os alunos realizavam 

práticas de leitura e de escrita de gêneros acadêmicos e técnicos, indicando que não se 

prestavam apenas à realização de tarefas práticas e de manejo, mas à (re)elaboração própria de 

conhecimento científico. Esse contato poderia permitir aos alunos identificar os gêneros e suas 

características e conhecer os conteúdos neles expressos. Assim, cremos que estudantes puderam 

ampliar seu repertório de gêneros e diferenciá-los, para, quando necessário, utilizá-los em 

situações comunicativas concretas. Portanto, integrar-se nessas práticas letradas parece 

condição fundamental para o desenvolvimento dos alunos, na medida em que lhes permitiria 

construir formas de (particip)ação social, notadamente no ambiente institucional quanto à 

execução dos projetos, o que é mais enfatizado nas respostas. 

De fato, a análise da escrita dos participantes no Capítulo 7 sugere que os alunos, 

mediados pelos orientadores e pelos textos que circulam naquele ambiente, têm oportunidade 

de interagir com as diferentes regras, convenções e epistemologias que subjazem às práticas 

linguageiras, relacionando-as com seus saberes prévios, que constituem suas histórias de 

letramento. Nos artigos, verificamos que os autores conseguem pôr em prática algumas 

convenções da linguagem acadêmica de acordo com as especificidades de cada área: em 

Ciências Agrárias, maior número de autores, planificação mais homogênea do conteúdo 

temático, utilização de recursos paralinguísticos e posicionamento enunciativo predominante 

na terceira pessoa; em Linguística, Letras e Artes, plano de texto mais flexível entre os artigos, 

posicionamento enunciativo predominante em primeira pessoa e vozes do corpus de análise. 

Já aspectos relacionados à leitura/escuta não puderam ser investigados de modo tão 

direto. Em virtude do desenho metodológico de nossa pesquisa e da natureza dos dados obtidos, 

alguns podem ser somente inferidos mediante as concepções dos participantes da pesquisa e 

dos textos escritos que foram analisados. Os conhecimentos apreendidos através da leitura 

seriam os dos próprios gêneros, sobretudo pela já referida vivência prática com eles nos eventos 

de letramento da iniciação científica, e ainda a aquisição de conceitos científicos mediante 

interpretação de textos lidos e eventualmente escutados, dados os objetivos principais das 

situações de leitura – conforme destacamos no Capítulo 6, muitas delas estavam voltadas para 

a busca de informações para a construção de fundamentação teórica sobre o objeto de estudo. 
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Já que os conceitos científicos se materializam nos textos, a interação com os gêneros na 

leitura/escuta e na produção é fator essencial para sua aquisição e posterior utilização nas ações 

linguageiras em que sejam requisitados (LÓPEZ; NEVE, 2019). 

Analisemos, pois, como os participantes avaliam o domínio de conceitos científicos 

pelos alunos na iniciação científica, começando pelas Ciências Agrárias: 

 

Exemplo 93: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA1-CA: “Primeiro contato que tive” 

QA2-CA: “com o tempo fui ficando mais experiente”  

QA3-CA: “Alguns conceitos relacionadas ao produto da pesquisa (apitoxina) abrangiam conteúdos da 

área química e médica, a qual eu não tinha tido nenhuma experiência, apenas na leitura e fazendo 

pesquisas a respeito dos termos.” 

QA4-CA: “Ótima absorção do conteúdo.” 

QA5-CA: “Desde o ingresso na escola artigos e alguns gêneros foram trabalhados em sala o que facilitou 

a elaboração do projeto.” 

QA6-CA: “pela publicação em revista de qualis B2, porém ainda tenho muito a apreender” 

QA7-CA: “há assuntos muito específico” (p. 346) 

QO1-CA: “domínio aumenta, pois a pratica das teorias fomenta este conhecimento” 

QO2-CA: “Foram adquirindo com a leitura” 

QO3-CA: “A leitura e a prática de campo fazem com que eles dominem bem o tema do projeto” (p. 399) 

 

Os participantes, como esperado, retratam a aquisição de conceitos científicos no 

desenvolvimento dos projetos de iniciação científica, à exceção de um aluno, que menciona as 

atividades de ensino, em sala de aula. Alguns deles condicionam a aquisição de conceitos à 

leitura; outros, à realização de tarefas práticas, o que remete à aprendizagem através do fazer, 

relacionando a teoria às atividades em campo e em laboratório. A esse respeito, a resposta de 

QA3-CA é bastante representativa, ao dar a entender que o conceito só foi deveras apreendido 

quando experienciado e não somente quando leu textos em que ele era tematizado. Mais uma 

vez, as características epistemológicas da área guiam não apenas o fazer dos alunos, mas 

também a forma como são nele inseridos, quanto ao processo de aprendizagem e ao modo como 

ela é avaliada ou referendada.  

Na área de Linguística, Letras e Artes, as respostas são mais vagas: 

 

Exemplo 94: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA8-LLA: “É uma área ampla, dessa forma não posso dizer que domino.” 

QA9-LLA: “Não segui na mesma área” 

QA10-LLA: “Grande parte da facilidade mediante a absorção de conhecimento foi adquirida com o 

decorrer do projeto.” 

“QA11-LLA: Inicialmente razoáveis, no entanto, desenvolveram-se bastante até o fim da pesquisa.” 

QA12-LLA: “Melhoraram bastante com o desenvolvimento do projeto de pesquisa.” 

QA13-LLA: “Ainda tenho muito para aprender.” 
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QA14-LLA: “Tenho uma boa base da metodologia científica.” (p. 373) 

QO4-LLA: “Os alunos adquiriram conhecimentos sobre a natureza de textos científicos e a linguagem 

destes.” 

QO5-LLA: “Como as pesquisas sempre trazem novidades, a assimilação dos alunos, às vezes, não é 

imediata. Eles precisam digerir novos conceitos e refletir sobre o que passaram a conhecer, o que 

demanda tempo e persistência.”  

QO6-LLA: “Os alunos compreenderam bem a ideia de provisoriedade da ciência e da necessidade 

constante de investigação e reflexão nas pesquisas.” (p. 421) 

 

Se, por um lado, os participantes consideram que houve apreensão de conceitos 

científicos durante a execução da pesquisa – notadamente relacionados à metodologia científica 

e, no entender de um orientador, também a textos e à linguagem científica –, por outro, não 

deixam claro como ou em quais situações ou tarefas eles foram adquiridos. Apesar de terem 

relatado, ao longo de todo o questionário, o contato com gêneros acadêmicos e técnicos em 

diferentes eventos, o que pôde ser evidenciado na análise dos relatórios, não se faz menção à 

aquisição de um vocabulário especializado, e somente uma resposta fala da apreensão da 

linguagem dos textos científicos, o que nos parece uma referência nem tanto aos conceitos, mas 

a certas convenções da linguagem acadêmica. Essa realidade pode ser mais um indício de que 

os participantes da área priorizaram, no desenvolvimento dos projetos, a aprendizagem de 

aspectos relacionados ao fazer científico (gêneros e métodos científicos), ao contrário do campo 

de Ciências Agrárias, que parece priorizar a aquisição de conhecimento especializado da área, 

em consonância com as respostas constantes nos exemplos 87 e 88. 

Quando relacionamos as respostas de ambos os grupos com os textos que dizem ter lido 

e produzido durante ou em decorrência de participação em atividades de iniciação científica, 

percebemos que parece ter havido, deveras, um processo de vivência e de utilização de 

conceitos científicos das respectivas áreas do saber. Os textos encaminhados aos alunos para 

leitura são geralmente representativos da literatura especializada e serviram de base para 

atividades de registro de leitura (a partir de fichamentos, resumos), para elaboração de sínteses 

teóricas a constituírem revisão de literatura de algum gênero (resumo, artigo científico ou 

relatório, por exemplo) e ainda para comparação com os fatos científicos construídos através 

dos dados. Assim, continham conceitos teóricos a serem compreendidos e operacionalizados 

na produção, conforme apontamos na análise dos artigos científicos no Capítulo 7. Foi possível 

observar, nesses textos, o manejo relativamente bem-sucedido da literatura especializada, de 

técnicas de pesquisa e de categorias de análise, refletindo, desse modo, a compreensão de 

diferentes conceitos e teorias das respectivas áreas. É importante mencionarmos ainda que a 

publicação de alguns dos artigos em periódicos revisados por pares implica uma avaliação por 
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pares supostamente mais consistente95, o que revelaria, inclusive, a validação dos conceitos ali 

expostos. 

Além das aprendizagens, os participantes também apontam dificuldades na apreensão 

das práticas letradas e dos conhecimentos que elas mobilizam, como vemos nestas respostas de 

alunos de Ciências Agrárias: 

 

Exemplo 95: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA5-CA: “Desenvolver o texto científico.” 

QA7-CA: “Produto extremamente complicado de ser produzido” (p. 348) 

 

Apesar de dificuldades relatadas na utilização de alguns gêneros técnicos e acadêmicos 

na leitura/escuta e na produção (conforme Capítulo 6), apenas um participante de Ciências 

Agrárias menciona aspectos referentes às práticas letradas, mais especificamente à produção de 

“texto científico”. Outra dificuldade exposta diz respeito ao desenvolvimento de um produto, 

uma atividade de caráter técnico, mas que também mobiliza leitura/escuta e produção textual, 

como mencionado no Capítulo 6. Não sabemos, porém, se a dificuldade consistiu na 

compreensão e aplicação de conceitos ou no manejo dos equipamentos, reagentes e outras 

substâncias. 

Já os participantes de Linguística, Letras e Artes focalizam dificuldades de 

aprendizagem de leitura e, principalmente, de escrita: 

 

Exemplo 96: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA10-LLA: “A organização das ideias para a escrita foi a minha principal dificuldade.” 

QA11-LLA: “Inicialmente, a principal dificuldade foi aperfeiçoar minha escrita ao modelo científico.” 

QA13-LLA: “Compreender os textos de maior grau acadêmico.” (p. 375) 

QO6-LLA: “Certo grau de imaturidade na escrita dos textos acadêmicos.” (p. 422) 

 

Os participantes falam de dificuldade de organização das ideias, remetendo ao 

planejamento geral do conteúdo temático, de adequação a um “modelo científico” e, mais 

genericamente, de compreensão de textos acadêmicos e imaturidade na escrita deles. Todos 

esses aspectos reforçam a ideia de que, nessa área, os textos não eram apenas instrumentos de 

busca de informação e de socialização do conhecimento, mas, (para) além disso, verdadeiros 

 
95 Reconhecemos, entretanto, que as diferentes formas de avaliação por pares em periódicos também 

estão sujeitas a críticas, como subjetividade e falta de transparência e rigor (PATRUS; DANTAS; 

SHIGAKI, 2016). 
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objetos de ensino e aprendizagem, numa abordagem de ensino implícito, conforme já 

especificado. 

No contexto da educação formal, portanto, a iniciação científica, a nosso ver, ajuda a 

desenvolver conhecimentos de leitura/escuta e produção textual que são bem-vistos, 

empoderadores e dominantes, ao serem empregados em situações apropriadas, e garantem aos 

participantes formas de inserção e de participação social no processo de produção e de 

socialização do conhecimento científico que caracteriza o ambiente acadêmico. A aquisição 

desses conhecimentos se dá nas práticas de uma comunidade, definidas pelas instituições 

promotoras e financiadoras da iniciação científica, na demanda de atividades e nas exigências 

quanto a prazos e tarefas; pelos próprios participantes nas reuniões, nos eventos de letramento 

acadêmico que compõem cada etapa de desenvolvimento do projeto em torno de um 

assunto/tópico; na elaboração de textos acadêmicos, congregando, em Ciências Agrárias, outros 

sujeitos não participantes da iniciação científica; na interação com outros artefatos (materiais) 

e sistemas semióticos, embora mediados pela escrita; pelos meios de socialização do 

conhecimento (re)construído, relacionando-se com outros pares. Nesse sentido, entendemos 

que os alunos de ensino médio conseguem fazer parte de momentos significativos de 

(re)produção e de socialização da ciência, integrando-se em práticas letradas acadêmicas que 

lhes garantem instrumentos de participação social em uma dada comunidade de prática. 

Da convergência de valores, convenções e características dessas práticas letradas, 

emergem questões epistemológicas cuja investigação também indica a inserção dos alunos no 

fazer acadêmico de determinada área, com destaque para a concepção de ciência que prevalece 

em cada uma. Nas Ciências Agrárias, os alunos parecem desenvolver, nas práticas letradas, uma 

visão positivista da ciência. Essa compreensão se caracteriza pelo foco nas atividades práticas 

e experimentais (em campo e em laboratório); numa linguagem que se pretende objetiva 

(predominância da 3ª pessoa ou impessoal na voz do narrador/expositor); e na quantificação e 

na mensuração estatística para a construção do conhecimento, que se materializam na utilização 

de recursos paralinguísticos como tabelas e gráficos. A atividade científica seria guiada pela 

busca de validação empírica dos dados, visando à construção dos fatos científicos. Nas 

pesquisas de Linguística, Letras e Artes, por seu turno, predomina uma visão mais 

interpretativista da ciência e dos fatos científicos, com foco nas atividades de interpretação de 

textos (pesquisa bibliográfica e documental), na abordagem qualitativa dos dados e na 

utilização de uma linguagem mais subjetiva (uso predominante da 1ª pessoa do plural). A 

construção dos fatos científicos, nesse caso, seria guiada pela compreensão de significados dos 

textos analisados. Assim, os alunos vivenciam e apreendem, por meio dos textos e das 
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atividades que eles medeiam, alguns conhecimentos sobre o fazer científico que são específicos 

e situados, de acordo com as práticas reconhecidas e referendadas pelas disciplinas nas quais 

agem linguisticamente. 

Já o conjunto de conhecimentos de natureza política diz respeito à edificação da 

consciência crítica e criativa e à formação emancipatória e cidadã dos educandos. 

Evidentemente, essa formação não se dá fora das ações linguageiras, pois é no agir de 

linguagem que se efetivam as situações de aprendizagem e se constroem os conhecimentos e o 

pensamento humano (BRONCKART, 1999, 2006).  

Vejamos, então, como os participantes avaliam essa dimensão política das 

aprendizagens propiciadas pela iniciação científica, começando pelas Ciências Agrárias: 

 

Exemplo 97: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA5-CA: “Os projetos de pesquisas desenvolvem no aluno a capacidade de pensar de maneira mais 

abragente no momento em que interliga a produção científica com a realidade do estudante.” (p. 341) 

QA1-CA: “Aprendizagem técnica, desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal.” 

QA2-CA: “experiência para a faculdade” (p. 348) 

QO1-CA: “Pois estimula a pesquisa, ter boas notas para ´não perder a bolsa” (p. 395) 

QO2-CA: “experiência profissional” (p. 401) 

 

As respostas mencionam desenvolvimento de diferentes conhecimentos que seriam 

adquiridos através da iniciação científica: capacidade de pensar, crescimento profissional e 

pessoal – como responsabilidade com os estudos para manter a bolsa –, habilidade de relacionar 

teoria e prática, além de saberes que podem ser úteis no futuro, no contexto da educação 

superior. Tais elementos relacionam-se não apenas à aquisição de noções sobre ciência em 

sentido estrito, mas de valores e atitudes relacionados à formação integral do ser humano. 

Os participantes de Linguística, Letras e Artes corroboram esse entendimento: 

 

Exemplo 98: Respostas dos questionários aplicados a alunos/orientandos e orientadores 

QA9-LLA: “Cheguei no nível superior com noção, experiência em pesquisa” 

QA13-LLA: “Mudou muito minha visão de mundo.” (p. 368) 

QA8-LLA: “Mudou a forma de observação e absorção de conteúdos, pedi a timidez, esse trabalho foi  

gratificante.” 

QA14-LLA: “Melhorei muito minha capacidade de leitura/interpretação e escrita textual. Tive um 

grande amadurecimento acadêmico e me inseri no universo científico. Adquiri responsabilidade e 

aprendi a gerir melhor o meu tempo.” (p. 375) 

QO5-LLA: “Nossos alunos aprendem a ser cientistas ainda no Ensino Médio, fato positivo na vida 

acadêmica deles.” (p. 417) 

QO4-LLA: “Alunos mais compromissados com os estudos, responsabilidade aumenta. Os 

conhecimentos sobre ciência, pesquisa. Relação entre ensino e pesquisa se estreita, é vista na prática. 

Os alunos têm uma experiência na prática de como o ensino e pesquisa estão relacionados.” 
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QO5-LLA: “Para a academia formamos cientistas curiosos e audaciosos, verdadeiros profissionais, que 

se realizam na vida e nos realizam também enquanto professores. E, pessoalmente, entendo pesquisar 

como sobreviver a uma série de problemas, sem sair deles, mas tentando acertar algumas soluções 

humanizadoras.” (p. 423) 

 

As respostas de orientadores e orientandos destacam aprendizagens mais gerais sobre o 

fazer científico, como a função da ciência e da pesquisa e o processo de construção do 

conhecimento, e ainda aspectos de natureza (inter)pessoal, como desenvoltura na interação com 

outros indivíduos, responsabilidade com os estudos e gestão do tempo. Alguns participantes 

citam, inclusive, as contribuições para o ensino superior, apesar de os alunos não terem 

expectativa de seguir carreira profissional e acadêmica na área, o que demonstra que, para além 

dos valores e convenções relacionadas a uma disciplina, a educação pela pesquisa mobiliza 

competências que podem ser utilizadas em diferentes campos da ciência. 

Esses conhecimentos aludidos pelos participantes de ambas as áreas dizem respeito à 

edificação de uma competência política. “Pensar de maneira mais abrangente”, ampliar “visão 

de mundo”, desenvolver curiosidade, “procurar soluções humanizadoras”, “inserir-se no 

universo científico” e adquirir experiência em pesquisa são aspectos que extrapolam a dimensão 

técnica e mesmo as convenções de uma área do conhecimento (embora sejam aprendidas no 

contexto de uma comunidade de prática). Abarcam, de modo abrangente, o objetivo de 

formação de pensamento crítico, de capacidade de questionar e de (re)construir conhecimento 

científico, relacionando teoria e prática, aprendendo sobre a função da ciência e o processo de 

construção do saber científico (DEMO, 2011a, 2011b, 2012).  

Esses elementos tornam-se ainda mais importantes quando relacionados com o papel da 

iniciação científica na formação de alunos de ensino médio. Trata-se, na verdade, de uma etapa 

em que eles recebem uma educação que se pretende mais generalista e não se define, 

fundamentalmente, pela escolha e verticalização dos estudos numa área da ciência. Mesmo 

considerando que a educação profissional tem como um de seus objetivos o desenvolvimento 

de conhecimentos técnicos de uma área, é preciso lembrar que há a preocupação de que os 

educandos possam apreender outros que lhe permitam, se desejarem, continuar os estudos em 

qualquer campo do saber. Ademais, como demonstramos, muitos deles, em especial os 

participantes de projetos em Linguística, Letras e Artes, não seguem ou não pretendem seguir 

carreira acadêmico-profissional na área. Desse modo, a iniciação científica também procura 

contribuir com a formação educativa em sentido macro, no âmbito de uma cultura científica. 

Toda essa dimensão formativa da educação pela pesquisa no âmbito da iniciação 

científica que temos apresentado neste capítulo nos remete aos quatro pilares da aprendizagem 
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para o século XXI, conforme Delors et al (1998): aprender a conhecer, a fazer, a viver junto e 

a ser.  

Em relação ao primeiro pilar, os dados permitem inferir a aquisição de conhecimentos 

da ciência e de seu fazer: das etapas da pesquisa e das atividades que a compõem, de conceitos 

e métodos científicos, de gêneros acadêmicos e técnicos em práticas de leitura/escuta e 

produção textual. Além disso, é possível mencionar, com base nas respostas aos questionários, 

a autonomia e o senso crítico decorrentes dessas atividades, os quais constituem instrumentos 

que possibilitam aos educandos continuar aprendendo ao longo da vida (aprender a aprender) 

em outros ambientes e níveis de ensino – como a universidade, contexto citado por alguns dos 

participantes. Não por acaso, os alunos, sobretudo, enfatizam a necessidade de expandir os 

programas de iniciação científica na instituição, para que outros possam vivenciar essa 

experiência, que a grande maioria julga bastante exitosa. 

Esses conhecimentos traduzem-se também em um saber fazer (aprender a fazer). As 

atividades analisadas demonstram que se procura estabelecer relação entre teoria e prática, seja 

aplicando conceitos teóricos na análise de dados (expediente verificado também nos artigos 

científicos), seja desenvolvendo produtos, como sabonete, óleo de essência de planta (cuja 

eficácia é avaliada em um dos artigos), website e quiz. Esse saber fazer manifesta-se ainda na 

compreensão de alguns dos participantes, conforme expresso nos questionários, de que 

passaram a ter compromisso com as tarefas propostas e a administrar melhor o tempo (embora 

esta tenha sido também uma das principais dificuldades mencionadas na execução dos 

projetos). 

A atuação na iniciação científica também constituiu um espaço de convivência entre os 

diferentes indivíduos envolvidos no processo. Essa relação, em que estão envolvidas questões 

tanto institucionais quanto afetivas, por muitas vezes deu-se de forma harmoniosa, quando os 

alunos afirmam que as reuniões e o relacionamento com os orientadores eram bons; mas 

também de forma conflituosa, quando são relatados problemas como ausência de reuniões e 

“preguiça” dos orientandos. Há que se mencionar ainda as potencialmente múltiplas interações 

dos alunos com as respectivas comunidades de prática, quando da ocupação por eles de espaços 

no ambiente acadêmico como pesquisadores iniciantes: normas de editais e eventos, 

convenções da área, avaliadores de TCC e de trabalhos para congressos e periódicos. Essas 

interações estão permeadas por relações de poder aos quais os membros estavam submetidos e 

que podem ter internalizado. Como elas, geralmente, não se impõem nem são percebidas de 

forma explícita, mas são naturalizadas, é compreensível que não tenham sido objeto de 

apreciação nos questionários. Porém, não deixam de manifestar-se nos textos que medeiam e 
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constituem as práticas nas áreas (como os artigos e os relatórios de atividades), ao atenderem a 

certas questões epistemológicas, valores e convenções que guiam o fazer na área.  

Em relação ao pilar de aprender a ser, a participação em projetos de iniciação científica 

propicia aos alunos, em primeiro lugar, assumir um papel que tradicionalmente não lhes é 

conferido no ensino médio: pesquisadores iniciantes. Essa condição reveste-se, no contexto da 

instituição ou fora dela, de acesso a uma posição de poder, pela possibilidade de vivenciar 

experiências, práticas letradas e lidar com conhecimentos que, na maioria das vezes, não se 

fazem presentes de modo sistemático na matriz curricular do ensino que os demais alunos da 

instituição cursam. Além disso, os participantes mencionam aprendizagens que se traduzem 

numa formação integral, da científica à afetiva: mudança de visão de mundo, aquisição de 

responsabilidade nos estudos, percepção de que deveria ter aproveitado mais a oportunidade de 

participar de projetos e possibilidade de avaliar a si mesmos e aos programas de iniciação 

científica, tal como fizeram nos questionários. 

Na esteira dessas reflexões sobre formação pela pesquisa e aprendizagens 

proporcionadas pela iniciação científica nas mais diferentes dimensões, podemos defini-la, 

então, como uma forma de pertencimento dos alunos a uma comunidade de prática, que 

podemos caracterizar como participação periférica legitimada, conforme Lave e Wenger 

(2008). 

As análises dos relatórios, artigos e questionários demonstram que os eventos e práticas 

de letramento oferecem aos alunos oportunidades efetivas, portanto legítimas, de engajamento 

no fazer de sua comunidade, negociação de significados sobre essas práticas e construção de 

um repertório compartilhado: os alunos assumem uma posição institucional de pesquisadores 

iniciantes, na qual refletem sobre um assunto do campo científico de determinada comunidade, 

relacionam-se e interagem com outros pares (seja o orientador, num contexto institucional, 

sejam outros membros da comunidade científica, no contexto da socialização do 

conhecimento), mediante certas regras e convenções daquele ambiente, com vistas à aquisição 

de conhecimentos sobre rotinas, ações, instrumentos, conceitos e gêneros que permeiam esse 

fazer. Há, nesse caso, uma trajetória de entrada nas comunidades, pela inclusão dos alunos 

nessas práticas mediadas pela linguagem, a qual pode ou não caminhar para um envolvimento 

crescente, a depender dos caminhos formativos que os alunos percorram em sua vida 

acadêmico-profissional96.  

 
96 Se considerarmos, além da iniciação científica, todo o itinerário formativo dos alunos participantes da 

área de Ciências Agrárias, essa trajetória de entrada nos parece ainda mais clara, visto que todos eles 
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Não se trata, entretanto, de uma participação plena desses iniciantes, mas parcial 

(periférica). A própria natureza da iniciação científica, como política de inserção de alunos no 

fazer científico, assim como o perfil do alunado aqui considerado, já evidenciam essa 

característica. Além disso, os dados de modo geral e, particularmente, as respostas aos 

questionários mostram que o grau de envolvimento e a atuação dos alunos nas práticas 

dependem muito decisivamente da supervisão e da assistência do orientador: no manejo de 

instrumentos em laboratório, na indicação dos textos a serem lidos/escutados e produzidos, na 

condução das práticas de leitura e escrita, nas orientações de TCC, na produção de textos de 

publicização de resultados, especialmente os artigos científicos, enfim, na proposição das 

diferentes atividades a serem executadas no decorrer dos projetos. Se, por um lado, isso garante 

aos alunos participar efetivamente nas práticas, certamente eles o fazem com menos intensidade 

e, sobretudo, com menos riscos, haja vista a mediação de um parceiro mais experiente que 

conduz o processo.    

No contexto da educação profissional, portanto, a educação pela pesquisa, em todas as 

suas dimensões, apresenta-se como um dos elementos de base da formação humana integral 

(omnilateral), a partir de práticas linguageiras. Nessa perspectiva, a iniciação científica não 

restringe a formação dos educandos à obtenção de conhecimentos direcionados a uma 

habilitação técnico-profissional, mas também, conjuntamente a esses aspectos, ao domínio de 

um conjunto de saberes diversos (politecnia), para atuar  na sociedade de diferentes formas: no 

mundo do trabalho, se assim o desejarem, e/ou no prosseguimento dos estudos, na universidade. 

Portanto, a prática de iniciação científica aqui estudada coaduna-se com a proposta de uma 

educação crítica e reflexiva, que visa ao questionamento, à problematização, à compreensão 

ativa, à elaboração própria, à construção de opinião, enfim, ao saber pensar e fazer, o que passa, 

evidentemente, pelas práticas letradas acadêmicas (leitura, escuta e produção textual). Em 

última instância, a educação pela pesquisa, conforme temos mostrado, favorece a edificação de 

uma educação cidadã e libertadora, que reconhece o direito dos educandos ao conhecimento e 

à aprendizagem ao longo da vida, num sentido emancipador.  

 

 
pertencem aos cursos de Alimentos ou Apicultura ofertados no campus. Assim, esse itinerário 

congrega a formação profissional, propiciada pelas atividades de ensino dos cursos em seus 

respectivos componentes curriculares, incluindo a prática profissional obrigatória, com a formação 

acadêmica da iniciação científica. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, focalizamos a iniciação científica de alunos de ensino médio na 

educação profissional técnica, mais especificamente no contexto do IFRN, Campus Pau dos 

Ferros, com o objetivo de analisar os significados e as implicações formativas das práticas de 

letramento acadêmico vivenciadas por esses alunos participantes. Partimos do pressuposto de 

que a iniciação científica, em virtude de sua característica de introdução no fazer científico, 

pode, ao ser desenvolvida na educação básica, transpor e adaptar a ela algumas práticas 

linguageiras mais afeitas ao domínio acadêmico. Desse modo, alunos do ensino médio da 

educação básica podem vivenciar, em certas condições, práticas de letramento acadêmico, 

embora não estejam no ambiente mais convencional onde elas geralmente ocorrem.  

Definimos como campo de pesquisa nosso próprio ambiente de atuação profissional, 

haja vista nosso intuito de oferecer alguma contribuição para as políticas e práticas pedagógicas 

relacionadas à iniciação científica de alunos de ensino médio, sob a ótica dos usos, funções e 

aspectos formativos da leitura/escuta e da produção de textos do domínio acadêmico nesse 

contexto. Nosso empreendimento investigativo privilegiou, assim, uma população que, do 

ponto de vista acadêmico, é bastante periférica. Quando se pensa em fazer ciência, em 

(re)elaborar conhecimento e em iniciação científica, não se tem em mente, pelo menos num 

primeiro momento, alunos de ensino médio. Do mesmo modo, falar de letramento acadêmico 

não remete, na quase totalidade das vezes, ao contexto da educação básica, embora algumas 

pesquisas, de modo ainda bastante incipiente, já o tenham feito. Dessa maneira, desde a 

definição de nosso objeto de estudo já tínhamos consciência de que focalizaríamos um grupo 

não tradicional quando se estuda essa temática. 

Nesse processo, assumimos algumas escolhas teórico-metodológicas. De modo mais 

amplo, filiamo-nos à Linguística Aplicada. Em termos metodológicos, procuramos obter dados 

de fontes diversas (relatórios finais de pesquisa, questionários aplicados a orientadores e alunos 

participantes e artigos científicos produzidos por esses participantes com tema afim ao do 

projeto de pesquisa), que fossem representativos das práticas de letramento acadêmico na 

iniciação científica de alunos de ensino médio, submetendo-os a uma análise de cunho 

qualitativo-interpretativista. Embora tenhamos colhido informações sobre diferentes áreas do 

conhecimento, alguns desses dados foram limitados, especialmente as respostas recebidas dos 

questionários (não sabemos se pela extensão deles). Diante dessa conjuntura, delimitamos duas 

grandes áreas, Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes, mesmo admitindo que pode 

haver diferenças internas entre elas. Em termos de fundamentação teórica, buscamos construir 
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uma abordagem interdisciplinar, baseando-nos em diferentes correntes dos estudos linguísticos 

e da educação, com vistas a explicarmos um problema de uso da linguagem cuja complexidade 

requer variados modos de abordagem.  

Nosso olhar sobre a iniciação científica partiu de reflexões acerca da educação pela 

pesquisa, ao destacar seus atores, o processo de (re)construção do conhecimento científico e 

aspectos formativos que a permeiam, seja ela compreendida como princípio educativo, seja 

como princípio científico. Embora muitos dos postulados voltados para a iniciação científica 

refiram-se à educação superior, ambiente tradicional da prática por nós analisada, consideramos 

que eles também podem aplicar-se, guardadas as devidas proporções, ao contexto da educação 

básica. 

Acerca do funcionamento da linguagem nas práticas sociais, respaldamo-nos nos 

Estudos de Letramento, dos quais surgiu e se desenvolveu a abordagem dos Letramentos 

Acadêmicos. Mais especificamente, pautamo-nos pelos conceitos de eventos e práticas de 

letramento, cuja análise nos fez remeter a outros, dentre eles os de conjunto e sistema de gêneros 

– para subsidiar as categorias de artefatos/recursos e atividades/rotinas – e de comunidade de 

prática – para subsidiar as categorias de ambiente/domínio e participantes/grupos. Ainda no 

campo dos estudos da linguagem, recorremos ao Interacionismo Sociodiscursivo, quanto às 

operações de linguagem implicadas na produção dos textos, para caracterizar os produtos 

empíricos das práticas de socialização do conhecimento mais valorizadas no contexto 

acadêmico: os artigos científicos. 

Com base nesse arcabouço, procuramos obter respostas para as perguntas de pesquisa e 

os objetivos específicos que guiaram nossa investigação. 

Primeiramente, indagamos quais eram os eventos e práticas de letramento acadêmico 

presentes na iniciação científica de alunos de ensino médio do Campus Pau dos Ferros do IFRN, 

com o intuito de descrevê-las. Pudemos observar, nas análises, que os alunos vivenciaram uma 

série de eventos que se traduzem em práticas letradas acadêmicas. Na condição de participantes 

que assumem um lugar institucional de pesquisadores iniciantes, eles interagem com 

orientadores e, num contexto mais amplo de sua comunidade de prática, com outros parceiros, 

lendo, escutando e produzindo textos pertencentes a gêneros do domínio acadêmico, seja para 

cumprir uma função institucional no dia a dia da pesquisa, seja para a publicização dos 

resultados: ler textos acadêmicos para elaborar fichamentos, resumos e sínteses de referencial 

teórico; tomar notas de campo e laboratório para construir metodologia da pesquisa, elaborar 

artigos científicos, resumos, pôsteres, relatórios etc. Associados entre si, esses gêneros formam 

conjuntos e, mais articuladamente, sistemas de gêneros que definem etapas típicas do processo 
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de (re)construção do conhecimento científico: construção de referencial teórico, geração de 

dados, análise dos dados, conclusão da pesquisa e publicização dos resultados. Evidentemente, 

esse processo está permeado pelas idiossincrasias de cada comunidade: os gêneros mais 

tipicamente utilizados numa ou noutra nas suas práticas de leitura/escuta e produção textual, os 

métodos de construção do conhecimento, os objetos de investigação, suas convenções e regras 

de funcionamento. 

Esses resultados nos permitem deduzir que a leitura/escuta e a produção de textos são 

importantes instrumentos de formação do pesquisador, como meios para que se atinja 

determinado fim (a construção do conhecimento científico), de modo que, sem elas, tal meta 

não seria alcançada. Ao mediarem as diferentes etapas da execução dos projetos de iniciação 

científica, esses usos da linguagem escrita ajudam a definir a forma de atuação dos participantes 

em tarefas recorrentes, assim como definem certas atividades e rotinas legitimadas sobre o fazer 

científico, as convenções e a cultura das disciplinas em que se inserem os projetos. Podemos 

concluir, dessa forma, que o engajamento em variados eventos e práticas de letramento 

acadêmico são a principal forma de desenvolvimento de conhecimentos na iniciação científica.  

Mais do que descrever os eventos e práticas, percebemos também que a sucessão deles 

obedecia a certa lógica, tanto do ponto de vista das etapas da pesquisa, quanto da própria 

apreensão das características dos gêneros. Essa sucessão, inclusive, poderia ser indício da 

compreensão dos orientadores de que cada etapa e gênero seriam bases para novas 

aprendizagens, mais complexas, como espécies de “andaimes” construídos pelo conhecimento 

de textos e práticas precedentes. Identificamos, a esse respeito, a (re)elaboração processual do 

conhecimento científico e de gêneros, a exemplo do relatório, como uma compilação das tarefas 

realizadas na pesquisa, e do artigo científico, como produto de uma série de aprendizagens e de 

textos (compreendidos e produzidos), ao mesmo tempo que representa, atualmente, o principal 

meio de publicizar e referendar o conhecimento científico.  

Com esse pensamento, inquirimos, em segundo lugar, os conhecimentos das práticas 

letradas acadêmicas mobilizados pelos alunos na escrita de artigos científicos em coautoria com 

seus orientadores. Não nos concentramos na análise do conteúdo temático dos artigos para 

verificar se condiz com a literatura especializada, pois não somos especialistas em todas as 

temáticas desenvolvidas nos artigos e, além disso, partimos do princípio de que a publicação 

em anais de eventos e outros suportes pode demandar, em alguns casos, avaliação prévia e certa 

legitimação pelos pares. Assim, dedicamo-nos prioritariamente ao estudo das características 

dos textos, produtos empíricos de ações de linguagem, quanto às operações de linguagem. 

Observamos que os produtores, de modo geral, mobilizam operações de linguagem adequadas 
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ao gênero e, algumas das vezes, bastante peculiares de cada área do conhecimento, notadamente 

aquelas referentes ao plano geral e às vozes: em Ciências Agrárias, estruturação mais rígida e 

homogênea do conteúdo temático, predominância da voz da ciência e de posicionamento em 3ª 

pessoa (impessoal); em Linguística, Letras e Artes, conteúdo temático mais flexível, presença 

de vozes do corpus de análise e posicionamento em 1ª pessoa. Há, porém, algumas 

inadequações no plano geral (redundância de informações), nos mecanismos de textualização 

(repetições e uso inadequado de conectores) e nos elementos microestruturais (pontuação e 

sintaxe de colocação e regência), com maior incidência em Linguística, Letras e Artes, o que 

indicia um percurso de apropriação de características do gênero.   

Vemos, assim, que os participantes, dentre eles os alunos, conseguem participar de 

momentos de divulgação de resultados das pesquisas de iniciação científica. Os artigos de 

ambas as áreas e, em especial, de Ciências Agrárias, revelam inserção bastante significativa dos 

autores em espaços privilegiados de atuação acadêmica, como periódicos e eventos nacionais. 

Verificamos também que os autores utilizam conhecimentos dos gêneros conforme certas 

convenções de suas respectivas comunidades de prática. Registre-se, contudo, que, como os 

artigos eram escritos em coautoria entre iniciantes e pesquisadores experientes, as análises não 

revelam necessariamente apenas os conhecimentos de escrita dos alunos. Temos consciência 

de que a interação entre esses diferentes agentes produtores teve, no processo de produção, 

nuanças variadas cuja representação no produto empírico (o texto) não pudemos captar 

completamente. Ao mesmo tempo, entendemos que tal interação é, potencialmente, um 

momento de apreensão das práticas letradas, haja vista que é pela mediação com outros 

parceiros e com o objeto de conhecimento que se constroem as aprendizagens que impulsionam 

o desenvolvimento humano. 

A partir da vivência dos alunos com práticas letradas acadêmicas na iniciação científica, 

interessou-nos saber, finalmente, como se configurava o pertencimento deles em comunidades 

de prática acadêmica, o que implicou pensar no processo formativo, quanto à participação e às 

aprendizagens, inclusive mediante a concepção que os próprios participantes têm delas. Dada a 

natureza dos nossos dados, obviamente esse processo formativo de participação só pôde ser 

reconstituído a partir de vestígios presentes nos relatórios, nos artigos científicos e, 

principalmente, nos questionários. Mesmo assim, os dados, em conjunto, permitem-nos afirmar 

que os alunos se envolveram em numerosas práticas de escuta, leitura e produção de textos 

acadêmicos, interagindo com outros parceiros, entre os quais se destacou a figura do orientador; 

que os conhecimentos das práticas letradas eram apreendidos nas situações de uso efetivo da 
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linguagem, com características predominantes de um ensino intuitivo dos gêneros no próprio 

fazer, na vivência da pesquisa.  

Desse processo decorreu, segundo os participantes, a aprendizagem de conhecimentos 

tanto técnicos quanto políticos, sempre permeada pela interação com a linguagem nas diferentes 

ações desenvolvidas na iniciação científica. Nos questionários, são mencionados o contato com 

gêneros do domínio acadêmico na compreensão e na produção, além de questões mais gerais 

relacionadas ao fazer científico de sua área de atuação, o que não destoa do que verificamos 

nos relatórios e nos artigos sobre as etapas de desenvolvimento das pesquisas e as práticas de 

leitura/escuta e produção. Também são citadas algumas dificuldades, atribuídas a fatores 

diversos, como: orientação, infraestrutura e recursos financeiros. Não podemos dizer que os 

alunos, na condição de iniciantes, tornam-se membros efetivos e plenos de uma comunidade de 

prática, mas que eles se inserem naquele fazer de forma periférica, a partir de uma posição 

social a eles conferida pela instituição e pela supervisão de outros parceiros mais experientes, 

percorrendo uma trajetória de entrada que pode continuar ou não, caracterizando, assim, uma 

participação periférica legitimada. 

Em função dos nossos objetivos e questões de pesquisa, defendemos, pois, a tese de que, 

a partir de um outro lugar institucional que não a universidade, os alunos participam, na 

condição de pesquisadores iniciantes em formação, de práticas de letramento acadêmico na 

construção do conhecimento científico, nas quais eles apreendem alguns conhecimentos sobre 

convenções, conceitos, valores e epistemologias conforme determinada área do saber, o que 

lhes permite engajar-se legitimada e perifericamente em comunidades de prática acadêmica. Ao 

mesmo tempo, pelas práticas letradas os alunos adquirem conhecimentos sobre a ciência e seu 

fazer também em seus aspectos políticos, como capacidade questionadora e reflexiva sobre o 

conhecimento e sua construção. 

Essa realidade nos evidencia a necessidade de considerar, na análise das práticas 

letradas, seu caráter complexo, situado e matizado. Acreditamos que a qualificação de certas 

práticas letradas como acadêmicas precisa sopesar, (para) além da questão unicamente 

institucional do espaço da academia (universidade), outros elementos, como atividades/rotinas, 

artefatos/recursos e espaços de construção e socialização do conhecimento científico. Além 

disso, há que se reconhecer os objetivos que emergem dessas práticas: mais do que construir 

uma compreensão generalista sobre a ciência e seus usos sociais, os objetivos da leitura e da 

escrita parecem guiados para a iniciação do aluno como membro de uma disciplina.  

Nessa mesma perspectiva, também é verdade que precisamos ponderar o alcance dos 

resultados e das práticas por nós investigadas face às peculiaridades institucionais das políticas 
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e práticas pedagógicas no contexto dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia e, 

mais especificamente, do IFRN. Por um lado, certas características da educação profissional 

mostram-se favoráveis ao desenvolvimento da iniciação científica e, nela, de práticas letradas 

acadêmicas: a finalidade de formação dos discentes no âmbito da ciência e, especificamente no 

IFRN, suas diretrizes para a pesquisa e as políticas de iniciação científica que desenvolve junto 

ao seu alunado da educação básica. Por outro, sabemos que essa política ainda atinge um 

número limitado de alunos no universo dos institutos, além de não descartarmos a possibilidade 

de que outros profissionais, áreas do conhecimento e instituições possam planejar e executar 

suas políticas de iniciação científica sem que os alunos vivenciem práticas de letramento 

acadêmico, mas apenas do domínio da divulgação científica, abordando a importância da 

ciência para a sociedade, como o faz o movimento CTS em certos contextos da educação básica, 

especialmente na dimensão do ensino. 

Reconhecemos, inclusive, que a iniciação científica de alunos de ensino médio e seus 

objetivos, tal como concebidos na instituição, podem constituir até uma espécie de 

excepcionalidade dos institutos e da rede federal de educação profissional e tecnológica. Nesse 

sentido, não nos arriscamos a fazer generalizações sobre a transposição dos resultados de nossa 

pesquisa, quanto à viabilidade de desenvolvimento dessas práticas, para todas as instituições de 

educação básica, dadas certas condições de institucionalidade, infraestrutura, currículo, 

recursos humanos, logística, financiamento e trabalho docente que elas requerem e que, 

infelizmente, não estão acessíveis a todas as escolas públicas de educação básica. Assim, são 

muitas e complexas as variáveis que atuam em conjunto e podem influenciar as características 

da iniciação científica e os usos do letramento que nela tem lugar, razão pela qual eles devem 

ser estudados de modo situado. 

A análise dos usos, significados e implicações formativas das práticas de letramento 

acadêmico para os alunos de ensino médio delas participantes também nos permitiu visualizar 

limitações na política de iniciação científica e em sua operacionalização e apresentar sugestões 

para algumas delas. 

 Alguns alunos falaram da necessidade de se incentivar a adesão dos professores, no 

sentido de submeter propostas e, com isso, tentar engajar mais estudantes na iniciação científica. 

De fato, vimos que a mesma chamada de projetos era reaberta uma ou mais vezes, em editais 

diferentes, para preenchimento de bolsas remanescentes. Isso acontecia tanto em editais com 

cotas de bolsas para o Campus Pau dos Ferros quanto naqueles que englobavam o IFRN inteiro. 
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O decréscimo de submissão de projetos e, consequentemente, de engajamento de alunos na 

iniciação científica foi visível entre 2015 e 2017, o que justifica a recomendação dos alunos97.  

Outro aspecto que alunos e orientadores mencionaram foi o pouco tempo estipulado nos 

editais para a execução dos projetos de pesquisa. Se considerarmos o fato de que se trata da 

primeira experiência de muitos alunos com a iniciação científica e todas as práticas que nela 

descrevemos, um tempo reduzido pode comprometer a execução dos projetos em vários 

aspectos: desde o cumprimento das metas estabelecidas pela equipe até as aprendizagens dos 

alunos sobre o fazer científico e as práticas letradas que eles poderiam vivenciar naquele 

contexto98. Pensando nisso, os orientadores dos projetos também necessitam adequar as 

atividades a serem realizadas pelos participantes em função do período determinado em edital 

para execução e do perfil do alunado que está sendo selecionado, seus conhecimentos e histórias 

de letramento. Repensar essa variável torna-se, assim, fundamental para a política de iniciação 

científica da instituição, sob diferentes aspectos: formação do alunado, cumprimento das metas 

pelas equipes e produção de conhecimento.  

Um terceiro elemento que merece atenção é o acompanhamento da execução e da 

conclusão dos projetos pelos profissionais e setores competentes do campus (orientadores e 

Coordenação de Pesquisa e Inovação) e do IFRN (Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação). Os 

orientadores, segundo os discentes, podem melhorar o processo de orientação junto aos alunos, 

que necessitam, nessa fase inicial, de uma supervisão muito próxima para a execução das tarefas 

que lhes são solicitadas. Também precisam, de acordo com nossas análises, gerenciar melhor 

os dados no SUAP. Na área de Ciências Agrárias, observamos a presença nos artigos de muitos 

autores que não pertencem às equipes dos projetos. Se houve, de fato, essa participação, ela 

poderia ser mencionada em alguma fase do projeto, mediante execução de alguma atividade.  

No conjunto das áreas, ainda identificamos grande número de projetos que não foram 

(totalmente) executados ou cuja execução não foi devidamente registrada no SUAP para efeito 

de acompanhamento e avaliação. Não podemos afirmar se se trata de não execução do projeto 

 
97 Esse decréscimo continuou em 2018, quando o campus teve apenas 32 alunos de ensino médio 

participando de projetos de pesquisa. Entretanto, em 2019 houve mudança significativa, quando o 

campus envolveu 62 alunos de ensino médio em atividades de pesquisa. Informações sobre editais de 

pesquisa e seus resultados estão disponíveis na página: http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editais. As 

informações sobre os anos mais recentes foram consultadas em 02/10/2019. 
98 Esse tempo de execução considerado curto pelos participantes tornou-se ainda menor nos editais do 

PIBIC-IFRN de 2018 e 2019: o maior período de execução passou a ser de sete meses e o menor, de 

apenas dois, conforme informações obtidas em 02/10/2019, no endereço: 

http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editais. Parece-nos que um período tão exíguo não é suficiente para 

que os alunos possam adquirir competências técnicas e políticas e possam vivenciar todas as etapas 

de uma pesquisa científica e suas práticas linguageiras. 

http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editais
http://portal.ifrn.edu.br/pesquisa/editais
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ou apenas da ausência de registro de atividades executadas no SUAP. Também verificamos 

ausência de comprovação de algumas etapas ou atividades das pesquisas e mesmo de relatório 

final em alguns projetos. De qualquer modo, avaliamos que são aspectos que geram prejuízos 

pedagógicos e financeiros para a instituição, que investe em projetos que, ao final, não registram 

devidamente seu desenvolvimento e seus resultados.   

 Como vemos, são muitas as problemáticas que emergem quando se discute a iniciação 

científica na educação básica em interface (ou não) com os usos e funções da linguagem escrita. 

Este trabalho, evidentemente, tenta interpretar apenas uma perspectiva dessa interface, ao 

abordar práticas de letramento acadêmico.  

Nesse sentido, nossos resultados impulsionam inquietações que podem constituir campo 

fértil para outros estudos. Sem sair do campo dos Letramentos Acadêmicos nem da metodologia 

aqui proposta, é possível investigar práticas de letramento em outras áreas do conhecimento. 

No capítulo metodológico, mostramos que a iniciação científica no Campus Pau dos Ferros do 

IFRN abrange diversas áreas, embora tenhamos investigado apenas duas. Assim, mostra-se 

pertinente entender as características dessas práticas, de modo situado, assim como 

semelhanças e diferenças com as áreas por nós pesquisadas. 

Outras possibilidades seriam pesquisas de natureza longitudinal, participantes, que 

permitissem observar, in loco, as práticas de letramento ali desenvolvidas. A depender do 

desenho metodológico escolhido, poderiam abarcar uma ou várias áreas, sob o ponto de vista 

de diversos participantes ou de apenas um, com foco na participação, nos artefatos ou em 

ambos, permitindo, inclusive, perceber como se dá efetivamente a participação e, 

consequentemente, a evolução dos alunos durante esse processo. Também é possível pesquisar 

como os alunos egressos da iniciação científica se utilizam dessa educação científica e de 

conhecimentos sobre letramentos acadêmicos no ambiente universitário, no contexto do ensino, 

da pesquisa e/ou da extensão, pois indagar apenas sobre o seguimento de uma carreira 

acadêmico-profissional afim à área da iniciação científica, como fizemos em nosso trabalho, 

diz muito pouco sobre isso. 

Seria interessante, além disso, investigar outros letramentos presentes na iniciação 

científica. Em nosso trabalho, chegamos a mencionar utilização de textos literários, da 

formação profissional e multimodais (tabelas, gráficos etc.). Nas áreas por nós pesquisadas e 

em outras, podem-se evidenciar muitas outras formas de letramento como importantes 

mediadoras do processo de interação e de (re)construção do conhecimento na iniciação 

científica. 
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Nossos resultados permitem ainda pensar em pesquisas não necessariamente 

relacionadas aos Estudos de Letramento. Faz-se necessário refletir, do ponto de vista de 

políticas educacionais, práticas pedagógicas, formação e condições de trabalho docente, sobre 

os motivos do decréscimo na submissão de projetos de iniciação científica nos anos 

pesquisados, assim como sobre as causas e as consequências da grande quantidade de projetos 

não concluídos e cancelados (cerca de um terço daqueles a que tivemos acesso quando da 

constituição dos dados), já que analisamos somente as práticas que, de modo geral, 

correspondem às expectativas institucionais. 

Concluímos, então, que os alunos de ensino médio do Campus Pau dos Ferros do IFRN 

integrantes de projetos de iniciação científica nas áreas de Ciências Agrárias e Linguística, 

Letras e Artes participam de práticas de letramento acadêmico, nas quais adquirem tanto 

conhecimentos gerais, relativos à pesquisa como princípio educativo, quanto específicos, 

relativos à pesquisa como princípio científico, em consonância com uma das dimensões da 

formação omnilateral da educação profissional técnica de nível médio, para além da preparação 

para o mundo do trabalho. A despeito de certas similaridades que caracterizam o processo de 

construção do conhecimento na iniciação científica em ambas as áreas, muitos traços variam de 

uma para outra, dado o caráter situado das práticas letradas acadêmicas. Nesse processo 

formativo de construção dos alunos como pesquisadores iniciantes pelas práticas letradas, eles 

desenvolvem concepções sobre o fazer científico e conhecimentos sobre usos da leitura/escuta 

e da produção de textos do domínio acadêmico, conforme epistemologias, convenções, 

tradições e valores legitimados em cada comunidade de prática, em que atuam como 

participantes periféricos. 
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Resumo

Devido o mel cristalizado não ser um produto tão aceito no mercado consumidor, por aspectos culturais, principalmente, a descristalização, pode
se apresentar como uma maneira viável de utilização deste mel pastoso, já que sua composição não é alterada, exceto em casos de realização do
processo em temperaturas elevadas, sendo recomendada a temperatura e tempo não superior a 40 ºC e tempo de no máximo 12 horas. O mel de
meliponíneos destaca-se pelo elevado teor de umidade e por isso, processos tecnológicos (desumidificação e maturação) são realizados para
prolongar a sua vida útil. Assim, o mel de abelha da espécie Apis mellifera L. e do gênero melíponas, possuem características distintas, tanto
sensoriais quanto físico-químicas. O trabalho terá como objetivo analisar as características físico-químicas e sensoriais do mel de abelha (Apis
mellifera L.) cristalizado e descristalizado e do mel de meliponídeo (úmido e desumidificado), do alto Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte. O
mel será descristalizado a partir de três métodos: banho-maria, radiação solar e no aparelho micro-ondas, o processo de desumidificão será por
meio do uso de desumidificador com um termo-higrômetro. Estes equipamentos serão instalados numa sala completamente vedada, contendo
bancadas e/ou estantes onde serão dispostas bandejas de aço inox rasas para acondicionamento do mel e avaliados os parâmetros físico-químicos
de cor, umidade, cinzas, pH, acidez, açúcares redutores, sacarose, sólidos insolúveis, Lund, Lugol e hidroximetilfurfural (HMF). Na análise
sensorial será avaliados os parâmetros: cor, aparência, odor, sabor, textura, aceitação global e intenção de compra. As análises serão realizadas
nos laboratórios de físico-química de produtos apicolas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
Campus Pau dos Ferros. Os resultados obtidos na caracterização físico-química serão comparados com os limites estabelecidos pelas legislações
e os da avaliação sensorial foram submetidos à análise estatística, em que as amostras apresentarem notas bastante satisfatórias em todos os
parâmetros, será possível verificar que o mel será aceito no mercado consumidor.

Introdução O mel produzido pelas abelhas Apis mellifera L.é um importante produto natural. Visto como um alimento de alta qualidade, o mel de abelha tem
propriedades que fazem bem à saúde dos seres humanos. No entanto, as propriedades do mel podem ser prejudicadas caso o apicultor não esteja
atento aos cuidados com a conservação desse produto (SALGADO et al., 2008).
Meliponicultores para conservação do mel em função da sua alta umidade, causando a sua fermentação e, consequentemente a sua deterioração,
tornando-se evidente a grande importância do domínio de técnicas de conservação. Considerando a importância do mel para incrementar a renda
familiar do meliponicultor, bem como garantir um produto de qualidade para o consumo (OLIVEIRA et .al., 2016)
A composição do mel depende da propriedade do néctar das espécies vegetais produtoras, dando características específicas. Já as condições
climáticas e o manejo desenvolvido pelo apicultor têm influência inferior sobre essas características (MARCHINI; MORETI; OTSUK, 2005).
O sabor final do mel, à exceção do doce, possui relação direta com o aroma, que é dependente de pequenas porções de substâncias múltiplas,
originárias de fontes botânicas. Por esse motivo, alguns méis são tão discrepantes de outros, possuindo aromas e sabores diferentes, de modo que
pessoas especializadas possuem habilidade para realizar a identificação da fonte de determinado mel, através do olfato e do paladar (ODDO;
PIANA; SABATINA, 1996).
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Segundo Arruda et al. (2004), a diversidade de florada da região nordestina do Brasil favorece a produção de méis com características
diferenciadas quanto à cor e sua composição, o local e a época do ano em que foram produzidos.
As abelhas do gênero Apis mellifera possuem grandes potenciais para produção de mel. Para a verificação de sua qualidade são utilizados alguns
parâmetros, a exemplo de: umidade, cor, açúcares redutores, pH, teor de hidroximetilfurfural, cinzas, acidez, Lund e Lugol.
Após a colheita do mel, o mesmo continuará sofrendo modificações físico-química, sensorial e microbiológica, tendo a necessidade de produzi-
lo em elevados níveis de qualidade, para que possa ter a garantia da qualidade(ARAÚJO et al., 2006).
Paixão et al.(2014), em sua pesquisa sobre a descristalização do mel, utilizaram três métodos para descristalizar os méis das floradas de camará,
eucalipto e canudo de pito do estado do Espírito Santo, sendo eles os seguintes: método de ar quente, água quente e aquecimento com calor de
lâmpada elétrica.
Em sua pesquisa, Marchini, Rodrigues e Moreti(2000) utilizaram três métodos para descristalização do mel, sendo eles: micro-ondas, banho-
maria e o sol, observando os parâmetros físico-químicos de hidroximetilfurfural (HMF) e diástase dos méis silvestres, de laranjeiras e eucaliptos,
que serviram de base para esta pesquisa, em que se utilizou para o mel produzido na região de Pau dos Ferros de florada silvestre e analisou-se
10 parâmetros físico-químicos (cor, umidade, cinzas, pH, acidez, açúcares redutores, sacarose, Lund, Lugol e hidroximetilfurfural).
Os meliponíneos são as Abelhas sociais sem ferrão, de endemismo da Caatinga, atualmente com uma distribuição limitada, somente é registrado
para áreas ao norte do rio São Francisco, principalmente no Rio Grande do Norte e Ceará a confirmação da ocorrência de espécies com
distribuição restritas em diversos setores da área core da Caatinga é evidentemente uma informação importante para o planejamento da criação
de áreas de preservação (ZANELLA; MARTINS, 2003). Dos polinizadores para a agricultura pode-se constatar que as abelhas sem ferrão
polonizam o morango, o guaraná, o açaí, o café, entre diversas outras culturas, mas infelizmente no Brasil ainda não é forte o uso de abelhas sem
ferrão para a polinização de plantas com importância agrícola (IMPERATRIZ-FONSECA, 2015).
A análise sensorial pode ser definida como um método científico usado para analisar, medir e interpretar as reações das características dos
alimentos e dos materiais como são percebidas pelos órgãos da visão, tato, olfação, audição e gustação (AMERINE; PANGBORN; ROESSLER,
1965).
A análise sensorial é utilizada quando se necessita de uma avaliação das mudanças ocorridas na matéria-prima, modificações nos procedimentos
de fabricação, em avaliações do armazenamento e também para verificar a aceitabilidade de um produto pelos consumidores (MINIM, 2013;
DUTCOSKY, 2007).
As abelhas do gênero Apis mellifera são grandes produtoras de mel, produto muito conhecido e valorizado em todo o mundo tanto pelo seu
sabor, doce e agradável, como por suas características nutricionais. Para a avaliação da qualidade do mel, existem diversas técnicas, dentre elas
está a análise sensorial, que vem conseguindo grande espaço e se mostrando um importante utensílio por diferentes razões. A análise sensorial
pode ser utilizada como um manual no processamento, tendo como finalidade a conservação do sabor e do aroma do mel novo, a classificação do
mel monofloral a partir da origem floral e a identificação de uma possível adulteração do mel (FERREIRA, 2009).
Segundo Pianaet al. (2004), a análise sensorial é um meio que permite diferenciar a origem botânica do mel e realizar a identificação, assim
como a quantificação de possíveis defeitos presentes. Com essa análise, também é possível realizar papéis importantes para a declaração das
normas dos produtos, qualificações quanto à botânica ou outras titulações inerentes. Sendo ainda uma parte de grande importância no estudo da
predileção/repulsão do consumidor ao produto.

Justificativa O uso do mel de abelhas na cicatrização de afecções da pele é muito citado na literatura médica do Egito, Grécia e nas tradições Ayurvédicas da
Índia. Além das propriedades terapêuticas o mel é um ótimo alimento natural para crianças maiores de 02 anos e indivíduos convalescidos, pois
este produto apícola é composto em sua maioria por açúcares redutores que possuem fácil digestão sendo uma fonte energética de rápida
absorção, onde uma grande parcela da população utiliza como fitoterápico, isto é, pois ele age assim como um ótimo complemento alimentar
(ESCOBAR; XAVIER, 2004).
Diferença entre o mel de abelhas com ferrão e mel de abelhas sem ferrão;
Entende-se por mel, o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas, a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes
vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, transformam,
combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia (BRASIL, 2000).
Entende-se por mel de abelha social sem ferrão, o produto alimentício produzido por essas abelhas, a partir do néctar das flores ou das secreções
procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas
recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maturar nos potes das colônias (ADAB, 2014).
O Rio Grande do Norte não possui núcleos de pesquisa sobre as características do mel de abelhas sem ferrão nem mesmo incentivo do governo
para a busca de uma normatização e comercialização organizada dos produtos desta abelha, já o estado da Bahia conquista a normatização dos
méis de abelhas sem ferrão, para possibilitar sua comercialização Em ação pioneira no Brasil, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia
(Adab), vinculada à Secretaria da Agricultura (Seagri), normatiza o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel de Abelha Social
sem Ferrão, do Gênero Melipona. Esta legislação vai subsidiar as ações governamentais direcionadas para este grupo de abelhas sociais e
respaldar os meliponicultores para boas práticas de produção e processamento. A finalidade é adequar os métodos de colheita, beneficiamento,
armazenamento e comercialização de produtos e derivados registrados sob o Serviço de Inspeção Estadual (BAHIA, 2014, p.1).
Chiapetti e Braghini (2013) esclarecem que sobre os padrões de qualidade e identidade do mel de abelhas com ferrão, através da Instrução
Normativa n° 11/00. Os parâmetros definidos se referem aos critérios de qualidade para o mel de abelhas Apis mellifera, mesmo que muitos
autores defendam que a Instrução Normativa n° 11/00 especifica a padronização e qualidade do mel proveniente de diferentes espécies de
abelhas, sabe-se que tal instrução foi baseada em normatizações internacionais (Codex alimentarius e Mercosul) onde são específicas para mel de
Apis mellifera. Quando caracterizado o mel de abelhas Jataí (Tetragonisca angustula) e demostrou que os parâmetros de umidade e açúcares
redutores, encontraram-se fora dos limites elucidados pela legislação brasileira vigente. Presume, que tais parâmetros estabelecidos por essa
instrução normativa sejam aplicados somente a mel de abelhas Apis, fazendo se necessário, pesquisas sobre caracterização do mel de abelha jataí,
bem como a sua comparação com o mel de abelhas africanizadas.
O mel  com alto teor de umidade tornou-se um fator limitante para os meliponicultores, visto que o alto teor de umidade altera suas qualidades
sanitárias. Para o mel de abelhas com ferrão Apis mellifera, o teor de umidade não deve ser superior a 20% (Brasil, 2000). Acima desse valor
ocorre a fermentação e, consequentemente, a deterioração do produto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)(OLIVEIRA et
al., 2013)
No século XX, exatamente em 1956 as abelhas africanas (Apis mellifera scutellata) chegaram ao Brasil e, por acidente, tiveram um cruzamento
com subespécies de abelhas européias (Apis mellifera mellifera, Apis mellifera carnica e Apis mellifera ligustica), introduzidas no Brasil no
século anterior. Esse cruzamento fez com que  surgissem híbridos, com características predominantes das abelhas africanizadas, permitindo uma
rápida adaptação devido ao clima semelhante ao seu habitat natural,  tendo uma expansão por todo território brasileiro. (OLIVEIRA; CUNHA,
2005).
O primeiro passo para ter um melhor reaproveitamento das atividades apícolas é o conhecimento da flora apícola predominante da região, vendo
quais são as plantas mais utilizadas pelas abelhas na região Nordeste do Brasil, pois esta possui capacidade apibotânica para se tornar um polo
produtor de mel (DEMARTELAERE et al., 2010). Por ter uma florada bastante diversificada, o sertão nordestino favorece a produção de méis
com características diversificadas, conforme o local e a época do ano que foram produzidos (ARRUDA et al., 2004).
O mel é um produto do ramo alimentício produzido pelas abelhas, de composição variável que vai depender de vários fatores, os quais vão desde
sua composição do néctar, até a espécie que produz. (CARVALHO et al., 2005). No artigo de Monte et al. (2013), elucida a importância sobre a
geração de informações que auxiliem na caracterização dos produtos das abelhas sem ferrão, uma vez que estes possuem uma estreita relação
com as variações do clima e da florada local.
O mel pode ter a consistência líquida, líquida-cristalizada, líquida-granulada, cristalizada, granulada e cremosa (ALVIM, 2004). O processo de
cristalização ocorre naturalmente em méis puros, ocorrendo de modo mais rápido ou mais lento, sendo que a velocidade da cristalização vai
depender da composição química do mel, principalmente em relação aos açúcares glicose e frutose, tendo relação com a quantidade de água
disponível. A glicose é o principal composto que influencia na cristalização. Outras partículas podem influenciar na cristalização, como
pequenos pedaços de cera, grãos de pólen, entre outras coisas. As temperaturas baixas também influenciam na cristalização do mel, sendo a
temperatura a 14ºC ideal para ocorrer o processo (CAMARGO et al., 2006).Dependendo do clima ou da flora, a cristalização do mel ocorre de
forma rápida. Este é um grande problema encontrado por apicultores de algumas regiões brasileiras com alta umidade, quanto à sua
comercialização (PAIXÃO et al., 2014). Isso ocorre, geralmente, nas regiões do sul do país. Já na região nordeste, a alta umidade não é um fator
de influência direta na cristalização do mel, tanto quanto o pasto apícola, que interfere diretamente para que a cristalização ocorra de forma mais
rápida.
A cristalização é um fato que ocorre com frequência, sendo que é um indicador de pureza do produto. No Brasil não se tem o hábito de consumir
mel cristalizado, embora pudesse ser o ideal, mas sempre tem que se submeter o mel ao aquecimento (MARCHINI; RODRIGUES; MORETI,
2000). Atualmente, no comércio consumidor, o mel cristalizado é rejeitado, de maneira que a descristalização gera um gasto para o apicultor.
Pode-se observar, portanto, que o mel cristalizado não é aceito no mercado devido a aspectos culturais entre outros(PAIXÃO et al,. 2014).
A cargo de tudo que foi exposto, os estudos sobre a qualidade físico-químicas e sensoriais para o mel apícola têm sido realizados principalmente
para as abelhas  e poucos são os estudos que tratam do valor nutricional e sensorial dos produtos das abelhas sem ferrão (MESQUITA et al.,
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2007).
Fundamentação

Teórica
1. AS ABELHAS E SUA IMPORTÂNCIA AMBIENTAL E ECONÔMICA DOS MELIPONÍDEOS

O entendimento sobre as abelhas sem ferrão e a meliponicultura nas Américas é muito mais comum quando comparamos como o que se entende
sobre apicultura, neste continente, as abelhas Apis mellifera como popularmente conhecidas como europeias, italianas ou africanas. Onde muitos
povos indígenas que trabalham com os meliponídeos de várias maneiras, seja realizando pesquisas isoladas, trabalhando com criatórios de forma
com muita rusticidade ou de maneira exploratória, ou seja os conhecidos meleiros. A criação de abelhas com ferrão se deu pós colonização neste
território tanto que antes o mel das abelhas nativas caracterizava-se como principal adoçante natural. A herança indígena presente na atual lida
com as abelhas é evidenciada pelos nomes populares de muitas espécies, como Jataí, Uruçu, Tiúba, Mombuca, Irapuã, Tataíra, Jandaíra,
Guarapu, Manduri e tantas outras. A importância do estudo de conservação e multiplicação desses insetos está pautada por que serem
predominantemente conhecidas como produtoras de mel, as abelhas também fornecem outros produtos apícola como a cera, própolis, pólen,
geleia real, e podendo ser criadas e multiplicas ou melhoradas para sua posterior comercialização (No manual técnico de Villas-Bôas (2012)).
O Estado do Rio Grande do Norte se apresenta com grandes possibilidades para estudo dos Meliponídeos, tendo em vista a grande diversidade de
espécies nativas presentes neste estado. Em pesquisa verificou que 86% dos meliponários do Rio Grande do Norte são constituídos somente de
abelhas Jandaíra (M. subnitida D.), e os outros 14% estão distribuídos da seguinte maneira, Jati (Tetragonisca angustula) representam 4,9%, as
abelhas Rajada (Melipona asilvae) representam 4,3% Cupira (Partamona cupira), Moça-Branca (Frieseomelitta spp) e Amarela (Frieseomelitta
varia) somam 3,4% e que as abelhas Uruçú (Melipona scutellaris) apenas 1,4% da população de meliponíneos criados em meliponários neste
estado. A importância dos conhecimentos científicos em torno do manejo das abelhas sem ferrão teve como marco definitivo o Congresso
Brasileiro de Meliponicultura, ocorrido em Natal no ano de 2004, concomitantemente ao XV Congresso Brasileiro de Apicultura (PEREIRA,
2006).
A polinização é de suma importância para produção eficiente de alimentos em todo o mundo sendo as abelhas o mais importante e eficaz
instrumento natural de polinização, sendo desta forma tanto como as abelhas nativas como as “abelhas naturalizadas” indispensáveis agentes
polinizadores (SOUZA; EVANGELISTA-RODRIGUES; PINTO, 2007). A apicultura é atividade agropecuária em expansão em diferentes
localidades, o estado do Rio Grande do Norte detém potencial florística e de clima, que confere potencial para o seu desenvolvimento mesmo
sendo uma atividade mel explorada (GOLYNSKI, 2009).
 
1.2 O MEL DE ABELHAS SEM FERRÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA O RIO GRANDE DO NORTE
 
No Rio Grande do Norte um dos méis de meliponídeos nativo é o da jandaíra (Melípona subnitida). Em diferentes regiões o mel dessas abelhas
possui valor mais elevado que o mel de abelhas Apis melífera (ou abelha italiana como é popularmente conhecido). Outra possibilidade de
consumo é a utilização do mel para o tratamento de doenças, pelo fato se ser muito rico em nutrientes, de grande valor comercial, o que
possibilita a melhoria da renda familiar dos indivíduos que os manejam, existindo as questões de conservação, pois para multiplicar estas abelhas
se faz necessário a manutenção de árvores nativas que é abrigo dos meliponídeos
1.1 O ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEL DE ABELHAS
Mesmo a produção de mel de Apis é classificada como principiante e muito baixa se levar em consideração da extensão do país, a sua
diversidade de flora, clima e solo. Em sua maioria a produção do mel no Brasil é para consumo local e exportação, existindo muitos meleiros,
não se preocupando com as legislações vigentes, para produzir um alimento apícola de qualidade. Outro ponto muito importante é a pouco
conhecimento científico deste produto que relate sobre as características físico-químicas do mel nas diferentes regiões do país (FINCO;
MOURA; SILVA, 2010).
 
A Portaria da ADAB (Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia) nº 207 de 21/11/2014 regulamenta a identidade e qualidade do mel de
abelha social sem ferrão, gênero melípona e a instrução normativa nº11, de 20 de outubro de 2000 descreve o regulamento técnico de identidade
e qualidade do mel de abelhas com ferrão. Para as abelhas com ferrão os parâmetros estabelecidos para os açúcares redutores têm como critério
mínimo de 65g.100g-1, a umidade máxima de 20g.100g-1, já a sacarose aparente máxima de 6g.100g-1, o teor de cinzas máximo de 0,6g.100g-
1, a acidez máxima de 50 meq.kg e para o hidroximetilfurfural máximo foi de 60 mg.kg-1. Já para as abelhas sem ferrão os parâmetros
estabelecidos para os açúcares redutores o mínimo é de 60g.100g-1, no critério umidade ocorre uma diferenciação no de processamento pois para
o mel desumidificado o valor máximo é de 19g.100g-1e o mel refrigerado é de 20 g.100g-1, a 35 g.100g-1, a sacarose aparente máxima de
6g.100g-1, o teor de cinzas máximo de 0,6g.100g-1, a acidez máxima de 50 meq.kg, para o hidroximetilfurfural(HMF) máximo de 10 mg.kg-1 e
para as duas abelhas a cor poderá variar de quase incolor a pardo-escura.
 
São mínimas as diferenças dos percentuais encontrados nos resultados das análises físico-químicas dos méis de meliponídeos e Apis, os mesmos
mostram claramente os teores variados das propriedades desse produto, sendo assim, sugerimos as autoridades do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento(MAPA) que observem os percentuais descritos pela comunidade científica estabelecendo a sua caracterização e
padronização para fins comerciais e de consumo, buscando alternativas para contribuir com o crescimento, manutenção e sustentabilidade dessas
abelhas e garantir o equilíbrio do ecossistema e a preservação do meio ambiente (BATISTA, 2009).
2. APICULTURA
No século XX, exatamente em 1956 as abelhas africanas (Apis mellifera scutellata) chegaram ao Brasil e, por acidente, tiveram um cruzamento
com subespécies de abelhas européias (Apis mellifera mellifera, Apis mellifera carnica e Apis mellifera ligustica), introduzidas no Brasil no
século anterior. Esse cruzamento fez com que  surgissem híbridos, com características predominantes das abelhas africanizadas, permitindo uma
rápida adaptação devido ao clima semelhante ao seu habitat natural,  tendo uma expansão por todo território brasileiro. (OLIVEIRA; CUNHA,
2005).
O primeiro passo para ter um melhor reaproveitamento das atividades apícolas é o conhecimento da flora apícola predominante da região, vendo
quais são as plantas mais utilizadas pelas abelhas na região Nordeste do Brasil, pois esta possui capacidade apibotânica para se tornar um polo
produtor de mel (DEMARTELAERE et al., 2010). Por ter uma florada bastante diversificada, o sertão nordestino favorece a produção de méis
com características diversificadas, conforme o local e a época do ano que foram produzidos (ARRUDA et al., 2004).
O mel é um produto do ramo alimentício produzido pelas abelhas, de composição variável que vai depender de vários fatores, os quais vão desde
sua composição do néctar, até a espécie que produz. (CARVALHO et al., 2005).
2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO MEL DE ABELHAS
 
Segundo Stonogae Freitas (1991), a composição do mel de abelha é basicamente água e açúcares, sendo que estes componentes são responsáveis
pela qualidade do mel, dos quais pode ocorrer a cristalização. É importante o estudo da umidade e dos açúcares, pois, os mesmo indicam quando
pode ocorre o  processo de cristalização do mel.
A composição do mel é representada em maior parte por açúcares, e os mais abundantes são frutose e glicose, embora existam também
dissacarídeos como maltose e sacarose. No entanto, a maioria dos méis são supersaturados em glicose, e este açúcar pode ocasionar a
cristalização. Esta cristalização reduz a concentração do soluto na fase líquida do mel, e aumenta a atividade de água (ZAMORA; CHIRIFE;
ROLDÁN, 2006).
O mel cristalizado tem atividade de água (aw) mais elevada em comparação com o mel descristalizado. Em pesquisas feitas com 150 amostras de
méis eslovenos, a atividade de água em méis de melato foi entre 0,483-0,591, e em méis de flora variou entre 0,479-0,557. Portanto, em méis de
melato a atividade de água é superior à de méis de flora. (ABRAMOVIČ et al. 2008).
No momento em que se comprara a atividade de água de amostras de méis fluidos e cristalizados, pode ser visto que amostras cristalizadas têm
atividade de água mais elevada, em comparação com as amostra de méis líquidos. No processo de cristalização, a glicose é um dos açúcares que
mais influencia, a frutose tem uma solubilidade mais elevada, tendo uma menor influência na cristalização. Após a cristalização a glicose é
encontrada como mono-hidrato de glicose (GLEITER; HORN; ISENGARD, 2006).
A cristalização ocorre naturalmente no mel, desde que tenha condições de temperaturas favoráveis para a formação de cristais. Alguns méis
cristalizam mais rápidos, outros podem levar mais tempo para cristalizar, sendo a relação de glicose, frutose e água que favorece a cristalização
do mel, a glicose é o primeiro açúcar que cristaliza no mel.  A variação de temperatura de 12º a 15º C favorece para formação de cristais no mel;
quando o mel mostrar formação de cristais, pode-se submeter o mel ao processo de descristalização, e é indicado que tenha o controle da
temperatura, para não alterar as qualidades do mel (LENGLER, 2008).
Os méis com baixa relação glicose/frutose permanecem em estado líquido por mais tempo, mas no caso oposto, a formação de cristais ocorre
mais rápido. Esse processo pode ser revertido com aquecimento, entretanto, esse processo irá afetar as qualidades físico-químicas e sensoriais do
mel. Recomenda-se que o mel seja descristalizado em banho-maria, com a tampa do recipiente fechada, e não deixando a temperatura ultrapassar
40 º C; também se pode descristalizar o mel no mesmo método em uma temperatura em 60º e 71 ºC, sendo em um aquecimento mais rápido e,
assim,descristalizandotodos os cristais formados(CAMARGO et al., 2006).
Em uma pesquisa, no Canadá, com méis produzidos na província de Alberta, foram estudados fatores que contribuíssem para o controle e o
retardamento da cristalização da glicose. Após as análises, foi identificada a supersaturação de glicose (> 30% de glicose).Observou-se que uma
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parte da granulação do mel se dissolve em temperaturas na faixa de 45 º C. O armazenamento em recipientes de plásticos pode contribuir para
formação de cristais no mel (ASSIL; STERLING; SPORNS, 1991).
Segundo Kuroishiet al., (2012), o índice de brancura pode ser utilizado para o monitoramento da cristalização, observando também que, ao
submeter o mel à temperatura mais baixas, induz a cristalização do mel, de maneira que a temperatura é um dos fatores que influenciam na
formação de cristais do mel; o mesmo notou que méis em temperaturas igual ou superior a 30º C tem a tendência de ser méis mais fluidos, não
contribuindo diretamente à cristalização.
 
3.4 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DO MEL DE ABELHA
 
Os animais mais primitivos foram capazes de desenvolver gostos e desgostos por diversas comidas, inclusive uma predileção maior por certos
tipos de alimentos (AMERINE; PANGBORN; ROESSLER, 1965). Essa capacidade é a base da análise sensorial, que pode ser definida como
uma avaliação de determinado produto através da utilização dos órgãos dos sentidos.
A análise sensorial sempre foi de grande importância para a indústria alimentícia na segurança da qualidade dos produtos. A análise sensorial foi
dividida em quatro fases, estas de acordo com a evolução da tecnologia da indústria, como descreve Dutcosky (2013):
1ª fase: ocorreu antes da década de 40, época em que a indústria de alimentos vivenciava um momento artesanal/pré-científico. A qualidade do
produto era determinada de acordo com a análise sensorial do dono da empresa.
2ª fase: ocorrida entre 1940 e 1950, período em que a indústria de alimentos passava por um momento de ampliação e integração de técnicos
especializados na área. Nessa época é que foi inserido o conceito de controle de processamento e de produto final, sendo utilizados os métodos
químicos e instrumentais e não os sensoriais.
3ª fase: de 1950 a 1970, fase em que a indústria de alimentos passou a considerar de grande importância a introdução do homem como meio para
medir as características sensoriais dos alimentos. Nessa fase foi possível ter grandes avanços, dentre eles, está a compreensão de que o homem
possui a habilidade natural de fazer a comparação, diferenciação e quantificação de um produto por meio dos seus órgãos sensoriais, e a
importância de realizar a estatística a partir dos dados obtidos com essas análises.
4ª fase: ocorrida após 1970, nessa fase foi definido que a qualidade sensorial do alimento não é algo próprio dele, e sim, uma característica
adquirida a partir da interação que ocorre entre o alimento e o homem.
Existem diferentes técnicas capazes de verificar a qualidade do mel, mas há uma técnica específica que tem se destacado e mostrado ser de
grande valia para ser utilizada na monitoração do processamento do mel. A análise sensorial possui como objetivo manter as características
sensoriais do mel, identificá-lo de acordo com sua origem floral e verificar se há alguma adulteração presente no mel. Essa análise contribui para
que haja um melhor padrão na qualidade do mel (BARROS, 2011).
A análise sensorial é realizada a partir de estímulos gerados às atividades fisiológicas do ser humano, que provocam diferentes sensações. A
análise é realizada havendo o toque entre o indivíduo e a área de contato. A análise avalia o estímulo e a sensação. O estímulo é avaliado por
meios físicos e químicos, e a sensação por impressões psicológicas. A sensação produzida no indivíduo pode variar de acordo com intensidade,
duração, qualidade e gosto ou desgosto do indivíduo sobre o produto que foi analisado. Para realizar essa avaliação os indivíduos utilizam seus
órgãos dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).
Segundo Amerine, Pangborn e Roessler (1965), o homem possui receptores de sabor na boca e olfativos no nariz que lhespossibilitam sentir o
gosto e o cheiro dos alimentos, simultaneamente, quando está ingerindo-os. 
Alguns pesquisadores ultimamente vêm desenvolvendo produtos adoçados com mel, entre eles tem: bebida láctea fermentada, iogurte e néctar de
fruta, mostrando a importância do mel como adoçante natural, devido às suas propriedades químicas. As pesquisas desenvolvidas mostram que a
adição do mel traz novas perspectivas sobre o produto; vale ressaltar que o mel vai agregar valor nutricional nesses produtos, em que a maioria
dos produtos desenvolvidos com adição de mel se apresenta como uma alternativa viável de alimento a ser oferecido para o
público(CALVALCANTE; MORAIS; RODRIGUES, 2009; FRUTUOSO; ANDRADE; PEREIRA, 2012; MOURA et al., 2012; SILVA et al.,
2008; SILVA et al., 2015).
 

Objetivo Geral
O trabalho terá como objetivo analisar as características físico-químicas e sensoriais do mel de abelha (Apis mellifera L.) cristalizado e
descristalizado e do mel de meliponíneo (úmido e desumidificado), do alto Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte. O mel será descristalizado a
partir de três métodos: banho-maria, radiação solar e no aparelho micro-ondas, o processo de desumidificão será por meio do uso de
desumidificador com um termo-higrômetro.

Metodologia da
Execução do

Projeto

1.1 OBTENÇÃO DA AMOSTRA
            Será analizada as Apis mellifera L. e de meliponideos produzido na região do Alto Oeste Potiguardo Rio Grande do Norte,as análises
foram feitas nos laboratórios de físico-química dos produtos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN), campus Pau dos Ferros. Sendo estas analisadas em triplicatas para os parâmetros de físico-químico. E as análises sensoriais foram
realizadas no laboratório de processamento de leite e derivados deste campus.
1.2 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DA DESCRISTALIZAÇÃO DO MEL
Para este trabalho serão utilizados três métodos de descristalização do mel, quais sejam: banho-maria, radiação solar e no aparelho de micro-
ondas doméstico. A partir da amostra de mel cristalizado, o mel será colocado em três recipientes de vidro transparente com tampa,
comercializado no mercado local, em seguida, cada um seguirá para o seu método de descristalização.
A descristalização em banho-maria para descritalização de mel será feita em um béquer com água, em uma chapa aquecedora; terá o início do
procedimento com a temperatura inicial de 35ºC. A temperatura deverá aumentar gradativamente, sendo que será conferida com um termômetro
imerso na água.
O segundo método utilizado será por meio de radiação solar. Isso será feito colocando o recipiente com mel tampado exposto ao sol. Ao lado do
vidro de mel será colocado um copo com água para medir a temperatura. Após a descriatalização será verificado o tempo e a temperatura, sendo
verrificado a cada 20 minutos se houve a descristalização, e anotado o valor da temepratura.
No terceiro método, utilizará um forno micro-ondas, sendo colocado o recipiente de mel dentro do micro-ondas e, ao lado ,um béquer com água
para medir a temperatura, que inicialmente será de 30 ºC. Inicialmente será marcado 30 segundos, e verificar a descritalização. 
 
1.3 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DA DESUMIDIFICAÇÃO  DO MEL 
Inicialmente  o desumidificador deverá ser ajustado para uma umidade de aproximadamente 10 a 20% e temperatura de trabalho de até 30°C,
permanecendo ligado durante um período inicial de 3 horas para redução da umidade ambiente na sala de desumidificação. Estes ajustes do
equipamento proporcionarão uma umidade ambiente de 25-30% e temperatura 26ºC verificadas através do termo-higrômetro. Este equipamento
será instalados numa sala completamente vedada, contendo bancadas one estará dispostas as bandejas de aço inox rasas para acondicionamento
do mel, segundo metotologia de Alves et al. (2010)
1.4 Parâmetros físico-quimcos que serão analiasados nas amostras de méis antes e apos realizados os processos
Nota: as metodologias utilizadas para os parâmetros físico-quimco foram adaptada do manual de MarchinI et al., (2004).
Cor
A classificação de cor dos méis será realizada em espectrofotômetro a 560 nm em célula de 1 cm e usando-se como branco, a glicerina pura. Os
dados obtidos no espectrofotômetro (em nm) serão transformados em cor usando-se a escala de Cores de Pfund.
Umidade
            Será analisa de acordo com a metodologia da AOAC (Association of Official Analytical Chemists) item 969.38b. A umidade das
diferentes amostras de méis será determinada por meio de um refratômetro manual ATAGO (luz natural, temperatura ambiente) específico para
mel (ATAGO, 1988), sendo o método indicado pela legislação brasileira de mel (BRASIL, 2000). Este aparelho foi adaptado a partir do
refratômetro Abbé e possui um alto contraste no campo de visão.
Condutividade elétrica
A condutividade elétrica será obtida em uma solução a 20% de matéria seca de mel a 20ºC. Para tanto será utilizado o condutivímetro Hanna,
modelo HI 8820, para obtenção dos dados.
pH, Acidez e Índice de formol
O pH, a acidez e o índice de formol serão determinados segundo a metodologia de Moraes e Teixeira (1998). Com auxílio de medidor de pH
(PHTEK, Mod. pHS-3B), balança analítica (BEL Engineering) e agitador magnético (Q-261). Para a determinação do pH, o método fundamenta-
se na determinação da concentração dos íons de hidrogênio presentes na solução de mel. E para a determinação da acidez o método baseia-se na
neutralização da solução ácida de mel, mediante o uso de uma solução de hidróxido de sódio na presença de um indicador interno, a
fenolftaleína. Serão dissolvidas 10 g de mel em 75 ml de água destilada, homogeneizando-se com um bastão de vidro. Durante o decorrer dessas
3 determinações a solução deve estar sob constante agitação magnética, 0,1N misture-se a solução de mel ao observar o ponto de viragem fecha a
bureta. O cálculo da acidez: = volume gasto de NaOH x Massa do mel x Fator de correção NaOH.
Hidroximetilfurfural
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Pesar 5 g da amostra em um béquer, adicione 25 mL de água e transfira para um balão de 50 mL. Posteriormente adicione 0,50 mL da solução de
Carrez 1  e misture; faça o mesmo com a solução de Carrez 2 e complete o volume com água destilada. Adicionar, caso formar espuma, algumas
gotas de álcool etílico. Filtrar com papel de filtro a amostra e descarte os primeiros 10 mL. Pipete 5 mL do filtrado em dois tubos de ensaio (18 x
150 mm). No primeiro tubo adicione 5 mL de H2O e no segundo 5 mL de NaHSO3 como referência, agite em Vórtex. Medir a absorbância da
amostra, utilizando um espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 284 e 336 nm. Se a absorbância for maior que 0,6, dilua a amostra com
água e a solução de referência com 0,1% de NaHSO3(MARCHINI et al., 2004a).Cálculo de quantidade de HMF no mel: mg de HMF / 100 g de
mel = ( A284 – A336) x 14,97 x 5/peso da amostra
Teor de Cinzas
            A determinação de cinzas será realizada conforme a metodologia citada na legislação brasileira por calcinação em mufla a 550ºC até peso
constante.
Açúcares totais, açúcares redutores e sacarose aparente.
A determinação de açúcares totais, açúcares redutores e sacarose aparente serão realizados por meio do método de Lane-Eynon (1934), adaptado
por Marchini et al., (2004).
Atividade diastásica
Padronização da solução de amido – Pipetar 5 mL da solução de amido para um frasco contendo 10 mL de água e misturar. Pipetar 1 mL desta
solução para vários frascos de 50 mL graduados contendo 10 mL da solução de iodo padrão 0,0007 N. Misturar e determinar o volume da água
necessário para a diluição padrão da preparação de amido, para se obter uma leitura de absorbância de 0,760, 0,02 a 660 nm. Repetir a
padronização a cada preparação da solução de amido. Determinação- Pesar exatamente 10,0 g de mel em um béquer de 50 mL; Adicionar 5 mL
da solução tampão e 29 mL de água destilada, dissolva a amostra a frio e com agitação
            Transferir para um balão volumétrico de 50 mL contendo 3 mL de solução de cloreto de sódio 0,5 M e completar o volume com água. É
importante que o mel esteja tamponado antes da adição da solução de cloreto de sódio.
            Pipetar 10 mL desta solução para um frasco graduado e coloque em banho de água a 40 + 2ºC, junto com o frasco de solução de amido.
Após 15 minutos, mantendo sempre no banho de água, pipetar 5 mL da solução de amido para a solução de mel, misturar e ligar o cronômetro.
Em intervalos de 5 minutos remover alíquotas de 1 mL para um frasco graduado e adicionar rapidamente 10 mL da solução de iodo 0,0007 N.
Misturar e diluir ao volume padrão determinado anteriormente.
            Determinar a absorbância a 660 nm e anotar o tempo decorrido entre a mistura da solução de amido e a de mel até a adição de iodo.
Continuar tomando alíquotas de 1 mL em intervalos, até obter um valor de absorbância menor que 0,235.
Cálculo: Plotar a absorbância contra o tempo em minutos milimetrado. Traçar uma linha reta através de pelo menos os três últimos pontos no
gráfico, para determinar o tempo em que reação alcançou a absorbância de 0,235. Dividir 300 pelo tempo em minutos para obter o número de
diástase (DN). Este número expressa a atividade diastásica como mL de solução de amido a 1% hidrolizado pela enzima presente em 1 g do mel
por 1 hora a 40ºC. O número de diástase corresponde ao número da escala de Goethe9.
Lund
Pese 2 g da amostra em béquer 50 mL, dissolva em 10 mL de água, transfira para o cilindro. Junte 5 mL de ácido tânico a 0,5% p/v e complete o
volume para 40 mL. Agite e deixe em repouso por 24 horas. Anote o volume formado fenolftaleína.
Lugol
Dissolva 10 g do mel em 10 mL de água destilada. Junte 1 mL de Lugol. Resultado esperado: ausência de coloração vermelho-violeta ou azulada
fenolftaleína.
1.5  DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE SENSORIAL
O teste de análise sensorial e aceitabilidade será realizado com 50 provadores não treinados e voluntários, no laboratório de processamento de
leite e derivados, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Pau dos Ferros, no dia
20/10/2015.
Os provadores serão servidos amostras de mel meliponideos(umido e desumidicado) e mel de Apis (descritalizado), disponibilizadas em colheres
plásticas de aproximadamente 15g cada, e uma ficha de escala hedônica. As amostras serão disponibilizadas da seguinte forma para Apis:
amostra (A) foi a amostra descristalizada pelo método da radiação solar; amostra (B), amostra descristalizada pelo método do micro-ondas;
amostra (C), amostra em que o mel foi descristalizado pelo método do banho-maria. Já para meliponideos de será amostra (A) foi a amostra
desumidificada e a amostra (B) a amostra não desumidificada.
Por serem os testes realizados com provadores não treinados, cada provador será orientado da forma como deveria preencher a ficha de avaliação
sensorial, será explicado o que eles deverão analisar as seguintes características: aparência, cor, odor, sabor e textura, com pontuações de 1 a 9,
indo de péssimo a excelente, respectivamente.
As amostras dos méis serão servidas aos provadores acompanhadasde bolachas de água e sal e água mineral, em temperatura ambiente, os quais
serão orientados a comerem um pedaço da bolacha entre uma amostra e outra, para evitar o sabor residual das amostras, e a lavarem a cavidade
oral com a água.
Por fim, o provador terá que expressar a sua intenção de compra, escrevendo o número da amostra que ele compraria ou gostaria de ver nas
prateleiras do mercado. Todo o processo da análise será realizado segundo a metodologia de Dutcosky (2013).

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

1. Visita de campo e coleta das amostras: visitar os apiários e os meliponarios e coletar das amostras de mel
2. Realizar os metodos descritalização e desumidificação e e realizar revisão de literatura: Descristalizar o mel pelo método de banho-maria.

Descristalizar o mel pelo método de radiação solar. Descristalizar o mel no aparelho micro-ondas. desumidificar os meís de meliponideos.
3. Análises físico-químicas e sensoriais e realizar revião de literatura: 
4. Analisar as características sensoriais dos méis: Nos seguintes critérios (cor, aparência, sabor, textura, odor e aceitação global).
5. Publicização da pesquisa: Divulgar os resultados obtidos em congressos nacionais e internacionais no CONGIC ou Sexcitex e em periódicos

(revistas).

Resultados
esperados

1. Coletar as 25 amostas de méis de abelhas Apis mellifera L e 25 amostras de meis de meliponíneos(Melipona subnitida, Frieseomellita varia,
Melipona mandacaia, Plebeia sp)

2. Conseguir resultado positivo de descritalização onde as caracteristicas fisico-quimicas permaneça de acordo com o que está descrito na
legislação Brasileira para mel de Apis e no processo de desumidificação a umidade ser de no máximo 20% faixa segura para os produtos
apícolas.

3. Obter a caracterização dos méis de abelhas Apis mellifera L e para meliponíneos de acordo com os parametros de qualidade o que está descrito
na Instrução normativa número 11 de outubro de 2000 (BRASIL, 2000);

4. Verificar a intenção de compra dos consumidores para que método de descritalização e para o método de desumidificação.
5. Proporcionar aos alunos do curso técnico em Apicultura do IFRN campus Pau dos Ferros a interdisciplinaridade das áreas apícola com a

pesquisa nas áreas de Zoologia , como também de Química (orgânica) na caracterização fisico-química; Submeter e publicar trabalhos em
congressos regionais (CONGIC), internacionais (Encontro Sobre Abelhas), congresso nacionais (CBPP, SBPC, CBQ) e periódicos (revistas).
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Anexos
Aguardando submissão de arquivos.

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Luciene Xavier de Mesquita (1941345) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Sim 8 h/s

Ativo

Ruth Fontes Cavalcante (20141091090361)
77.88

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/0793284666498033

DISCENTE Sim Não 15 h/s

Meta 1 - 02/09/16 até 22/12/16

Descrição da Meta
1. Visita de campo e coleta das amostras
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

visitar os apiários e os
meliponários e coletar
das amostras de mel
Obs: Estamos
realizando as coletas ,
por dificuldades
climáticas, estamos
apenas 10 amostras.
Responsável:
Luciene Xavier de
Mesquita

De
02/09/2016
até
22/12/2016

1. Coletar as 25 amostas de méis de
abelhas Apis mellifera L e 25 amostras
de meis de meliponíneos(Melipona
subnitida, Frieseomellita varia,
Melipona mandacaia, Plebeia sp)

Aprovado em
07/06/2017
Avaliador:
Ayla Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Parcialmente

Estamos
realizando as
coletas , por
dificuldades
climáticas,
estamos apenas
10 amostras.

De
02/09/2016
até
22/12/2016

Meta 2 - 02/01/17 até 28/02/17

Descrição da Meta
2. Realizar os métodos descritalização e desumidificação e e realizar revisão de literatura:
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

2

Descristalizar o mel pelo método de
banho-maria. Descristalizar o mel
pelo método de radiação solar.
Descristalizar o mel no aparelho
micro-ondas. desumidificar os méis
de meliponineos.
Obs: Estamos Iniciando as análises.
Inicialmente, foram feitas revisões
bibliográficas sobre temas
relacionados a pesquisas da mesma
área, para que pudesse ter um certo
entendimento acerca do assunto.
Diante dos estudos foi realizado
análises de méis cristalizados e
descristalizados de abelha Apis
mellifera L. da região do alto oeste
Potiguar, por meio dos seguintes
parâmetros (cor, umidade, cinzas,
pH, acidez, açúcares redutores,
sacarose, Lund, Lugol e
hidroximetilfurfural).
Responsável: Ruth Fontes
Cavalcante

De
02/01/2017
até
28/02/2017

2. Conseguir
resultado positivo de
descritalização onde
as caracteristicas
fisicoquimicas
permaneça de acordo
com o que está
descrito na legislação
Brasileira para mel
de Apis e no
processo de
desumidificação a
umidade ser de no
máximo 20% faixa
segura para os
produtos apícolas.

Aprovado
em
06/12/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Estamos Iniciando as
análises. Inicialmente,
foram feitas revisões
bibliográficas sobre temas
relacionados a pesquisas
da mesma área, para que
pudesse ter um certo
entendimento acerca do
assunto. Diante dos
estudos foi realizado
análises de méis
cristalizados e
descristalizados de abelha
Apis mellifera L. da
região do alto oeste
Potiguar, por meio dos
seguintes parâmetros (cor,
umidade, cinzas, pH,
acidez, açúcares
redutores, sacarose, Lund,
Lugol e
hidroximetilfurfural).

De
02/01/2017
até
28/02/2017
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Meta 3 - 17/01/17 até 31/05/17

Descrição da Meta
3. Análises físico-químicas e realizar revisão de literatura:
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

2

Para este trabalho foram utilizados três
métodos de descristalização do mel, quais
sejam: banho-maria, radiação solar e no
aparelho de micro-ondas doméstico. A partir
da amostra de mel cristalizado, o mel foi
colocado em três recipientes de vidro
transparente com tampa, comercializado no
mercado local, em seguida, cada um seguiu
para o seu método de descristalização.
Descristalização do mel em banho-maria
Descristalização do mel por radiação solar
Descristalização por meio de radiação solar
Descristalização no micro-ondas
Obs: • Descristalizou o mel pelo método de
banho-maria, pelo método de radiação solar
e no aparelho micro-ondas.
Responsável: Ruth Fontes Cavalcante

De
01/04/2017
até
30/04/2017

• Descristalizar o
mel pelo método de
banho-maria. •
Descristalizar o mel
pelo método de
radiação solar. •
Descristalizar o mel
no aparelho micro-
ondas.

Aprovado
em
06/12/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

• Descristalizou
o mel pelo
método de
banho-maria,
pelo método de
radiação solar e
no aparelho
micro-ondas.

De
01/04/2017
até
30/04/2017

3

Revisão sobre as características das espécies
de abelhas estudadas e do mel que
produzem, como também aplicar os métodos
de análise.
Obs: Parte da revisão de literatura e parte de
Análise físico química: Análise do mel
abelha sem ferrão não foi possível pois não
foi comprado ainda o desumidificador
Responsável: Luciene Xavier de Mesquita

De
17/01/2017
até
31/05/2017

3. Obter a
caracterização dos
méis de abelhas
Apis mellifera L e
para meliponíneos
de acordo com os
parâmetros de
qualidade o que está
descrito na
Instrução normativa
numero 11 de
outubro de 2000
(BRASIL, 2000);

Aprovado
em
07/06/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Parcialmente

Parte da revisão
de literatura e
parte de Análise
físico química:
Análise do mel
abelha sem
ferrão não foi
possível pois
não foi
comprado ainda
o
desumidificador

De
17/01/2017
até
31/05/2017

Meta 4 - 03/04/17 até 30/06/17

Descrição da Meta
4. Analisar as características sensoriais dos méis
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

4

Avaliação sensorial nos
seguintes critérios (cor,
aparência, sabor,
textura, odor e
aceitação global).
Obs: Analises sensorial
dos méis em processo
de cristalização Análise
do mel abelha sem
ferrão não foi possível
pois não foi comprado
ainda o desumidificador
Responsável: Ruth
Fontes Cavalcante

De
03/04/2017
até
30/06/2017

4. Verificar a intenção de compra dos
consumidores para que método de
descritalização e para o método de
desumidificação.

Aprovado
em
22/09/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Parcialmente

Analises sensorial
dos méis em
processo de
cristalização
Análise do mel
abelha sem ferrão
não foi possível
pois não foi
comprado ainda o
desumidificador

De
03/04/2017
até
30/06/2017
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

5

O objetivo do presente
trabalho foi analisar as
características Físico-
Químicas de cinco
amostras de méis sendo
eles, quatro de abelhas
sem ferrão e um de
Apis mellifera L., para
assim, caracterizá-los e
comparar à legislação
brasileira.
Obs: • Analisou as
características Físico-
Químicas de Umidade,
Cor, pH e Acidez,
Açúcares Redutores,
Sacarose,
Hidroximetifurfural
(HMF), Lund, Lugol e
Cinzas de mel de
abelhas sem ferrão já
que não pode realizar o
desumidificação.
Responsável: Ruth
Fontes Cavalcante

De
01/06/2017
até
30/06/2017

• Analisar as características Físico-
Químicas de Umidade, Cor, pH e
Acidez, Açúcares Redutores,
Sacarose, Hidroximetifurfural
(HMF), Lund, Lugol e Cinzas. •
Diagnosticar se os méis encontram-se
conformes com o órgão fiscalizador
nacional como o Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade do
Mel de Abelha contido na Instrução
Normativa n° 11, de 20 de outubro de
2000 do MAPA. • E de acordo com a
Portaria da ADAB nº 207 de
21/11/2014, que regulamenta a
identidade e qualidade do mel de
abelha social sem ferrão.

Aprovado
em
06/12/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

• Analisou as
características
Físico-Químicas de
Umidade, Cor, pH
e Acidez, Açúcares
Redutores,
Sacarose,
Hidroximetifurfural
(HMF), Lund,
Lugol e Cinzas de
mel de abelhas sem
ferrão já que não
pode realizar o
desumidificação.

De
01/06/2017
até
30/06/2017

Meta 5 - 30/06/17 até 31/07/17

Descrição da Meta
5. Publicização da pesquisa:
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Neste trabalho foi utilizado apenas um
método de descristalização do mel, do
qual foi o banho-maria. De início, como
o mel obtido estava conservado no
refrigerador, foi preciso cortar os
recipientes (garrafas de plástico) para
misturar o produto e realizar a pesagem.
O mel foi colocado em três potes de
vidro transparente com tampa. Após
isto, foram introduzidos a esses
recipientes e pesou-se cada um com
200g. Também foi necessário duplicar
cada amostra de mel para realizar as
análises físico-química e sensorial,
dessa forma, obteve-se duas porções de
mel da amostra 1, duas da amostra 2 e
mais duas referentes a amostra 3. Sendo
assim, totalizando seis porções de mel
referentes as 3 amostras (Figura 1). Em
seguida, cada um foi direccionado para
o procedimento de descristalização.
Obs: Neste trabalho foi utilizado apenas
um método de descristalização do mel,
do qual foi o banho-maria. Nas
seguintes temperaturas Amostra 1- 40
°C 16h15min, Amostra 2- 50 °C
1h55min e Amostra 3- 70 °C 44min.
Onde realizou a análise sensorial e
físico-química .
Responsável: Ruth Fontes Cavalcante

De
01/07/2017
até
31/07/2017

Descritalização em
banho-maria nas
diferentes tempos e
temperaturas com
sucesso de quebras dos
cristais de açúcares.
Amostra 1- 40 °C
16h15min Amostra 2- 50
°C 1h55min Amostra 3-
70 °C 44min

Aprovado
em
06/12/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Neste trabalho
foi utilizado
apenas um
método de
descristalização
do mel, do qual
foi o banho-
maria. Nas
seguintes
temperaturas
Amostra 1- 40
°C 16h15min,
Amostra 2- 50
°C 1h55min e
Amostra 3- 70
°C 44min.
Onde realizou a
análise
sensorial e
físico-química .

De
01/07/2017
até
31/07/2017

2

TCC produzido com os dados finais do
projeto
Obs: TCC versão final de acordo com a
exigências institucionais e prevista no
projeto
Responsável: Ruth Fontes Cavalcante

De
31/07/2017
até
31/07/2017

TCC corrigido e entregue
no sistema

Aprovado
em
27/03/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

TCC versão
final de acordo
com a
exigências
institucionais e
prevista no
projeto

De
31/07/2017
até
31/07/2017
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

3

Publicação do capitulo do livro
Obs: Apresentação de trabalho : A
publicação só saiu agora 15/03/2018
Responsável: Luciene Xavier de
Mesquita

De
31/07/2017
até
31/07/2017

Artigo no formato de
capitulo livro

Aprovado
em
27/03/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Apresentação
de trabalho : A
publicação só
saiu agora
15/03/2018

De
31/07/2017
até
31/07/2017

4
relatório final
Obs: Relatório final
Responsável: Luciene Xavier de
Mesquita

De
01/07/2017
até
31/07/2017

Produção do relatório
final com o apanhado de
dados e publicação
pertencentes a este
projeto

Aprovado
em
27/03/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Relatório final
De
01/07/2017
até
31/07/2017

5

Divulgar os resultados obtidos em
congressos nacionais e internacionais
no CONGIC ou Sexcitex e em
periódicos (revistas).
Obs: Foi possível aprovar um artigo
com os dados iniciais: meta 02 e meta
03 para o Enag, falta escrever mais para
o TCC e mais um evento
Responsável: Luciene Xavier de
Mesquita

De
30/06/2017
até
31/07/2017

5. Proporcionar aos
alunos do curso técnico
em Apicultura do IFRN
campus Pau dos Ferros a
interdisciplinaridade das
áreas apícola com a
pesquisa nas áreas de
Zoologia , como também
de Química (orgânica) na
caracterização físico
química ; Submeter e
publicar trabalhos em
congressos regionais
(CONGIC),
internacionais (Encontro
Sobre Abelhas),
congresso nacionais
(CBPP, SBPC, CBQ) e
periódicos (revistas).

Aprovado
em
06/12/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Parcialmente

Foi possível
aprovar um
artigo com os
dados iniciais:
meta 02 e meta
03 para o Enag,
falta escrever
mais para o
TCC e mais um
evento

De
30/06/2017
até
31/07/2017

Meta 6 - 01/07/17 até 31/07/17

Descrição da Meta
Ata de defesa do TCC
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1
ATA de DEFESA
Obs: ata de defesa
Responsável: Ruth
Fontes Cavalcante

De 01/07/2017
até 31/07/2017

Aprovação com os dados
pertinentes ao projeto

Aprovado em 31/03/2018
Avaliador: Ayla Marcia
Cordeiro Bizerra
(1937164)

Atendido ata de
defesa

De
01/07/2017
até
31/07/2017

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
Orçado (R$)

Total
Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até
o final do projeto mês 11 100,00 1.100,00 1.100,00
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Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor
Executado

Valor
Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 1 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 2 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 3 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 4 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 5 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 6 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 7 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 8 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 9 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 10 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Pagamento do Auxílio financeiro ao estudante até o final do
projeto 2016 11 100,00 100,00 0,00

Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 5 1.00 5.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 3.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 5.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN sob sua Coordenação 4 3.00 12.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 3 1.00 3.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 2.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 4.00 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 6.00 0.00

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 0 3.00 0.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 0 7.00 0.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 0 5.00 0.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 0 3.00 0.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 0 3.50 0.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 2 2.00 4.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 4 0.50 2.00

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 0 10.00 0.00

3.02 - Mestre 1 7.00 7.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 33.00

Fotos

Foto 1
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Foto apresentação no ENAG

Foto 2

Mel cristalizado

Foto 3
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Testando temperaturas

Foto 4

Aparência do mel cristalizado

Foto 5

Pesagem de amostra
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Foto 6

Pesagem dos vidros

Foto 7

Banho maria

Foto 8

Identificação das amostras

Foto 9

439



-

-

-

Homogeneização das amostras

Foto 10

Aspecto da amostra cristalizada

Foto 11

As duplicatas do experimento etapa 1

Foto 12
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Análise sensorial

Este projeto não possui pendências.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

Como pode ser observado a partir dos anexos contidos o projeto foi concluído com em sua grande parte com êxito e obtidos resultados bastante
satisfatórios, gerando muitos dados. Não conseguimos apenas realizar a parte do desumidificação pois o desumidificador não foi conseguido de ser
comprado.

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

Onde parte já foi publicado em capitulo de livro e resumo em evento local. Tendo dados para a defesa do TCC da aluna envolvida no projeto, como
também publicação em uma revista B3 onde estamos escrevendo.

Observação Análise do mel abelha sem ferrão não foi possível pois não foi comprado ainda o desumidificador. Neste projeto estão todos os dados gerados, como
também as publicação e os dados que ainda serão publicados.

Avaliação Avaliado em 01/04/2018 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
Projeto aprovado por realizar os objetivos propostos.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

42,00 02/09/2016 17:57
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1. REVISÃO DE LITERATURA  

1. 1 APICULTURA 

 

No século XX, exatamente em 1956 as abelhas africanas (Apis mellifera 

scutellata) chegaram ao Brasil e, por acidente, tiveram um cruzamento com subespécies 

de abelhas européias (Apis mellifera mellifera, Apis mellifera carnica e Apis mellifera 

ligustica), introduzidas no Brasil no século anterior. Esse cruzamento fez com que  

surgissem híbridos, com características predominantes das abelhas africanizadas, 

permitindo uma rápida adaptação devido ao clima semelhante ao seu habitat natural,  

tendo uma expansão por todo território brasileiro. (OLIVEIRA; CUNHA, 2005). 

O primeiro passo para ter um melhor reaproveitamento das atividades apícolas é 

o conhecimento da flora apícola predominante da região, vendo quais são as plantas mais 

utilizadas pelas abelhas na região Nordeste do Brasil, pois esta possui capacidade 

apibotânica para se tornar um polo produtor de mel (DEMARTELAERE et al., 2010). 

Por ter uma florada bastante diversificada, o sertão nordestino favorece a produção de 

méis com características diversificadas, conforme o local e a época do ano que foram 

produzidos (ARRUDA et al., 2004). 

O mel é produzido pelas abelhas Apis mellifera L., oriundo do néctar das plantas, 

como explica a citação a seguir:  

 

 

Entende-se por mel, o produto alimentício produzido pelas abelhas 

melíferas, a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de 

partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas 

que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, 

transformam, combinam com substâncias específicas próprias, 

armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia (BRASIL, 2000). 

 

 

O mel é um produto do ramo alimentício produzido pelas abelhas, de composição 

variável que vai depender de vários fatores, os quais vão desde sua composição do néctar, 

até a espécie que produz. (CARVALHO et al., 2005). 

 

 

1.2 CRISTALIZAÇÃO 
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O mel pode ter a consistência líquida, líquida-cristalizada, líquida-granulada, 

cristalizada, granulada e cremosa (ALVIM, 2004). 

O processo de cristalização ocorre naturalmente em méis puros, ocorrendo de 

modo mais rápido ou mais lento, sendo que a velocidade da cristalização vai depender da 

composição química do mel, principalmente em relação aos açúcares glicose e frutose, 

tendo relação com a quantidade de água disponível. A glicose é o principal composto que 

influencia na cristalização. Outras partículas podem influenciar na cristalização, como 

pequenos pedaços de cera, grãos de pólen, entre outras coisas. As temperaturas baixas 

também influenciam na cristalização do mel, sendo a temperatura a 14ºC ideal para 

ocorrer o processo (CAMARGO et al., 2006). 

Dependendo do clima ou da flora, a cristalização do mel ocorre de forma rápida. 

Este é um grande problema encontrado por apicultores de algumas regiões brasileiras com 

alta umidade, quanto à sua comercialização (PAIXÃO et al., 2014). Isso ocorre, 

geralmente, nas regiões do sul do país. Já na região nordeste, a alta umidade não é um 

fator de influência direta na cristalização do mel, tanto quanto o pasto apícola, que 

interfere diretamente para que a cristalização ocorra de forma mais rápida. 

A cristalização é um fato que ocorre com frequência, sendo que é um indicador 

de pureza do produto. No Brasil não se tem o hábito de consumir mel cristalizado, embora 

pudesse ser o ideal, mas sempre tem que se submeter o mel ao aquecimento (MARCHINI; 

RODRIGUES; MORETI, 2000). Atualmente, no comércio consumidor, o mel 

cristalizado é rejeitado, de maneira que a descristalização gera um gasto para o apicultor. 

Pode-se observar, portanto, que o mel cristalizado não é aceito no mercado devido a 

aspectos culturais entre outros(PAIXÃO et al,. 2014). 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO MEL DE ABELHAS 

 

 Físico-química do mel  

Segundo Stonogae Freitas (1991), a composição do mel de abelha é basicamente 

água e açúcares, sendo que estes componentes são responsáveis pela qualidade do mel, 

dos quais pode ocorrer a cristalização. É importante o estudo da umidade e dos açúcares, 

pois, os mesmos indicam quando pode ocorre o processo de cristalização do mel. 

A composição do mel é representada em maior parte por açúcares, e os mais 

abundantes são frutose e glicose, embora existam também dissacarídeos como maltose e 
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sacarose. No entanto, a maioria dos méis são supersaturados em glicose, e este açúcar 

pode ocasionar a cristalização. Esta cristalização reduz a concentração do soluto na fase 

líquida do mel, e aumenta a atividade de água (ZAMORA; CHIRIFE; ROLDÁN, 2006). 

 Atividade de água  

O mel cristalizado tem atividade de água (aw) mais elevada em comparação com 

o mel descristalizado. Em pesquisas feitas com 150 amostras de méis eslovenos, a 

atividade de água em méis de melato foi entre 0,483-0,591, e em méis de flora variou 

entre 0,479-0,557. Portanto, em méis de melato a atividade de água é superior à de méis 

de flora. (ABRAMOVIČ et al. 2008). 

No momento em que se comprara a atividade de água de amostras de méis fluidos 

e cristalizados, pode ser visto que amostras cristalizadas têm atividade de água mais 

elevada, em comparação com as amostras de méis líquidos. No processo de cristalização, 

a glicose é um dos açúcares que mais influência, a frutose tem uma solubilidade mais 

elevada, tendo uma menor influência na cristalização. Após a cristalização a glicose é 

encontrada como mono-hidrato de glicose (GLEITER; HORN; ISENGARD, 2006). 

 Os açúcares do mel e sua cristalização  

A cristalização ocorre naturalmente no mel, desde que tenha condições de 

temperaturas favoráveis para a formação de cristais. Alguns méis cristalizam mais 

rápidos, outros podem levar mais tempo para cristalizar, sendo a relação de glicose, 

frutose e água que favorece a cristalização do mel, a glicose é o primeiro açúcar que 

cristaliza no mel.  A variação de temperatura de 12º a 15º C favorece para formação de 

cristais no mel; quando o mel mostrar formação de cristais, pode-se submeter o mel ao 

processo de descristalização, e é indicado que tenha o controle da temperatura, para não 

alterar as qualidades do mel (LENGLER, 2008). 

Os méis com baixa relação glicose/frutose permanecem em estado líquido por 

mais tempo, mas no caso oposto, a formação de cristais ocorre mais rápido. Esse processo 

pode ser revertido com aquecimento, entretanto, esse processo irá afetar as qualidades 

físico-químicas e sensoriais do mel. Recomenda-se que o mel seja descristalizado em 

banho-maria, com a tampa do recipiente fechada, e não deixando a temperatura 

ultrapassar 40 º C; também se pode descristalizar o mel no mesmo método em uma 

temperatura em 60º e 71 ºC, sendo em um aquecimento mais rápido e, 

assim,descristalizandotodos os cristais formados(CAMARGO et al., 2006). 

Em uma pesquisa, no Canadá, com méis produzidos na província de Alberta, 

foram estudados fatores que contribuíssem para o controle e o retardamento da 
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cristalização da glicose. Após as análises, foi identificada a supersaturação de glicose (> 

30% de glicose). Observou-se que uma parte da granulação do mel se dissolve em 

temperaturas na faixa de 45 º C. O armazenamento em recipientes de plásticos pode 

contribuir para formação de cristais no mel (ASSIL; STERLING; SPORNS, 1991). 

Segundo Kuroishiet al., (2012), o índice de brancura pode ser utilizado para o 

monitoramento da cristalização, observando também que, ao submeter o mel à 

temperatura mais baixas, induz a cristalização do mel, de maneira que a temperatura é um 

dos fatores que influenciam na formação de cristais do mel; o mesmo notou que méis em 

temperaturas igual ou superior a 30º C tem a tendência de ser méis mais fluidos, não 

contribuindo diretamente à cristalização. 

O processo de determinação de açúcares redutores ocorre pelo meio de titular o 

filtrado da solução diluída de mel em solução de fehling, em aquecimento, até obter a 

coloração vermelho telha; anota-se o volume titulado e realiza-se o cálculo. Na análise de 

sacarose, utiliza-se o filtrado obtido na determinação de açúcar redutor neutralizado, 

titulou-se com a solução neutralizada em solução de fehling, mantida em aquecimento até 

a coloração vermelho telha, anotando-se o volume titulado e realizando o cálculo em 

seguida (MARCHNI;SODRÉ; MORETI., 2004). 

 Lund 

O método de Lund baseia-se na precipitação de proteínas naturais do mel pelo 

ácido tânico a 0,5% p/v. Na reação de lugol é teste para detecção de fraude por adição de 

glicose comercial, baseia-se em adicionar solução de lugolà solução de mel. Na presença 

de glicose a solução ficará marrom-avermelhada (IAL, 2005).  

 A umidade 

A umidade foi determinada a partir da utilização de um refratômetro manual. O 

procedimento da análise foi colocar sobre o prisma suplementar uma gota de mel, e 

posicionado o aparelho em direção à luz natural, e em seguida, observar seu resultado a 

olho (AOAC, 1995). 

 A cor  

O método aplicado para cor baseia-se nos diferentes níveis de absorção da luz de 

diversos comprimentos de onda. Foi utilizado o equipamento fotômetro de cor para mel 

que opera em 560 nm, célula de 1 cm e, após o aparelho estar calibrado, foi colocado na 

cubeta a amostra de mel e realizada a leitura (MARCHNI; SODRÉ; MORETI, 2004). 

 A acidez  
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O método de acidez baseia-se titular a amostra com a solução hidróxido de sódio 

(NaOH) e anotar o volume titulado. Com método nº 962.19 da AOAC (1995). É realizada 

a análise de pH, que se baseia em colocar o eletrodo imerso na solução de mel e água 

destilada e no visor do aparelho foi lido o valor do pH (MARCHNI;SODRÉ; MORETI, 

2004). 

 Cinzas  

O teor cinza baseia-se no método de submeter a amostra de mel à alta temperatura, 

para que as substâncias orgânicas se decomponham em gases, deixando apenas os 

minerais (AOAC, 1995). 

 Hidroximetilfurfural HMF 

A determinação do hidroximetilfurfural tem como objetivo auxiliar na verificação 

da qualidade do mel. Colocou-se no espectrofotômetro a solução previamente preparada 

e mediu-se a absorbância, nos comprimentos de onda 284 e 336nm, pelo Método Oficial 

980.23AOAC (1995). 

1.4 CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DO MEL DE ABELHA 

 

Os animais mais primitivos foram capazes de desenvolver gostos e desgostos por 

diversas comidas, inclusive uma predileção maior por certos tipos de alimentos 

(AMERINE; PANGBORN; ROESSLER, 1965). Essa capacidade é a base da análise 

sensorial, que pode ser definida como uma avaliação de determinado produto através da 

utilização dos órgãos dos sentidos. 

A análise sensorial sempre foi de grande importância para a indústria alimentícia 

na segurança da qualidade dos produtos. A análise sensorial foi dividida em quatro fases, 

estas de acordo com a evolução da tecnologia da indústria, como descreve Dutcosky 

(2013): 

1ª fase: ocorreu antes da década de 40, época em que a indústria de alimentos 

vivenciava um momento artesanal/pré-científico. A qualidade do produto era determinada 

de acordo com a análise sensorial do dono da empresa.  

2ª fase: ocorrida entre 1940 e 1950, período em que a indústria de alimentos 

passava por um momento de ampliação e integração de técnicos especializados na área. 

Nessa época é que foi inserido o conceito de controle de processamento e de produto 

final, sendo utilizados os métodos químicos e instrumentais e não os sensoriais.  
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3ª fase: de 1950 a 1970, fase em que a indústria de alimentos passou a considerar 

de grande importância a introdução do homem como meio para medir as características 

sensoriais dos alimentos. Nessa fase foi possível ter grandes avanços, dentre eles, está a 

compreensão de que o homem possui a habilidade natural de fazer a comparação, 

diferenciação e quantificação de um produto por meio dos seus órgãos sensoriais, e a 

importância de realizar a estatística a partir dos dados obtidos com essas análises.  

4ª fase: ocorrida após 1970, nessa fase foi definido que a qualidade sensorial do 

alimento não é algo próprio dele, e sim, uma característica adquirida a partir da interação 

que ocorre entre o alimento e o homem.  

Existem diferentes técnicas capazes de verificar a qualidade do mel, mas há uma 

técnica específica que tem se destacado e mostrado ser de grande valia para ser utilizada 

na monitoração do processamento do mel. A análise sensorial possui como objetivo 

manter as características sensoriais do mel, identificá-lo de acordo com sua origem floral 

e verificar se há alguma adulteração presente no mel. Essa análise contribui para que haja 

um melhor padrão na qualidade do mel (BARROS, 2011). 

A análise sensorial é realizada a partir de estímulos gerados às atividades 

fisiológicas do ser humano, que provocam diferentes sensações. A análise é realizada 

havendo o toque entre o indivíduo e a área de contato. A análise avalia o estímulo e a 

sensação. O estímulo é avaliado por meios físicos e químicos, e a sensação por impressões 

psicológicas. A sensação produzida no indivíduo pode variar de acordo com intensidade, 

duração, qualidade e gosto ou desgosto do indivíduo sobre o produto que foi analisado. 

Para realizar essa avaliação os indivíduos utilizam seus órgãos dos sentidos: visão, 

audição, olfato, paladar e tato (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

Segundo Amerine, Pangborn e Roessler (1965), o homem possui receptores de 

sabor na boca e olfativos no nariz que lhespossibilitam sentir o gosto e o cheiro dos 

alimentos, simultaneamente, quando está ingerindo-os.   

Alguns pesquisadores ultimamente vêm desenvolvendo produtos adoçados com 

mel, entre eles tem: bebida láctea fermentada, iogurte e néctar de fruta, mostrando a 

importância do mel como adoçante natural, devido às suas propriedades químicas. As 

pesquisas desenvolvidas mostram que a adição do mel traz novas perspectivas sobre o 

produto; vale ressaltar que o mel vai agregar valor nutricional nesses produtos, em que a 

maioria dos produtos desenvolvidos com adição de mel se apresenta como uma 

alternativa viável de alimento a ser oferecido para o público(CALVALCANTE; 
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MORAIS; RODRIGUES, 2009; FRUTUOSO; ANDRADE; PEREIRA, 2012; MOURA 

et al., 2012; SILVA et al., 2008; SILVA et al., 2015). 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.1 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Os resultados das análises físico-químicas deste trabalho estão dispostos nas 

tabelas a seguir. Foram analisadosos parâmetros de maturidade (açúcares redutores totais, 

umidade e sacarose), de pureza (cinzas) e de deterioração (potencial de hidrogênio, Lund, 

acidez livre, hidroximetilfurfural e lugol). Tambémfoi analisado o parâmetro 

organoléptico (cor) (BRASIL, 2000). 

 

Tabela 01 - Valores médios encontrados na análise físico-química dos parâmetros de 

maturidade de 01 (uma) amostra de mel cristalizado produzida por abelhas Apis mellifera 

L. no município de Pau dos Ferros – Rio Grande do Norte, Brasil, e descristalizada em 

três métodos.  

Variável *Média 

da 

amostra 

01 

*Média 

da 

amostra 

02 

*Média 

da 

amostra 

03 

*Média 

da 

amostra 

04 

**Brasil 

2000 

**Codex 

2001 

**Mercosul 

1994 

Açúcares 

redutores
(mínimo 

g/100g) 

41,48 160,135 148,125 67,32 65 60 65 

Umidade 
(máximo 

g/100g) 
22,56 23,1 19,2 19,2 20 20 20 

Sacarose 
(máximo 

g/100g) 
41,04 10,03 11,15 19,82 6,0 5,0 5,0 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

*Valores obtidos nas análises de mel de abelhas Apis melliferaL. cristalizado,descristalizado a partir do 

método banho-maria, descristalizado a partir do método de radiação solar,descristalizado a partir do método 

micro-ondas. 

** Especificações da legislação brasileira (Brasil, 2000); CODEX – CodexAlimentarius (2001), 

MERCOSUL/GMC/RES no 15/94. 

 

Pela análise da Tabela 01, verifica-se que o teor de açúcares redutores, apenas na 

amostra 01 não está de acordo com as legislações, sendo que o valor mínimo permitido 

pela legislação BRASIL (2000) e MERCOSUL (1994) é de 65%, e para o CODEX (2001) 

é 60%. A média obtida na pesquisa tem o valor mínimo de 41,48% e o valor máximo de 

160,135%. Desse modo, mostra-se que nem todas as amostras estão de acordo com as 
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legislações vigentes. Diversas pesquisas mostram a variação do teor de açúcares redutores 

(BARTH, et al., 2005, BENDINI; SOUZA, 2008, BERA; MURADIAN, 2007, 

CAMPOS, 2003, MARCHINI; MORETI; OTSUK, 2005) 

O parâmetro umidade é muito importante para a qualidade de vida do mel, o que 

possuir umidade >20%(maior que) tem maior probabilidade de ocorrer a fermentação 

(ALMEIDA-MURADIAN; BERA, 2008). Neste trabalho, as amostras 01 e 02 estão 

acima do valor permitido pelas legislações, os valores obtidos foram de 22,56% e 23, 1%, 

respectivamente. As amostras 03 e 04 tiveram o mesmo valor, sendo ele de 19,2%; 

portanto, os resultados obtidos das amostras estão dentro do que é permitido, já que o 

valor máximo permitido pelas normativas é de 20% (CODEX, 2001; MERCOSUL, 1994; 

BRASIL, 2000). 

Segundo Paixão et al. (2014), na colheita do mel a umidade é um fator de extrema 

importância, caso tenha méis com umidade muito alta pode ocorrer a fermentação. 

Salgado et al. (2008), ao analisar méis comercializado em Botucatu, obteve a média de 

19,4%. Silva, Queiroz e Figueirêdo(2004), ao caracterizar amostra de méis físico-

quimicamente, oriundos do estado do Piauí, obteve a média de 19,4. Em sua pesquisa, 

Leal, Silva e Jesus (2001) mostra que 72% das amostras estão acima de 20% de umidade, 

concluindo que o mel pode ter sido retirado verde ou ocorrido adição de água ao mel.  

Quanto à sacarose, verificou-se que todas as amostras estão acima do que é 

permitido pelas legislações. As amostras 02, 03 e 04 tiveram seu valor médio de 10,03%, 

11,15% e 19,82% respectivamente. Já a amostra 01 teve seu valor médio mais elevado 

em comparação com as outras amostras, sendo o valor médio de 41,04%. Segundo 

Azeredo et al. (1999), o alto nível de sacarose no melpode indicar colheita prematura, não 

ocorrendo a transformação da glicose em frutose e sacarose, pela realização da enzima 

invertase. De acordo com Sodré (2007), apenas 10 % de suas amostras méis coletados em 

cidades do estado do Ceará estão acima do que é permitido pela normativa brasileira.  

Em relação ao percentual (%) de cinzas, todas as amostras ficaram no padrão  que 

é permitido pelas legislações que é de 0,6% (CODEX, 2001; MERCOSUL, 1994; 

BRASIL, 2000). Como se pode ver na tabela 02, as médias determinadas são próximas a 

de vários autores como Santos (2010), trabalhando com méis comercializados na cidade 

de Tabuleiro do Norte, Ceará. E Walke et al. (2008), ao trabalhar com méis produzidos 

na região noroeste do Rio Grande do Sul, obteve o valor de teor de cinzas que variou de 

0,05% a 0,47%. O teor de cinzas pode indicar boas práticas do apicultor com mel, uma 
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vez que o mel que esteja com alta porcentagem de cinzas pode indicar a falta de higiene 

ou que o mel esteja contaminado(ALMEIDA-MURADIAN; BERA, 2008). 

 

 

Tabela 02- Valores médios encontrados na análise físico-química do parâmetro de pureza 

de 01 (uma) amostra de mel cristalizado produzido por abelhas Apis melliferaL. no 

município de Pau dos Ferros – Rio Grande do Norte, Brasil, e descristalizada em três 

métodos. 

 

Variável *Média 

da 

amostra 

01 

*Média 

da 

amostra 

02 

*Média 

da 

amostra 

03 

*Média da 

Amostra 

04 

**Brasil 2000 **Codex 

2001 

**Mer

cosul 

1994 

Cinzas 

(máximo 

g/100g) 

0,40 0,55 0 0,22 0,6 0,6 0,6 

Fonte: elaborado pelos autores. 

*Valores obtidos nas análises de mel de abelhas Apis melliferaL. cristalizado,descristalizado a partir do 

método banho-maria, descristalizado a partir do método de radiação solar,descristalizado a partir do método 

micro-ondas. 

** Especificações da legislação brasileira (Brasil, 2000); CODEX – CodexAlimentarius (2001), 

MERCOSUL/GMC/RES no 15/94. 

 

De acordo com Silva, Queiroz e Figueirêdo (2004), o pH não é indicado como 

análise físico-química obrigatória pela legislação brasileira, mas é útil para controlar a 

qualidade do mel.  Os valores de pH das amostras 01, 02, 03 e 04 são 5,05, 3,55, 3,52 e 

3,52, respectivamente. Ao se comparar com resultados de outros autores, os valores 

obtidos estão dentro faixa de pH obtida por Marchini, Moreti e Otsuk (2005), para méis 

de silvestres que variou entre 2,30 a 5,00. Já Mesquita (2010), ao analisar 73 amostras de 

méis produzidos na Mesorregião do Oeste Potiguar do Rio Grande do Norte, teve o valor 

médio de 3,39, ficando próximo ao valor médio de algumas amostras. Segundo Almeida-

Muradian e Bera (2008), a faixa ideal do pH para mel é entre 3,2 e 4,5.  

O método de Lund não está descrito nas legislações vigentes, porém é de grande 

utilidade para ter uma melhor qualidade do mel. O valor médio das quatro amostras foi 

de 3,0 ml, como pode ser observado na tabela 03. Em sua pesquisa, Garcia-Cruz et al. 

(1999) apresenta que 65% de suas amostras apresentam resultado positivo, podendo ser 

classificado como mel puro.  

Os conteúdos de acidez livre variaram de 9,96 a 14,26 meq/kg; como pode ser 

visto na tabela 03, todas as amostras estão no padrão permitido pelas legislações. Sodré 
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et al. (2007), ao analisar méis coletados em cidades do estado do Ceará, obteve resultados 

próximos. Marchini, ao analisar méis de eucalipto, obteve o valor que variou de 12,50 a 

55,00 meq/kg. O valor máximo permitido pelas normativas é de 50 meq/kg. (CODEX, 

2001; MERCOSUL, 1994; BRASIL, 2000). 

Tabela 03 -Valores médios encontrados na análise físico-química dos parâmetros de 

deterioração de 01 (uma) amostra de mel cristalizado produzida por abelhas Apis 

mellifera L. no município de Pau dos Ferros – Rio Grande do Norte, Brasil, e 

descristalizada em três métodos. 

 

Variável *Média 

da 

amostra 

01 

*Média 

da 

amostra 

02 

*Média 

da 

amostra 

03 

*Média da 

Amostra 

04 

**Brasil 2000 **Codex 

2001 

**Mer

cosul 

1994 

pH 5.05 3,55 3,52 3,52 - - - 

Lund(ml) 3,0 3,0 3,0 3,0 - - - 

Acidez 
(máximo 

meq/Kg) 

9,96 14,26 12,22 14,18 50 50 50 

HMF(máxi

mo mg/Kg)) 
34,42 42,70 40,81 41,02 60 40 40 

Lugol Marrom Marrom Marrom  Marrom - - - 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

*Valores obtidos nas análises de mel de abelhas Apis melliferaL. cristalizado,descristalizado a partir do 

método banho-maria, descristalizado a partir do método de radiação solar,descristalizado a partir do método 

micro-ondas. 

** Especificações da legislação brasileira (Brasil, 2000); CODEX – CodexAlimentarius (2001), 

MERCOSUL/GMC/RES no 15/94. 

 

A quantidade média de hidroxmetilfurfural (HMF) na amostra 01 foi de 34,42 

mg/Kg, estando conforme as legislações (CODEX, 2001; MERCOSUL, 1994; BRASIL, 

2000), que estabelecem o máximo de 40 mg/Kg, 40 mg/Kg e 60 mg/Kg, respectivamente.  

Araújo et al.(2006), ao coletar dez amostras de diferentes marcas comercializadas na 

cidade de Crato-CE, obteve em uma de suas amostra o valor médio 33,50 mg/Kg, ficando 

próximo do resultado obtido.  Já as amostra 02, 03 e 04 tiveram maior quantidade de 

HMF, sendo seu valores médios de 42,70 mg/Kg, 40,81 mg/Kg e 41,02 mg/Kg, 

respectivamente, como pode ser observado na tabela 03.  Com o aquecimento do mel, o 

HMF aumentou nas três amostras; sendo a amostra 02 a que teve o maior teor de HMF 

em sua composição, e o que contribuiu foi a alta temperatura a que o mel foi submetido, 

o mesmo se aplica para as outras amostras. Essas amostras ficaram no padrão estabelecido 
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pela legislação brasileira, e as amostras 02 e 04 ultrapassaram o limite estabelecido pelas 

legislações internacionais. Porém, o CodexAlimentarius estabelece uma taxa máxima de 

80 mg/Kg de HMF para méis oriundos de países tropicais, e, assim, todas as amostras 

estão dentro do que é permitido pela legislação (CODEX, 2001).Dayrelle Vital (1991), 

em seus estudos, afirmaram que méis oriundos de países de clima tropical tendem a ter 

maior quantidade de HMF, devido às altas temperaturas.  

Com a elevação da temperatura, o teor de HMF aumenta significativamente, 

mostrando a correlação ente temperatura e HMF, sendo utilizado como indicador de perda 

de qualidade do mel provocada pelo calor. O mel com baixo teor de HMF pode ser 

submetido à temperatura até 90 ºC por um período de até 60 minutos. Caso o mel precise 

passar por um maior período de tempo, não se deve deixar a temperatura ultrapassar 70 

ºC (RIBEIRO et al., 2012). 

A reação de lugol é uma análise fácil de ser realizada para a percepção de fraude 

em mel, por adicionamento de glicose comercial, sendo uma reação colorimétrica 

qualitativa (IAL, 2005).  No parâmetro Lugol, não foi detectada adulteração do mel,não 

apresentando coloração do vermelho ao violeta. Outros trabalhos obtiveram os mesmo 

resultados.  (AZEREDO et al. 1999, BERA; MURADIAN, 2007, NAMIUCHI et al. 

2009). 

 

Tabela 04 – Valores médios encontrados na análise físico-química dos parâmetros 

organoléptico de 01 (uma) amostra de mel cristalizado produzida por abelhas Apis 

melliferaL. no município de Pau dos Ferros – Rio Grande do Norte, Brasil, e 

descristalizada em três métodos. 

 

Variável *Média 

da 

amostra 

01 

*Média 

da 

amostra 

02 

*Média 

da 

amostra 

03 

*Média 

da 

Amostra 

04 

**Brasil 

2000 

**Codex 

2001 

**Mercosul 

1994 

Cor 
Âmbar 

claro 

Âmbar 

claro 

Âmbar 

claro 

Âmbar 

claro 

Incolor a 

pardo-

escuro  

Incolor a 

pardo-

escuro 

De quase 

incolora 

pardo-escuro 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

*Valores obtidos nas análises de mel de abelhas Apis melliferaL. cristalizado,descristalizado a partir do 

método banho-maria, descristalizado a partir do método de radiação solar,descristalizado a partir do método 

micro-ondas. 

** Especificações da legislação brasileira (Brasil, 2000); CODEX – CodexAlimentarius (2001), 

MERCOSUL/GMC/RES no 15/94. 
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No parâmetro cor, todas as amostras obtiveram o resultado âmbar claro, ficando 

dentro do que é estabelecido pelas legislações (ver na tabela 04). Mesmo com o 

aquecimento das amostras de méis não houve nenhum processo de escurecimento ou 

clareamento do mel. Moretiet al. (2006), ao analisar 346 amostras de méis produzidas em 

seis estados brasileiros (Bahia, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina e Tocantins), 

obteve o resultado de que 44,52% dessas amostras foram classificadas na cor âmbar claro.    

 

5.2 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Na avaliação sensorial foram analisadas características sensoriais para quantificar 

a aceitabilidade das amostras quanto à cor, aparência, odor, sabor, textura, aceitação 

global e intenção de compra dos provadores pelo produto. Os resultados obtidos sobre as 

características dos méis e a aceitação global na avaliação sensorial encontram-se na tabela 

a seguir. 

 

Tabela 05 - Médias e desvio padrão referente às notas atribuídas pelos avaliadoresna 

análise sensorial das amostras. 

 

Características 
Amostras   

A B C D 

Cor 3,78±1,04 3,80±1,05 3,68±0,91 3,25±1,00 

Aparência 3,79±0,83 3,62±0,95 3,64±0,88 3,11±0,95 

Odor  3,43±1,01 3,46±0,93 3,50±0,95 3,32±1,08 

Sabor 3,61±1,09 3,84±1,15 3,68±1,04 3,37±1,24 

Textura 3,93±0,87 4,00±0,97 3,86±0,97 3,10±1,29 

Aceitação global 3,28±1,37 3,30±1,49 3,26±1,40 4,12±1,92 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em relação ao parâmetro cor (Tabela -5), é possível ver que não houve uma 

diferença significativa entre as amostras, porém a amostra que chamou maior a atenção 

dos provadores foi a descristalizada pelo método do micro-ondas (B), atingindo uma 

média de 3,80, o que remete à pontuação 3, simbolizado na escala como “bom”. Esse 

resultado, possivelmente, deve-se ao pouco tempo de aquecimento que o mel passa para 

descristalizar no micro-ondas, tempo inferior aos demais métodos, o que interfere 

diretamente na sua coloração, sofrendo menos influência do HMF e, consequentemente, 

o mel não escurece tanto. 
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 Segundo Della Modesta (2007), o mel é avaliado, inicialmente, por sua cor. Cerca 

de 52,5% dos consumidores de mel avaliam, em primeiro lugar, a cor do mel para fazerem 

a sua aquisição, sendo os méis claros mais aceitos e procurados mundialmente. 

Considerando a aparência (Tabela -5),, os resultados seguiram sem grandes 

diferenças, mas a amostra A, descristalizada pelo método de radiação solar, foi a que teve 

aceitabilidade superior dos provadores, tendo média de nota de 3,79, o que remete ao 

critério “bom” da escala.  

Assim como nos parâmetros anteriores, o atributo odor(Tabela -5), não apresentou 

grande diferença entre as amostras, sobressaindo-se, em relação às outras, a amostra 

descristalizada pelo banho-maria (C), com nota média de 3,50. 

No atributo sabor (Tabela -5), destacou-se a amostra B, que atingiu a média de 

3,84. E em relação à textura, a amostra que alcançou maior nota foi a B, com nota média 

de 4,00, que remete à pontuação 4, na escala representada como “muito bom”. 

Ressaltando que amostra B foi a melhor avaliada para estas características mencionadas.  

No quesito aceitação global (Tabela -5), foi melhor aceita a amostra D, 

amostragem de mel cristalizado, que teve média de 4,12, remetendo à pontuação 4, “muito 

bom”. Esse resultado mostra uma melhor aceitação dos provadores pelo mel cristalizado, 

significando uma possível aceitação do mel cristalizado no mercado consumidor. 

Com relação à intenção de compra (Figura – 05), quando perguntados sobre qual 

amostra escolheriam, 18 dos 50 provadores optaram pela amostra A, amostragem 

descristalizada pela radiação solar. Isso mostra a atual fase do mercado, em que o mel 

descristalizado ainda é mais valorizado que o mel cristalizado, por diversos motivos, 

sejam eles culturais, em que acreditam que méis cristalizados são méis de baixa qualidade 

ou “vencidos”. Ou por questões visuais e de melhor apresentação do produto, pois 

visualmente o mel descristalizado é, realmente, um mel de melhor apresentação e mais  

saboroso. Porém, os resultados do presente trabalhofazem acreditar que isso pode mudar, 

e o mel cristalizado poderá, sim, ser aceito pelos consumidores em um futuro próximo. 

 

Figura 08 - Resultados da intenção de compra dos provadores 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 
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OBTENÇÃO DA AMOSTRA 

 Foi analisada uma amostra de mel de abelha Apis mellifera L. produzido na região 

do Alto Oeste Potiguardo Rio Grande do Norte,cristalizado usando três métodos para a 

descristalização. As análises foram feitas nos laboratórios de físico-química do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Pau 

dos Ferros. Sendo estas analisadas em triplicatas para os parâmetros de físico-químico. E 

as análises sensoriais foram realizadas no laboratório de processamento de leite e 

derivados deste campus.  

 

 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA DA DESCRISTALIZAÇÃO DO MEL 

 

Para este trabalho foram utilizados três métodos de descristalização do mel, quais 

sejam: banho-maria, radiação solar e no aparelho de micro-ondas doméstico. A partir da 

amostra de mel cristalizado, o mel foi colocado em três recipientes de vidro transparente 

com tampa, comercializado no mercado local, em seguida, cada um seguiu para o seu 

método de descristalização.  

Figura 01 – Amostras de mel cristalizados  

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
*Amostras de mel (1) descristalizado no banho-maria, (2)  por radiação solar e (3) no aparelho micro-

ondas 
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Descristalização do mel em banho-maria 

Figura 02  – Descristalização do mel pelo método de banho-maria 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

A descristalização em banho-maria foi feita em um béquer com água, em uma 

chapa aquecedora; teve o início do procedimento às 14h45min, com temperatura inicial 

de 35ºC. A temperatura estava aumentando gradativamente, sendo que era conferida com 

um termômetro imerso na água. Às 17h15min, a chapa aquecedora foi desligada, 

constatando-se a descristalização total do mel, com temperatura final de 72º C. Levando 

150 minutos para descristalização total do mel, com uma variação de temperatura de 37º 

C. 

Figura 03 – Descristalização do mel em banho-maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Descristalização do mel por radiação solar 

 

Figura 04 – Descristalização pelo método de radiação solar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

O segundo método utilizado foi por meio de radiação solar. Isso foi feito 

colocando o recipiente com mel tampado exposto ao sol. Ao lado do vidro de mel foi 

colocado um copo com água para medir a temperatura. Sendo colocada a amostra de mel 

no local às 10h 00min, com temperatura inicial de 35,5ºC. Após uma hora e trinta minutos 

que a amostra estava exposta ao sol, foi verificada a temperatura de 39,3ºC. Às 14h10min, 

a amostra de mel foi retirada da exposição ao sol, devido à total descristalização do mel, 

sendo verificada a temperatura de 42ºC. A descristalização do mel ocorreu após 250 

minutos, com uma variação de temperatura de 6,5 ºC. 
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Figura 05 – Descristalização por meio de radiação solar  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Descristalização no micro-ondas 

 

Figura 06 – Descristalização pelo método do aparelho micro-ondas   

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 No terceiro método, utilizou-se um forno micro-ondas, sendo colocado o 

recipiente de mel dentro do micro-ondas e, ao lado ,um béquer com água para medir a 

temperatura, que inicialmente era de 30 ºC. Inicialmente foi marcado 30 segundos, após 

esse tempo notou-se que não havia ocorrido a descristalização, e a temperatura estava em 

35 ºC. Após repetir esse processo três vezes, o mel havia descristalizado, com temperatura 
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final de 62 ºC. A descristalização do mel ocorreu em 2 minutos com uma variação de 

temperatura de 32 ºC. 

Figura 07– Descristalização no aparelho micro-ondas 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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Resumo

O presente projeto visa avaliar as atividades de vôo da abelha Frieseomelitta doederleini em ambiente natural, durante as estações seca e chuvosa
no município de Marcelino Vieira, RN. O trabalho será realizado no sítio Junco, localizado na cidade de Marcelino Vieira no estado do Rio
Grande do Norte, no período de setembro de 2016 a julho de 2017. As observações serão realizadas durante cinco dias consecutivos, no período
de estiagem (07 a 11 de novembro de 2016) e chuvoso (11 a 15 de abril de 2017) em um ninho natural da abelha moça branca nidificado em
vegetação natural da caatinga. Serão realizadas observações de dez minutos a cada hora das 07:00 as 17:00 próximo a entrada da colônia,
contabilizando o número de abelhas operárias que entrarão e sairão da colônia com recursos. Os dados climáticos referentes a temperatura e
umidade relativa do ar no período do experimento serão coletados na estação meteorológica do município de Marcelino Viera, RN. Os dados
serão analisados através de médias e desvios padrão para cada um dos comportamentos observados. Para testar a hipótese de que haverá
diferença entre o número de observações de determinado comportamento entre o período seco e chuvoso será utilizado o teste de Mann-Whitney,
com nível de significância de 5%. Espera-se identificar quais os horários de maior atividade de coleta pelas abelhas operárias, objeto de estudo,
tanto no período seco quanto no chuvoso e pelo fato de não haver maiores informações sobre o comportamento diário das atividades de voo
realizadas pelas abelhas da espécie Frieseomelitta doederleini na região onde será conduzida a pesquisa, espera-se obter informações que possam
contribuir para a preservação e utilização desta espécie em programas de polinização de culturas agrícolas.

Introdução As abelhas indígenas sem ferrão, também conhecidas como meliponíneos, estão agrupadas na família Apidae e são caracterizadas por
apresentarem comportamento tipicamente eussocial, ainda que algumas espécies tenham o hábito de roubar alimento de outras colônias. Essas
abelhas apresentam grande diversidade quanto aos hábitos de nidificação, comportamento, coloração, tamanho, que variam de muito pequeno a
médio, em geral são robustas e representadas por centenas de espécies (Silveira et al., 2002, Nogueira-Neto, 1997). De uma maneira geral, seus
ninhos podem ser estabelecidos no interior das matas, em cavidades, como ocos de árvores ou expostos (Silveira et al., 2002; Roubik, 2006).
A distribuição geográfica das abelhas sem ferrão é comumente observada em regiões tropicais e subtropicais (Michener, 2007), apresentando
ampla distribuição no estado brasileiro, com maior destaque para as regiões Norte e Nordeste em virtude da criação de várias espécies (Alves et
al. 2007). De acordo com Kerr (1997) essas abelhas são as principais responsáveis pela polinização de muitas espécies vegetais nativas no Brasil.
No entanto, devido a alterações de seus habitat natural, como uso indiscriminado de agrotóxicos, desmatamentos e ação predatória de meleiros
muitas das abelhas nativas da caatinga estão seriamente ameaçadas de extinção e o número de colônias de abelhas nativas nas matas brasileiras
tem diminuído acentuadamente (Kerr et al., 1996; Silva; Paz, 2012).
Considerando ainda que as abelhas sem ferrão podem ser uma alternativa com relação as abelhas melíferas para utilização em programas de
polinização de culturas, uma vez que apresentam algumas vantagens como baixa agressividade, possibilidade de uso em casa de vegetação,
resistência a doenças, entre outros (Heard, 1999; Cruz et al., 2004) faz-se necessário o conhecimento sobre suas atividades de voo,  para
compreender sobre seu padrão de forrageamento (Pick; Blochtein, 2002). Essas informações são muito importantes quando se deseja obter uma
meliponicultura produtiva e o estabelecimento de metas para a exploração racional de espécies de meliponineos (Rodrigues, 2012).
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A abelha sem ferrão Frieseomelitta doederleini, também conhecida como moça branca, abelha branca e mané de abreu, é apontada como
endêmica da região Nordeste, típica do bioma caatinga,  e esta distribuída geograficamente nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba,
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte (Oliveira, 2003; Nunes, 2012). Abelhas desse gênero possuem grande importância econômica e
cultural, através dos serviços de polinização que oferecem a uma grande diversidade de plantas nativas e por produzirem produtos como, mel,
cera e própolis que podem ser comercializados, fazendo parte da tradição de criação de animais silvestres de muitos povos, como agricultores de
economia familiar, comunidades indígenas, remanescentes de quilombos, entre outros (Nunes, 2012). Entretanto existem poucas informações
sobre a espécie na literatura, principalmente no que se refere a sua atividade externa no estado do Rio Grande do Norte.

Justificativa

O conhecimento das atividades de voo das abelhas sem ferrão é importante para a preservação e compreensão dos padrões de forrageamento
dessas espécies, assim como, para a obtenção de subsídios para o uso destes insetos na polinização de culturas agrícolas (Pick; Blochtein, 2002).
Conhecer o pico de atividade, bem como os horários de coleta de recursos como pólen, néctar, resina, barro, entre outros, pelas abelhas, pode ser
essencial para definir, por exemplo, o horário de aplicação de defensivos agrícolas em determinada cultura onde estas abelhas poderão serão
utilizadas para os serviços de polinização (Ribeiro et al., 2012). Entretanto, ainda há relativamente poucas informações sobre espécies de abelhas
nativas quanto à sua atividade externa, principalmente na região do Alto Oeste Potiguar.

Fundamentação
Teórica

Abelhas sem ferrão
As abelhas sem ferrão são insetos que possuem o ferrão atrofiado e estão presentes em quase todo o território brasileiro, tendo o mel como a
principal produto comercializado e derivado desses seres (ALVES et al, 2007). Essas abelhas estão presentes nas civilizações, desde os
primórdios da humanidade, desenvolvendo um papel muito importante nos ecossistemas (Kerr et al., 1996). Por causa da diversidade floral, boas
formas de adaptação e as coletas dos recursos dessas abelhas, elas acabam fazendo a polinização involuntária, sendo um ótimo serviço para
promover a conservação e manutenção do ecossistema (Venturieri, 2008).
Diante disso e das ameaças que nossa natureza vem sofrendo, percebemos a importância no âmbito ecológico e econômico das mesmas. Elas
desempenham um papel ecológico essencial e, conforme o ecossistema pode ser responsável por até 90% da polinização das árvores nativas
(Kerret al., 1996). Os meliponíneos não apresentarem um ferrão funcional, são pouco agressivos e apresentam uma menor amplitude de voo de
forrageamento (Kevan, 1999; Slaa et al., 2000).
As abelhas sem ferrão são espécies muito abundantes no Brasil, estima-se que existam mais de 200 espécies (Venturieri, 2008). São importantes
grupos de polinizadores que ajudam muito na manutenção das regiões tropicais e subtropicais, onde contém uma vasta diversidade floral. 
Principalmente nas regiões neotropicais, sendo o Brasil o país com a maior riqueza de espécies descrita (CAMARGO; PEDRO, 2008;
SILVEIRA et al., 2002). A grande diversidade dessas espécies no Brasil está totalmente ligada às boas condições climáticas e a grande
diversidade floral que existem em diversas regiões do nosso país, o que facilita a abundância da alimentação e no desenvolvimento de produtos
apícolas.
As abelhas sem ferrão apresentam hábitos de nidificação variados e com grande complexidade estrutural. Comumente, a arquitetura da entrada e
do interior do ninho auxilia na identificação e reconhecimento das espécies, sendo uma característica marcante de determinado gênero ou espécie
(Roubik 2006).
Atividade de voo das abelhas sem ferrão
O estudo da atividade de voo é caracterizado na contagem de abelhas campeiras que entram ou saem dos ninhos, com posse de algum material
coletado, como pólen, néctar, folhas, água, sementes, resíduos (lixo), dentre outros (Nogueira-Neto, 1997)
A atividade de voo das operárias pode ser influenciada por fatores externos, como temperatura, umidade, luminosidade e disponibilidade de
recursos no ambiente (Azevedo, 1997; Heard; Hendrikz, 1993; Hilário et al., 2001; Imperatriz-Fonseca et al.,1985; Inoue et al., 1985; Kleinert;
Giovannini, 1982); ou por fatores internos, como tamanho da população (HILÁRIO et al., 2000; POMPEU, 2003) e a necessidade de recursos da
colônia.
As atividades de voo das abelhas variam sazonalmente ao longo do ano, principalmente em relação à quantidade de determinados recursos
coletados pelas operárias campeiras (Silva, 2007). O conhecimento dos limites climáticos nos quais a atividade de voo dos meliponíneos ocorre,
permite um melhor manejo das espécies (Cunha et al., 2001).
Aspectos gerais do gênero Frieseomelitta e da espécie Frieseomelitta doederleini (Friese 1900)
O gênero de abelhas sem ferrão denominado Frieseomelitta possui ampla distribuição geográfica, com abelhas ocorrendo do sudoeste do México
ao sudeste do Brasil, podendo ser encontradas em diversos biomas (Oliveira, 2003). Uma característica peculiar desse gênero é a disposição dos
favos de cria, que são dispostos em forma de cacho e célula real visível, e não apresentam o invólucro que normalmente é encontrado abrigando
as crias na maioria dos Meliponini (Nunes, 2012).
Abelhas desse gênero possuem grande importância econômica e cultural, pois atuam como polinizadores de uma grande diversidade de plantas
nativas, além da produção de produtos como mel, cera e própolis que podem ser comercializados. O mel produzido por essas abelhas sem é
usado na medicina tradicional popular, como também na alimentação de alguns povos indígenas e a cera dessas abelhas é comumente usada para
artesanato (Sampaio et al., 2009, Nunes, 2012).
A espécie Frieseomelitta doederleini (Friese 1900) é também conhecida como moça branca, abelha branca, mané de abreu, entre outros. Ocorre
na região neotropical e no Brasil já foi encontrada nos estados da região Nordeste (Al, Ba, Ce, Ma, Pb, Pe, Pi e no RN), sendo destacada por
Oliveira (2003) como espécie endêmica do Nordeste.

Objetivo Geral Avaliar as atividades de vôo da abelha Frieseomelitta doederleini em ambiente natural, durante as estações seca e chuvosa no município de
Marcelino Viera, RN

Metodologia da
Execução do

Projeto

Localização do experimento
O trabalho será realizado no sítio Junco, localizado na cidade de Marcelino Vieira no estado do Rio Grande do Norte, no período de setembro de
2016 a julho de 2017.
Caracterização da Área de Estudo
O município de Marcelino Viera, localizado no estado do Rio Grande Norte faz limite a Leste com Alexandria, Pilões e Antônio Martins, a Oeste
com as cidades de José da Penha e Rafael Fernandes, a Norte com Pau dos Ferros e ao Sul com Tenente Ananias. Possui coordenadas de 6° 17′
38″ S/ 38° 10′ 4″ O e 216m de altitude. Sua área territorial corresponde a 346 Km², com 34.571 hectares. A população é equivale a 8.265
habitantes, sendo deste total 4.894 h/b residentes na zona urbana e 3.371 h/b residentes na zona rural (IBGE, 2010).
O clima predominante do município é o semiárido, o qual é caracterizado por possuir temperaturas relativamente altas e baixas de umidade, um
baixo volume pluviométrico e chuvas escassas. As temperaturas variam de 21,3° C mínima a 36,3°C máxima. Possui um índice pluviométrico de
720 mm no período chuvoso que se estende de fevereiro a maio.
A vegetação predominante é a Caatinga caracterizada por apresentar arbustos espinhosos e de florestas sazonalmente secas, com mais de 2.000
espécies de plantas vasculares. A Caatinga possui uma precipitação média anual que varia entre 240 e 1.500mm, mas metade da região recebe
menos de 750 mm e algumas áreas centrais menos de 500 mm (Sampaio, 1995; Prado, 2003). A chuva na caatinga é concentrada em cerca de
três meses consecutivos, apesar de possuir longos períodos de seca (Nimer, 1972).
Coleta dos dados de atividade externa
Para a realização deste trabalho será utilizada um ninho natural da abelha (Frieseomelitta doederleini, Friese, 1900). Esta colônia encontra-se
nidificada em vegetal natural (árvore) da caatinga, no sitio Junco em Marcelino Vieira, RN.
As observações serão realizadas durante cinco dias consecutivos, no período seco  (07 a 11 de novembro de 2016) e chuvoso (11 a 15 de abril de
2017). A coleta de dados será realizada através de observações feitas próximo às entradas da colônia. Serão realizadas observações de dez
minutos a cada hora das 07:00 as 17:00 horas devido a grande dificuldade de se chegar ao local mais cedo. Em cada horário de observação será
contabilizado o número de abelhas operárias que entrarão na colônia com pólen, néctar ou água (abelhas sem carga aparente) e com algum
material de construção (ex: barro ou resina). Também serão contabilizadas o número de operárias que sairão com lixo da colônia e sem carga nas
corbículas, que possivelmente sairão em busca de recursos. Para evitar que as abelhas que sairão com lixo sejam contabilizadas como coletoras
de néctar ao retornar a colônia será utilizada a metodologia citada por Lopes et al., (2007), onde será subtraída a quantidade de abelhas que
entrarão na colmeia sem carga na corbícula da quantidade de abelhas que saíram carregando lixo em suas mandíbulas.
Coleta dos dados climáticos
Os dados climáticos referentes a temperatura e umidade relativa do ar no período do experimento serão coletados na estação meteorológica do
município de Marcelino Viera, RN, com o intuito de analisar a relação das variáveis ambientais com a atividade de voo das abelhas.
Análises dos dados
Serão realizadas médias e desvios padrão para cada um dos comportamentos observados. Para testar a hipótese de que haverá diferença entre o
número de observações de determinado comportamento entre o período seco e chuvoso será utilizado o teste de Mann-Whitney, com nível de
significância de 5% (Zar, 1999).

Acompanhamento
e Avaliação do

O projeto será acompanhado e avaliado de acordo com cada atividade prevista a ser executada. As atividades acompanharão o cronograma físico
de atividades programado no plano de trabalho do discente bolsista. Assim, sempre que uma atividade for concluída pelo discente bolsista, será
feita a verificação in loco, registro por fotos e posterior registro no SUAP.
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Projeto Durante a
Execução

Além disso, serão realizadas reuniões periódicas com o discente envolvido no projeto, como forma de orientação e acompanhamento da
realização de todas as atividades programadas.
Os resultados serão divulgados por meio de relatórios parciais no quinto mês de execução do projeto e no nono mês. Após a conclusão do projeto
serão confeccionados resumos, ou resumos expandidos e/ou artigos completos para divulgação dos resultados à comunidade científica em
congressos e eventos científicos da área e periódicos.

Resultados
esperados

Espera-se identificar quais os horários de maior atividade de coleta pelas abelhas operárias, objeto de estudo, tanto no período seco quanto no
chuvoso para sugerir, no caso da utilização dessa abelha em programas de polinização qual o melhor horário para a realização de práticas
agrícolas, a fim de não interferir nas atividades das abelhas.
Além disso, pelo fato de não haver maiores informações sobre o comportamento diário das atividades de voo realizadas pelas abelhas da espécie
Frieseomelitta doederleini na região onde será conduzida a pesquisa, espera-se obter informações que possam contribuir para a preservação e
utilização desta espécie em programas de polinização de culturas agrícolas.
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Nome:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

-

-

Período de
Inscrição: 18/08/2016 18:00 - 25/08/2016 23:59

Período de
Pré-seleção: 26/08/2016 08:00 - 30/08/2016 00:00

Período de
Seleção: 30/08/2016 00:00 - 01/09/2016 17:00

Período de
Recurso: 26/08/2016 08:00 - None

Divulgação do
Resultado: 02/09/2016 22:00

Anexos
Aguardando submissão de arquivos.

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Michelle de Oliveira Guimaraes Brasil (2081549) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Sim 4 h/s

Ativo

Jose Victor do Nascimento Souza (20151091090202)
82.16

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/0633267334813528

DISCENTE Sim Não 15 h/s

Meta 1 - 05/09/16 até 07/04/17

Descrição da Meta
Levantamento bibliográfico
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Realização de levantamento
bibliográfico que servirá
como base para aprimorar a
discussão dos resultados e
escrita de trabalhos durante
todo a vigência do projeto.
Obs: Levantamento
bibliográfico em anexo.
Responsável: Jose Victor do
Nascimento Souza

De
05/09/2016
até
07/04/2017

Fundamentação teórica avançada que
será utilizada para aprofundar o
conhecimento específico do assunto,
servindo também para que a discussão
dos dados coletados ao longo do
experimento de campo seja a mais
robusta e imparcial possível.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Levantamento
bibliográfico
em anexo.

De
05/09/2016
até
07/04/2017

Meta 2 - 01/10/16 até 31/01/17

Descrição da Meta
Coleta dos dados no período seco
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1
Elaboração de planilhas para auxiliar na coleta de
dados em campo.
Obs: Planilha em anexo.
Responsável: Jose Victor do Nascimento Souza

De
01/10/2016
até
31/10/2016

Espera-se que seja
elaborada uma
planilha que
contemple todas
as informações
necessárias para a
realização da
coleta de dados
sobre a atividade
de voo das
abelhas objeto de
estudo

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Planilha em
anexo.

De
01/10/2016
até
31/10/2016
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

2

Coleta de dados do período seco, previstas para
serem realizadas no período de 07 a 11 de
novembro de 2016, as quais serão realizadas
observações de dez minutos a cada hora das
07:00 as 17:00 sendo contabilizados o número de
abelhas operárias que entrarão na colônia com
pólen, néctar ou água (abelhas sem carga
aparente), com algum material de construção (ex:
barro ou resina), o número de operárias que
sairão com lixo da colônia e as sem carga nas
corbículas, que possivelmente sairão em busca de
recursos.
Obs: Em anexo foto da entrada do ninho, ao qual
foram coletados os dados, no período seco.
Responsável: Jose Victor do Nascimento Souza

De
07/11/2016
até
11/11/2016

Espera-se obter
dados relevantes
sobre a atividade
de voo das
abelhas no
período seco.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Em anexo foto
da entrada do
ninho, ao qual
foram coletados
os dados, no
período seco.

De
07/11/2016
até
11/11/2016

3
Tabulação dos dados coletados
Obs: Dados tabulados do período seco em anexo.
Responsável: Jose Victor do Nascimento Souza

De
14/11/2016
até
30/11/2016

Espera-se que os
dados sejam
devidamente
tabulados em
planilhas do Excel
a fim de facilitar
as análises dos
dados

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Dados tabulados
do período seco
em anexo.

De
14/11/2016
até
30/11/2016

4

Coleta dos dados climáticos - Os dados
climáticos referentes a temperatura e umidade
relativa do ar no período do experimento serão
coletados na estação meteorológica do município
de Marcelino Viera, RN.
Obs: Após diversas pesquisas e idas na
EMARTERN de Marcelino Vieira verificamos
que o município não possui estação
meteorológica. Não sendo possível, portanto,
coletar os dados climáticos (temperatura e
umidade relativa do ar) referente ao período seco.
Responsável: Jose Victor do Nascimento Souza

De
01/12/2016
até
31/12/2016

Espera-se obter
junto a estação
meteorológica da
região onde será
conduzida a
pesquisa, dados de
temperatura e
umidade do
período em que
foi realizada a
coleta.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Não
Atendido

Após diversas
pesquisas e idas
na EMARTERN
de Marcelino
Vieira
verificamos que
o município não
possui estação
meteorológica.
Não sendo
possível,
portanto, coletar
os dados
climáticos
(temperatura e
umidade
relativa do ar)
referente ao
período seco.

De
01/12/2016
até
31/12/2016

5

Análises dos dados do período seco
Obs: Em anexo segue análises dos dados do
período seco e chuvoso
Responsável: Michelle de Oliveira Guimaraes
Brasil

De
01/01/2017
até
31/01/2017

Espera-se que os
dados obtidos
referentes as
coletas do período
seco sejam
significativos.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Em anexo segue
análises dos
dados do
período seco e
chuvoso

De
01/01/2017
até
31/01/2017

Meta 3 - 01/02/17 até 28/02/17

Descrição da Meta
Elaboração de relatório parcial do projeto
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Elaboração e apresentação do
relatório referente aos resultados
parciais do projeto de pesquisa.
Obs: Em anexo relatório final
preparado pelo bolsista.
Responsável: Jose Victor do
Nascimento Souza

De
01/02/2017
até
28/02/2017

Espera-se resultados
parciais significativos
referentes ao projeto de
pesquisa.

Aprovado em
10/11/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra (1937164)

Atendido
Em anexo
relatório final
preparado pelo
bolsista.

De
01/02/2017
até
28/02/2017

Meta 4 - 10/04/17 até 31/05/17

Descrição da Meta
Coleta dos dados no período chuvoso
Atividades
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Coleta de dados do período chuvoso, previstas
para serem realizadas no período de 10 a 14 de
abril de 2017 as quais serão realizadas
observações de dez minutos a cada hora das
07:00 as 17:00 sendo contabilizados o número de
abelhas operárias que entrarão na colônia com
pólen, néctar ou água (abelhas sem carga
aparente), com algum material de construção (ex:
barro ou resina), o número de operárias que sairão
com lixo da colônia e as sem carga nas
corbículas, que possivelmente sairão em busca de
recursos.
Obs: Em anexo foto da entrada do ninho, ao qual
foram coletados os dados, no período chuvoso.
Responsável: Jose Victor do Nascimento Souza

De
10/04/2017
até
14/04/2017

Espera-se obter
dados relevantes
sobre a atividade
de voo das
abelhas no
período chuvoso

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Em anexo foto
da entrada do
ninho, ao qual
foram coletados
os dados, no
período chuvoso.

De
10/04/2017
até
14/04/2017

2
Tabulação dos dados coletados
Obs: Dados tabulados do período chuvoso em
anexo.
Responsável: Jose Victor do Nascimento Souza

De
17/04/2017
até
05/05/2017

Espera-se que os
dados sejam
devidamente
tabulados em
planilhas do
Excel a fim de
facilitar as
análises dos
dados

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Dados tabulados
do período
chuvoso em
anexo.

De
17/04/2017
até
05/05/2017

3

Coleta dos dados climáticos - Os dados
climáticos referentes a temperatura e umidade
relativa do ar no período do experimento serão
coletados na estação meteorológica do município
de Marcelino Viera, RN.
Obs: Após diversas pesquisas e idas na
EMARTERN de Marcelino Vieira verificamos
que o município não possui estação
meteorológica. Não sendo possível, portanto,
coletar os dados climáticos (temperatura e
umidade relativa do ar) referente ao período
chuvoso.
Responsável: Jose Victor do Nascimento Souza

De
08/05/2017
até
12/05/2017

Espera-se obter
junto a estação
meteorológica da
região onde será
conduzida a
pesquisa, dados
de temperatura e
umidade do
período em que
foi realizada a
coleta.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Não
Atendido

Após diversas
pesquisas e idas
na EMARTERN
de Marcelino
Vieira
verificamos que
o município não
possui estação
meteorológica.
Não sendo
possível,
portanto, coletar
os dados
climáticos
(temperatura e
umidade relativa
do ar) referente
ao período
chuvoso.

De
08/05/2017
até
12/05/2017

4

Análises dos dados do período chuvoso
Obs: Em anexo segue análises dos dados do
período seco e chuvoso
Responsável: Michelle de Oliveira Guimaraes
Brasil

De
12/05/2017
até
31/05/2017

Espera-se que os
dados obtidos
referentes as
coletas do
período seco
sejam
significativos.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Em anexo segue
análises dos
dados do período
seco e chuvoso

De
12/05/2017
até
31/05/2017

Meta 5 - 01/06/17 até 31/07/17

Descrição da Meta
Elaboração de relatório final e trabalhos científicos
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Elaboração de relatórios final e
produção de trabalhos
científicos,.
Obs: Relatório final está
anexado na meta 3. Os
resultados serão disseminados
através da publicação de um
capitulo de livro que já FOI
ACEITO no V Congresso
Nacional de Educação
Ambiental & VII Encontro
Nordestino de Biogeografia,a
ser realizado na UFPB-João
Pessoa, no período entre 9 e 12
de outubro de 2017 Em anexo a
carta de aceite do evento.
Responsável: Jose Victor do
Nascimento Souza

De
01/06/2017
até
31/07/2017

Espera-se que o bolsista
escreva o relatório final e
trabalhos na forma de resumos
e/ou artigos científicos para
apresentar no seminário anual
sua produção
científica/tecnológica, sob a
forma de pôsteres,
apresentação oral, resumos
e/ou artigos completos, como
também apresentar em
congressos nacionais e/ou
internacionais na área da
pesquisa.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Relatório final está
anexado na meta 3.
Os resultados serão
disseminados através
da publicação de um
capitulo de livro que
já FOI ACEITO no
V Congresso
Nacional de
Educação Ambiental
& VII Encontro
Nordestino de
Biogeografia,a ser
realizado na UFPB-
João Pessoa, no
período entre 9 e 12
de outubro de 2017
Em anexo a carta de
aceite do evento.

De
01/06/2017
até
31/07/2017
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Meta 6 - 01/07/17 até 31/07/17

Descrição da Meta
Relatório final
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Elaboração de relatório
final
Responsável: Michelle
de Oliveira Guimaraes
Brasil

De 01/07/2017
até 31/07/2017

Espera-se que seja
elaborado um relatório ao
final do projeto

Aprovado em 14/12/2017
Avaliador: Ayla Marcia
Cordeiro Bizerra
(1937164)

Atendido
De
01/07/2017
até
31/07/2017

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

Bolsa para
estudante Bolsa 11 100,00 1.100,00 1.100,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 1 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 2 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 3 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 4 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 5 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 6 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 7 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 8 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 9 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 10 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 11 100,00 100,00 0,00

Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 5 1.00 5.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 33.50

468

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox



-

-

-

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 5.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN 2 3.00 6.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 2.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 4.00 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 6.00 0.00

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 0 3.00 0.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 1 7.00 7.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 0 5.00 0.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 1 3.00 3.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 0 3.50 0.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 0 2.00 0.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 5 0.50 2.50

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 1 10.00 10.00

3.02 - Mestre 0 7.00 0.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 33.50

Fotos

Foto 1

Ninho natural da abelha moça branca (Frieseomelitta doederleini), nidificado em árvore de Jucazeiro (Caesalpinia ferrea), em Marcelino
Vieira, Rio Grande do Norte.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

Durante o período chuvoso foram registradas 509 abelhas em atividade ao longo dos cinco dias de observação, sendo 265 entrando e 244 saindo do
ninho. No período seco, foram contabilizadas 664 operárias entrando e 616 saindo da colônia, totalizando 1.280 abelhas realizando atividades
externas ao longo do período de observação. Observou-se que os valores de todas as atividades externas exercidas pelas abelhas foram maiores
durante o período seco do que no período chuvoso, exceto para coleta de resina. No entanto, essas diferenças não foram significativas (p>0,05) para
todas as comparações, exceto para a abelhas que entraram e saíram da colônia sem carga visível (p<0,05) (Tabela 1). À vista disso, podemos atribuir
esses resultados ao fato de que essa região apresenta temperaturas mais intensas no período seco, o que estimula o maior fluxo de entrada e saída de
abelhas para coleta de recursos que contribuam para a termorregulação de suas colônias e reduzam a produção de calor nos ninhos (SEELEY, 2006).
Durante o período chuvoso, observou-se um grande número de abelhas saindo sem carga da colônia (53,3%), possivelmente devido à grande oferta
de recursos no período experimental, o que motivou as abelhas saírem dos ninhos para coletá-los, o que de acordo com Ribeiro et al., 2012 pode ter
sido ocasionado pela grande quantidade de uma ou várias plantas fornecendo grande quantidade de néctar nesse período. Além disso, também se
pode observar nesse mesmo período de observação, um grande número de abelhas retornando a colônia com néctar/água (42,7%) o que poderia
justificar essa quantidade de abelhas saindo da colônia em busca desses recursos. Ademais, também se pode observar abelhas entrando com resina
(29,8%) e pólen (27,5%) no ninho e retirando lixo da colônia (46,7%). No período de estiagem, as abelhas F. doederleini também apresentaram maior
atividade de voo para coleta de néctar/água (74,1%), seguido pela coleta de pólen, com o percentual de (17,6%) e resina (8,3%). No entanto o número
de operárias realizando tais atividades foi muito maior no período seco, quando comparado ao período chuvoso, com exceção da coleta de resina.
Observou-se, ainda, um grande percentual de abelhas saindo do ninho sem carga (77,9%) nesse período (Tabela 1), possivelmente pela necessidade
de termorregulação da colônia, tendo em vista que nessa estação há um aumento gradativo da temperatura do ambiente, como também pode ter
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havido algumas poucas florações nas imediações da área de estudo, haja vista que a maior parte da vegetação nativa do semiárido sofre intensa queda
de folhas no período de estiagem (SOUZA et al., 2014). Verificou-se que as atividades externas ocorreram durante todo o dia, com as maiores
quantidades de cargas de pólen sendo coletadas no período da manhã para a estação chuvosa. Alguns autores relatam que as abelhas sem ferrão têm
preferência por coletar pólen nas primeiras horas da manhã, possivelmente por causa da grande oferta desse recurso no período matutino, como
também devido a redução da sua oferta devido ao forrageamento de outros visitantes florais (BORGES e BLOCHTEIN, 2005; OLIVEIRA et al.,
2012). Já no período seco o maior percentual de coletas de pólen se deu no período da tarde, possivelmente, pelo fato de que algumas flores
produtoras de pólen têm seu florescimento concentrado no período seco (SOUSA, 2010), ofertando, provavelmente uma maior quantidade desse
recurso no período da tarde, o que induziu as abelhas a aproveitarem ao máximo a oferta deste recurso neste período de escassez de alimento. As
maiores quantidades de cargas de néctar foram coletadas no período da tarde para ambas as estações o que pode ser explicado pelo esgotamento ou
escassez do recurso pólen, o que faz com que as abelhas procurem outros recursos como néctar, água, resinas ou pellets de barro para a construção ou
manutenção da estrutura física da colônia, como também para auxiliar na termorregulação da colônia do período vespertino, o qual possui condições
ambientais mais quentes e secas (SBORDONI, 2015). Houve uma maior movimentação de saída da colônia no período da tarde, em ambas as
estações, principalmente se tratando dos serviços de limpeza, onde o carregamento de lixo para fora da colônia é muito mais elevado quando se
compara ao período da manhã. O mesmo é observado com abelhas que saem da colônia sem carga alguma, estas provavelmente vão ao campo para
coletar recursos ou abandonam momentaneamente a colônia, contribuindo assim para o arrefecimento passivo do ambiente interno, uma vez que a
diminuição de indivíduos em seu interior também reduz a produção de calor metabólico (ROUBIK e PERALTA, 1983; SUNG et al., 2008). O fato de
haver maior atividade de voo no período vespertino também pode ser explicado, principalmente, pela elevação da temperatura, haja vista que as
abelhas de menor porte apresentam início das atividades de voo em temperaturas acima de 18º C (HEARD e HENDRIKZ, 1993), com um maior
desempenho nas atividade externas entre as faixas de temperaturas de 21º até 34º C (IMPERATRIZ-FONSECA; KLEINERT-GIOVANNINI; PIRES,
1985; OLIVEIRA, 1973; KLEINERT-GIOVANNINI, 1982; HILÁRIO; IMPERATRIZ-FONSECA; KLEINERT, 2001; OLIVEIRA et al., 2012;
FIGUEIREDO-MECCA; BEGO; NASCIMENTO, 2013); enquanto que em baixas temperaturas há diminuição do metabolismo e a consequente
limitação sobre o voo, bem como de todas as atividades extrínsecas à colônia (MICHENER, 1974; TEIXEIRA e CAMPOS, 2005). Dessa forma, a
maior saída de abelhas sem carga do ninho foram, muito provavelmente, direcionadas à coleta de néctar/água (74,1%) no período vespertino (51,0%),
dada a elevação da temperatura, haja vista que este fator, dentre as variáveis climáticas, é a de maior determinação na atividade de voo das abelhas
(TEIXEIRA e CAMPOS, 2005; KLEINERT-GIOVANNINI, 1982). Na estação chuvosa também foi observado que após o pico de movimentação
(11h) houve redução das atividades externas de voo, com exceção da atividade remoção de lixo, onde pode-se observar um pico de abelhas realizando
atividade de limpeza da colônia (saindo com lixo) e sem carga. Essa diminuição das atividades pode ser influenciada pelo aumento da temperatura no
início do período vespertino, uma vez que temperatura muito elevada faz com que diminuam as atividades externas e induzam o comportamento de
arrefecimento da colônia (MICHENER, 2000). As abelhas F. doederleini apresentaram maior fluxo de entrada com recursos no período da tarde, nos
horários entre 13h20 às 15h30, para os três recursos. Os recursos mais coletados foram néctar/água, o que pode ser justificado pela elevação da
temperatura do ambiente a partir do meio dia (12h00) (TEIXEIRA e CAMPOS, 2005). O maior fluxo de saída no período chuvoso foi observado nos
horários a partir das 12h20, muito provavelmente pelas condições de temperatura da área, uma vez que temperatura muito elevada induz o
comportamento de saída das abelhas do ninho para reduzir a produção de calor metabólico (ROUBIK e PERALTA, 1983; SUNG; YAMANE;
HOZUMI, 2008); bem como faz com que as abelhas direcionem suas atividades para coleta de recursos que auxiliem na termorregulação da colônia à
tarde, período com condições ambientais mais quentes e secas (SBORDONI, 2015). A quantidade de abelhas saindo sem carga teve um aumento
relativo durante a estação seca, pois é o período do ano com temperaturas mais quentes, quando a atividade de termorregulação se torna mais intensa,
assim gerando meios de manter a temperatura ideal, aumentando a busca por agua e a saída das abelhas da colmeia para reduzir o calor interno.

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

Os resultados serão disseminados através da publicação de um capitulo de livro que já FOI ACEITO no V Congresso Nacional de Educação
Ambiental & VII Encontro Nordestino de Biogeografia,a ser realizado na UFPB-João Pessoa, no período entre 9 e 12 de outubro de 2017, entitulado:
“Atividade de Voo da Abelha sem Ferrão Frieseomelitta doederleini (Apidae, Meliponini) em uma Área de Domínio da Caatinga”, de autoria de José
Victor do Nascimento Souza, Eduardo Alves de Souza, Michelle de Oliveira Guimarães-Brasil e Daniel de Freitas Brasil.

Observação

O resultados do projeto foram de grande valia cientifica, uma vez que foram observados dados relevantes sobre as atividades externas das abelhas
sem ferrão Frieseomelitta doederleini para estação seca e chuvosa.Pela inexistência de maiores informações sobre a influência das condições
climáticas na atividade de voo da abelha F. doederleini no semiárido potiguar, estado do Rio Grande do Norte, torna-se o presente estudo pioneiro,
permitindo o surgimento de pesquisas com novas perspectivas de trabalho, a fim de, possivelmente, sistematizar a utilização da abelha F. doederleini
em programas de polinização de culturas de potencial agrícola. As atividades externas das abelhas sem ferrão Frieseomelitta doederleini sucederam-
se durante todo o dia, para ambas as estações estudadas e variaram com a disponibilidade de recursos florais e pelas atividades intrínsecas da colônia
como limpeza e termorregulação. As atividades externas das abelhas F doederleini sucederam-se nos dois períodos do dia, com maior ocorrência no
período matutino (período chuvoso) e vespertino (período seco), apresentado maior comportamento de forrageamento para néctar, água e pólen. Pela
inexistência de maiores informações sobre a influência das condições climáticas na atividade de voo da abelha F. doederleini no semiárido potiguar,
estado do Rio Grande do Norte, torna-se o presente estudo pioneiro, permitindo o surgimento de pesquisas com novas perspectivas de trabalho, a fim
de, possivelmente, sistematizar a utilização da abelha F. doederleini em programas de polinização de culturas de potencial agrícola.

Avaliação Avaliado em 29/12/2017 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
Projeto aprovado por atender todas as demandas requeridas.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

40,50 02/09/2016 17:57
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NUMERO TOTAL DE ABELHAS
PERIODO SEM CARGA (ENTRADA) POLEN BARRO LIXO SEM CARGA (SAIDA)

(07:20 as 11:30) MANHÃ 153 32 12 15 151
(12:20 as 16:30) TARDE 340 86 43 120 325
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ENTRANDO PERIODO SECO
POLÉN 118
BARRO 55
SEM CARGA 493
TOTAL 666
SAINDO
LIXO 135
SEM CARGA 476
TOTAL 611

N° TOTAL DE ABELHAS
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Resumo

Na condição hídrica atual, tem sido cada vez mais difícil obter a água potável com condições microbiológicas adequadas. A presença de
contaminantes microbiológicos podem indicar bactérias patogênicas como a Escherichia coli. Além da contaminação microbiana, o aumento da
ocorrência de resistência a fármacos de uso clínico e veterinário em bactérias presentes em alimentos pode ser um risco a saúde pública. Diante
do exposto, objetivo desse projeto é identificar a presença de cepas da bactéria Escherichia coli com perfil de resistência antimicrobiana em
amostras de água coletadas em escolas públicas e hospitais de Pau dos Ferros – RN, uma vez que já se comprou a presença de coliformes em tais
locais de coleta. Serão aplicadas as provas de Indol, Vermelho de Metila, Teste de Voges-Proskauer e Citrato de Simmons nas possíveis cepas
isoladas. E serão realizadas medições dos halos de inibição de antimicrobianos frente à cepa testada. De acordo com o tamanho dos halos, as
cepas devem ser classificadas em sensíveis, intermediárias e resistentes. Serão utilizados antimicrobianos pertencentes a diferentes classes, sendo
eles: Ácido nalidíxico (30 µg), Ampicilina (10 µg), Amoxicilina (10 µg), Cloranfenicol (30 µg), Tetraciclina (30 µg). Durante o desenvolvimento
da pesquisa, é esperado a observação se há ocorrência de contaminação da água de escolas públicas e hospitais por Escherichia coli. A
confirmação da presença de patogenos nas amostras, fará com que as bactérias sejam submetidas a testes que revelem sua resistência a algumas
substâncias, como Ácido nalidíxico, Ampicilina, Amoxicilina, Cloranfenicol e Tetraciclina. 

Introdução A água é um componente indispensável à vida humana na terra, uma vez que apresenta funções de regular e manter a temperatura corporal e o
funcionamento dos demais órgãos. Considerada como solvente universal, a água é um meio que favorece a realização de várias reações e permite
o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis. Assim, ela torna-se cada dia mais escassa, ou pior, de menor qualidade (COPASAD, 1995).
No Brasil existem muitas pessoas que se abastecem de água inapropriada para o consumo, pois são advindas de fontes com elevado índice de
contaminação, tornando-a insegura. Esses microrganismos são por sua vez patógenos, e afetam diretamente o trato intestinal ocasionando
sintomas principalmente em crianças com menos de cinco anos de idade, pois não possuem hábitos de higiene que possam evitar tais doenças
(COPASAD, 1995).
A água usada para consumo humano, ou seja, água potável, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é aquela cujos
parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendem ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde, de acordo com a
Portaria 518/2004.
Dentre os vários contaminantes biológicos são destacadas bactérias patogênicas como a Escherichia coli. Tal microrganismo vive no intestino de
animais homeotérmicos, com algumas estirpes patogênicas, que podem causar doenças, como gastroenterite, apendicite, meningite, septicemia,
quando está fora do trato intestinal (FRANCO, 2008).
Escherichia Coli fermenta a lactose produzindo gás quando submetida à temperatura de 44-45,5 °C em 24h. Algumas cepas de gêneros
como Enterobacter, Klebsiella e E. coli mantém essa característica. Essa avaliação permite concluir que a maior parte da contaminação
microbiológica da água é de origem fecal (FRANCO; LANDGRAF, 2008) (BETTEGA, 2006).
Além da contaminação microbiana, o aumento da ocorrência de resistência a fármacos de uso clínico e veterinário em bactérias provenientes de
diversos ambientes e as possíveis implicações para saúde pública têm levado sido bastante estudados (LABELLO, 2013; LIMA et al., 2006).
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Diante do exposto, a cidade de Pau dos Ferros-RN, localizada na mesorregião do Alto Oeste Potiguar, encontra-se no período de seca há mais de
três anos. Devido esse fenômeno, escolas, residências, hospitais e outros meios, suprem as necessidades importando água de outros municípios.
Mediante essa situação, os transportes de água em carros pipa não higienizados corretamente, pode existir contaminação da mesma por bactérias,
a exemplo da Escherichia coli resistente a multidrogas.
Os antimicrobianos podem ser definidos como substâncias naturais ou sintéticas capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de bactérias e
fungos. Podem ser classificados como bactericidas, quando causam a morte do microrganismo, ou bacteriostáticos, quando promovem a inibição
do crescimento microbiano (WALSH, 2003).
O aumento da ocorrência de resistência antimicrobiana em bactérias provenientes de ambientes de produção animal e as possíveis implicações
para saúde pública têm levado a uma intensiva fiscalização, em alguns países, do uso de antimicrobianos nesta atividade (LIMA et al., 2006). Em
virtude da complexidade dos mecanismos de resistência, a seleção das drogas apropriadas tanto para o teste de susceptibilidade quanto para a
terapia antimicrobiana torna-se uma missão cada vez mais difícil (JORGENSEN, 1997).
 

Justificativa

Tendo em vista a crise no abastecimento de água que o município de Pau dos Ferros – RN enfrenta, é necessário que a qualidade da água
mantenha-se adequada mesmo diante dessa problemática. Como a cidade, em especial as escolas e hospitais, têm que fazer uso de água de
cidades vizinhas, é possível que esta não tenha um tratamento adequado ou mesmo um transporte que facilite essa condição. Em estudos
anteriores, realizados pelo grupo que propõem o presente projeto, foi possivel verificar que há microbiota contaminante de origem fecal
possibilitando esse condição. Dessa forma, o contato com dejetos humano de forma direta ou indireta, pode levar à contaminação por várias
espécies de bactérias, dentre elas a Escherichia coli, que podem causar doenças, como infecção gastrointestinal, entre outras. Além disso,
atualmente, vários estudos vem demonstrando preocupação mundial com o uso de fármacos de origem clínica e veterinária que ocorre de forma
indiscriminada. Tal contexto, tendo em vista que não há na região estudos que indiquem o comportamento e o perfil de resistência aos
antimicrobianos das cepas contaminantes e como as mesmas se encontram no ambiente coletado, faz desse estudo objeto de grande contribuição
para comunidade acadêmica brasileira.

Fundamentação
Teórica

Entrobactérias e Escherichia coli
As entrebaterias geralmente são micro-organismos em forma de bacilos e são encontrados em animais de sangue quente. Algumas bactérias
desse grupo, quando presente em alimentos estão associadas a contaminação, como é o caso da bactéria Escherichia coli. A bactéria foi descrita
pela primeira vez em 1855 por Theodor Escherich. Foi descrita como um microrganismo que se encontrava em altas densidades nas fezes
humanas e foi por ele nomeado com o nome de Bacterium coli. No início do século passado (1912), Bacterium coli  já era empregada como
indicador da qualidade sanitária da água. Na década de 1950, esta bactéria passou a ser denominada Escherichia coli pelos microbiologistas e foi
escolhida como modelo para estudos de processos biológicos básicos, tais como vias metabólicas, regulação gênica, transdução de sinais,
estrutura de parede celular e conjugação (KUHNERT et al., 2000).
A maioria das cepas de E. coli é habitante natural do trato gastrintestinal de mamíferos, incluindo humanos, e usualmente apresenta-se como
bactéria comensal. Entretanto, existem amostras de E. coli patogênicas que podem causar diarreia e outras doenças em humanos e animais, pois
expressam fatores de virulência que estão envolvidos em sua patogênese (SANTIAGO et al., 2005).
Pertence à família Enterobacteriaceae, é caracterizada pela presença das enzimas ß-galactosidase e ß-glicuronidase e cresce em meio complexo a
44 - 45oC (CAMPOS; FRANZOLIN; TRABULSI, 2004). Caracteriza-se por apresentar metabolismo anaeróbio facultativo, sendo capaz de
fermentar, com produção de ácido e gás, a lactose, glicose, maltose, manose, manitol, xilose, glicerol, ramanose, sorbitol e arabinose. A
fermentação do adonitol, sacarose, salicina, rafinose, ornitina, dulcitol e arginina pode variar entre as espécies e gêneros que compõem a família
(ANDREATTI FILHO, 2007).
As amostras de E. coli associadas à infecção intestinal e causadoras de diarréia ou disenteria, são conhecidas como E. coli diarreiogênicas e são 
classificadas em seis classes: Escherichia coli enteropatogênica clássica (EPEC),  subdividida em EPEC típicas e atípicas, enterohemorrágica
(EHEC), enterotoxigênica (ETEC), enteroagregativa (EAEC), enteroinvasiva (EIEC) e Escherichia coli de  aderência difusa (DAEC) (KAPER et
al., 2004).
Antimicrobianos
Os antimicrobianos podem ser definidos como substâncias naturais ou sintéticas capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de bactérias e
fungos. Podem ser classificados como bactericidas, quando causam a morte do microrganismo, ou bacteriostáticos, quando promovem a inibição
do crescimento microbiano (WALSH, 2003).
Nos últimos 50 anos, a evolução e disseminação da resistência de micro-organismos, também vêm sendo observada, em ambientes aquáticos. É
notório que a contaminação ambiental com tais agentes químicos tem gerado um espaço de pressão seletiva (BECEIRO et al., 2013).
O aumento da ocorrência de resistência antimicrobiana em bactérias provenientes de ambientes de produção animal e as possíveis implicações
para saúde pública têm levado a uma intensiva fiscalização, em alguns países, do uso de antimicrobianos nesta atividade (LIMA et al., 2006). Em
virtude da complexidade dos mecanismos de resistência, a seleção das drogas apropriadas tanto para o teste de susceptibilidade quanto para a
terapia antimicrobiana torna-se uma missão cada vez mais difícil (JORGENSEN, 1997).

Objetivo Geral
Com o desenvolvimento da pesquisa, o objetivo principal é identificar a presença de cepas de entrobactérias e Escherichia coli e avaliar os perfis
de susceptibilidade e resistência antimicrobiana em amostras de água coletadas em escolas públicas e hospitais da cidade de Pau dos Ferros –
RN.

Metodologia da
Execução do

Projeto

Aquisição e preparo das amostras
Irão ser coletadas e analisadas 24 amostras de água em 22 diferentes escolas do município de Pau dos Ferros – RN, são elas: Instituto Federal de
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Escola Estadual Teófilo Rêgo, Escola Estadual 4 de Setembro, Escola Estadual Dr. José
Fernandes de Melo, Escola Estadual Antônio Dias Fernandes, Escola Estadual Jesus Menino, Escola Estadual João Escolástico, Escola Estadual
José Guedes do Rêgo, Escola Estadual Patronato Alfredo Fernandes, Escola Estadual Tarcísio Maia, Escola Estadual Ubiratã Galvão, Escola
Estadual Profª Maria Edilma de Freitas, Escola Municipal São Benedito, Escola Municipal Francisco Torquato Rêgo, Escola Municipal Profª
Nila Rêgo, Escola Municipal Profº Severino Bezerra, Escola Municipal Elpídio Virgínio Chaves, Creche Severino de Freitas Rêgo, Creche
Branca de Neve, Creche Criança Feliz, Creche Saci-Pererê, Creche Santa Terezinha e dois hospitais. Não existirá nenhum critério para a seleção
das instituições, mas sim a tentativa de englobar todas as escolas públicas da cidade.
As análises serão feitas entre os meses de agosto e outubro de 2016. A coleta das amostras será realizada uma vez por semana. Para a coleta
serão utilizados frascos de vidro esterilizados, com capacidade de 100 ml. O recolhimento das amostras será realizado diretamente nos
bebedouros das escolas, sendo todos os materiais imediatamente acondicionados em bolsas isotérmicas e transportados para o Laboratório de
Microbiologia do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Pau dos Ferros, para posterior análise.
Caracterização das estirpes bacterianas de E. coli
As cepas serão adquiridas a partir da possível inoculação dos tubos positivos do Caldo E. coli  em placas de Petri contendo Ágar Eosina Azul de
Metileno (EMB) (Difco) e incubados a 37°C por 24 horas. Em seguida, as colônias devem ser inoculadas em ágar Triptona de Soja (TSA)
(Difco) e incubadas a uma temperatura de 35ºC por 24 horas e posteriormente, armazenadas para posterior identificação bioquímica.
Identificação bioquímica de cepas de Escherichia coli
Serão aplicadas as provas de Indol, Vermelho de Metila, Teste de Voges-Proskauer e Citrato de Simmons nas possíveis cepas isoladas.
Prova do Indol
 Para testar o indol, as possíveis cepas isoladas devem ser inoculadas, com auxílio de uma agulha de semeadura, em tubos de ensaio contendo o
Ágar (SIM) (Difco), e incubados a 35ºC por 48 horas. Ao término deste período, serão adicionadas 5 gotas do reativo de Ehrlich pela parede do
tubo. O desenvolvimento de uma coloração vermelha brilhante na superfície de contato entre o reativo e o meio de SIM indicará a presença de
indol (KONEMAM, 2001).
Prova do vermelho de metila
Os possíveis isolados devem ser inoculados em tubos de ensaio contendo caldo VM-VP (Difco) e incubados por 96 horas a 35ºC. Na leitura,
serão adicionadas cinco gotas de uma solução de vermelho de metila. O aparecimento da cor vermelha caracterizará a prova como positiva
(SIQUEIRA, 1995).
Prova de Voges-Proskauer
As possíveis cepas a serem isoladas serão inoculadas em tubos de ensaio contendo caldo VM-VP (Difco) e incubadas por 48 horas a 35ºC.
Posteriormente, será adicionado 0,2mL da solução de hidróxido de potássio a 40% e 0,6mL da solução de alfa-naftol a 5%. Devem ser
aguardadas 2 horas com os tubos abertos e inclinados para observar a produção da coloração avermelhada que caracteriza a prova como positiva
(KONEMAN, 2001).
Utilização de citrato
Os possíveis isolados serão inoculados em Ágar Citrato de Simmons e incubados a 35ºC por 96 horas. O aparecimento de cor azul no meio de
prova após o período indicado indicará a presença de produtos alcalinos e um resultado positivo na prova de utilização de citrato (MEHLMAN et
al.,1984).
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Teste de Suscetibilidade a antimicrobianos
Para a realização do antibiograma pelo método de difusão em disco de acordo com Bauer et al., (1966), serão utilizados colônias crescidas em
ágar Triptona de Soja (TSA) (Difco) a uma temperatura de 35ºC por 24 horas. O inóculo deve preparado inserindo pequenas quantidades de cada
cepa testada em solução salina (cloreto de sódio 0,85%). Em seguida, a densidade da suspensão deve ser ajustada em cerca de 108 unidades
formadoras de colônias (UFC) por mililitro, até atingir a turvação correspondente a 0,5 da escala McFarland aferida em espectrofotômetro
(Micronal, mod. B542).
O conteúdo bacteriano deve ser distribuído uniformemente, utilizando swabs estéreis, na superfície de placas de Petri contendo ágar Mueller-
Hinton (Difco). Após absorção do inóculo no meio de cultivo, os discos de papel (OXOID, Basingstoke, England) de antibióticos serão
depositados e as placas incubadas a 37ºC por 24 horas.
Em seguida, serão realizados as medições dos halos de inibição do microrganismo frente à droga testada. De acordo com o tamanho dos halos, as
cepas devem ser classificadas em sensíveis, intermediárias e resistentes. Serão utilizados antimicrobianos pertencentes a  diferentes classes,
sendo eles: Ácido nalidíxico (30 µg), Ampicilina (10 µg), Amoxicilina (10 µg), Cloranfenicol  (30 µg), Tetraciclina (30 µg).

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

Item Atividade Período
1 Levantamento bibliográfico Agosto– outubro⁄2016
2 Mapeamento de escolas e hospitais Outubro ⁄2016
3 Testar metodologias e plano de amostragem Outubro ⁄2016

4 Coletar as amostras e realizar analise microbiológicas de identificação de
contaminação por bactérias Outubro -dezembro ⁄2016

5 Isolamento de cepas Outubro -dezembro ⁄2016
6 Testes fenotípicos Janeiro – fevereiro ⁄2017
7 Testes de susceptibilidade Março ⁄2017
8 Tabulação de dados Março ⁄2016
9 Elaboração de trabalhos científicos e TCCs Abril – maio ⁄2016

Resultados
esperados

É esperado que, no desenvolver da pesquisa, seja observado se há ocorrência de contaminação da água utilizada nas escolas públicas e hospitais
estudados por enterobácterias e Escherichia coli. A confirmação da presença de patogénos nas amostras, fará com que as bactérias sejam
submetidas a testes que revelem sua resistência a farmacos utilzados para tratamento clínico, como Ácido nalidíxico, Ampicilina, Amoxicilina,
Cloranfenicol e Tetraciclina. A partir dos testes feitos, será possível caracterizar os isolados de acordo com sua resistência, e considera-lo como
uma cepa sensível, intermediária ou resistente.
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Coeficiente de Rendimento Escolar:
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Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Adalva Lopes Machado (1944318) DOCENTE (DOUTORADO) Sim Sim 8 h/s

Ativo Gleison Silva Oliveira (2986899) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Não 2 h/s

Ativo

Eduarda Cristina Silva (20141091160505)
79.28

09116 - Técnico de Nível Médio em Alimentos, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8059884Y1

DISCENTE Sim Não 15 h/s

Meta 1 - 03/10/16 até 30/11/16

Descrição da Meta
Realizar coletas de amostras de água nas escolas e hospitais
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Coletar amostras de água em 22
diferentes escolas e 2 hospitais do
município de Pau dos Ferros
Obs: Foram realizadas coletas de
todas as escolas
Responsável: Eduarda Cristina Silva

De
03/10/2016
até
30/11/2016

Identificar a
presença de
enterobácterias

Aprovado em
17/08/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra (1937164)

Atendido
Foram realizadas
coletas de todas
as escolas

De
03/10/2016
até
30/11/2016

Meta 2 - 05/12/16 até 23/12/16

Descrição da Meta
Realizar analise microbiológicas de identificação de contaminação por bactérias com isolamento de cepas.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Executar analise
microbiologia de coliformes
fecais e isolamento de
bactérias suspeitas
Obs: As bactérias foram
isoladas e foram
caracterizadas
Responsável: Eduarda
Cristina Silva

De
05/12/2016
até
23/12/2016

Espera-se isolar a microbiota
de enterobactérias entre o
grupo de coliformes nas
amostras.

Aprovado em
28/12/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
As bactérias
foram isoladas e
foram
caracterizadas

De
05/12/2016
até
23/12/2016

Meta 3 - 02/01/17 até 28/02/17

Descrição da Meta
Realizar a identificação da bactéria E. coli
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Realizar o teste InviC
Obs: Todos os materiais foram
preparados para realização das
analises. As análises foram
executadas.
Responsável: Eduarda
Cristina Silva

De
02/01/2017
até
28/02/2017

Obter a
identificação das
cepas isoladas das
amostras coletadas

Aprovado em
17/08/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Todos os materiais foram
preparados para realização
das analises. As análises
foram executadas.

De
02/01/2017
até
28/02/2017

Meta 4 - 02/01/17 até 21/03/17

Descrição da Meta
Teste com antimicrobianos
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Apresentação do relatório
final
Obs: Relatório final
Responsável: Adalva Lopes
Machado

De
02/01/2017
até
02/01/2017

Execução de todas as
etapas com produção de
trabalho final

Aprovado em
28/12/2017
Avaliador:
Ayla Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Relatório final
De
02/01/2017
até
02/01/2017

1

Realizar o teste de difusão em
disco com antimicrobianos
Obs: Material para analise dos
fármacos foram adquiridos e
preparados. Analises
executadas com uso de dois
fármacos.
Responsável: Eduarda
Cristina Silva

De
06/02/2017
até
21/03/2017

Identificar o percentual
de cepas sensíveis,
intermediarias e
resistentes aos diferentes
fármacos testados.

Aprovado em
17/08/2017
Avaliador:
Ayla Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Material para analise dos
fármacos foram
adquiridos e preparados.
Analises executadas com
uso de dois fármacos.

De
06/02/2017
até
21/03/2017

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00

339020 - Auxílio
Financeiro a Pesquisadores 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes Bolsa para estudante 1 9 300,00 2.700,00 2.700,00

339020 - Auxílio Financeiro a
Pesquisadores

Bolsa para
pesquisador 1 9 500,00 4.500,00 4.500,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 1 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 2 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 3 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 4 300,00 300,00 0,00
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Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 5 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 6 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 7 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 8 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 9 300,00 300,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 1 500,00 500,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 2 500,00 500,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 3 500,00 500,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 4 500,00 500,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 5 500,00 500,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 6 500,00 500,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 7 500,00 500,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 8 500,00 500,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 9 500,00 500,00 0,00

Anexos

# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo Digitalizado

1
Adalva
Lopes
Machado

Termo de Compromisso do Coordenador do Projeto - com bolsa
Anexo-
TermodeCompromissodoPesquisador
edital pesquisa.pdf

2
Eduarda
Cristina
Silva

(BOLSISTA) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota considerada para a
avaliação será a nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo Seletivo), já para alunos do ensino
superior, será considerada a nota

Declaração Eduarda.pdf

3
Eduarda
Cristina
Silva

Termo de Compromisso do Estudante bolsista Anexo-
TermodeCompromissodoEstudante.pdf

Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 2 1.00 2.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 3.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 5.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN sob sua Coordenação 5 3.00 15.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 2.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 4.00 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 6.00 0.00

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 0 3.00 0.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 1 7.00 7.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 5 5.00 25.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 0 3.00 0.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 4 3.50 14.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 2 2.00 4.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 4 0.50 2.00

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 1 10.00 10.00

3.02 - Mestre 0 7.00 0.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 79.00
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Fotos

Foto 1

Teste catalase

Foto 2

Teste citrato positivo

Foto 3
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Teste TSI

Foto 4

Teste vermelho de metila

Foto 5
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Teste Vogues Proskauer

Este projeto não possui pendências.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

TESTES InVIC: A maioria da população isolada apresentou -se como bastonetes Gram negativos, com exceção de 3 cepas (cocos gram positivos).
Os testes de identificação apontam a predominância do gênero Citrobacter e Klebisiella. ANTIBIOGRAMA Foi constatado um elevado percentual de
cepas resistentes aos antimicrobianos utilizados, principalmente a penicilina. Clorofenicol: 27 cepas: 11 resistentes; 1 intermediário; 15 sensíveis
100%= 40,7% resistentes, 3,7% intermediário; 55,6 % sensíveis Ampicilina 27 cepas: 26 resistentes; 0 intermediários; 1 sensível 100%= 96,3%
resistentes; 0 intermediário; 3,7% sensível De acordo com o teste de sensibilidade à antimicrobianos realizado pela Anvisa, os microrganismos
resistentes à ampicilina são Citrobacter freundii, Enterobacter spp, Citrobacter diversus, Providencias spp, Pseudomonas aeruginosas entre outros. Já
os resistentes a Clorofenicol são Pseudomonas aeruginosas e Complexo burkholderia cepacia.

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

O trabalho executado no presente projeto foi utilizado como base de estudos para execução do TCC do aluno voluntário Mateus Tavares. Dessa
forma, no ano de 2017, o aluno apresentou seus resultados da pesquisa, à uma banca examinadora e também realizou exposição dos dados a turma de
4º ano do curso de alimentos. O aluno realizou escrita de artigo cientifico que será submetido a revista Hollos.

Observação

Avaliação Avaliado em 27/03/2018 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
O projeto foi concluído com êxito atingindo os objetivos aos quais se destinou.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

47,50 15/08/2016 14:21

45,00 15/08/2016 21:35

39,50 16/08/2016 16:11
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METODOLOGIA 

 

 Foram utilizadas 30 isolados bacterianos isolados de água proveniente de 13 escolas públicas 

da cidade de Pau dos Ferros-RN. Os procedimentos de isolamento, purificação e identificação foram 

realizados no laboratório de microbiologia de alimentos do Campus Pau dos Ferros do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-IFRN. 

 A Tabela 1 apresenta as escolas estudadas durante o trabalho, além das devidas codificações 

que permitem fazer a separação das diversas cepas analisadas. 

 Inicialmente as amostras de água foram então encubadas em caldo Lauril Sulfato Triptose 

durante 24 horas por 35°C. 

 Logo após, as cepas foram inoculadas em ágar EMB- Eosin Methylene Blue (HIMEDIA®), 

para observação das características morfológicas das bactérias e assim realizar o isolamento das 

cepas. O processo de inoculação das amostras se deu através do estriamento das placas e incubação 

por um período de 24 horas a temperatura de 35°C. Em seguida, as colônias com características 

comuns (circulares, brilhantes e leitosas) foram coletadas e inoculadas em ágar TSA- Trypticase Soy 

Agar (DIFCO®), por meio de tubos inclinados, a 35°C por 24 horas, para que ocorresse o 

enriquecimento das cepas, caracterizando, assim, as cepas teste livres de contaminação de outras 

bactérias. 
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Tabela 1 – listas de codificações utilizadas com as respectivas escolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Em seguida foram realizados os testes bioquímicos de produção de Indol, Vermelho 

de Metila, Voges-proskauer, Citrato de Simmons, Coloração de Gram, teste de Catalase e 

Fermentação de Glicose, Lactose e Sacarose que possibilitaram a caracterização fenotípica dos 

isolados.  

 

2.1 Identificações dos isolados 

2.1.1. Coloração de Gram 

 

 As colônias foram submetidas ao teste de coloração de Gram, sendo que a partir dessa analise 

é possível fazer a diferenciação dos microrganismos entre Gram positivos e Gram negativos além 

Isolados Escolas  

C1 Escola Estadual 4 de Setembro 

C2 Escola Estadual 4 de Setembro 

E1 Escola Estadual Doutor José Fernandes de melo 

E2 Escola Estadual Doutor José Fernandes de melo 

H1 Escola Estadual João Escolástico 

H2 Escola Estadual João Escolástico 

I1 Escola Estadual Patronato Alfredo Fernandes 

I2 Escola Estadual Patronato Alfredo Fernandes 

J1 Escola Estadual Professora Maria Edilma de Freitas 

J2 Escola Estadual Professora Maria Edilma de Freitas 

K1 Escola Estadual Tarcísio Maia 

K2 Escola Estadual Tarcísio Maia 

M Escola Estadual Ubiratã Galvão 

M1 Escola Estadual Ubiratã Galvão 

M2 Escola Estadual Ubiratã Galvão 

N1 Escola Municipal Elpídio Virgínio 

N2 Escola Municipal Elpídio Virgínio 

Q1 Escola Municipal Professor Severino Bezerra 

Q2 Escola Municipal Professor Severino Bezerra 

P1 Escola Municipal Professora Nila Rêgo 

P2 Escola Municipal Professora Nila Rêgo 

R Escola Municipal São Benedito 

R1 Escola Municipal São Benedito 

R2 Escola Municipal São Benedito 

T1 Creche Saci-Pererê 

T2 Creche Saci-Pererê 

T1 Creche Saci-Pererê 

T2 Creche Saci-Pererê 

O1 Escola Municipal Francisco Torquato Rêgo  

O2 Escola Municipal Francisco Torquato Rêgo 
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de tornar possível a observação da morfologia das bactérias isoladas, garantindo assim, uma melhor 

diferenciação entre os isolados em cocos e bacilos.  

 

2.2.2. Prova de Vermelho de Metila 

  

As cepas foram inoculadas em tubos de ensaio contendo caldo MR-VP (HIMEDIA®) e logo 

depois incubadas por 96 horas a 35°C. Passado esse período foram adicionadas cinco gotas de 

Vermelho de metila. Se ocorrer a mudança da cor do meio para vermelha, o resultado é dado como 

positivo, já se o meio mudar para a cor amarela, o resultado é considerado como negativo. 

 

2.2.2. Prova de Voges-Proskauer 

 

 Ocorreu a inoculação das cepas em tubos de ensaio contando caldo MR-VP (HIMEDIA®), 

logo em seguida a incubação por 48 horas a 35°C.consecutivamente foi adicionado 0,2 mL de 

solução de hidróxido de potássio a 40% e 0,6 mL de α-naftol a 5%. Aguardou-se o tempo necessário 

para que houvesse a formação de coloração avermelhada ou amarelada, indicando, respectivamente, 

resultados positivos e negativos.   

 

2.2.4. Prova de Indol 

 

As culturas foram inseridas em tubos de ensaio que continham ágar SIM-Sulfate índole 

motility (HIMEDIA®), e logo em seguida incubadas a temperatura de 35°C por 48 horas. O primeiro 

procedimento realizado foi o teste de motilidade, e logo em seguida foram adicionadas cinco gotas 

do reagente de Kovacs. O resultado é considerado positivo quando surge o aparecimento de um anel 

de coloração avermelhada (APOLINÁRIO & SANTOS & LAVORATO, 2014). 

 

2.2.5. Teste de Citrato 

 

 Foi realizada a inoculação dos isolados em Ágar Citrato de Simmons (HIMEDIA®) e logo 

em seguida a incubação a temperatura de 35°c por 96 horas, período em que se espera a formação 
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de uma coloração azul no meio, indicando que ocorreu a produção de produtos alcalinos 

(MEHLMAN et al, 1984). 

 

2.2.6. Teste de Catalase 

 

 O teste de catalase consiste na observação da ação da enzima catalase, que degrada o 

peroxido de hidrogênio (H2O2) em oxigênio e agua. Para se realizar o teste foi feito a adição de 

peroxido de hidrogênio nas colônias, logo em seguida foi feita a observação se ocorria à formação 

de bolhas nas colônias, se houver a formação de bolhas o resultado é considerado positivo 

(CARVALHO, 2012). 

 

2.2.7. Fermentação de Glicose, Lactose e Sacarose 

  

Foi feita a inoculação das cepas em ágar Triple Sugar Iron (HIMEDIA®)e logo em seguida 

a incubação por 24 horas a temperatura de 35°c. A confirmação dos resultados desse teste se deu a 

partir da observação da mudança de coloração nas diferentes partes do meio, uma vez que esse ágar 

possui em sua composição três diferentes tipos de açúcar glicose, lactose e sacarose, ocorre à 

alteração devido à utilização desses compostos pelos microrganismos. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 exemplifica os testes e os resultados obtidos no processo de identificação 

fenotípica das bactérias isoladas na água das escolas da cidade de Pau dos Ferros – RN. Das 30 

bactérias isoladas foi possível se fazer a identificação de 53,33% dos isolados, sendo que os gêneros 

encontrados variaram entre bactérias pertencentes aos gêneros Serratia, Citrobacter e Klebsiella. É 

importante destacar que dentre os isolados, não foi encontrado nenhum pertencente ao gênero 

Escherichia coli. 
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 Como é perceptível na tabela 2 não foi encontrado entre os isolados, cepas de 

Escherichia coli, o que é uma boa indicativa sobre a qualidade da água, uma vez a 

presença desse tipo de microrganismo indica contaminação de origem fecal, já que essa 

espécie é considerada especifica na microbiota das fezes humanas e de animais de sangue 

quente (CORREIA, 2014). Porém, mesmo não tendo ocorrida a presença de Escherichia 

coli é importante se ressaltar que os microrganismos encontrados foram capazes de se 

desenvolver em caldo Lauril triptose, indicando a capacidade fermentadora desses 

microrganismos. Essa característica é intensamente associada a bactérias entéricas 

relacionadas a contaminações. 

Os resultados obtidos se encontraram em inconformidade com os obtidos por 

Oliveira et al (2012) onde em sua pesquisa sobre a identificação de bactérias gram-

negativas na água do arroio diluvio, foram encontrados 23 pertencentes a espécie 

Escherichia coli, indicando assim a contaminação de origem fecal nas amostras 

analisadas, enquanto nesse estudo não houve a ocorrência desse importante indicador de 

contaminação fecal. 

Entre os isolados identificados, foi perceptível que o gênero mais presente entre 

as águas das escolas foi o gênero Serratia, pertencente à família da Enterobacteriaceae, 

sendo reconhecida como um patógeno de grande importância (MENEZES et al, 2004). 

Nos últimos anos o interesse por microrganismos desse gênero vem aumentando 

de forma elevada, uma vez que essas bactérias são consideradas patógenos oportunistas 

(MELO, 1996). Dado confirmado por Paula et al (2015) onde em seu trabalho sobre a 

avaliação de resistência múltipla a antimicrobianos de cepas de Serratia marcescens, é 

falado  que bactérias do gênero Serratia são reconhecidas por causar vários tipos de 

infecções como pneumonia, septicemia e cistite em humanos.  

 Por esse tipo de microrganismos ser encontrado naturalmente na agua, no solo, 

em fezes e em matéria de origem orgânica (PAULA et al, 2015) não há como se 

comprovar a contaminação por origem fecal, muito embora o relato da presença desse 

tipo de microrganismos seja uma grande indicativa da ocorrência de falhas durante o 

processo de tratamento da água, além de que os recipientes utilizados para se fazer o 

armazenamento da água possam não ter passado por processos eficazes de higienização.  

 O segundo gênero de microrganismos mais presente nesse estudo foi o gênero 

Klebsiella, microrganismo presente de forma natural na água, no solo e no sistema 

gastrointestinal humano (ALMEIDA, 2005) tendo como ambiente propicio ao seu 
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desenvolvimento organismos que se encontram imunobelitados (SILVA & 

CAMARGO,2016). 

 As bactérias do gênero Klebsiella são consideradas como um importante patógeno 

oportunista, sendo o segundo maior causador de septicemia entre as bactérias gram-

negativas (CAETANO, 2003), além de causar diversas outros tipos de doenças, como 

pneumonia, infecções no trato urinário, diarreias e bacteremia (GONÇALVES, 2012), 

atingindo principalmente pessoas imunodeprimidas, com taxas de mortalidade 

extremamente elevadas (COSTA, 2015). Esse tipo de resultado pode ser considerado 

preocupante, quando se leva em conta o publico que consome diariamente essas águas, 

ainda mais quando se constata que uma das amostras provenientes de creches (T2) foi 

identificada como pertencente a esse gênero, colocando em risco a saúde de indivíduos 

que naturalmente se encontram nos grupos de risco de doenças. 

Em seu estudo sobre detecção de cepas de Klebsiella pneumoniae, Kuboyama 

(2009) afirma que bactérias do gênero Klebsiella são responsáveis por cerca de 8% de 

todas as infecções de origem bacteriana nos hospitais dentro dos Estados Unidos e na 

Europa. A identificação desses microrganismos nesses ambientes escolares traz à tona a 

preocupação sobre os cuidados dado a água ingerida pelas crianças na escola. 

 Durante a realização desse estudo também foi feita a identificação de 

microrganismos pertencentes ao gênero Citrobacter, gênero encontrado com relativa 

frequência no sistema gastrointestinal humano, no entanto com grande dificuldade se 

ocorre o isolamento desse tipo de microrganismo em processos infecciosos (ABREU & 

CABRAL, 2005). 

 Contudo, entre os microrganismos desse gênero já foram identificados indivíduos 

capazes de causar no organismo humano doenças como infecções urinarias, infecções 

respiratórias, além de meningite esporádica (PACHECO et al, 2012). 

 Lourenço et al (2007) em seu estudo sobre a susceptibilidade a antimicrobianos 

de Enterobacteriaceae isoladas de estuários em São Vicente, também identificou a 

presença desse microrganismo em 16,2% das suas amostras. 

 Como se pode perceber no Gráfico 1, ocorreu maior incidência de contaminação 

pelos gêneros Serratia, identificado-se em 36,66% dos isolados, e Klebsiella, com 

33,33% de incidência, seguidas pelos que não conseguiram ser identificados que 

correspondem a 23,33% dos isolados e por últimos pelos pertencentes ao gênero 

Citrobacter, com 6,66% de aparição.  
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É perceptível que entre os isolados uma grande porcentagem não foi possível ser 

caracterizada, cerca de 23,33%. As analises realizadas nesse estudo não foram suficientes 

para se fazer a precisão desses gêneros, indicando assim a necessidade da realização de 

outros testes que permitam a identificação desses gêneros. 

Durante o estudo de Nascimento, Maia e Araújo (2016) em que foi feita a 

avaliação da contaminação fecal dos reservatórios do semiárido do Rio Grande do Norte, 

foi possível perceber a prevalência de cinco gêneros da famiila Enterobacteriaceae, sendo 

eles Enterobacter, Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Proteus, estando presentes em 

80% das amostras analisadas. Esse estudo corrobora com o trabalho, uma vez que indica 

a presença dos gêneros Klebsiella e Citrobacter de forma abrangente nas águas dá região 

estudada, região essa ao qual se encontra as escolas analisadas. 

De forma semelhante Neves (2003) encontrou de forma frequente bactérias 

pertencentes aos gêneros Citrobacter, Serratia e E. coli durante sua avaliação sobre a 

qualidade da água de abastecimento público em Ouro Preto, além de ter encontrado 

também outros gêneros com menor frequência com Klebsiella e Proteus. 

Além do ambiente natural da água, outro ponto importante onde à contaminação 

possa ter ocorrido é nos sistemas de armazenamento utilizados pelas escolas, uma vez 

que esses tipos de reservatórios podem acabar passando longos períodos sem que ocorra 

uma higienização, existindo o favorecimento do crescimento de microrganismos 

possivelmente patógenos (ROCHA et al, 2010) como os encontrados nesse estudo. 

Existem diversos pontos durante o processo de abastecimento da água onde a 

contaminação possa ter ocorrido, desde a retirada das águas dos mananciais até durante o 

36,66%

33%

23,33%
6,66%

Porcentagem de Gêneros 
Identificados

Serratia Klebsiella não identificados Citrobacter

Gráfico 1 – Valores percentuais referentes a identificação da população microbiana isolada 

de amostras de água coletadas em escolas públicas da cidade de Pau dos Ferros - RN 
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processo de armazenamento dessa água. É importante se destacar também que as atuais 

condições de abastecimento na cidade acabam por prejudicar ainda mais a qualidade 

microbiológica da água, já que ela ocorre, muitas vezes, sem os devidos cuidados 

necessários para se manter um certo nível de qualidade, fato que ajudaria a explicar a 

presença indesejada dos microrganismos estudados no trabalho. 

De acordo com Scuracchio (2010) para que a qualidade da água seja mantida deve-

se existir uma interdependência entre as diversas fazes de abastecimento, tratamento, o 

transporte e as formas de armazenamento dadas para a água. 

 A água distribuída nessas instituições expõe os alunos e servidores ao risco de 

contaminação de diversas doenças causadas pelos microrganismos identificados. Dessa 

maneira se é necessário à revisão dos sistemas utilizados pelos fornecedores e pelas 

escolas durante o tratamento oferecido a água, valendo ressaltar que muitas dessas escolas 

não realizam o tratamento das águas com cloro, uma vez que havia o conhecimento prévio 

das características visuais apresentadas nas águas suficientes para caracteriza-las como 

águas minerais. Sendo os reservatórios utilizados no abastecimento outro importante fator 

na qualidade das águas, já que a qualidade das águas pode ser afetada pela condição 

higiênica dos recipientes. A realização dessas revisões irá ajudar a garantir com que 

ocorra a melhoria da qualidade microbiológica das águas dessas escolas. 
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Relatório de Atividades 

 Execução da metodologia 

Foram realizadas coletas em 20 escolas (municipais, estaduais e Instituto Federal) na 

cidade de Pau dos Ferros/RN, essas coletas foram realizadas no horário da tarde dos dias 

02 e 06 de dezembro de 2016. 

As amostras coletadas foram colocadas em potes de vidro esterilizados  e logo após 

coletas foram colocadas em caixas térmicas para o transporte até o laboratório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

As coletas foram feitas em reservatórios nos quais a agua já seria utilizada para o 

consumo. Os potes eram abertos apenas no momento da coleta e fechados logo após. Para 

coletas realizadas em bebedouros com torneiras de metal foi realizada a esterilização por 

meio de flambagem com fogo e álcool. Já nos bebedouros com torneiras de plástico, foi 

realizada a limpeza com álcool 70%. Todas as coletas foram analisadas imediatamente 

no laboratório de análises microbiológicas do IFRN, Campus Pau dos Ferros .  

 Realizou-se o isolamento em caldo lauril por 48 horas à 35°C,  no qual, foi observado a 

turvação do meio e a presença de microrganismos indicadores fermentadores. Após 

observar os resultados transferiu-se as amostras para o caldo Escherichia coli e deixou-

se em banho maria por 48horas à temperatura de 44°C. Os resultados positivos (com 

produção de gás), foram inoculados em um meio de cultura seletivo para a identificação 

das colônias de coliformes e identificação de cepas em  Ágar Eosina Azul de Metileno 

(EMB) por 24horas à temperatura de 35°C.   

Após os resultados das inoculações, os meios que obtiveram resultado positivo foram 

transferidos para o Ágar triptona soja (TSA), para ser realizado o antibiograma. Foram 

isoladas 30 cepas. 

O antibiograma foi realizado com os antibióticos Ampicilina (AMP)  e clorofenicol 

(CLO) . Depois de isoladas nas placas, as cepas de microrganismos receberam um disco 

de antibiótico cada, visto que, já vinham sendo feitas as analises em duplicata. O método 

utilizado por Bauer et al. 1978. Foram usados ágar Miller Hilton com condição de 

encubação de 35ºC por 18 a 24 horas. Após 48 horas mediu-se o alo de crescimento de 

cada microrganismo e com isso foram medidas as resistências dos microrganismos os 

quais foram classificados em Resistentes, intermediários ou sensíveis. 

 

Avaliação dos Resultados 

• Antibiograma 

Tabela 1 – Classificação dos 30 isolados provenientes de água potável coletadas em 

escolas da cidade Pau dos Ferros –RN, frente a dois antimicrobianos testados. 
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Clorofenicol 

 

Ampicilina 

Cepa Resistente Intermediário Sensível Resistente Intermediário Sensível 

C1 X   X   

C2 X   X   

E1   X X   

E2 X   X   

H1   x X   

H2 X   X   

I1   X X   

I2 X   X   

K1 X   X   

K2 X   X   

J1 X   X   

J2   X X   

M   X X   

M1 X   X   

M2   X X   

N1   X   X 

N2   X X   

Q1   X X   

Q2   X X   

P1 X   X   

P2 X   X   

R1   X X   

R2   X X   

T1   X X   

T2   X X   

O1   X X   

O2  X  x   

 

• Porcentagem de eficácia dos antibióticos  

Clorofenicol 

27 cepas: 11 resistentes; 1 intermediário; 15 sensíveis 

100%= 40,7% resistentes, 3,7% intermediário; 55,6 % sensíveis  

Ampicilina  

27 cepas: 26 resistentes; 0 intermediários;  1 sensível 
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100%= 96,3% resistentes; 0 intermediário; 3,7% sensível 

De acordo com o teste de sensibilidade à antimicrobianos realizado pela Anvisa, os 

microrganismos resistentes à ampicilina são Citrobacter freundii, Enterobacter spp, 

Citrobacter diversus, Providencias spp, Pseudomonas aeruginosas entre outros. Já os 

resistentes a Clorofenicol são Pseudomonas aeruginosas e Complexo burkholderia 

cepacia.  

De acordo com a bula do antibiótico ampicilina, disponível na revista online 

medicinanet.com, existem relatos de estudos in vitro que demonstraram sensibilidade 

à Ampicilina para os seguintes microorganismos:  

• Gram-positivos: estreptococos alfa e beta-hemolíticos; Streptococcus pneumoniae 

(chamado Diplococcus pneumoniae); estafilococos não produtores de penicilinase; 

Bacillus anthracis, Clostridium sp; Corynebacterium xerosis e a maioria das cepas de 

enterococos.  

• Gram-negativos: Haemophylus influenzae; Neisseria gonorrhoeae; Neisseria 

meningitidis; Proteus mirabilis e muitas cepas de Salmonella (incluindo Salmonella 

typhosa); Shigella e Escherichia coli.    
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Resumo

Não é de hoje que se pratica a extração de substâncias a partir de fontes vegetais. Esta obtenção tem diferentes objetivos, como; alimentíc
aromático, medicamentos e pesticida para o controle de pragas das plantas. Com este trabalho pretende-se relatar a obtenção de extratos vegetais p
meio de técnicas de extração etanólica e também a caracterização química dos compostos vegetais através de métodos e caracterizar as classes 
metabólitos secundários dos extratos vegetais, bem como das frações das colunas filtrantes através dos testes de prospecção fitoquímicas; divulgar
resultados obtidos em congressos nacionais e internacionais. Pretende-se evidenciar as potencialidades destes métodos no estudo de plantas tóxi
para as abelhas Apis mellifera e na identificação de compostos ou conjunto de compostos capazes de provocar danos de toxicidade para esses inset
Adicionalmente, enfatizar as técnicas que possam facilitar a preparação de extratos e identificação de compostos nas seguintes plantas: A. indica, 
tenuiflora, P. stipulacea e R. communis. Utilizando os bioensaios com abelhas operarias para provar a toxicidade destas plantas para as abelhas. 

Introdução As abelhas são os agentes polinizadores mais importantes de todo o mundo, merecendo grande destaque na busca pelo seu conhecimento
preservação, pois delas depende a reprodução e o deslocamento de genes de uma espécie vegetal para outra, conhecido como fluxo gênico (KRUG
ALVES-DOS-SANTOS, 2008).
Não é de hoje que se pratica a extração de substâncias a partir de fontes vegetais. Esta obtenção tem diferentes objetivos, como; alimentíc
aromático, medicamentos e pesticida para o controle de pragas das plantas (GALEOTTI et al., 2002; KOLASSA, 2013; KAMATOUA et al., 201
YAPAR; ÝNAL).
Muitos pesquisadores utilizam tanto abelhas operarias como zangões em bioensaios na tentativa de determinar os efeitos dos inseticidas/acarici
sobre as Apis mellifera, estes produtos são oferecidos na alimentação artificial “candy, ” sendo uma ótima alternativa o uso desses animas co
biocontrole (CARVALHO et al., 2009; SILVA et al., 2000).
Apesar de se ter conhecimento dos efeitos de algumas plantas como a nicotina, substância orgânica presente no tabaco, a rotenona, substância tóx
de grande poder inseticida, presente/extraída nas/das raízes de certas plantas leguminosas da Ásia tropical e a piretrina, também substancia insetici
pouco se sabe a respeito de outros tóxicos presentes em vegetais que venha a interferir na vida dos insetos (BUENO et al., 1990).
Pesquisa sobre a prospecção preliminar dos constituintes químicos das duas espécies de Bauhinia nos seus extratos brutos forneceram informaçõ
que ajudam a desvendar a natureza das substancias em plantas de conhecimento popular. Juntamente com a prospecção deve se fazer estud
fitoquímicos com o intuito de realizar o isolamento e a identificação de bioativos para que seja possível construí uma relação com seu potencial
toxicidade (OLIVEIRA et al., 2010).
São realizados testes fitoquímicos com objeto de averiguar a presença das classes de compostos orgânicos presentes em extratos brutos obtidos
diferentes partes da planta, pode ser identificado os taninos, as antocianinas, as antocianidinas e os flavonóides que poderão apresentar atividad
anti-inflamatórias e antioxidantes ou até mesmo atividades tóxicas (SILVA et al., 2013).
Pode se ter como conclusão que utilizando as técnicas apresentadas neste trabalho escrito tem a possibilidade de obter e caracterizar extratos veget
de (A. indica, M. tenuiflora, P. stipulacea e R. communis) plantas existentes no Brasil e avaliar a sua toxicidade para abelhas Apis mellife
africanizada. Pretende-se também conhecer se estas plantas podem afetar outros polinizadores e que compostos provocam esta toxicidade. E
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trabalho justifica-se pela necessidade de se realizarem mais estudos envolvendo o efeito tóxico de plantas para abelhas, a fim de obter de uma ma
segurança, seletividade e viabilidade econômica na localização de apiários, ou seja, não colocar em áreas muito habitadas com estas plantas.

Justificativa

As plantas da Caatinga têm sido utilizadas na “medicina popular”, mesmo sendo o Brasil um pais em desenvolvimento econômico, existe u
grande carência de serviços de saúde, estas plantas ainda são utilizadas como fonte para de fornos à lenha e fábricas de cerâmicas, como alime
humano e animal (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007).
Na cultura popular existe muitos diagnósticos sobre a toxicidade de plantas para os homens e para os animais, com esses indicativos serve 
ferramenta para atiçar a curiosidade da pesquisa e se levar ao estudo desta potencialidade toxica das plantas, levando de fatos dos sobre as açõ
terapêuticas como antioxidantes e anti-inflamatórias e outro ponto de descoberta para agricultura e especificamente para apicultura os inseticidas d
vegetais (RODRIGUES et al. 2010).
Foram realizados bioensaios com flores desidratadas de dois tipos de barbatimão incluídos na alimentação fornecidas às operárias com o intuito
verificar se as abelhas conseguiriam selecionar o alimento oferecido. A taxa de sobrevivência das abelhas tratadas foi bem menor do que as abelh
do controle, indicando que a dieta não causou efeito repelente para as abelhas (CINTRA et al. 2003).
            Resultados obtidos através da avaliação do efeito toxico de alimentos alternativos para abelhas Apis mellifera mostrou que as abelhas de
espécie não sentiram os efeitos tóxicos da mimosina, podendo ser fornecido o feno de leucena livremente (PEREIRA et al., 2007).
Para ter como conclusão que utilizando as técnicas apresentadas neste trabalho escrito tem a possibilidade de obter e caracterizar extratos vegetais
(A. indica, M. tenuiflora, P. stipulacea e R. communis) plantas existentes no Brasil e avaliar a sua toxicidade para abelhas Apis mellifera africaniza
Pretende-se também conhecer se estas plantas podem afetar outros polinizadores e que compostos provocam esta toxicidade. Este trabalho justifi
se pela necessidade de se realizarem mais estudos envolvendo o efeito tóxico de plantas para abelhas, a fim de obter de uma maior seguran
seletividade e viabilidade econômica na localização de apiários, ou seja, não colocar em áreas muito habitadas com estas plantas.

Fundamentação
Teórica

As interações entre insetos e plantas que possuem flores e sementes dentro de frutos, as angiospermas, existem desde épocas muito passadas. Ass
podem ser encontrados muitos fósseis. Porém, esta relação também existia anteriormente com as plantas que apresentam suas sementes expostas, 
seja, as gimnospermas, que eram utilizadas pelos insetos principalmente como fonte de alimentação (ZWÖFLER, 1982).
            As plantas têm sido tradicionalmente usadas como fonte terapêutica em várias partes do mundo para o controle de várias doenças q
atingem os seres humanos e os animais domésticos. De fato, são inúmeras as substâncias naturais que têm sido isoladas de plantas e que têm vind
ser referenciadas como componentes essenciais na busca de novos medicamentos (PAWAR e TOPPO, 2012).
De acordo com Genersch (2010), as abelhas são os mais importantes polinizadores da Terra, possuindo mecanismos extremamente apropriados p
a locomoção dos minúsculos grãos de polens e responsáveis por polinizar culturas que tem alto índice de dependência de agentes polinizador
contribuindo com 35% da produção global de alimentos.
            As abelhas produtoras de mel são boas polinizadoras em sua maioria, mas não para todas as culturas, e em todas as condições, assim com
carpa de água doce é prolífico e um bom peixe, mas outros peixes podem ser mais adequados para os diferentes ambientes, como em ambie
marinho por ser mais saboroso, ou menos ósseo. A necessidade de polinização é semelhante da aquicultura, onde, quando as populações de peix
"livres" selvagens diminuírem, os preços do pescado sobem, e cada vez mais espécies são trazidas para a domesticação (aquicultura). Desde
Império Romano, a carpa comum tem sido a principal cultura de peixe de alimentos do mundo, mas, devido à recente redução de populações 
peixes selvagens existem agora muitos mais peixes criados em fazendas, mas o mesmo não acontece com apicultura, à extinção das diferen
abelhas prejudica a reprodução das plantas, pois existe uma especificidade entre o polinizador e a planta a ser polinizada (BATRA, 1995).
            No entanto, muitas perdas dessas abelhas estão ocorrendo em todo o mundo, devido à tamanha rigidez e desconhecimento das causas do CC
(Colony Collapse Disorder), Um Colapso - diminuição que aparece repentinamente no apiário causado por uso de agrotóxicos, “especialmente”
inseticidas de uso agrícola, o qual tem como perda imediata das abelhas operárias (VANENGELSDORP et al., 2009).
            Muitos mecanismos de defesa são assiduamente encontrados em seres vivos, na qual agem diminuindo a oportunidade de encontro com 
inimigo natural ou ainda expandindo a probabilidade de sobrevivência a este encontro. Desta forma, a interação entre inseto e planta pode 
considerada contínua entre consumidor e organismo consumido, em que a evolução de um depende extremamente da evolução do outro, envolven
duas espécies lutando por sua sobrevivência e manutenção (BEGON et al., 2007).
            Piptadenia stipulacea Benth também conhecida como Jurema Branca, é uma espécie de planta lenhosa que cresce com elevada densidade
região semiárida do nordeste do Brasil, especialmente em zonas agrícolas abandonadas (PEREIRA et al., 2003). Os usos desta planta incluem a s
utilização na construção, como combustível (LUCENA et al., 2007) e como forragem para animais (ALMEIDA et al., 2006). Observações de cam
por apicultores brasileiros revelaram que P. stipulacea apresenta toxicidade para as abelhas durante o período de floração. MESQUITA et al., (20
verificaram que a ingestão do pólen das plantas de P. stipulacea reduziu significativamente a sobrevivência das abelhas, corroborando o efeito tóx
sugerido pelas observações in loco dos apicultores.
            Ricinus communis, vulgo Mamona, é uma planta tropical, que é distribuída amplamente em todo o mundo. Na região semiárida do norde
do Brasil, R. communis é largamente cultivada principalmente para a produção de óleo não comestível usado na fabricação de biodiesel (CÉSAR
BATALHA, 2010). O pólen produzido por R. communis é tóxico para as abelhas, em condições laboratoriais. Consequentemente, a expansão 
cultivo desta planta pode potencialmente pôr em risco a produção de mel nativo e doméstico pelas abelhas (ASSIS - JUNIOR et al., 2011).
            A Mimosa tenuiflora Willd. Poir, Jurema preta, pertence à Família Fabaceae, é uma árvore perene, nativa do Nordeste do Brasil, que forne
aos “manejadores” diversificados tipos de usos, destacando-se, entre eles; a madeira, estaca, carvão e lenha, identificada em áreas de inten
desmatamento oriundo da agricultura e pastagem. Conhecida também na medicina popular para o tratamento de doenças do trato respirató
(SIEBER, 2009).
            Azadirachta indica A. Juss, conhecida como nim em vernáculo, pertence à família Meliaceae e é amplamente distribuída na Ásia. É u
planta medicinal versátil, e tem sido usada pela medicina para o tratamento de uma variedade de doenças humanas à localização de culturas, plan
jovem de idade ou condição do solo. Detectado extratos alcoólicos das folhas de nim com atividade antimicrobiana contra S. aureus, essa detecç
pode ser devido à presença de várias substâncias (ALVES et al., 2009 e GHIMERAY et al., 2009).
, 2001).
É extremamente importante a realização de bioensaios, pois é através desse que se sabe o nível de toxicidade de pólen e néctar de flores, que são
fontes que as abelhas se alimentam, bem como a toxicidade sobre A. salina, que é um microcrustáceo de água salgada. Manuseados, a rapidez d
ensaios e o baixo custo favorece a utilização desses experimentos rotineiramente em diversos estudos, além do que, tais ensaios de mortalidade s
muito utilizados em análises preliminares de toxicidade geral (CASTRO et al, 2010).
Trigo e Santos (2000) fizeram um estudo da mortalidade de insetos em flores da planta Sphatodea campanulata. De 445 flores examinadas for
encontrados 345 insetos mortos, a maioria Meliponinae. Em experimentos com abelhas Scaptotrigona postiça em condições laboratoriais
mucilagem, um líquido viscoso nutritivo presente em quase todos os vegetais, coletada de botões florais diminuiu a sobrevivência e a resistência d
larvas em 95,2% e na concentração de 25%, reduziu em 52,9%.

Objetivo Geral

O objeto deste trabalho será estudar o potencial toxico das seguintes plantas Terminalia c. e Ixora c. para investigar uma possível toxicidade 
macerado das flores, folhas e pólen em abelhas operárias Apis mellifera africanizada presentes na flora nativa do Rio Grande do Norte, em espec
da região do Alto Oeste Potiguar. Para tanto serão preparados extratos alcoólicos e hidroalcoólicos de Piptadenia stipulacea Benth tamb
conhecida como Jurema Branca, Ricinus communis, vulgo Mamona, A Mimosa tenuiflora Willd. Poir, Jurema preta e a Azadirachta indica A. Ju
conhecida como nim presentes na flora nativa do Rio Grande do Norte, em especial da região do Alto Oeste Potiguar, os quais serão submetido
testes de prospecção preliminar para identificação das classes de compostos orgânicos constituintes, direcionando dessa forma, trabalhos 
fracionamento fitoquímico que serão realizados em seguida. 

Metodologia da
Execução do

Projeto

1. Visita de campo e coleta das amostras: As coletas de material para este estudo será efetuadas no Estado do Rio Grande do Norte (mesorreg
do Oeste Potiguar), pelo aluno bolsista e do Curso Técnico Integrado em Apicultura.
2. Biensaios: Para a montagem dos ensaios os insetos serão capturados no apiário do IFRN/Câmpus Pau dos Ferros. A metodologia utilizada 
montagem e condução dos bioensaios para o teste de toxicidade de plantas sobre abelhas Apis mellifera será:
            As plantas coletadas juntamente com uma parte da planta na região da caatinga em municípios do estado do RN, serão colhidas em segu
levadas ao herbário da UFERSA (Universidade Federal Rural Do Semiárido/ Câmpus Mossoró/ UFERSA) para comparação com a coleção e 
identificação.
Pequenas frações da planta será colocado em três frações distintas, ou seja, (5%, 10% e 15%) e adicionadas a uma dieta artificial conhecida co
“candí”, que se trata de uma mistura de açúcar de confeiteiro mais uma pequena percentagem de mel. Colocadas em pequenas tampas de plást
com uma telinha de arame cobrindo, para evitar que o inseto se afogue quando a dieta estiver líquida. Colocadas em caixas de madeira medindo
(onze) cm de comprimento x 11 (onze) de largura e 7 (sete) cm de altura e orifícios nas laterais fechados com tela de nylon para ventilaç
previamente forradas com papel filtro e com tampas de vidro. Outro ponto o grupo será abelhas controle com alimentação proteica e energética n
toxicas para as abelhas.
As operárias serão selecionadas no favo de cria as recém-emergidas, ou seja, pelo tamanho e uma coloração mais clara e levada para o laboratório 
um vasilhame de plástico (pequena garrafa recortada e com espuma para ventilação). Em seguida distribuídas em conjunto de 20 (vinte) insetos p
caixa, junto a uma tampa plástica com água embebida em um chumaço de algodão. Estas distribuídas em três repetições e o controle, perfazendo 
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Quantidade de
insetos por caixa Números de repetições Medidas Concentração (folha

ou Flor ou óleo) Alimentação fornecida 

20 insetos 3 repetições 7,5g da folha e flor em
150g do candy 5% Adicionado ao “Candy”

20 insetos 3 repetições 15g da  folha e flor em
150g do candy 10% Flor inteira da T. Catappa

adicionado ao “Candy”

20 insetos 3 repetições 22,5g da  folha e flor em
150g do candy 15% Flor inteira da T. Catappa

adicionado ao “Candy”
20 insetos 3 repetições Controle Nada de planta “Candy”

média 12 (doze) caixas e 240 abelhas operárias por planta testada. Acondicionadas a uma estufa BOD com temperatura ajustada a 32 ºC e umida
de 70. A cada 24 horas serão retiradas da BOD, observadas, adicionado água com uma seringa de injeção normalmente utilizada para humanos e 
seguida retirada as abelhas mortas, anotadas numa ficha de controle diária durante todo o período do ensaio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Preparaç
do extra

hexânico
As espécies coletadas, após secagem serão submetidas a extração à frio com hexano ficando em contato com o solvente por um período de 7 dias, 
seguida o solvente será evaporado até a secura em evaporador rotatório obtendo-se o extrato hexânico.
4- Preparação do extrato hidroalcoólico
Após secagem das espécies vegetais coletadas, estas serão submetidas à extração a frio com a mistura de solventes etanol e água na proporção
70%-30%, respectivamente, por um período de 7 dias. Após esse intervalo de tempo, o solvente será evaporado até completa secura, em evaporad
rotativo sob pressão reduzida, obtendo-se o extrato hidroalcoólico.
5- Preparação do extrato etanólico
Após a extração com hexano, o material vegetal será extraído com etanol para a obtenção do extrato etanólico seguindo metodologia descrita no it
Preparação do extrato hidroalcoólico.
6-Coluna filtrante a vácuo do extrato etanólico e hidroalcoólico
O extrato etanólico será misturado com sílica gel na proporção de 1:1 e depositado em funil de büchner. Esta mistura será eluída com diver
solventes em ordem de polaridade crescente: hexano, acetato de etila e metanol. Os fracionamentos cromatográficos serão acompanhados através
obtenção de frações, as quais serão reunidas conforme semelhança dos constituíntes químicos revelados através de cromatografia em cama
delgada, referida como CCD. Mesmo procedimento será realizado com o extrato hidroalcoólico.
7-Testes fitoquímicos dos extratos vegetais
Os testes fitoquímicos serão realizados segundo metodologia proposta por MATOS (1997).
8- Teste para fenóis e taninos
Serão utilizados nesse procedimento 4ml de cada extrato vegetal, aos quais serão adicionadas 3 gotas de uma solução alcoólica de cloreto férr
(3%) seguida de repouso. A observação de alteração de coloração variável entre azul e vermelho, é indicativo da presença de fenóis, para formaç
de precipitado escuro de tonalidade azul, indica a presença de taninos.
9-Teste para antocianinas, antocianidinas e flavonóides
Diferentes tubos de ensaio contendo cada um, 4 ml do respectivo extrato serão submetidos aos seguintes procedimentos: um será acidificado a 
3,0; o outro alcalinizado à pH 8,5 e o último a pH 11. O aparecimento de diferentes colorações indica a presença de vários constituintes conform
tabela 01.

Tabela 01: Variações de coloração para teste de antocianinas, antocianidinas e flavonóides

Constituintes
Cor em meio

Ácido (pH 3,0) Alcalino (pH 8,5) Alcalino (pH 11)

Antocianinas e 
antocianidinas Vermelha Lilás Azul púrpura

Flavonas, flavonóis e 
xantonas - - Amarelo

Chalconas e auronas Vermelha - Vermelho púrpura

Flavanonóis - - Vermelho laranja

 
10- Teste para leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas
Dois tubos de ensaio contendo 3 ml do extrato serão submetidos, um, a processo de acidificação com HCl até pH 1-3 e o outro será alcalinizado c
NaOH até pH 11. Ambos serão lentamente aquecidos, observando-se a mudança de coloração. O aparecimento ou intensificação de cor indic
presença dos constituintes especificados na tabela 02.

Tabela 02: Variações de coloração para teste de leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas

Constituintes
Cor em meio

Ácido Alcalino

Leucoantocianidinas Vermelha -

Catequinas Pardo-amarelada -

Flavanonas - Verm. Laranja

11- Teste para flavonóis, flavanonas, flavanonóis e xantonas
Em um tubo de ensaio contento 3ml do extrato acrescenta-se 10mg de magnésio granulado ou em fita e 0,5ml de HCl concentrado. Observa-s
formação de efervescência e mudança de coloração. O aparecimento de cor vermelha indica presença de flavonóis, flavanonas, flavanonóis e
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xantonas.
12- Teste para alcalóides
Para esse teste, serão utilizados 10ml do extrato, o qual será acidificado até pH 4,0, e em seguida alcalinizado até pH 11. Em seguida serão fei
extrações orgânicas com acetato de etila, onde serão obtidas as frações orgânica e aquosa. A fase aquosa será novamente acidificada em três porç
sucessivas de HCl diluído, em cada porção serão adicionados respectivamente os seguintes reagentes de precipitação de alcalóides: Hager, Maye
Dragendorff. A formação de precipitado em pelo menos dois tubos é indicativo da presença de alcalóides.
13- Teste para saponinas
O extrato do material vegetal será submetido à partição com clorofórmio, obtendo-se duas frações a solúvel e a não-solúvel. O resíduo insolúvel s
redissolvido em água destilada e filtrado. A solução obtida deverá ser agitada fortemente observando-se a formação de espuma, o que será
indicativo da presença de saponinas.
14- Teste para triterpenóides
A fração solúvel obtida no procedimento anterior deve ser previamente filtrada e seca com sulfato de sódio anidro, em seguida será adiciona
anidrido acético e agitação suave, logo em seguida adiciona-se 3 gotas de ácido sulfúrico e agita-se novamente. A formação de coloração verme
indica a presença de triterpenos. 

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

Será feita pelo coordenador do Projeto

Resultados
esperados

 
Realizar um levantamento bibliográfico das espécies nativas da região a ser investigadas;
Realizar os bioensaios com as abelhas operárias e testar a potencial toxico.
Obter os extratos hexânico, alcoólico e hidroalcoólico das espécies;
Caracterizar as classes de metabólitos secundários dos extratos vegetais, bem como das frações das colunas filtrantes através dos testes de
prospecção fitoquímicas;
Divulgar os resultados obtidos em congressos nacionais e internacionais
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Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária
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DISCENTE Não
Concedida Não 15 h/s
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Ativo
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Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Inativo

Bruno Wellington Silva Oliveira (20131091090496)
78.55

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8470499Z0

DISCENTE Não
Concedida Não 15 h/s

Meta 1 - 01/09/15 até 02/02/16

Descrição da Meta
1. Meta: Elaboração de uma revisão de literatura sobre as plantas objeto de estudo.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Descrição da meta: Durante a execução do projeto
será realizado inicialmente revisão de literatura
sobre plantas objeto de estudo (Piptadenia
stipulacea Benth também conhecida como Jurema
Branca, Ricinus communis, vulgo Mamona, A
Mimosa tenuiflora Willd. Poir, Jurema preta e a
Azadirachta indica A. Juss, conhecida como nim)
em periódicos, jornais e livros.
Obs: Revisão de literatura só foi realizada , do
neem e da Jurema Preta
Responsável: Tálison Felipe Ferreira de Sena

De
01/09/2015
até
02/02/2016

Resultado esperado:
com este
levantamento
espera-se que sirva
de base para
execução do projeto
e no momento da
escrita dos artigos.

Aprovado
em
02/05/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido

Revisão de
literatura só
foi realizada
, do neem e
da Jurema
Preta

De
01/09/2015
até
02/02/2016

Meta 2 - 01/09/15 até 01/01/16

Descrição da Meta
2. Meta: Multiplicação das abelhas em campo.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

2

Meta: 01/09/2015 até
01/01/2016 Descrição da meta:
Será realizada a multiplicação de
abelhas operárias no apiário
experimental do IFRN/campus
Pau dos Ferros para que estas
sejam utilizadas no experimento
com bioensaios.
Obs: Foi realizada trabalho de
toxicidade da folha de Neem e
folha de Jurema preta( ver
gráficos no anexo)
Responsável: Francisco Éverton
Jales da Silva

De
01/09/2015
até
01/01/2016

Resultado esperado: Com o
oferecimento do “candy” mais a
adição de partes das plantas, será
esperado que com o passar de 24
horas será evidenciado a morte de
insetos, para construção do gráfico de
sobrevivência e levando a hipótese de
toxicidade da planta ou parte da planta
estudada

Aprovado
em
02/05/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido

Foi
realizada
trabalho de
toxicidade
da folha de
Neem e
folha de
Jurema
preta( ver
gráficos no
anexo)

De
01/09/2015
até
01/01/2016

Meta 3 - 01/09/15 até 01/02/16

Descrição da Meta
Elaboração de uma revisão de literatura sobre os testes de prospecção preliminar para identificação das classes de compostos orgânicos como
também dos testes fitoquímicos
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

2

Meta: 01/09/2015 até 01/02/2016
Descrição da meta: Para construção
desta etapa o levantamento
bibliográfico deverá ser construído com
base em programas específicos, tais
como: Sciencedirect, Scielo, Pubmed
artigos científicos e lista de Periódicos
da Capes, bem como em literaturas
impressas.
Obs: Só foi realizada de Jurema preta e
Neem
Responsável: Francisco Éverton Jales
da Silva

De
01/09/2015
até
01/02/2016

Resultado esperado: Com este
levantamento espera-se que
sirva para corroborar na
investigação e comparação das
substancias encontradas nas
plantas a literatura consulta
possua informações sobre as
classes de compostos a serem
investigadas

Aprovado
em
02/05/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido

Só foi
realizada de
Jurema
preta e
Neem

De
01/09/2015
até
01/02/2016

-

Meta 4 - 01/09/15 até 01/01/16

Descrição da Meta
4. Meta: Coleta e classificação do material botânico.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

4

Meta: 01/09/2015 até 01/01/2016 Descrição da
meta: As espécies vegetais estudadas serão
coletadas no estado do Rio Grande do Norte,
especialmente na Região do Alto Oeste
Potiguar. Onde se deverá coletar as espécies
vegetais, preparação de exsicatas e identificação
botânica, em seguida a secagem ao ar, moagem
e pesagem do material que será estudado.
Obs: descrição da metodologia utilizada
Responsável: Tálison Felipe Ferreira de Sena

De
01/09/2015
até
01/01/2016

Resultado esperado:
Encontrar um
quantitativo de plantas
de cada espécie vegetal
a ser estudada
suficiente para
preparação da extratos
e massa a ser oferecida
as abelhas.

Aprovado
em
02/05/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido
descrição da
metodologia
utilizada

De
01/09/2015
até
01/01/2016

Meta 5 - 01/09/15 até 01/01/16

Descrição da Meta
5. Meta: Ofertar Partes da planta as abelhas assim identificando o índice de mortalidade das abelhas.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

5

Descrição da meta: As espécies vegetais
estudadas serão coletadas no estado do Rio
Grande do Norte, especialmente na Região do
Alto Oeste Potiguar. Onde se deverá coletar as
espécies vegetais, preparação de exsicatas e
identificação botânica, em seguida a secagem
ao ar, moagem e pesagem do material que será
estudado.
Obs: Descrição feita em anexo, para Jurema
Preta.
Responsável: Tálison Felipe Ferreira de Sena

De
01/09/2015
até
01/01/2016

Resultado esperado:
Encontrar um
quantitativo de plantas
de cada espécie vegetal
a ser estudada suficiente
para preparação da
extractos e massa a ser
oferecida as abelhas.

Aprovado
em
02/05/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido

Descrição
feita em
anexo, para
Jurema
Preta.

De
01/09/2015
até
01/01/2016

Meta 6 - 01/10/15 até 01/01/16

Descrição da Meta
6. Meta: Preparação dos extratos e os Testes de prospecção fitoquímica.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

6

Descrição da meta: As plantas (Piptadenia
stipulacea Benth também conhecida como
Jurema Branca, Ricinus communis, vulgo
Mamona, A Mimosa tenuiflora Willd. Poir,
Jurema preta e a Azadirachta indica A.
Juss,conhecida como nim) após coletadas, e
passar por secagem serão submetidas a
extração à frio com hexano ficando em
contato com o solvente por um período de 7
dias, em seguida o solvente será evaporado
até a secura em evaporador rotatório
obtendo-se o extrato hexânico. Os testes
fitoquímicos serão realizados segundo
metodologia proposta por MATOS (1997).
Obs: Foi realizada as extrações e
Conseguimos os resultados apresentados no
anexo. RESULTADOS DOS TESTES
FITOQUÍMICOS para as duas plantas com
as explicações mais relevantes
Responsável: Ayla Marcia Cordeiro Bizerra

De
01/10/2015
até
01/01/2016

Resultado esperado:
Obter os extratos
hexânico, alcoólico
e hidroalcoólico das
espécies e
caracterizar as
classes de
metabólitos
secundários dos
extratos vegetais,
bem como das
frações das colunas
filtrantes através dos
testes de prospecção
fitoquímicas;

Aprovado
em
02/05/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido

Foi realizada as
extrações e
Conseguimos os
resultados
apresentados no
anexo.
RESULTADOS
DOS TESTES
FITOQUÍMICOS
para as duas
plantas com as
explicações mais
relevantes

De
01/10/2015
até
01/01/2016

Meta 7 - 01/03/16 até 31/03/16

Descrição da Meta
7. Meta: Analise estáticas dos dados de sobrevivência das abelhas e Escrever Artigos para periódicos e congressos.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

7

Descrição da meta: Após a conclusão do
bioensaio, ou seja, quando todas as abelhas
estiverem mortas, que para Apis mellifera nas
condições do Rio Grande do Norte leva em
média 25 dias, será realizado os cálculos
estatísticas que serão realizados utilizando o
software estatístico Graph Pad Prism ( v.4 para
Mac). Tempos de sobrevida, com intervalos de
confiança de 95% (IC), foram estimados
utilizando análise de sobrevivência de Kaplan-
Meier. As diferenças entre as distribuições de
tempo entre os grupos foram testadas para
significância estatística pelo teste de log -rank.
Revisão bibliográfica, redação de trabalhos em
anais, redação de relatórios técnicos semestrais,
redação de trabalhos completos em periódicos e
redação final de relatório.
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Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 8.400,00 4.500,00 4.200,00 300,00 2.100,00 2.100,00

Memória de Cálculo
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Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas
(Março) 2 1 600,00 600,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas
(Fevereiro) 2 1 600,00 600,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas
(janeiro) 2 1 600,00 600,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas
(dezembro) 2 1 600,00 600,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas
(novembro) 2 1 600,00 600,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas
(outubro) 2 1 600,00 600,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes pagamento do estudante bolsista 2 1 600,00 600,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes Pagamento de Bolsa a estudante bolsa 1 300,00 300,00 0,0

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - pagamento do estudante bolsista 2015 1 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas (outubro) 2015 2 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas (novembro) 2015 3 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas (dezembro) 2015 4 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas (janeiro) 2016 5 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas (Fevereiro) 2016 6 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - pagamento de bolsa dos estudantes bolsistas (Março) 2016 7 600,00 300,00 300,00
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Figura 2- Folhas trituradas e pesadas

Foto 2

Figura 3- Pesagem do macerado obtido a partir das folhas

Foto 3
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Figura 1- Separando as folhas

Foto 4

Figura 4- Caixas onde foram depositadas as abelhas para o experimento

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

Conforme o presente trabalho, as folhas de Jurema Preta (Mimosa tenuiflora) mostraram-se tóxicas nas concentrações de 5%, 10% e 15% quando
fornecidas as abelhas, estas permanecendo vivas por apenas 05 dias, sob alimentação controlada; enquanto o grupo controle sobreviveu por 12 dias.
Sugerindo o não fornecimento de folhas da planta estudada como fonte de alimentação proteica. Os estudos fitoquímicos efetuados com hexano
permitiram concluir que os compostos leucoantocianidinas, catequinas e flavononas estão presentes nas folhas de Jurema Preta (Mimosa tenuiflora),
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fazendo desta planta um recurso para a obtenção de compostos antioxidantes. De acordo com o trabalho, constatamos que as folhas do Neem
(Azadirachta indica) são tóxicas para as abelhas quando fornecidas nas concentrações de 5%, 10% e 15%, vivendo, respectivamente, 05, 07 e 09 dias,
sob alimentação a base da planta; o grupo controle, que foi alimentado apenas com o “cândi”, viveu 12 dias. Sendo assim, a folha do Neem não se
torna uma alternativa útil de alimentação proteica. Os testes fitoquímicos realizados a partir da aplicação do solvente hexano mostraram-se negativos.
Uma justificativa para obtenção desse resultado deve ser o fato do hexano não ser um solvente eficiente. Sugerimos assim, a utilização de outros
solventes.

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

Foi utilizado no TCC de 4 alunos com já exposto anteriormente. Os resultados desse projeto foram submetidos no XXI Congresso Brasileiro de
Apicultura e VII Congresso Brasileiro de Meliponicultura que será realizado em Fortaleza-CE no dias 4 a 7 de maio de 2016.

Observação
O Projeto foi de tão relevancia , que ainda está sendo dado continuidade, se criou uma linha de pesquisa no Grupo de Apicultura em Parceria com a
química. O professor Antonio Abreu da Silveira Neto, está usando parte da metodologia desenvolvida na execução de sua Tese de Doutorado. A
professora Ayla Márcia Cordeiro Bizerra.

Avaliação Avaliado em 24/05/2016 por Manoel do Bonfim Lins de Aquino (1817950)
Projeto aprovado por cumprir todos os requisitos.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

56,50 31/08/2015 15:51
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TÓXICO DE FOLHAS DO NEEM (Azadirachta 

Indica A. Juss) PARA ABELHAS Apis mellifera L. 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA NEEM 

 

1.1 AS ABELHAS AFRICANIZADAS (Apis mellifera) 

 

As abelhas polinizadoras efetivas de goiabeiras foram as abelhas melíferas (Apis 

mellifera), jandaíra (Melipona subnitida) e mamangava (Xylocopa frontalis), onde, 

somente elas, apresentaram um comportamento próprio para polinizador da planta, 

tendo a abelha Apis mellifera como o melhor agente polinizador observado (ALVES; 

FREITAS, 2004). 

A abelha Apis mellifera foi eficaz no estudo de polinização, onde percebeu o 

aumento do vingamento inicial, tendo uma persistência da pimenta malagueta. As 

abelhas devem visitar as flores da pimenta malagueta (Capsicum frutescens), no dia da 

antese, que, pelo fato da flor ter os órgãos femininos primeiramente desenvolvidos que 

o masculino, a receptividade do estigma é máxima (CRUZ; CAMPOS, 2007). 

Abelhas operarias e forrageiras sendo alimentadas a partir de uma base proteica 

adicionado Azamax (inseticida a base de neem) podem sofrer uma drástica mortalidade. 

Em baixas concentrações, o Azamax não ofende muito as abelhas, tendo resultado 

próximo a alimentação não acrescentada. Já em concentrações maiores, o resultado 

torna significativo, morrendo abelhas fora do normal (FERNANDES, 2012). 

 

1.2 ASPECTOS DA BIOLOGIA DO NEEM  

 

O óleo do Neem foi utilizado para o tratamento de ectoparasitos em rebanhos 

leiteiros como forma de substituição de tratamentos antes usados (SILVA et al., 2009). 

Pomadas feitas a partir do Neem em diferentes concentrações se tornaram 

eficientes no tratamento de acaríase em camundongos de laboratório quando aplicado 

certamente. Não apresentando efeitos colaterais aos mesmos (SANTOS et al., 2006). 

A planta tem importância no processo fotossintético. Pelo fato de ser muito 

usado no combate à desertificação e desmatamento, acaba trazendo benefícios, como a 

fotossíntese, por trás, liberando assim, bastante oxigênio para o ambiente (BRASIL, 

2013). 
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Extrato de Neem em sua baixa concentração não se torna eficaz ao ser aplicado 

como um método alternativo para o tratamento do Caruncho do feijão, principal praga 

no armazenamento do alimento. Comparando-se ao extrato do cravo da Índia, que 

aplicado em alta concentração, foi eficaz. Não sabendo a eficácia do tratamento a base 

do neem em altas concentrações e do cravo da Índia em baixas (PARANHOS et al., 

2005). 

O extrato do Neem foi usado como forma de procura por um novo tratamento de 

verminoses, nematódeos gastrintestinais, em caprinos. Em testes in vitro, a aplicação do 

extrato em altas concentrações acabou tornando-se ofensivo aos animais e se tornando 

inviável. Contudo, foi eficaz e teve uma diminuição de 89% do aparecimento de larvas e 

ovos dos parasitas (CHAGAS; VIEIRA, 2007). 

O Neem como fonte principal para a criação de extratos foi estudado e 

diagnosticado a eficácia da sua aplicação no tratamento da mosca-das-frutas, 

Anastrepha fraterculus em diferentes fases da sua vida. Na fase larval, de pupas e 

adultos sofreram com o extrato e apresentaram deformações em sua forma física, 

impossibilitando a sobrevivência (ASALLES; RECH, 1999). 

No bioensaio realizado com abelhas Apis mellifera, em laboratório, para a 

descoberta do grau de toxicidade da flor da jurema preta (Mimosa hostilis Benth) foi 

diagnosticado que a flor da planta estudada apresenta toxicidade as abelhas e 

demonstrou que quanto maior a porcentagem do extrato servido a abelhas, maior o teor 

de mortalidade. Não devendo assim, a flor da jurema preta ser fonte proteica para as 

abelhas (MELO et al., 2011). 

Abelhas Apis mellifera Linnaeus foram expostas a testes de bioensaios em 

laboratórios para a descoberta da toxicidade de alguns acaricidas/pesticidas a base de 

produtos aplicados em citriculturas. A maioria dos produtos utilizados foram tóxicos 

para as abelhas em determinadas fase, seja no momento da ingestão ou apenas no 

contato. Outros produtos acabaram não inofensivos (CARVALHO et al., 2009). 

Bioensaio realizado em laboratório com o intuito de descobrir o quão é tóxico a 

flor de melão São Caetano (Momordica) através de extratos servidos às abelhas 

africanizadas em três concentrações diferentes (0,25%, 0,5% e 1,0%), comparando-se 

ao controle (alimentação sem o extrato da planta). Identificou-se que quanto menor a 

porcentagem do extrato da planta na alimentação, maior o grau de mortalidade, 

sobrevivendo apenas 13 dias. Diferenciando do controle, que teve média de 

sobrevivência de 19 dias (MARACAJÁ et al., 2011). 

510



3 
 

 

1.2.1 TOXICIDADE DO NEEM  

 

Inseto se alimenta de espécies vegetais tóxicas, usando da espera para ocorrer a 

drenagem do látex tóxico, usado geralmente para defesa da planta, para em seguida tirar 

o alimento necessário. Esse processo de desintoxicação do látex é um processo mais 

custoso para o inseto que poderia evitar plantas com essas características, mas acaba se 

beneficiando sobre alguns outros que não tenham a mesma característica de espera 

(REIS et al., 2001). 

Uso de plantas modificadas com o gene Bacillus thuringiensis (Bt), diminuiu 

bastante o efeito destrutivo que insetos-pragas causavam em plantações, diminuindo, 

assim, o uso de pesticidas químicos, usados para combater esses insetos (BOBROWSKI 

et al., 2003). 

Extrato hexânico feito a partir do fruto de Melia azedarach aplicados em 

bezerros mostrou que a planta acabou danificando a vida do carrapato no animal na sua 

fase adulta, mas com relação ao processo reprodutivo, não houve nenhuma interferência 

(BORGES et al., 2005). 

 

2.4 FITOQUIMICA  

 

No estudo fitoquímico, o etanol foi utilizado como solvente para a extração pelo 

processo de maceração do pó de galhos e das folhas da Calophyllum brasiliense Camb. 

que foram filtrados e evaporados até que não existisse mais o solvente orgânico, aonde 

chegou à forma de xarope viscoso. Obtido os extratos brutos das folhas e galhos foram 

sujeitos ao bioensaio de atividade moluscicidas (GASPAROTTO JUNIOR et al., 2005). 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TÓXICO DE FOLHAS DA JUREMA PRETA 

(Mimosa tenuiflora) PARA ABELHAS Apis mellifera L. 

 

1. REVISÃO DE LITERATURA JUREMA PRETA 

 

1.1 BIOMA CAATINGA 

 

Dentre os biomas brasileiros, a Caatinga destaca-se por apresentar pouca 

disponibilidade de água; a causa desse empecilho é explicada pela seca que, em período 

do ano assola a fauna e a flora. Além de limitar a produção agrícola e causar aspectos de 

degradação e desertificação. Entretanto, o bioma Caatinga apresenta uma alta 

biodiversidade, com inúmeras espécies de valor econômico (LEAL; TABARELLI; 

SILVA, 2003). 

A Caatinga é uma das maiores e mais distintas regiões fitogeográficas 

brasileiras, compreendendo uma área aproximada de 844,453 Km2, o que representa 

cerca de 70% da região Nordeste e 9,92% do território nacional (IBGE, 2004). 

O nome “caatinga” é originário do idioma brasileiro Tupi-Guarani, tendo como 

significado “floresta branca”, essa denominação faz referência à aparência da vegetação 

em estação seca, período em que as folhas caem e os troncos permanecem firmes e 

brancos, os arbustos perduram na paisagem árida (LEAL; TABARELLI; SILVA, 2003). 

O bioma Caatinga é pouco conhecido, logo, a pesquisa e o estudo nessa área são 

primordiais para seu reconhecimento; toda a demarcação da Caatinga encontra-se única 

e exclusivamente em território brasileiro. Ademais, é o menos estudado e encontra-se 

em situação de risco quanto a sua conservação, possui menos de 2% do seu território 

protegido. O improcedente uso dos recursos naturais vem causando na Caatinga um 

longo processo de modificação e deterioração ambiental, acarretando em 

consequências que prejudicam a completude do bioma, extinguindo espécies 

únicas, destruindo processos ecológicos fundamentais e formando extensos núcleos de 

desertificação em diversos setores da região (LEAL; TABARELLI; SILVA, 2003). 

 

3.2 APICULTURA NA CAATINGA 

 

No decorrer de todo o ano é possível encontrar espécies florando na vegetação 

da Caatinga, característica acarretada pela pluralidade botânica e o diferente 
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comportamento fenológico. A flora apícola de uma região compõe as espécies de 

plantas que influenciam a produção na apicultura, intervindo no progresso e manutenção 

da atividade; o apicultor, como agente modificador do espaço, deve ter conhecimento do 

seu pasto apícola e das espécies vegetais lá presentes, garantindo a manutenção do 

ambiente e a otimização do trabalho das abelhas (WIESE, 2005). 

O nordeste brasileiro, com predominância do bioma Caatinga, demonstra uma 

expressiva potencialidade para o desenvolvimento da apicultura, cabendo ao apicultor 

possuir compreensão da vegetação e da flora silvestre presente na sua área de atuação, 

para que obtenha sucesso (PEREIRA et al., 2006). 

A oiticica (Licania rigida), o juazeiro (Ziziphus joazeiro), a catingueira 

(Caesalpinia pyramidalis), o marmeleiro (Croton sonderianus), o pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium), o angico (Anadenanthera colubrina cebil), a aroeira 

(Myracrodruon urundeuva), a jurema-preta (Mimosa tenuiflora), entre outras, 

destacam-se como as principais plantas aproveitadas na Caatinga e que sofrem pouco ou 

não sofrem com a seca (MAIA-SILVA et al., 2012). Segundo Carvalho Filho & 

Salviano (1992) a Jurema Preta sobressai como grande potencial forrageiro e energético, 

apesar de se ter cuidado de sua ingestão na dieta de bovinos, principalmente. 

 

3.3 RELAÇÃO ENTRE PLANTA E ABELHA 

 

Abelhas e flores relacionam-se pela morfologia de cada uma, tendo restritas 

relações que possibilita a coleta dos recursos florais. Cada planta, com sua distinta 

característica, atraem as abelhas, seja por meio de cores atrativas, odor e quantidade 

excessiva de recursos (RECH et al., 2014). 

As características do solo e do clima são relevantes para o bom desenvolvimento 

da cultura, assim como a definição do sistema de produção. Tais atributos influenciam 

no fornecimento dos recursos florais para as abelhas; dessa forma a flora apícola deve 

ser integrada de espécies vegetais, visto que plantas com bom fornecimento de pólen 

pode mudar entre regiões (PEREIRA, 2006). 

Existem culturas que dependem ou se beneficiam da polinização cruzada para a 

produção de seus frutos. Insetos como a abelhas são de fundamental importância para 

que aconteça a polinização com uma grande eficácia, assim como as abelhas precisam 
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das plantas para coletar recursos que garantirão produção e manutenção da colmeia 

(PEREIRA, 2006). 

Estima-se existir cerca de 20.000 espécies de abelhas, contudo este número pode 

ser duas vezes maior, sendo necessário realizar estudos de levantamento das abelhas e 

as interações abelha-planta nos diversos biomas. Entretanto, devido à redução das fontes 

de alimento e locais de nidificação, ocupação intensiva das terras e uso de defensivos 

agrícolas, as populações de abelhas silvestres têm sido reduzidas drasticamente, 

colocando em risco todo o bioma em que vivem. A conservação de áreas ambientais 

contribui para a diversificação do número de espécies de abelhas responsáveis pela 

polinização e a manutenção da flora a ser polinizada (GARIGLIO et al., 2010). 

 

3.4 POLINIZAÇÃO 

 

A polinização é a reprodução sexuada das plantas Fanerógamas, (produtoras de 

flores, frutos e sementes) sendo os óvulos o gameta feminino e o pólen o gameta 

masculino; as estruturas de reprodução são facilmente perceptíveis. A autopolinização é 

a união do gameta masculino com o feminino da mesma planta, já a polinização cruzada 

é de plantas diferentes (ALMEIDA et al., 2003). 

 Para que os gametas de uma planta se encontrem, agentes externos responsáveis 

pela polinização, agindo de formas diferentes. Segundo Almeida et. al (2003) a 

polinização biótica é realizada por pássaros, morcegos e insetos (borboletas, moscas, 

besouros, vespas, abelhas e etc.). Todas as plantas que apresentam este tipo de 

polinização são visitadas devido a atrativos presentes nela, tais como odor atrativo, 

visual (coloração), pólen bastante proteico e néctar rico em açúcares. A polinização 

abiótica é feita pelo vento, água e gravidade. 

Os seres bióticos polinizadores possuem formações corporais que facilitam o 

transporte do pólen e aparelho bucal ajustado à flor que possui o alimento desejado. As 

abelhas são classificadas como os principais seres polinizadores bióticos, colaborando 

para a preservação da vida vegetal e a manutenção da variabilidade genética (FAVATO, 

2015). 

 

3.5 PLANTAS TÓXICAS PARA ABELHAS E OUTROS INSETOS 
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A flora apícola fornece recursos que possibilitam estabilidade na produção da 

colônia, podendo também exercer perigo aos seus integrantes. Plantas tóxicas estão 

presentes em diversas regiões que as abelhas pastejam, ocasionando a mortalidade de 

crias e abelhas adultas (PEREIRA et al., 2009). 

O pólen, néctar, secreções dos nectários e seiva de algumas plantas podem ser de 

caráter tóxico e consequentemente causando o envenenamento de abelhas. As plantas 

que interferem na vida destes insetos devido a sua toxicidade são aquelas que 

geralmente produzem pouco néctar ou pólen (MALASPINA et al., 2004). 

A espécie floral D. mollis (falso-barbatimão) apresenta efeito tóxico para as 

abelhas devido ao flavonoide astilbina presente nas inflorescências e pedúnculos florais 

da planta, causando a mortalidade desses insetos, fenômeno conhecido como “mal de 

outono” (CINTRA et al., 2002). 

Mudanças climáticas e os diferentes períodos de florescimento de espécies 

vegetais, assim como o surgimento de plantas invasoras como a Jurema Preta, são as 

causas para a mortalidade em apiários. Fato esse que pode acarretar em uma diminuição 

na população das colônias de abelhas e, consequentemente, um baixo rendimento na 

produção de mel ou quaisquer que seja o produto apícola que se deseja obter. São 

necessários estudos de fitoquímica e avaliação de concentração de componentes 

presentes em plantas que são nativas ou que estão sendo introduzidas, e seus 

desencadeamentos em abelhas melíferas, para que tais incidentes não aconteçam com 

maior frequência (CINTRA, 2005). 

 

3.6 JUREMA PRETA 

 

A Jurema Preta é facilmente encontrada no semiárido do Nordeste brasileiro. 

Sendo encontrada na Caatinga e no Carrasco. Com cerca de 5 a 6m de altura, a planta 

contém espinhos em todo seu ramo, apresenta casca de cor castanho-escuro, grossa 

rugosa, fendida longitudinalmente e ramificações abundantes. As flores são pequenas e 

verdes, onde florescem em forma de espigas (CAMPANHA; ARAÚJO, 2010). 

 As raízes da Jurema Preta participam na recuperação de solos com pouco 

nitrogênio. Assim ela prepara o solo, contribuindo para o aparecimento de plantas que 

necessitam de compostos específicos para crescerem. Permanece florada durante o 

período de seca. Espécie importante para alimentação das abelhas. Em sistemas 
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agroflorestais a jurema-preta serve como forrageira para todos os animais domésticos, 

sendo indicada para a cobertura de pastos arbóreos (CAMPANHA; ARAÚJO, 2010). 

  O nome Jurema (guardiã das ervas mágicas na religião Umbanda) é oriundo de 

uma árvore (acácia jurema), suas raízes eram usadas pelos pajés para a fabricação de 

uma bebida capaz de surtir sonhos que previam o futuro de quem a tomasse. Acredita-se 

que os mortos se encarnam nesta planta, por isso, a Jurema Preta é sagrada no nordeste 

do Brasil. Existe a crença de que ao se fazer um pedido à planta, esta mostra o destino 

por meio de sonhos. Em cultos afro-brasileiros e em rituais indígenas a bebida sagrada 

da Jurema é servida aos participantes do ritual. Na cerimônia, os guerreiros indígenas, 

ao tomarem a poção, viajavam ao mundo dos espíritos (CECCONI, 2007). 

 As flores da Jurema Preta, além de serem suavemente perfumadas, ofertam 

recursos florais como pólen e néctar para abelhas, vespas, moscas e outros insetos; a 

planta pode torna-se alternativa útil para a composição do pasto apícola no período de 

seca, devido a sua resistência e fácil adaptação a solos degradados (MAIA-SILVA et al., 

2012). 

Mimosa tenuiflora é uma planta tóxica de grande importância como forrageira 

aos ovinos, caprinos e bovinos, no semiárido nordestino. Quando ingerida por animais 

ruminantes em gestação, causa malformações ao feto gerado (RIET-CORREA, 2011). 

 

3.7 COMPOSTOS FITOQUÍMICOS 

 

Alimentos de origem vegetal possuem compostos fitoquímicos em sua 

composição, atuando no tratamento e prevenção de várias doenças de evolução crônica 

a partir de uma dieta em frutas, vegetais e leguminosas. Estes compostos são 

considerados semi-essenciais na alimentação dos seres humanos garantidos uma vida 

saudável; entretanto altas doses podem causar efeitos tóxicos em mamíferos 

(CARDOSO, 2009). 

O conhecimento fitoquímico de diversas espécies vegetais permite o 

aprendizado sobre compostos químicos que as compõem. Facilitando pesquisas na área 

química e biológica que buscam melhorar a saúde dos seres humanos, suprimindo 

doenças e endemias a partir da fabricação de fármacos e tratamentos constituídos de 

compostos presentes nos vegetais (FERNANDES et al., 2015). 
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Certos tratamentos terapêuticos são possíveis graças à ação antimicrobiana de 

extratos vegetais de frequente uso na medicina popular. Tal ação é realizada por 

compostos sintetizados pelas plantas e dependem da presença de fenóis, alcaloides, 

saponinas, polifenóis, triterpenos e esteroides encontrados no extrato vegetal (FANI, 

2012). 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TÓXICO DE FOLHAS DO NEEM (Azadirachta 

Indica A. Juss) PARA ABELHAS Apis mellifera L. 
 

1. COLETA DO MATERIAL 

 

O experimento teve como princípio teórico uma pesquisa experimental, onde 

foram criadas condições adequadas para o tratamento de abelhas com técnica de 

observação, a qual permite acesso aos fenômenos estudados, seguindo a metodologia de 

Cintra (2001). 

Foi coletado um quadro de cria da colmeia do apiário do IFRN/PF, os quais 

ficaram armazenadas em estufa B.O.D sob temperatura de 35°C e umidade em 70% até 

que todas as abelhas tivessem emergido e viessem a ocupar todas as caixas utilizadas.  

As folhas da Neem (Azadirachta indica A) foram colhidas nos municípios de 

Rafael Fernandes-RN e Pau dos Ferros-RN, em seguida secadas sob forma natural por 3 

dias na casa do mel do IFRN/PF e trituradas até a textura de um pó fino.  

 

2 BIOENSAIO  

 

O pó obtido foi medido em três diferentes concentrações; 5% (7,5g), 10% (15g) 

e 15% (22,5), e misturados ao “cândi” que é uma alimentação artificial feita com açúcar 

mascavo e mel na concentração 5:1, mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Esquema de montagem da alimentação para abelhas com o pó das folhas de 

Neem. 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

As abelhas recém emergidas do favo foram distribuídas em caixas de madeira, 

cada caixa medindo 11 cm de comprimento x 11cm de largura e 7 cm de altura com 

Quantidade de 

insetos por 

caixa 

Números de 

repetições 
Medidas 

Concentração 

da folha 

(folha) 

Alimentação 

fornecida 

20 insetos 3 repetições 
7,5g da folha e flor 

em 150g do cândi. 
5% 

Adicionado ao 

cândi 

20 insetos 3 repetições 
15g da folha e flor 

em 150g do cândi. 
10% 

Adicionado ao 

cândi 

20 insetos 3 repetições 
22,5g da folha e flor 

em 150g do cândi. 
15% 

Adicionado ao 

cândi 

20 insetos 3 repetições Controle - Cândi 
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orifícios nas laterais fechados com tela de nylon para ventilação. Possuíam tampas de 

vidro que facilitava a contagem diária do número de insetos mortos por caixa. 

Cada concentração do macerado das plantas adicionado ao “cândi” servia de 

alimentação para 60 abelhas, divididas em três caixas, além da caixa controle, que 

continham apenas o “cândi”; totalizando 12 caixas e 240 abelhas. Foram usadas 

pequenas tampas metálicas para o fornecimento da alimentação artificial e de água 

potável, a água era ofertada em algodão embebido. As caixas preenchidas com abelhas 

foram acondicionadas em estufa B.O.D sob temperatura de 34°C e umidade em 70%. 

As leituras foram feitas através da contagem de abelhas mortas após cada 24 

horas, sendo anotados os dados em planilhas, os dados atingidos foram analisados o 

teste não-paramétrico Log Rank Test, na comparação das curvas de sobrevivência e o 

método de Kaplan-Meier para construção dos gráficos. 

 

3 PREPARAÇÃO DO EXTRATO HEXÂNICO 

 

As folhas do Neem, após secagem foram submetidas à extração a frio com 

hexano ficando em contato com o solvente por um período de sete dias, em seguida o 

solvente foi evaporado até a secura em evaporador rotatório obtendo-se o extrato 

hexânico. 

 

4 TESTES FITOQUÍMICOS  

 

Os testes fitoquímicos foram realizados segundo metodologia proposta por 

MATOS 

(1997). 

 

4.1 Testes para fenóis e taninos 

 

Foram utilizados nesse procedimento 4 ml do extrato vegetal e adicionadas 3 

gotas de uma solução alcoólica de cloreto férrico (3%) seguida de repouso. A 

observação de alteração de coloração entre azul e vermelho é indicativo da presença de 

fenóis; a formação de precipitado escuro de tonalidade azul indica a presença de 

taninos. 
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4.2 Testes para antocianinas, antocianidinas e flavonoides 

 

Diferentes tubos de ensaio contendo cada um, 4ml do respectivo extrato foram 

submetidos aos seguintes procedimentos: um foi acidificado a pH 3,0; outro 

alcalinizado a pH 8,5 e o último a pH 11.  

 

4.4.3 Testes para leucoantocianidinas, catequinas e flavononas 

 

Dois tubos de ensaio contendo 3 ml do extrato foram utilizados. O primeiro foi 

submetido a um processo de acidificação com HCl até pH 1-3. O segundo, alcalinizado 

com NaOH até pH 11. Ambos foram lentamente aquecidos; o aparecimento ou 

intensificação da cor indica a presença de constituintes. 

 

4.4 Testes para alcaloides 

 

Para esse teste, pesou-se 8 ml do extrato e diluiu-se em 2 ml de metanol, 

adicionando 2ml de HCl (ácido clorídrico) e esquentou essa mistura por 10 minutos. 

Esfriou-se, filtrou-se e dividiu-se o filtrado em três tubos de ensaio, sendo colocadas 

algumas gotas do reativo de Mayer nos tubos com os respectivos extratos.  

A formação de precipitado da cor branca no tubo de ensaio indica que a planta 

tem na sua constituição molecular a presença de alcaloides. 
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Resumo

O presente projeto visa estudar comunidades de abelhas solitárias que apresentam o hábito de nidificar em cavidades preexistentes. A pesquisa
será conduzida na região serrana do município de Martins, Rio Grande do Norte, no período de setembro de 2016 a junho de 2017. Para a
realização do estudo será empregada a metodologia de ninhos-armadilha, a qual tem sido utilizada em vários estudos voltados a este grupo de
abelhas em diferentes ecossistemas brasileiros. Os resultados obtidos com este projeto contribuirão para um melhor conhecimento da fauna de
abelhas solitárias presentes em áreas com resquícios de Mata Atlântica na região serrana do Alto Oeste Potiguar. O projeto irá contribuir com
informações relevantes sobre: a composição, diversidade, equabilidade, dominância, preferência pelos diâmetros ofertados, aspectos de
ocupação, tempo de emergência e desenvolvimento dos indivíduos, causas da mortalidade de indivíduos imaturos, taxa de parasitismo e razão
sexual dos descendentes de espécies de abelhas produzidos nas cavidades preexistentes. Além de aspectos da estrutura dos ninhos das espécies
nidificantes, visando sua utilização em programas de polinização dirigida e serviços ambientais.

Introdução As abelhas solitárias constituem um grupo muito importante e diversificado para as comunidades de diversos biomas, sendo consideradas
fundamentais para a manutenção da diversidade de espécies vegetais e agindo como sensíveis indicadores biológicos da qualidade e conservação
dos habitats (TSCHARNTKE et al., 1998). Devido a dependência que possuem em relação as flores para a aquisição de recursos alimentares
para sua própria sobrevivência e de suas crias (MORATO; CAMPOS, 2000; IMPERATRIZ-FONSECA; NUNES-SILVA, 2010; ALEIXO et al.,
2014) elas atuam como os principais polinizadores bióticos da natureza, transferindo o gameta masculino (grãos de pólen) de uma flor para a
parte feminina de outra flor da mesma espécie (WITTER et al., 2014). Esse serviço é essencial para a manutenção da diversidade vegetal, tanto
para plantas silvestres, como para as cultivadas, garantindo uma maior produção e qualidade dos alimentos para humanos e animais (RICKETTS
et al.,2008; POTTS et al., 2010; FREITAS; NUNES-SILVA, 2012).
As condições ambientais das áreas serranas, geralmente, oferecem uma grande variedade de recursos essenciais para a sobrevivência e
desenvolvimento de muitas espécies de abelhas solitárias (MYERS et al., 2000), principalmente aquelas cuja vegetação é caracterizada como
resquícios de Mata Atlântica como na região serrana de Martins no Rio Grande Norte. De acordo com São-Mateus et al., 2013 os remanescentes
de Mata Atlântica do estado do Rio Grande do Norte, do ponto de vista florístico têm sido pouquíssimo estudados e consequentemente os relatos
de estudos sobre a fauna e biologia de abelhas solitárias nessas regiões também são muito escassos. Além disso, é importante destacar que dentre
os vários ecossistemas brasileiros, o bioma Mata Atlântica é um dos que mais sofreu e sofre fragmentação e degradação pela interferência
humana, ameaçando de extinção uma grande diversidade de espécies de abelhas e plantas que habitam esse local (MYERS et al., 2000). Tal fato
pode causar danos severos ao meio ambiente, visto que, sem polinizadores, uma grande diversidade de plantas não consegue ter sucesso
reprodutivo e produzir sementes, podendo declinar junto com seus polinizadores (IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2012). No entanto, mesmo
após toda essa redução e fragmentação os remanescentes de Mata Atlântica nativa ainda abrigam elevados índices de diversidade biológica no
que se refere a fauna e flora, além da grande importância ambiental e social (MYERS et al., 2000; VARJABEDIAN, 2010) ressaltando a
importância da realização de estudos e necessidades de conservação da biodiversidade animal e vegetal nesse bioma.
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Embora seja evidente a importância das abelhas solitárias como eficientes polinizadores dentro dos ecossistemas pouco se sabe sobre os aspectos
da biologia de nidificação para a maioria das espécies dessas espécies, pelo fato delas apresentarem populações esparsas em razão da
disponibilidade de substratos (DANKS, 1971) e, principalmente, pela dificuldade de ter acesso e localizar os ninhos
desses indivíduos (JAYASINGH; FREEMAN, 1980), que possuem hábito de nidificar em locais, muitas vezes de difícil acesso, como solo,
troncos, tocos, galhos ou ramos de árvores e em uma grande diversidade de cavidades preexistentes (KROMBEIN, 1967).
Nesse sentido a utilização da técnica de ninhos-armadilha para o estudo das comunidades de abelhas solitárias torna-se uma ferramenta
importante e fundamental, uma que vez que fêmeas dessas espécies são atraídas a ocupar as cavidades artificiais oferecidas pelo homem, sendo
possível através dessa técnica estudar detalhadamente os ninhos tanto em campo, como em laboratório e obter preciosas informações
sobre diversidade, abundância, emergência, razão sexual e mortalidade das espécies solitárias nidificantes, além de características de arquitetura
e materiais utilizados na construção dos ninhos, recursos tróficos fornecidos para as crias e  ocorrência de inimigos naturais e
patógenos (KROMBEIN, 1967;  GAZOLA;GARÓFALO, 2003; ALVES-DOS-SANTOS, 2003; COUTO; CAMILLO, 2007; MENDES; RÊGO,
2007;  MESQUITA et al., 2009; DÓREA et al., 2010; GARÓFALO et al., 2012).
No Brasil, resultados de diversos estudos mostram a importância de se conhecer as espécies e a biologia de nidificação de abelhas que nidificam
em cavidades artificias em diferentes biomas (VIANA et al., 2001; AGUIAR; MARTINS, 2002; GAZOLA; GARÓFALO, 2009; CORDEIRO,
2009; TEIXEIRA et al., 2011; MELO; ZANELA, 2012; AGUIAR et al., 2013). Alguns estudos também comprovam a grande eficiência de
algumas espécies de abelhas solitárias que ocupam cavidades preexistentes e que poderão vir a ser manejadas e potencialmente utilizadas em
programas de polinização de culturas (FREITAS; PAXTON, 1998;   FREITAS et al., 1999; FREITAS; OLIVEIRA-FILHO, 2003; RÊGO et al.,
2006 OLIVEIRA; SCHLINDWEIN, 2009; GAGLIANONE et al., 2010; MAGALHÃES; FREITAS, 2013; GIANNINI et al.,2013).
Entretanto, ainda é necessária a realização de muitas pesquisas para que essas abelhas sejam utilizadas em escala comercial e na conservação de
ambientes. Deste modo, a possibilidade de se obter ninhos destas espécies artificialmente e conhecer os aspectos da sua biologia de nidificação é
o primeiro passo para que a criação destes insetos em larga escala seja viabilizada (CORDEIRO, 2009; GARÓFALO et al., 2012).
 
 

Justificativa

Considerando as condições ambientais da serra de Martins localizada no estado do Rio Grande do Norte, onde existe uma vegetação com
resquícios de Mata Atlântica, rodeada por vegetação hiperxerófila, com altitude de 690m, possuindo ação de um clima um pouco mais úmido
quando comparada com a região do sertão e possuindo temperaturas mais amenas e umidades elevadas (BELTRÃO et al., 2005) espera-se que
existam nessa área uma grande riqueza de espécies de abelhas solitárias. Estudos preliminares realizados com docente e discentes do IFRN,
campus Pau dos Ferros nessa região, utilizando ninhos-armadilhas para um levantamento de abelhas solitárias nesse ambiente, demonstraram que
esse local possui uma boa diversidade de espécies de abelhas solitárias (GUIMARÃES-BRASIL et al., 2016; COSTA et al., 2016;
GUIMARÃES-BRASIL et al., 2015).  Nesse sentido, o conhecimento sobre os aspectos da biologia de nidificação de espécies de abelhas
solitárias nativas que vivem nesse local representa um passo importante para definir estratégias de conservação e manutenção da fauna destes
insetos nessa região, bem como a utilização dessas abelhas em programas de polinização aplicada aos cultivos agrícolas e em serviços
ambientais. Assim, devido a carência de informações sobre o conhecimento bionômico dessas espécies, principalmente no estado do Rio Grande
do Norte, onde as pesquisas sobre a biologia de nidificação desses insetos em cavidades preexistentes ofertadas pelo homem são escassas,
pretende-se com este estudo responder algumas perguntas, como: Qual a riqueza e abundância das espécies de abelhas solitárias que nidificam
em ninhos armadilhas na região serrana de Martins, RN? Quais as espécies de inimigos naturais e sua ocorrência no local estudado? Quais os
materiais utilizados para a construção dos ninhos e a preferência pelos diâmetros ofertados dessas espécies de abelhas?
 

Fundamentação
Teórica

As abelhas solitárias e as Regiões Serranas
Cerca de 85% das espécies de abelhas descritas em todo o mundo possuem comportamento solitário (BATRA, 1984). Cada uma dessas espécies
apresentam características próprias e executam um particular, importante e fundamental papel dentro dos ecossistemas (SILVA et al., 2014).
As espécies de abelhas solitárias são caracterizadas pela independência da fêmea após emergir, acasalar e ser fecundada, procurar sozinha um
local para construir seu ninho, coletar o alimento, ovopositar as células e defender o ninho de inimigos, muitas vezes, sem a ajuda de outra
abelha. Após todo esse processo, na maioria das vezes, a fêmea morre ou abandona o ninho antes de sua prole emergir (BATRA, 1984;
MICHENER, 2000; ALVES-DOS-SANTOS et al., 2002).
Para que as abelhas solitárias possam sobreviver, se desenvolver e reproduzir em um determinado local é imprescindível que existam no
ambiente locais para fundação de seus ninhos e recursos disponíveis para esses indivíduos (GATHMANN; TSCHARNTKE, 2002).
As regiões serranas que apresentam vegetação com resquícios de Mata Atlântica oferecem uma grande diversidade de recursos importantes para
a sobrevivência das abelhas solitárias. Estes recursos incluem sítios específicos para nidificação, materiais para construção dos ninhos e recursos
tróficos para alimentação das larvas e abelhas adultas, como o néctar, pólen, resina, óleos, fragrâncias, tecidos comestíveis florais, entre outros
(SIMPSON; NEFF, 1983; WESTRICH, 1996; GATHMANN; TSCHARNTKE, 2002; DAFNI, 2005).
Ao realizar uma visita e coletarem os recursos florais que determinada planta disponibiliza, as abelhas exercem um importantíssimo papel para
com o sistema de reprodução das mesmas, sendo este, a polinização. Através desse serviço as abelhas são responsáveis pela sustentação do
alicerce da cadeia alimentar nos ecossistemas silvestres. Uma vez que elas ao realizarem a polinização garantem que as plantas formem frutos,
sementes, bem como perpetuem sua espécie; com isso, possibilitam a reposição e a conservação das populações de plantas nos ecossistemas
naturais (SILVA et al., 2014).
Os serviços ecossistêmicos prestados pelas abelhas polinizadoras têm papel funcional e fundamental na composição florística e,
consequentemente, na manutenção da biodiversidade das populações vegetais nas áreas de floresta (BIESMEIJER et al., 2006; RICKETTS et al.,
2008; POTTS et al., 2010) pois atuam na base da cadeia alimentar. Sem os serviços de polinização gratuitamente ofertados pelas abelhas, uma
grande diversidade de espécies vegetais não se reproduz, fazendo com que as populações de plantas e animais que delas dependam também
declinem (IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2012).
As abelhas solitárias também são caracterizadas como sensíveis indicadores biológicos da qualidade e conservação dos habitats ou de mudança
ambiental (TSCHARNTKE et al., 1998). Uma vez que, a riqueza e abundância de espécies de abelhas estão intimamente relacionadas com a
grande diversidade de espécies vegetais do habitat, dado que uma vegetação diversificada oferece grande diversidade de recursos suportando,
assim, um maior número de espécies de abelhas devido à dependência que estas possuem por recursos alimentares, substratos para nidificação e
interações ecológicas.
Nidificação de abelhas solitárias e Ninhos-armadilha
Em geral os ninhos de abelhas solitárias possuem uma ou várias células de cria arquitetadas de forma ramificada ou linear contendo uma larva e
alimento (ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2014). Esses ninhos podem ser encontrados em uma grande diversidade de
locais, como superfícies planas ou em barrancos, em solos expostos ou cobertos por vegetação, tocos, troncos, galhos ou ramos de árvores e em
cavidades preexistentes, como orifícios existentes em árvores, orifícios feitos por outros insetos, termiteiros, locais escavados por pequenos
vertebrados, gomos de bambus e até mesmo cavidades construídas pelo homem (KROMBEIN, 1967; ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007;
ALVES-DOS-SANTOS, 2009; GARÓFALO et al., 2012).
A utilização de ninhos artificiais, utilizados para atrair espécies de abelhas solitárias que possuem o hábito de nidificar em cavidades pré-
existentes, ajuda a fornecer várias informações sobre o período de nidificação. Algumas delas são: arquitetura dos ninhos; o material utilizado
por cada espécie de abelha para a construção desse ninho; as formas imaturas; os recursos alimentares, utilizados para alimentação das células
especialmente algumas fontes de recursos polínicos; inimigos naturais e mortalidade, dentre outras mais (SILVA et al., 2014; CAMAROTTI-DE-
LIMA; MARTINS, 2005). Esta técnica também amostra espécies que vivem em um determinado local evitando aquelas que estejam apenas
transitando pela região (TSCHARNTKE et al., 1998; MORATO; CAMPOS 2000; GAZOLA; GAROFALO, 2009) e fornece dados sobre
estrutura das comunidades de abelhas, alterações da qualidade ambiental e efeitos da fragmentação da vegetação (GARÓFALO et al., 1993;
TSCHARNTKE et al., 1998; GAZOLA; GARÓFALO, 2003; ALVES-DOS-SANTOS, 2003; MESQUITA et al., 2009; DÓREA et al., 2010).
Informações essas necessárias quando se tem o objetivo de identificar espécies de abelhas que nidificam em cavidades artificiais e que poderão
vir a ser manejadas em programas de polinização e serviços ambientais (GARÓFALO et al., 2012).
Perspectivas para uso de ninhos-armadilha para polinização no Brasil
No Brasil, pesquisas corroboram que as abelhas solitárias desempenham um papel importante e eficaz na polinização de algumas culturas
agrícolas, como maracujá (Passiflora edulis), murici (Byrsonima sp.), caju (Anacardium occidentale) e acerola (Malpighia emarginata),
principalmente, quando se faz o uso de ninhos-armadilhas em pomares  (FREITAS; PAXTON, 1998; FREITAS et al., 1999; RÊGO et al., 2006;
VILHENA; AUGUSTO, 2007; SIQUEIRA et al., 2009; SILVA et al., 2012).
Os ninhos-armadilha são considerados muito eficientes quando usados para conservar espécies de abelhas solitárias em áreas de cultivo, visando
sua aplicação em programas de polinização que pode ser controlada e manipulada. No entanto, como em qualquer outra área de pesquisa,
são necessários mais estudos para que se desenvolvam métodos de manejo que possibilitem a utilização destas em uma escala maior, comercial
(GAROFALO et al., 2012).
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Grande do Norte. Para tanto serão verificados a ocupação e emergência de abelhas que nidificam em ninhos-armadilha, bem como avaliados os
aspectos relacionados a estrutura dos ninhos, razão sexual, mortalidade, preferência por diferentes tipos de diâmetros além da presença de
inimigos naturais dessas espécies visando, futuramente, sua utilização em programas de manejo de polinização e em serviços ambientais.

Metodologia da
Execução do

Projeto

Localização do experimento
A pesquisa será conduzida em uma área bem preservada da região serrana do município de Martins, Rio Grande do Norte, no período de
setembro de 2016 a junho de 2017. A área de estudo está localizada entre as coordenadas geográficas 06°05’278” S e 37°54’557” W com 712m
de altitude e pertence a uma área de reserva legal do Hotel Serrano em Martins, RN.
Caracterização das Áreas de Estudo
O município de Martins está localizado na mesorregião do Oeste Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, distando em torno de 383 km da
cidade de Natal – RN e é representado por maciços graníticos subvulcânicos com 570 a 25 milhões de anos e constituída por terrenos cristalinos
intrusivos. Possui grande riqueza espeleológica, arqueológica e paleontológica onde podem ser observadas cavernas, grutas e cavidades naturais
como a Casa de Pedra  (BELTRÃO et al., 2005; BEZERRA et al., 2008; NERES, 2014).
O clima característico da serra de Martins é o tropical chuvoso (sub-úmido), com temperatura média anual de 22,7°C e apresentando período
chuvoso de janeiro a junho (NERES, 2014).
A vegetação predominante é a caatinga hiperxerófila e os brejos de altitude também conhecidos como matas úmidas. A caatinga é caracterizada
como conjunto de vegetações adaptadas a climas quentes e escassez e má distribuição de chuvas, como na região do Semiárido. Já os brejos de
altitude são vegetações que estão inseridas em altitudes elevadas, onde se constata a existência de uma floresta sub- perenifólia, com condições
ideais para o desenvolvimento de flora composta por resquícios de Mata Atlântica e Caatinga e que se destacam no meio das matas ao seu redor
que possuem um caráter mais seco (SEPLAN 2013; NERES, 2014).
Amostragem das abelhas com ninhos-armadilhas
As espécies de abelhas serão amostradas através da utilização de ninhos-armadilha, confeccionados com tubos de cartolina preta, fechados com
fita adesiva em uma das extremidades e inseridos em orifícios produzidos em blocos de madeira fixados em um caibro de sustentação. Serão
disponibilizados na área dois ninhos-armadilhas, cada um com 126 orifícios para nidificação, com diâmetros de 5, 6, 9 e 10 mm e comprimento
de 8 cm, segundo metodologia apresentada por Camillo et al. (1995).
Coleta de dados
Os dois ninhos-armadilha serão vistoriados mensalmente com o intuito de verificar a ocupação dos substratos. Ao observar que os tubos de
cartolina se encontram nidificados, estes serão coletados, identificados e levados ao laboratório de abelhas do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte, campus Pau dos Ferros.
Após a retirada dos ninhos nidificados, estes serão substituídos por outros novos, de igual diâmetro a fim de manter sempre a mesma quantidade
de ninhos na estação em cada mês. Caso, no momento da coleta, seja observado abelhas em atividade de nidificação em um determinado ninho,
este será identificado, deixado no mesmo local e coletado na vistoria posterior.
No laboratório, os tubos nidificados serão inseridos, individualmente, em garrafas plásticas transparentes do tipo PET de 250 ml com pequenos
furos para permitir a oxigenação, mantidos à temperatura ambiente e vistoriados diariamente até a emergência dos indivíduos.
Após a emergência dos indivíduos, os ninhos-armadilha serão abertos, fotografados e descritos com relação ao número de células de cria,
comprimento do ninho construído, diâmetro do ninho-armadilha utilizado, materiais utilizados na construção dos ninhos (areia, folhas vegetais
ou resina), número de células e registro de mortalidade. Os ninhos sem emergências no final do projeto também serão abertos e analisados
quanto aos aspectos anteriormente citados.
Todos os espécimes coletados serão sacrificados em câmara mortífera sob vapor de acetato de etila, montadas em alfinetes entomológicos,
colocados em estufa a 40°C por 24 horas e devidamente etiquetados. A identificação taxonômica de todo o material (abelhas) será realizada por
taxonomistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
Análise dos dados
Para estimar a diversidade de espécies de abelhas que nidificarão nos ninhos-armadilha na área de estudo amostrada será utilizado o Índice de
Diversidade de Shannon-Weaner (H’). Esse índice expressa a proporção de indivíduos em relação ao total da amostra e a riqueza de espécies.
Quanto maior o seu valor, maior será a diversidade da amostra (SHANNON; WEANER, 1949; MAGURRAN, 2003). A uniformidade da
distribuição de abundância dos indivíduos será estimada através da utilização do Índice de Equabilidade de Pielou (J’) que se refere ao padrão de
distribuição dos indivíduos entre as espécies (PIELOU, 1975; MAGURRAN, 2003). Para medir o grau de dominância das espécies nas áreas,
será utilizado o índice de Berger-Parcker, que expressa a importância proporcional da espécie mais abundante em cada amostra (BERGER;
PARCKER, 1970; MAGURRAN, 2003). Para todas as análises descritas acima (Diversidade, Uniformidade e Dominância) será utilizado o
programa computacional PAST versão 2.17 c (HAMMER et al., 2001).
Para verificar a existência de preferência na utilização dos diâmetros dos tubos de cartolina, será utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis, com posterior teste de hipótese de Mann- Whitney (ZAR, 1996).
Os dados de tempo de emergência e tamanho do ninho serão apresentados na forma de tabela através de média e desvio padrão. Para testar se a
razão sexual será significativamente diferente de um macho para cada fêmea (1:1) será aplicado o teste do Qui-quadrado (χ²) (ZAR, 1996). A
taxa de parasitismo será calculada pela razão: (Total de ninhos fundados por abelhas / Total de ninhos parasitados) x 100.

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

Durante o periodo de execução o projeto será acompanhado e avaliado por meio de:- Frequências do coordenador e de ambos os bolsistas;
- Apresentação de resumos e/ou trabalhos completos, sob a forma de pôsteres e/ou oral, no evento anual de Pesquisa e Inovação do IFRN
- CONGIC (Congresso de Iniciação científica do IFRN); - Apresentação dos resultados parciais ou finais na forma de resumos em congressos
e/ou artigos em periódicos e através de relatório parcial e final.
 

Resultados
esperados

Os resultados obtidos com este projeto deverão contribuir para um maior e melhor conhecimento da fauna de abelhas solitárias brasileiras
presentes em áreas que apresentam resquícios de Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, particularmente, no que se refere à região serrana de
Martins-RN.
Espera-se que o projeto contribua com informações relevantes sobre: a composição, diversidade, equabilidade e dominância das espécies de
abelhas que nidificam em cavidades preexistentes, bem como avaliar a preferência pelos diâmetros ofertados, aspectos da ocupação, tempo de
emergência e desenvolvimento dos indivíduos, causas da mortalidade de imaturos, taxa de parasitismo e razão sexual dos descendentes
produzidos nas cavidades preexistentes. A estrutura dos ninhos das espécies nidificantes, como quantidade de células construídas, comprimento e
os recursos utilizados para a construção do ninho também serão avaliadas. Todos esses parâmetros são fundamentais quando se visa a utilização
de abelhas que nidificam em ninhos-armadilhas em programas de polinização dirigida e serviços ambientais
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Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo

Francisco José Curioso de Oliveira (20131091090470)
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(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)
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DISCENTE Não Não 8 h/s

Meta 1 - 01/09/16 até 30/05/17

Descrição da Meta
Levantamento Bibliográfico
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Realização de levantamento
bibliográfico que servirá
como base para aprimorar a
discussão dos resultados e
escrita de trabalhos durante
todo a vigência do projeto.
Obs: Meta atendida. O
arquivo com o levantamento
bibliográfico realizado pelos
alunos encontra-se em
anexo.
Responsável: João Victor
Teixeira de Freitas

De
01/09/2016
até
30/05/2017

Fundamentação teórica avançada que
será utilizada para aprofundar o
conhecimento específico do assunto,
servindo também para que a discussão
dos dados coletados ao longo do
experimento de campo seja a mais
robusta e imparcial possível.

Aprovado
em
05/07/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Meta atendida.
O arquivo com
o levantamento
bibliográfico
realizado pelos
alunos
encontra-se em
anexo.

De
01/09/2016
até
30/05/2017

Meta 2 - 07/09/16 até 07/09/16

Descrição da Meta
Inserção dos ninhos-armadilha na área a ser estudada
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

A inserção dos dois ninhos-
armadilha na área a ser estudada
será realizada no inicio do primeiro
mês de execução do projeto.
Obs: Foram confeccionados dois
ninhos-armadilha com tubos de
cartolina preta, fechados com fita
adesiva em uma das extremidades e
inseridos em orifícios produzidos
em blocos de madeira fixados em
um caibro de sustentação. Os dois
ninhos foram inseridos na área a ser
estudada.
Responsável: João Victor Teixeira
de Freitas

De
07/09/2016
até
07/09/2016

Espera-se que no
início do segundo mês
de execução do
projeto as abelhas
comecem a ocupar e
fundar seus ninhos
nas cavidades
preexistentes com
diferentes diâmetros
ofertados. .

Aprovado
em
19/04/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Foram confeccionados
dois ninhos-armadilha
com tubos de cartolina
preta, fechados com fita
adesiva em uma das
extremidades e inseridos
em orifícios produzidos
em blocos de madeira
fixados em um caibro de
sustentação. Os dois
ninhos foram inseridos na
área a ser estudada.

De
07/09/2016
até
07/09/2016

Meta 3 - 03/10/16 até 08/06/17

Descrição da Meta
Coleta dos dados
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante
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Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

COLETAS DE CAMPO - Os ninhos ocupados
pelas abelhas serão coletados mensalmente na
área de estudo. Estes serão identificados com
data, bloco de madeira coletado (1 ou 2),
diâmetro utilizado para nidificação e aspectos
da parede selada do ninho. Após a identificação
os ninhos serão transportados em vasilhas
plásticas e levados para o laboratório de abelhas
do Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
campus Pau dos Ferros. Após a retirada dos
ninhos nidificados, do campos estes serão
substituídos por outros novos, de igual diâmetro
a fim de manter sempre a mesma quantidade de
ninhos na estação em cada mês
Obs: Meta atendida. Em anexo uma foto
mostrando os ninhos ocupados e selados.
Prontos para serem coletados e levados ao
laboratório.
Responsável: João Victor Teixeira de Freitas

De
06/10/2016
até
11/05/2017

Espera-se ao final
dos oito meses de
pesquisa obter
dados relevantes
sobre os aspectos da
nidificação das
abelhas nidificantes

Aprovado
em
05/07/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Meta atendida.
Em anexo uma
foto mostrando
os ninhos
ocupados e
selados.
Prontos para
serem
coletados e
levados ao
laboratório.

De
06/10/2016
até
11/05/2017

2

COLETA DE DADOS NO LABORATÓRIO –
No laboratório de abelhas do Instituto Federal
do Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros
os ninhos coletados em campo serão inseridos,
individualmente, em garrafas plásticas
transparentes do tipo PET de 250 ml com
pequenos furos para permitir a oxigenação,
mantidos à temperatura ambiente e vistoriados
diariamente até a emergência dos indivíduos.
Ao verificar indivíduos emergidos nas garrafas,
serão anotados dados como data de emergência,
quantidade de indivíduos emergidos, a
proporção de abelhas fêmeas e machos e a
presença de emergência de inimigos naturais.
Obs: Meta atendida. Em anexo uma foto
mostrando os ninhos coletados na área de
estudo, acondicionados em garrafas e
mangueiras plásticas, aguardando a emergência
das abelhas.
Responsável: João Victor Teixeira de Freitas

De
10/10/2016
até
17/05/2017

Espera-se ao final
dos oito meses de
pesquisa obter
dados relevantes
sobre os aspectos da
nidificação das
abelhas nidificantes.

Aprovado
em
05/07/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Meta atendida.
Em anexo uma
foto mostrando
os ninhos
coletados na
área de estudo,
acondicionados
em garrafas e
mangueiras
plásticas,
aguardando a
emergência das
abelhas.

De
10/10/2016
até
17/05/2017

3

COLETA DE DADOS SOBRE ESTRUTURA
E ARQUITETURA DOS NINHOS - Após a
emergência dos indivíduos, os ninhos-armadilha
serão abertos, fotografados e descritos com
relação ao número de células de cria,
comprimento do ninho construído, diâmetro do
ninho-armadilha utilizado, materiais utilizados
na construção dos ninhos (areia, folhas vegetais
ou resina), número de células e registro de
mortalidade. Os ninhos sem emergências no
final do projeto também serão abertos e
analisados quanto aos aspectos anteriormente
citados.
Obs: Meta atendida. Em anexo foto de um
ninho aberto, logo após a emergência dos
indivíduos.
Responsável: João Pedro Ferreira da Costa

De
03/11/2016
até
08/06/2017

Espera-se ao final
do projeto obter
dados relevantes
sobre os aspectos da
nidificação das
abelhas nidificantes.

Aprovado
em
05/07/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Meta atendida.
Em anexo foto
de um ninho
aberto, logo
após a
emergência dos
indivíduos.

De
03/11/2016
até
08/06/2017

4

PREPARAÇÃO DO MATERIAL COLETADO
- Todos os espécimes coletados serão
sacrificados em câmara mortífera sob vapor de
acetato de etila, montadas em alfinetes
entomológicos, colocados em estufa a 40°C por
24 horas, devidamente etiquetados e enviados
para a identificação taxonômica.
Obs: Em anexo uma foto do aluno bolsista
montando abelhas em alfinetes entomológicos
Responsável: João Victor Teixeira de Freitas

De
03/10/2016
até
31/05/2017

Espera-se obter um
número relevante de
espécies de abelhas
montadas, o que
além de contribuir
para os dados da
pesquisa servirá
também para
construir uma
coleção
entomológica para o
Instituto Federal do
Rio Grande do
Norte, campus Pau
dos Ferros.

Aprovado
em
05/07/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Em anexo uma
foto do aluno
bolsista
montando
abelhas em
alfinetes
entomológicos

De
03/10/2016
até
31/05/2017

Meta 4 - 01/05/17 até 15/06/17

Descrição da Meta
Tabulação e análise dos dados
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Os dados serão tabulados em tabelas do Excel e
posteriormente analisados. Para estimar a diversidade de
espécies de abelhas que nidificarão nos ninhos-armadilha
na área de estudo amostrada será utilizado o Índice de
Diversidade de Shannon-Weaner (H’). Esse índice
expressa a proporção de indivíduos em relação ao total da
amostra e a riqueza de espécies. Quanto maior o seu valor,
maior será a diversidade da amostra (SHANNON;
WEANER, 1949; MAGURRAN, 2003). A uniformidade
da distribuição de abundância dos indivíduos será estimada
através da utilização do Índice de Equabilidade de Pielou
(J’) que se refere ao padrão de distribuição dos indivíduos
entre as espécies (PIELOU, 1975; MAGURRAN, 2003).
Para medir o grau de dominância das espécies nas áreas,
será utilizado o índice de Berger-Parcker, que expressa a
importância proporcional da espécie mais abundante em
cada amostra (BERGER; PARCKER, 1970;
MAGURRAN, 2003). Para todas as análises descritas
acima (Diversidade, Uniformidade e Dominância) será
utilizado o programa computacional PAST versão 2.17 c
(HAMMER et al., 2001). Para verificar a existência de
preferência na utilização dos diâmetros dos tubos de
cartolina, será utilizado o teste não paramétrico de
Kruskal-Wallis, com posterior teste de hipótese de Mann-
Whitney (ZAR, 1996). Os dados de tempo de emergência e
tamanho do ninho serão apresentados na forma de tabela
através de média e desvio padrão. Para testar se a razão
sexual será significativamente diferente de um macho para
cada fêmea (1:1) será aplicado o teste do Qui-quadrado
(χ²) (ZAR, 1996). A taxa de parasitismo será calculada
pela razão: (Total de ninhos fundados por abelhas / Total
de ninhos parasitados) x 100.
Obs: Tabela em anexo
Responsável: Michelle de Oliveira Guimaraes Brasil

De
01/05/2017
até
15/06/2017

Sob a posse
dos dados
obtidos ao
longo dos
oito meses
de pesquisa,
serão feitas
as análises
estatísticas
através das
quais serão
analisadas
os aspectos
de
significância
estatística e
suas
respectivas
implicações
nos
resultados.

Aprovado
em
05/07/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Tabela em
anexo

De
01/05/2017
até
15/06/2017

Meta 5 - 01/12/16 até 31/05/17

Descrição da Meta
Elaboração de relatórios e trabalhos científicos
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Durante a vigência do
projeto serão elaborados
relatórios parciais, um
relatório final e produção de
trabalhos científicos,.
Obs: Parte dos resultados já
foram divulgados através de
dois TCCs defendidos por
discentes do IFRN - Campus
Pau dos Ferros. As coletas
ainda irão continuar para que
possam ser coletados
resultados mais robustos que
serão divulgados para a
sociedade na forma de artigo
científico. Em anexo segue a
ata das defesas
Responsável: João Victor
Teixeira de Freitas

De
01/12/2016
até
31/05/2017

Espera-se que os bolsistas escrevam
os relatórios parciais e final.
Também é esperado que os mesmos
escrevam trabalhos na forma de
resumos e/ou artigos científicos para
apresentar no seminário anual sua
produção científica/tecnológica, sob
a forma de pôsteres, apresentação
oral, resumos e/ou artigos
completos, como também apresentar
em congressos nacionais e/ou
internacionais na área da pesquisa.

Aprovado
em
17/08/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Parte dos
resultados já
foram divulgados
através de dois
TCCs defendidos
por discentes do
IFRN - Campus
Pau dos Ferros.
As coletas ainda
irão continuar
para que possam
ser coletados
resultados mais
robustos que
serão divulgados
para a sociedade
na forma de artigo
científico. Em
anexo segue a ata
das defesas

De
01/12/2016
até
31/05/2017

Meta 6 - 01/05/17 até 31/05/17

Descrição da Meta
Elaboração de relatório final
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Relatório final
Obs: Em anexo relatório
final.
Responsável: Michelle
de Oliveira Guimaraes
Brasil

De
01/05/2017
até
31/05/2017

Espera-se que seja
elaborado um relatório ao
final do projeto.

Aprovado em
28/12/2017
Avaliador: Ayla Marcia
Cordeiro Bizerra
(1937164)

Atendido
Em anexo
relatório
final.

De
01/05/2017
até
31/05/2017

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00

339020 - Auxílio
Financeiro a Pesquisadores 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339020 - Auxílio Financeiro a
Pesquisadores

Bolsa para
pesquisador Bolsa 9 500,00 4.500,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes Bolsa para estudante Bolsa 9 300,00 2.700,00 2.700,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 1 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 2 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 3 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 4 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 5 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 6 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 7 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 8 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2016 9 300,00 300,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 1 500,00 0,00 500,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 2 500,00 0,00 500,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 3 500,00 0,00 500,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 4 500,00 0,00 500,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 5 500,00 0,00 500,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 6 500,00 0,00 500,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 7 500,00 0,00 500,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 8 500,00 0,00 500,00

339020 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Bolsa para pesquisador 2016 9 500,00 0,00 500,00

Anexos

# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo Digitalizado
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# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo Digitalizado

1
Francisco José
Curioso de
Oliveira

Termo de Compromisso do Estudante voluntário Termo de compromisso - FranciscoJosé.pdf

2
Francisco José
Curioso de
Oliveira

(VOLUNTÁRIO) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota
considerada para a avaliação será a nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo
Seletivo), já para alunos do ensino superior, será considerada a nota

Anexo - ProjetoAspectos...pdf

3
João Pedro
Ferreira da
Costa

Termo de Compromisso do Estudante voluntário TermoJoão PedroFerreiradaCosta.pdf

4
João Pedro
Ferreira da
Costa

(VOLUNTÁRIO) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota
considerada para a avaliação será a nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo
Seletivo), já para alunos do ensino superior, será considerada a nota

Anexo - ProjetoAspectos...pdf

5
João Victor
Teixeira de
Freitas

(BOLSISTA) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota
considerada para a avaliação será a nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo
Seletivo), já para alunos do ensino superior, será considerada a nota

Anexo - ProjetoAspectos...pdf

6
João Victor
Teixeira de
Freitas

Termo de Compromisso do Estudante bolsista Termo.JoãoVictorTeixeiradeFreitas.pdf

7 Maria Elisa de
Sousa Oliveira Termo de Compromisso do Estudante voluntário Termo de compromissoMaria Elisa.pdf

8 Maria Elisa de
Sousa Oliveira

(VOLUNTÁRIO) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota
considerada para a avaliação será a nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo
Seletivo), já para alunos do ensino superior, será considerada a nota

Anexo - ProjetoAspectos...pdf

9
Mariana
Henrique da
Silveira Costa

Termo de Compromisso do Estudante voluntário Termo de compromissoMariana Henrique.pdf

10
Mariana
Henrique da
Silveira Costa

(VOLUNTÁRIO) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota
considerada para a avaliação será a nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo
Seletivo), já para alunos do ensino superior, será considerada a nota

Anexo - ProjetoAspectos...pdf

11
Michelle de
Oliveira
Guimaraes
Brasil

Termo de Compromisso do Coordenador do Projeto - com bolsa TermoMichelledeOliveiraGuimarãesBrasil.pdf

12 Vitória de Paiva
Queiroz Silva

(VOLUNTÁRIO) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota
considerada para a avaliação será a nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo
Seletivo), já para alunos do ensino superior, será considerada a nota

Anexo - ProjetoAspectos...pdf

13 Vitória de Paiva
Queiroz Silva Termo de Compromisso do Estudante voluntário Termo de compromisso Vitória Paiva.pdf

Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 5 1.00 5.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 3.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 5.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN 2 3.00 6.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 2.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 4.00 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 6.00 0.00

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 0 3.00 0.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 1 7.00 7.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 0 5.00 0.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 1 3.00 3.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 0 3.50 0.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 0 2.00 0.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 5 0.50 2.50

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 1 10.00 10.00

3.02 - Mestre 0 7.00 0.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 33.50
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Fotos

Foto 1

A inserção dos dois ninhos-armadilha na área estudada realizada no inicio do primeiro mês de execução do projeto.

Foto 2

Ninhos ocupados e selados. Prontos para serem coletados e levados ao laboratório.

Foto 3
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Ninhos coletados na área de estudo, acondicionados em garrafas e mangueiras plásticas, aguardando a emergência das abelhas.

Foto 4

Ninho aberto, logo após a emergência dos indivíduos.

Foto 5
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Ninho da espécie de abelha do gênero Megachilidae aberto, logo após a emergência dos indivíduos.

Foto 6

Aluno bolsista montando abelhas em alfinetes entomológicos

Foto 7
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Parte dos espécimes coletados, montadas em alfinetes entomológicos, devidamente etiquetados e prontos para serem enviados para a
identificação taxonômica.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

Ao estudar os aspectos da biologia de nidificação das abelhas solitárias na região serrana de Martins, também encontramos dados sobre vespas. Uma
vez que ao inserir os ninhos armadilhas na área as vespas também nidificaram. O que só agregou valor ao nosso trabalho. Logo os dados abaixo serão
relacionados tanto a vespas quanto abelhas. 1 - OCUPAÇÃO DOS NINHOS-ARMADILHA Durante os meses de coleta, as abelhas e vespas
solitárias ocuparam 118 ninhos. Destes, em 47 (39,83%) ninhos foi possível identificar as espécies fundadoras ocupantes por meio dos indivíduos
emergidos. Nos ninhos restantes, 22 (18,64%) houve mortalidade dos indivíduos e em 49 (41,53%) deles não houve emergência até a escrita desses
resultados. Foram amostrados 27 ninhos ocupados pelas abelhas pertencentes a cinco espécies nidificantes distribuídas em duas famílias (Apidae e
Megachilidae), três gêneros (Centris, Tetrapedia, Megachile) e uma tribo (Anthidiini). Já em relação as vespas, foram registrados 20 ninhos
ocupados, pertencentes a quatro espécies, sendo três pertencentes ao gênero Trypoxylon da família Crabonidae e uma pertencente à família
Chrysididae. Das espécies de abelhas fundadoras a Tetrapedia sp. foi a espécie mais frequente, ocupando (34,04%) dos ninhos-armadilha, seguida
pela Centris (Heterocentris) analis Fabricius, 1804 (12,77%), Centris (Heterocentris) terminata Smith, 1874 (6,38%), Megachile sp. (2,13%) e
Anthidiini sp. (2,13%). Já em relação as espécies fundadoras de vespas, a Trypoxylon sp. 3 foi a mais frequente (25,53%), seguida por Trypoxylon
sp. 2 (12,77%) e Trypoxylon sp.1 (4,25%). Além das espécies de vespas e abelhas consideradas fundadoras, foi registrada uma espécie cleptoparasita
pertencente à família Chrysididae, cujo indivíduos ocuparam dois ninhos. Nos fragmentos de Mata Atlântica da serra de Martins, foi possível
verificar que as abelhas e vespas demonstraram pouca preferência na fundação dos seus ninhos nos ninhos-armadilha na área estudada. Um dos
fatores pelo qual a ocupação não foi maior, pode ter sido pelo pouco tempo em que foi realizada a coleta, no caso, dez meses, o que pode ser
considerado um período curto já que a metodologia de ninhos-armadilha precisa de no mínimo um ano para obter dados substanciais como o de
Aguiar; Martins, 2002; Garófalo, 2008; Drummont et al., 2008, sendo o ideal para capturar um bom número de ninhos e espécies o período de dois
anos (RÊGO et al., 2006; MARQUES; GAGLIANONE, 2013). Outro fator para o baixo número de ocupações comparado com a quantidade de
ninhos ofertados em cada mês (252 ninhos) pode ter sido a oferta de apenas um tipo de ninho- armadilha, que foram os tubos de cartolina preta,
comparado com outros estudos que geralmente além dos tubos de cartolina usam gomos de bambu seco (MESQUITA et al., 2009; GARÓFALO,
2008; KRUG; ALVES-DOS-SANTOS, 2008). O índice de nidificação pode não ter ocorrido em uma maior proporção, por causa da capacidade
termorregulatória das espécies, uma vez o metabolismo e as atividades exercidas pelas abelhas e vespas são influenciados diretamente pela
temperatura corpórea, que por sua vez, dependem da temperatura do ambiente (MELLANBY, 1931). Outro fator pode ter sido a localização dos
ninhos e o diâmetro oferecido (MORATO; CAMPOS, 2006), além disso, o fato de haver muitos ninhos naturais disponíveis, pode estar relacionada
com o fato da área de estudo ser considerada bem preservada dispondo de um maior número de cavidades naturais e a riqueza e heterogeneidade de
plantas com recursos florais existentes nos resquícios de Mata Atlântica o que tornou os ninhos artificiais não tão atraentes (VIANA et al., 2001;
POTTS et al., 2005, CORDEIRO, 2009). De acordo com Steffan-Dewenter (2002), a grande variedade de espécies de abelhas e vespas solitárias que
nidificam em ninhos artificiais se relacionam com a abundância de habitats naturais e com a diversidade de paisagem existente na área. No estudo,
também foi observado um maior número de ninhos fundados por espécies de abelhas do que pelas espécies de vespas, possivelmente, pelo fato da
mata apresentar maiores condições para o desenvolvimento das abelhas, como a maior disponibilidade de néctar e pólen que são utilizados no
aprovisionamento dos ninhos. Camillo et al. (1995) em seu estudo no cerrado, encontrou uma maior ocorrência de nidificação de abelhas em relação
as vespas e Aguiar et al. (2013) na sua pesquisa na caatinga, encontrou um maior número de nidificação de abelhas em relação as vespas. A espécie
de abelha que apresentou maior ocupação foi a Tetrapedia sp., com 16 ninhos ocupados. Pelo alto número de ninhos ocupados pela espécie, pode-se
concluir que as abelhas habitam esses ambientes de mata conservadas, desde que apresentem recursos necessários para a sua sobrevivência, como a
oferta de alimento e de lugares para nidificar. Silveira e Campos (1995) observaram que existe uma maior ocorrência de abelhas do gênero
Tetrapedia, em regiões tropicais e isso pode estar associado a oferta de alimentos. Alguns autores sugerem que a espécie de Centris tem preferência
de nidificar em áreas de caatinga, florestas com fragmentos de mata atlântica no Nordeste do Brasil, áreas quentes e ensolaradas e em locais abertos
(AGUIAR; MARTINS, 2002; AGUIAR; GARÓFALO, 2004). Como pode ser observado neste trabalho, uma vez que, o estudo foi localizado em
áreas com fragmentos de mata atlântica. A espécie de vespa que mais se destacou pela alta taxa de ocupação foi a Trypoxylon sp. 3, com 17 ninhos
ocupados. A prevalência de Trypoxylon sp.3 se dá pelo fato da espécie ser muito comum em áreas antropizadas, uma vez que, o local de permanência
dos ninhos na área de estudo existia interferência do homem. Alves-dos-Santos (2003) e Assis e Camillo (1997) também observaram a grande
quantidade de emergência das Trypoxylon em áreas antropizadas. 2 - EMERGÊNCIA Do total de ninhos coletados o número de indivíduos
emergidos foram 132, sendo 84 abelhas e 48 vespas. Dos ninhos construídos por abelhas, Tetrapedia sp. foi a espécie fundadora mais abundante
somando 62 indivíduos emergidos, seguida pela Centris (Heterocentris) analis Fabricius, 1804 com 12 indivíduos, Centris (Heterocentris) terminata
Smith, 1874 com 8 indivíduos emergidos, Megachile sp. e Anthidiini sp. ambas com um indivíduo emergido. Dos ninhos de vespas, a Trypoxylon sp.
3 foi a mais abundante com 27 indivíduos emergidos, seguida pela Trypoxylon sp.2 com 12 indivíduos emergidos e Trypoxylon sp.1 com apenas 6
(Tabela 2). O tempo de emergência das espécies cleptoparasitas também foi contabilizada com média de 22±17,32 dias. A Chrysididae foi a espécie
parasita que nidificou no ninho da Trypoxylon. O tempo decorrido para a emergência variou entre as espécies. Nas abelhas, a Tetrapedia levou em
média de 45,8±18,9 dias, Centris (Heterocentris) analis Fabricius, 1804 houve média de 15,0 ± 7,06 dias, Centris (Heterocentris) terminata Smith,
1874 com média de 45,8±18,9 dias, Megachile sp. com média de 8 dias e Anthidiini sp. com média de 91 dias. Nas vespas, a Trypoxylon sp.3 levou
em média de 22±17,32 dias para emergir. Enquanto, a Trypoxylon sp.2 e Trypoxylon sp.1 tiveram média de dias de25,9±6,27 e 15±0,
respectivamente. A vespa pertencente à família Chrysididae foi a única espécie parasita nidificante em ninho de vespa com média de 22±17,32 dias.
O período de desenvolvimento das espécies começou a ser contabilizado a partir do dia da coleta, uma vez que, existiram alguns indivíduos que
tiveram um tempo de emergência relativamente curto. Portanto, o tempo em que foi observado a emergência das espécies de abelhas e vespas
solitárias não corresponde exatamente ao desenvolvimento, o que pode variar de um mês a dois para que as espécies emerjam. Para a Tetrapedia,
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alguns indivíduos tiveram um tempo de emergência relativamente longo se comparado as outras abelhas da mesma espécie. Isso pode ter ocorrido,
pois o período de maior emergência de Tetrapedia é quando existe a maior abundância em alimento, local para nidificação e extração do óleo
(CORDEIRO, 2009) Não foi observado o período de diapausa nas espécies de Centris. Ainda que, Aguiar e Garófalo (2004), mostre a ocorrência de
diapausa ocasional nas espécies de Centris na estação seca como um modo de sobrevivência para superar condições desfavoráveis deste período.
Provavelmente, o local do estudo não apresenta tais características, por isso não se observou diapausa. 3 – PREFERENCIA POR DIÂMETROS As
abelhas e vespas solitárias apresentaram, entre si, distinções consideráveis quanto a preferência pelos diâmetros fornecidos. Não houve diferença
significativa quanto a preferência por diâmetro entre as espécies (p>0,05). Com relação as abelhas, espécies como Anthidiini sp. (Gênero
indeterminado) e Megachile sp. demonstraram uma total preferência pelos orifícios com 5 mm e 9 mm de diâmetro (100%), respectivamente, para
fundação se seus ninhos, a Tetrapedia sp. também demonstrou maior preferência pelo diâmetro de 5 mm (75%), porém também construiu seus ninhos
em cavidades que possuíam o diâmetro de 6 mm (25%), a Centris (Heterocentris) analis Fabricius, 1804 teve uma maior preferência pelo diâmetro de
6mm (83,3%), mas também nidificou em uma menor proporção em orifícios com diâmetro de 9 mm (16,7%), já a Centris (Heterocentris) terminata
Smith, 1874 demonstrou preferência pelo diâmetro de 9 mm (66,7%), contudo também usufruiu do diâmetro de 6mm (33,3%) (Tabela 3) As vespas,
de forma geral, nidificaram em todos os diâmetros disponibilizados. A Trypoxylon sp.1 teve, em uma mesma proporção, fundação de ninhos em
cavidades com diâmetros de 5 mm (50%) e nos de 6 mm (50%), a Trypoxylon sp.2 nidificou em três dos diâmetros ofertados, porém demonstrando
maior preferência pelo de 6 mm (50%), em seguida o de 5 mm (33,3%) e por fim e em menor proporção pelo de 10 mm (16,7%), já a Trypoxylon
sp.3 nidificou em grande escala nos tubos que tinham o diâmetro de 9 mm (88,9%), mas também e em menor parcela no de 10 mm (11,1%). Foi
observado, de uma maneira geral que as cinco espécies de abelhas identificadas nidificaram em somente três dos quatro diâmetros fornecidos,
apresentando uma preferência pelos ninhos com 5 mm (44,8%) e 6 mm (34,5%), ou seja, por diâmetros menores, no entanto, ainda nidificaram em
menor quantidade no diâmetro de 9 mm (13,7%). Ao contrário das abelhas, as vespas nidificaram em todos os tipos de diâmetros fornecidos através
dos tubos de cartolina preta, revelando uma preferência pelas cavidades que possuíam diâmetro de 9 mm (45%), em seguida pelo de 5 mm (25%) e
em uma mesma proporção quanto a preferência por diâmetros de 6 e 10 mm (20%). De acordo com Aguiar e Martins (2002), as espécies de abelhas
tendem a ter uma preferência por tubos que apresentem diâmetros parecidos, contudo, isso está diretamente relacionado ao tamanho da abelha e em
como se dá o ajuste de seu corpo e da célula na cavidade, levando em conta que orifícios que sejam maiores que seu corpo exigirão uma demanda
maior de trabalho e de material a ser utilizado na construção do ninho, além do alto gasto energético da abelha para coletar e acomodar todos os
materiais em uma cavidade muito maior. São diversos os fatores que podem influenciar na escolha de abelhas e vespas por determinado diâmetro,
como: abundância local de recursos tróficos para provisionamento das células, disponibilidade de cavidades adequadas e tamanho das fêmeas
(AGUIAR; GAROFÁLO, 2004; KROMBEIN 1967; AGUIAR; GARÓFALO, 2005; JESUS; GARÓFALO, 2000). As abelhas do gênero Centris,
mais especificamente a Centris (Heterocentris) terminata Smith, 1874, quando submetidas a nidificação em ninhos artificiais com uma diversidade de
diâmetros (4,8; 9,5 e 12,7 mm), como no estudo de Morato et al., (1999), tenderam a exercer um comportamento comum em preferir tubos com 8 e
10 mm de diâmetro, podendo ser notável também em estudos com Heterocentris e Hemisiella (JESUS; GARÓFALO, 2000; FRANKIE et al., 1993;
SILVA et al., 2001; AGUIAR; GARÓFALO, 2004; AGUIAR; GARÓFALO, 2005). As abelhas do gênero Megachile são conhecidas pelo seu hábito
de utilizar folhas e pétalas na construção dos seus ninhos e são conhecidas como abelhas cortadoras de folhas por possuírem esse costume (RAW,
2004a). Em estudos como os de Gonçalves; Buschini, 2009; Sabino; Antonini, 2009 quando comparados a preferência da espécie por substratos os
resultados não apresentam muita significância, no entanto, quanto a preferência por diâmetros é notável sua seleção por diâmetros maiores,
especialmente o de 9 mm como ocorrido neste estudo, nos quais elas possam fundar seus ninhos com muitas células. A escolha do tamanho da
cavidade para nidificação de vespas revela tanto sua preferência por diâmetro quanto a disponibilidade do mesmo em ambientes de matas
(COVILLE, 1982). As espécies de vespas de Trypoxylon costumam ter uma preferência variada quanto aos diâmetros, como dito por Krombein
(1967), Danks (1970), Fricke (1991), Garcia e Adis (1995) fatores como a estrutura e tamanho da vespa influenciam nessa escolha, como também o
tamanho das presas nas quais essas vespas levam até o ninho. 4 - ESTRUTURA DOS NINHOS E RAZÃO SEXUAL A partir dos ninhos em que
ocorreram emergência de abelhas e vespas, e que foram analisados, verificou-se variação de material constituinte das cavidades. O material variou de
acordo com família, gênero e/ou espécie. As abelhas do gênero Centris fundaram 9 ninhos em cavidades preexistentes. O material utilizado para
construir as células variou entre areia, barro de cor clara, pólen e uma substância oleosa não identificada em alguns ninhos com presença de pólen.
No que tange às células, possuíam um formato oval com extremidades côncavas, de cor marrom, que variava entre claro e escuro. Na parte externa,
algumas células apresentaram uma textura áspera que, variavam entre cor clara e escura, bem como brilhante ou fosca, no que conferia seu interior e
exterior, respectivamente. Outras células desse gênero apresentaram textura, tanto interna quanto externa, lisas, sendo que internamente apresentava-
se numa cor fosca ou externamente brilhante. Não houve presença de célula vestibular, que consiste em um espaço vazio localizado entre a última
célula do ninho e a parede que fecha o mesmo, nos ninhos fundados por esse gênero. As células, ou restos de células, encontravam-se dispostos
horizontalmente, individualizadas e em série linear. Centris (Heterocentris) analis fundou, nos canudos de cartolina, seis ninhos com doze indivíduos
emergidos. O número de células construídas por ninho variou de no mínimo 2 a 5, no máximo; o tamanho desses ninhos possuiu uma variação de 4,8
a 7,3 cm, com média de (5,8 ± 0,97) cm. Centris (Heterocentris) terminata fundou três ninhos com emersão de oito indivíduos; variando o
cumprimento dos ninhos de 5 a 6 cm, com média (5,5 ± 0,43). Os materiais utilizados na constituição dos ninhos desse gênero, bem como a
disposição das células e a série linear que seguem, não destoam do encontrado por outros experimentos realizados por estudiosos. (AGUIAR;
GARÓFALO, 2004; MESQUITA et al., 2009; MENDES; RÊGO, 2007). Segundo Mesquita et al., (2009), a ocorrência da nidificação dessas espécies
que nidificam em ninhos-armadilha e que utilizam óleo na constituição de seus ninhos realça a possibilidade de utilizá-las em programas de
polinização, mostrando assim eficácia para a propagação do gênero Centris, bem como resultar em ganhos na produtividade da aceroleira (Malpighia
emarginata DC). As abelhas do gênero Tetrapedia sp. fundaram 16 ninhos em cavidades preexistentes. Os materiais constituintes dos ninhos foram
areia, barro, pólen e uma substância oleosa não identificada. A maioria dos ninhos era constituídos por misturas desses materiais como areia e óleo,
por exemplo. As células possuíam formato ovalado com as extremidades pontiagudas. Quando encontradas, as células, ou vestígios delas, possuíam
textura interna e externa lisa, com a cor variando entre marrom claro, marrom escuro e amarelado. Não houve a presença de célula vestibular. As
células, ou restos dessas, encontravam-se dispostas horizontalmente no canudo em série linear. Tetrapedia sp. fundou dezesseis ninhos dos quais
emergiram 62 indivíduos. O número de células presentes nos ninhos variou de 2 células, no mínimo, a 7 células no máximo; o tamanho desses ninhos
possuiu uma variação de 2 a 5,9 cm com média de (4,33 ± 1,09) cm. As características composicionais dos ninhos, no que tange materiais utilizados
na construção; disposição das células, bem como formato das mesmas, de Tetrapedia sp. apresentam-se de acordo com Campos (2014). Nos ninhos
desse gênero ocorreu de nidificarem no mesmo ninho em períodos diferentes, isso deve-se ao fato de apresentarem mais de uma geração por ano
(CAMPOS, 2014; ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007). A presença de substância oleosa nos ninhos de Tetrapedia sp. coincide com o potencial
polinizador de plantas coletoras de óleo, como discutido por Teixeira (2011). Megachile sp. fundou apenas um ninho, do qual emergiu um indivíduo.
O material que constituía o ninho eram apenas folhas, já secas, mas ainda verdes, cortadas em formato elíptico e enroladas uma a outra de modo a
ocupar quase todo o espaço que equivale ao comprimento do canudo. A célula encontrava-se no interior das folhas, possuía textura, tanto interna
como externa, áspera; possuindo uma cor verde, mais clara que as folhas que a revestia; era comprida, de modo a medir 1,3 cm; possuía uma
extremidade, o fundo, arredondado. A célula estava disposta horizontalmente e o tamanho do ninho equivalia a 6,5 cm. Megachile sp., assim como
outras abelhas desse gênero, é conhecido como “cortadora de folhas”, pois utilizam estas, as vezes inteiras, na constituição de seus ninhos. Além de
folhas, também se caracteriza por usar pétalas, mas não foi o caso (MARQUES; GAGLIANONE, 2013; TEIXEIRA; SCHWARTZ; GAGLIANONE,
2011). Anthidiini sp. fundou apenas um ninho com emergência de um indivíduo. O ninho era constituído de areia, composto resinoso não
identificado, e pólen. Possuía também uma cor esverdeada e escura, contando com 5 cm de comprimento e 4 células, das quais duas estavam vazias,
dispostas horizontalmente e em série linear. Tanto os materiais, a arquitetura e os vestígios de células, principalmente das duas células vazias,
característica da tribo – pois utilizam como estratégia para proteger as células que portam indivíduos, encontrados no ninho de Anthidiini sp.
encontram-se semelhantes aos resultados obtidos por Alves dos Santos (2004). A presença de composto resinoso na construção das células também
foi constatada no estudo de Camarotti-de-lima e Martins (2005). As vespas do gênero Trypoxylon sp., fundaram juntas 20 ninhos em cavidades
preexistentes, dos quais emergiram 45 indivíduos. O material utilizado para a construção do ninho foi quase unicamente barro, ocorrendo poucos
casos de areia misturada ao barro. A cor das células no interior do ninho variava entre marrom claro, marrom e cinza, numa tonalidade clara. Em
alguns ninhos foram encontrados restos mortais de aranhas. As células, ou resto de células encontradas apresentavam, em sua maioria, textura interna
e externa lisa e algumas vezes brilhante. As células estavam dispostas horizontalmente e em série linear em ambos os gêneros. Os ninhos
pertencentes ao gênero Trypoxylon sp.1 não apresentou variação no número de células nos ninhos, sendo 4 em cada um. No que confere a variação
de comprimento do ninho, este variou de 5,4 cm a 6,3 cm, com média de (5,8 ± 0,45). Os ninhos fundados por Trypoxylon sp. 2 apresentou variação
tanto no número de célula como no tamanho dos ninhos. O número de células oscilou entre 1 e 4; já comprimentos dos ninhos variaram entre 4,5 cm
e 6,8 cm, em média (5,86 ± 0,85). Os ninhos do gênero Trypoxylon sp.3 apresentou variação quanto ao número de células e ao comprimento dos
ninhos. No que tange ao número de células, variou de, no mínimo, 1 a, no máximo, 5; quanto ao cumprimento dos ninhos, variou de 1,5 cm até 6,6
cm em média (5,3±1,75). A presença de vestígios de aranhas é comum em ninhos fundados por esses gêneros, uma vez que as utilizam como
alimento para suas larvas. Assim como o barro é o componente mais presente da constituição do ninho, encontrado em ninhos do gênero por outros
autores (SANTONI; LAMA, 2007; ALMEIDA; LAMA, 2007; SANTONI et al., 2009). A razão sexual encontrada entre fêmeas e machos foi
semelhante, não havendo nenhuma espécie com razão sexual significativamente maior que 1:1. Isso pode decorrer da disponibilidade dos recursos
tróficos ou do comprimento dos ninhos. Sendo os recursos tróficos estáveis, não há motivos para uma grande diferenciação entre indivíduos machos e
fêmeas, bem como o comprimento utilizado, que também foi similar, obteve-se que não houve influência destes na razão (SILVA, 2001; HIROTSU,
2013). 5 - PARASITISMO E MORTALIDADE Dos ninhos analisados, em 17 houve presença de mortalidade. O fato de os ninhos estarem com
indivíduos mortos em seu interior, fossem eles imaturos ou adultos, foi o que definiu a taxa de mortalidade. A morte de espécies imaturas ocorreu em
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64,7% dos casos, podendo ter ocorrido mortes naturais, por ataques de fungos ou ainda casos desconhecidos. Assim como observado por Silva
(2008), o maior índice de mortalidade deu-se em indivíduos imaturos (em sua maioria larvas), por causas desconhecidas. Os ninhos em que se
observou a mortalidade de indivíduos adultos corresponde a 35,3%. Em relação ao parasitismo, apenas uma única espécie parasita foi encontrada, a
espécie Chrysididae, que parasitou 2 ninhos com três indivíduo emergidos, sendo um tipo de vespa com características parasitoides. Um dos ninhos
parasitados era da espécie de vespa Trypoxylon sp. 2, nesse ninho dois indivíduos pertencentes à família do parasita emergiram e um indivíduo da
espécie de vespa também; no outro ninho parasitado, apenas a prole do parasita emergiu, não sendo possível identificar a espécie fundadora do ninho.
Esse resultado foi similar ao estudo de Cordeiro (2009), em que também houve presença de cleptoparasita, que acometeu com maior frequência
ninhos de Tetrapedia. Neste trabalho, não foi possível identificar a espécie de Chrysididae que atacou os ninhos, igualmente ao observado por Aguiar
e Martins (2002) nos seus estudos. Nos estudos de Assis e Camillo (1997), o parasitoide, possivelmente, pode não ter sido identificado devido a ter
emergido antes da coleta no campo. No caso do presente trabalho, o parasitoide da família Chrysididae emergiu e foi enviado ao taxonomista, no
entanto, ele não conseguiu identificar seu gênero ou espécie. O índice de parasitismo ocorreu em baixo nível, no entanto, houve diminuição no
número de células produzidas, presença de células vazias (indícios de abandono), mesmo com esse baixo nível (AGUIAR; MARTINS, 2002;
ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007; SILVA JUNIOR, 2011).

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

Parte dos resultados já foram divulgados através de dois TCCs, descritos abaixo: Titulo do TCC 1: Arquitetura de ninho e comportamento de
nidificação de abelhas e vespas solitárias (Hymenoptera: Aculeata) em uma área serrana do Rio Grande do Norte, Brasil. 2016. Defendido por:
Francisco José Curioso de Oliveira e Vitória De Paiva Queiroz. Ambos discentes do Curso Técnico Integrado em Apicultura no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros Titulo do TCC 2: Abelhas e vespas solitárias (Hymenoptera:
Aculeata) nidificantes em cavidades preexistentes na região serrana de Martins, Rio Grande do Norte. 2016. Defendido por: Maria Elisa de S.
Oliveira e Mariana Henrique da S. Costa. Ambas discentes do Curso Técnico Integrado em Apicultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros Como obtivemos bons resultados com esse projeto. As coletas ainda irão continuar para
que possam ser coletados resultados mais robustos que serão divulgados para a sociedade na forma de artigo científico.

Observação

O resultados do projeto foram de grande valia cientifica, uma vez que se pode observar e estudar os aspectos da biologia de nididifcação de um bom
número de espécies de abelhas e vespas solitárias nidificando em uma área bem preservada do município de Martins. As informações adquiridas, e
expostas, podem ser utilizadas no intuito de ser útil para definir uma estratégia de conservação e manutenção da fauna de insetos dessa região, bem
como para traçar serviços de polinização de plantas nativas e agrícolas. No entanto, são necessários mais estudos que contemplem a biologia de
nidificação dessas espécies para o desenvolvimento de um bom plano de manejo.

Avaliação Avaliado em 29/12/2017 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
Projeto aprovado por cumprir todos os requisitos propostos.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

42,50 13/08/2016 09:51

46,50 17/08/2016 11:44

45,50 16/08/2016 13:17
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

1 - ABELHAS SOLITÁRIAS 

 

Contrariando o pensamento de muitos, uma significativa parte das abelhas não 

vivem em colônias, ou em sociedade, estas, em sua maioria, são espécies solitárias 

(ALVES-DOS-SANTOS, 2002; GAZOLA, 2003; SILVA, 2008; MESQUITA, 2009),  

representam cerca de 85% das espécies de abelhas conhecidas no mundo todo (BATRA, 

1984) e possuem hábito de nidificar em cavidades preexistentes (KROMBEIN, 1967; 

AGUIAR; MARTINS, 2002). A maioria das espécies de abelhas solitárias usam como 

locais de nidificação troncos de madeira, aberturas em muros, canos, tijolos, buraco de 

fechadura etc. Algumas espécies preferem nidificar em locais próximos ao lugar onde 

nasceram; isso denomina-se de reutilização do ninho parental (ALVES-DOS-SANTOS, 

2002).  

Esses insetos de comportamento solitário coletam néctar, pólen, ou óleos florais e 

depositam esses alimentos nas células de cria; em seguida, põem os ovos nas células e 

fecham-nas para logo depois deixar seus ninhos. Geralmente, antes de a cria emergir, a 

fêmea morre. Sendo assim, qualquer contato entre as gerações de abelha na maioria das 

vezes é inexistente. Quando as crias emergem elas já se encontram em estado adulto e 

podem coletar seus próprios recursos, bem como arquitetar seus próprios ninhos 

(KROMBEIN, 1967; ALVES-DOS-SANTOS, 2002; SILVA et al., 2014).  

 

 

2 -   HÁBITOS DE NIDIFICAÇÃO E NINHOS-ARMADILHAS 

 

As abelhas solitárias, em sua maioria, nidificam em cavidades preexistentes, ou 

seja, orifícios construídos por outros organismos. Muitos desses orifícios podem ser em 

plantas com ramos ocos como o bambu, madeira apodrecida, buracos cavados por 

besouros, cavidades provenientes do homem como buracos de fechaduras, buracos em 

muros, ou qualquer outra fresta propensa para a nidificação (GAZOLA, 2003; ALVES-

DOS-SANTOS, 2009; MESQUITA, 2009). 

A utilização de ninhos artificiais, usados para atrair espécies de abelhas solitárias 

que possuem o hábito de nidificar em cavidades preexistentes, ajuda a fornecer várias 
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informações sobre a biologia e o período de nidificação. Algumas delas são: arquitetura 

dos ninhos; o material utilizado por cada espécie para a construção desse ninho; as formas 

imaturas; os recursos alimentares, utilizados para alimentação das células especialmente 

algumas fontes de recursos polínicos; inimigos naturais e mortalidade, dentre outras mais 

(SILVA; CAMAROTTI-DE-LIMA; MARTINS, 2014; ASSIS; CAMILLO, 1997). 

As espécies de abelhas encontradas em ninhos-armadilha podem apresentar 

comportamentos de nidificação diferentes: cleptoparasitas ou parasitoides. As espécies 

realmente nidificantes são aquelas que constroem e abastecem os ninhos, enquanto que 

as cleptoparasitas ovopositam nos ninhos dos hospedeiros para que suas larvas se 

alimentem dos recursos que abastecem o ninho. As espécies parasitoides se desenvolvem 

no hospedeiro, na fase de larva ou pupa, consumindo-os até morrerem e então emergem 

como adultos (KROMBEIN, 1967; VEDDELER et al., 2010; ROCHA FILHO, 2007). 

Segundo Pärn et al. (2015), a forma de coletar os dados influencia diretamente na 

análise da taxonomia de determinada espécie e pode evitar assim a geração de resultados 

enganosos. Sendo assim, a metodologia para coletar tais dados deve ser devidamente 

organizada e planejada, para garantir resultados seguros. 

Uma vez implementado o método de ninho-armadilha, à luz de Camillo et. al. 

(1995), onde são confeccionados tubos de cartolina preta com uma das extremidades 

fechada com fita adesiva, o recolhimento de dados torna-se mais padronizado. Com isso, 

a introdução, e incorporação, do método de ninhos-armadilha pode melhorar 

significativamente a coleta de dados, bem como a segurança da elaboração de resultados 

(PÄRN et al., 2015).  

Sabendo que as abelhas possuem diferentes formas de construir seus ninhos, bem 

como o fazer com diferentes materiais, elas também tendem a ter uma preferência pelo 

diâmetro da cavidade onde vão nidificar.  O gênero Euglossa, por exemplo, apresenta 

uma preferência por diâmetros maiores, nidificando, geralmente em diâmetros de 8 mm 

a 25 mm (AUGUSTO; GARÓFALO, 2004). Quanto às abelhas do gênero Megachile, 

estas possuem um interesse por cavidades de diâmetros que variam em média de 9 a 21 

mm em gomos de bambu e de 8 a 10 mm em tubos de cartolina preta (TEIXEIRA; 

SCHWARTZ; GAGLIANONE, 2011).  

De acordo com Melo e Zanella (2010), as abelhas do gênero Centris apresentam 

preferência por nidificarem em ninhos-armadilhas com diâmetro de 9 mm. Este gênero, 

como os demais, necessita de um menor espaço possível para diminuir seu gasto de 
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energia para buscar materiais e, portanto, fazem suas células adequadas ao tamanho de 

seus corpos (MENDES; RÊGO, 2007). 

 

2.1 Variação de material de ninhos  

 

Para construírem seus ninhos as abelhas coletam uma grande diversidade de 

materiais que variam de terra, barro, restos vegetais, pedaços de folhas etc., e as vespas 

fazem uso de material vegetal, barro etc., variando a escolha do material de acordo com 

cada espécie (ALVES-DOS-SANTOS, 2002; PERUQUETTI; LAMA, 2003). 

Geralmente, os ninhos dessas espécies solitárias podem possuir uma, ou várias, células 

de cria. Estas podem estar dispostas linearmente ou podem estar ramificadas, contendo 

alimento e uma larva (ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2014). 

As abelhas do gênero Centris utilizam materiais como areia e substâncias oleosas, 

possivelmente óleos florais, para a construção das células de seus ninhos.  A areia é 

utilizada para preencher espaços nas células, e o óleo encontra-se recobrindo 

externamente a parede de fechamento das células e ainda no fortalecimento da célula, 

misturado a néctar e pólen (AGUIAR; GARÓFALO, 2004). 

Abelhas do gênero Euglossa fazem uso de resina (possivelmente vegetal) na 

entrada da célula, no piso dos ninhos e para fechar ou vedar qualquer tipo de abertura ou 

fissura no ninho. As resinas utilizadas podem variar da coloração branca ao castanho-

escuro, a de coloração clara aplicada em torno das células e nas suas paredes e a de cor 

mais escura na confecção da célula em si. No entanto, não utiliza nenhum revestimento 

na parede interna dos ninhos (GARÓFALO et al., 1998).  

As abelhas do gênero Megachile, geralmente fazem uso de pedaços de folhas ou 

folhas inteiras cortadas e encaixadas para a construção das células, sendo estas folhas 

dispostas em placas transversas (FRANÇA MARQUES; GAGLIANONE, 2013). Além 

da utilização de folhas em si, a espécie também utiliza talos destas folhas e pétalas de 

flores para confecção das células, sendo observados dois tipos de cortes das folhas: cortes 

“truncados” e cortes “ovais”, o que dificulta a visualização das divisões das células 

externamente. Também utilizam barro para o revestimento interno das células feitas por 

folhas, e ainda no fechamento das células junto com areia (TEIXEIRA et al., 2011).  

Ao realizar uma visita e coletarem os recursos florais que determinada planta 

disponibiliza, a fim de construírem seus ninhos, as abelhas exercem um importante papel 
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para com o sistema de reprodução das mesmas, sendo este, a polinização (SOMAVILLA; 

KÖHLER, 2012; SILVA et al., 2014). 

 

3 PERSPECTIVAS DE POLINIZAÇÃO COM ABELHAS SOLITÁRIAS QUE 

NIDIFICAM EM NINHOS-ARMADILHA 

 

3.1 Polinização e agentes polinizadores:  abelhas  

 

Atualmente, a polinização simula um fator de produção indispensável que conduz 

muitas culturas agrícolas em todo o mundo. Essa polinização é de fundamental 

importância para a manutenção do ecossistema e pode acontecer de diversas formas 

como, por exemplo, na própria planta, quando o grão de pólen é transportado para o 

estigma da flor; ou através de uma transferência de grãos de pólen da antera de uma flor 

para o estigma de outra, mas que são de plantas distintas, com a interferência de agentes 

polinizadores como as abelhas, por exemplo (SOUZA; RODRIGUES; PINTO, 2007).  

Os agentes polinizadores prestam um serviço fundamental ao ecossistema e 

acarretam incontáveis benefícios à sociedade, por meio de sua atuação na agricultura e na 

produção de alimento, bem como os aperfeiçoamentos nos meios de subsistência, cultura 

e recreação, desenvolvimento científico, e na conservação da diversidade biológica 

(IMPERATRIZ-FONSECA, 2004). Dentre os inúmeros agentes polinizadores, as 

abelhas, sociais e solitárias, mostram-se altamente eficientes ao desempenharem essa 

função, tanto em plantas cultivadas como em plantas silvestres (FREITAS, 2006). 

Juntamente com as abelhas, as vespas, apesar de serem comprovadamente visitantes 

florais, algumas espécies não realizam com eficiência a polinização, devido não 

conseguirem, por exemplo, transportarem certa quantidade de substâncias fixas em seus 

corpos, em comparação com as abelhas, ou pelo fato de evitarem visitar plantas em que 

existam poucos recursos oferecidos. Por outro lado, algumas espécies, na construção de 

seus ninhos, utilizam néctar e pólen e na coleta destes recursos acabam por realizar a 

polinização, como as espécies das famílias Masarinae e Eumeninae (SOMAVILLA; 

KÖHLER, 2012). 

Geralmente, as espécies de abelhas sociais são as mais usadas para realizar a 

polinização de cultivos agrícolas comerciais, isso decorre da grande quantidade de desses 

indivíduos que pode ser concentrada em uma região, ou área específica (CRUZ; 

CAMPOS, 2009). Outra razão para a utilização em massa dessa espécie é a praticidade 
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de manejo, tendo como melhor exemplo a construção de uma colmeia padrão, que permite 

seu transporte às áreas agrícolas (IMPERATRIZ-FONSECA, 2004). 

Embora as abelhas solitárias sejam um grupo particular de polinizadores e ainda 

haja carência de informação acerca do seu papel na polinização (CRUZ; CAMPOS, 

2009), estas tem sido muito estudadas no Brasil e em outros países, pois estas são 

consideradas importantes alternativas para a polinização de culturas. Os gêneros 

Xylocopa e Centris, no Brasil, são estimados como fundamentais para a polinização de 

maracujá e caju respectivamente, por exemplo (IMPERATRIZ-FONSECA, 2004; 

GARÓFALO, 2004). 

 

3.2 Perspectivas para uso de ninhos-armadilha para polinização 

 

Várias espécies solitárias possuem grande capacidade no que tange seu papel 

polinizador. As espécies Megachilidae e Halictidae, por exemplo, possuem um enorme 

potencial como polinizadores, e são bem abundantes no Brasil (IMPERATRIZ-

FONSECA, 2004). Contudo, os estudos voltados para uma avaliação da eficiência da 

polinização para produção de frutos que utilizam ninhos-armadilha para introduzir as 

abelhas solitárias nas áreas de cultivo são escassos. Existem exemplos bem-sucedidos do 

uso de abelhas solitárias na polinização como, por exemplo, as abelhas do gênero Centris, 

que polinizam muito bem a aceroleira (Malpighia glabra); a Xylocopa, polinizadoras do 

maracujazeiro (Passiflora edulis), e a Megachile, responsáveis por polinizar a alfafa 

(Medicago sativa) (FREITAS et al., 1999; CAMILLO, 2003; CRUZ; CAMPOS, 2009). 

Pesquisas corroboram que além de desempenhar um papel eficaz, no que tange à 

polinização, a espécie do gênero Xylocopa possui facilidade em nidificar em cavidades 

artificiais oferecidas pelo homem e alojadas em cultivos, nidificando em abastança nesses 

substratos (FREITAS; OLIVEIRA-FILHO, 2003; PEREIRA; GARÓFALO, 2010). Com 

base nesses estudos, bem como em outras informações, percebe-se que os ninhos-

armadilha são eficientes e podem ser usados para conservar espécies de abelhas solitárias 

em áreas de cultivo, visando sua aplicação em programas de polinização que pode ser 

controlada e manipulada, as abelhas. No entanto, como em qualquer outra área de 

pesquisa, ou da apicultura, faz-se necessário mais pesquisas para que se desenvolvam 

métodos de manejo que possibilitem a utilização destas em uma escala maior, comercial 

(GAROFALO et al., 2012). 
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Resumo

A utilização de revestimentos a partir de fécula de mandioca é uma alternativa na conservação pós-colheita de tomates. Atua como uma barreira
física, ajudando a retardar o amadurecimento. Este presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade de tomates revestidos com fécula de
mandioca nas concentrações de 4 e 8% durante pós-colheita em condições ambientais. Os tomates seão selecionados e revestidos com os dois
tratamentos, e armazenados em temperatura ambiente. As analises serão feitas nos períodos de 0, 2, 4, 6, 8 e 10 dias de armazenamento. Serão
avaliadas as variáveis de acidez titulável, pH, sólidos solúveis, ratio, umidade, aw e extrato seco.  
 

Introdução As frutas e hortaliças in natura são altamente perecíveis e tem-se uma grande dificuldade de manter a conservação desse tipo de produto. Desde
o momento da colheita, até o consumidor, acontecem diversos tipos de reações no metabolismo desses alimentos que promovem alterações
como, degradação e síntese de pigmentos, conversão do amido em açúcares, redução da firmeza, degradação de pectinas e alteração na atividade
enzimática (VILA et al., 2004; OLIVEIRA e SANTOS, 2015). A busca de métodos que promovam o prolongamento da vida pós-colheita de
frutas é de grande importância para o consumo in natura como também para a indústria de alimentos, evitando alterações nos aspectos sensoriais
e nutritivos dos vegetais.
O Brasil é um dos maiores produtores de tomates mundialmente, a produção do tomate duplicou nos últimos 20 anos, alcançando em 2014
72.631 toneladas (IBGE, 2015). Segundo Giordano & Ribeiro (2000), os tomates são frutos bastante perecíveis e de película altamente fina,
tornando-se uma matéria-prima frágil, devido a sua alta umidade, o fruto maduro possui em sua composição, aproximadamente, de 93 a 95% de
água.
O tomate é rico em carotenoide, com destaque para o licopeno, que é um antioxidante que quando absorvido pelo organismo tem ação contra os
radicais livres e potencial de redução de riscos a doenças cancerígenas, além de prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares caracterizado
como uma substância funcional (ADITIVOS E INGREDIENTES, 2014). Para Cardoso & Oliveira (2008) alimento funcional são alimentos ou
ingredientes que além de sua capacidade de nutrição básica possuem efeitos metabólicos ou fisiológicos benéficos a saúde.
Algumas técnicas são utilizadas com o objetivo de prolongar a vida pós-colheita de frutas e hortaliças. Aumento da umidade relativa do ar,
diminuição da temperatura, uso de embalagens e de atmosfera modificada são algumas alternativas para aumentar o período de comercialização
das frutas e hortaliças (BARROS et al., 1994).  O uso de revestimentos tem sido um novo método bastante testado na indústria de alimentos com
o propósito de conservação, podendo ter origem à base de polissacarídeos, proteínas e lipídios, entre outros.
 A eficiência da estrutura do filme vai depender dos seus componentes, da estrutura do filme e da sua composição. Dentre algumas finalidades
dessa barreira semipermeável são destacadas por Soares e Geraldine, (2007) “diminuir a taxa de respiração, retardar a perda de umidade e
variação de cor, melhorar a textura e a integridade mecânica, ajudar a reter aromas e inibir o crescimento de microrganismos”.
A propriedade de biodegradabilidade dos filmes comestíveis é muito importante, visto que, a indústria busca cada vez mais investir em produtos
que gerem menos danos ao meio ambiente e que sejam de alta qualidade. Dentre as propriedades dos filmes obtidos a partir do amido, são:
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altamente eficientes quanto a barreira a gases, melhora a cor e da firmeza, tem ação antifúngica, porém são sensíveis à umidade e apresentam alto
coeficiente de permeabilidade ao vapor d’água (OLIVEIRA E SANTOS, 2015).
Em filmes originados do amido é muito importante que seja feito a adição de algum tipo de agente plastificante, pois o amido gelatinizado torna-
se quebradiço. O agente plastificante tem o intuito de deixá-los menos frágeis, melhorar sua flexibilidade e extensibilidade. Plastificantes como
os polióis (glicerol, sorbitol e polietilenoglicol) são comumente usados para superar esse tipo de problema (GONTARD et al., 1992).
As embalagens comestíveis também podem apresentar atividade antimicrobiana, essa capacidade de a embalagem ser ativa, por carregar aditivos
alimentares que reagem com a mesma, sejam eles antioxidantes, ingredientes funcionais, antimicrobianos entre outros, tem uma função
importante na conservação do produto (SOARES E GERALDINE, 2007). A contaminação por microrganismos pode desenvolver risco a
doenças e reduzir a vida de prateleira do alimento, e a liberação de compostos antimicrobianos proporciona ao produto mais estabilidade,
segurança e qualidade.
Agentes antimicrobianos provenientes de uma fonte natural, como óleos de plantas são usados desde muito tempo e sua ação é, sobretudo,
exercida ao nível da membrana celular da bactéria, provocando danos estruturais e funcionais. O óleo essencial de cravo-da- índia tem atividade
analgésica, antioxidante e anti-inflamatória e apresenta acentuado resultado antimicrobiano para a eliminação de Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Salmonella Enteritidis, Listeria monocytogenes e Staphylococcus epidermidis (OLIVEIRA et al., 2009;
SCHERER et al.,2009)
        

Justificativa A utilização de revestimento biodegradavel a base de fecula de mandioca para tomates tem como fudamentação prolongar a vida pós colheita dos
frutos mantendo-os assim aptos para o consumo por um maior periodo de tempo. 

Fundamentação
Teórica

O tomate (Lycopersicon esculentum Mill) é um dos vegetais mais consumidos no mundo, tanto na forma in natura, como na forma
industrializada. É segundo vegetal em área cultivada (TONON et al., 2006), entretanto seus frutos são altamente perecíveis e possuem uma casca
na forma de fina película, tornando-se um produto frágil para a movimentação logística (GAMEIRO et al., 2007).
Segundo Moura et al. (2005), o tomate é uma das olerícolas com maiores índices de perdas pós-colheita, em especial aquelas decorrentes do
manuseio inadequado durante a colheita e transporte.  O uso de aplicação de biofilmes comestíveis é atualmente uma das técnicas mais utilizadas
para diminuição das perdas pós-colheita de frutos.  
Biofilme é um filme fino preparado a partir de materiais biológicos, que age como barreira a elementos externos e, conseqüentemente, pode
proteger o produto embalado de danos físicos e biológicos e aumentar sua vida útil (HENRIQUE et al., 2008). O uso das coberturas apresenta
também como vantagens a manutenção dos atributos sensoriais, como a manutenção da aparência. As películas de baixa permeabilidade a gases
reduzem as taxas de escurecimento enzimático, e o brilho superficial aumenta com o uso de ceras, resinas ou misturas, bem como pelo uso de
óleos (CARVALHO FILHO et al., 2006).
Nos últimos anos, tem ocorrido um interesse crescente pelo desenvolvimento de formulações de filmes e coberturas comestíveis aplicáveis à
superfície de frutas e hortaliças (REIS et al., 2006). Estas coberturas são preparadas a partir de polímeros naturais, tais como, polissacarídeos
(pectina, amido, carragenina, alginatos, etc) e proteínas (gelatina, caseína, glúten de trigo, etc), aos quais podem ser incorporados lipídeos para
garantir uma menor permeabilidade ao vapor d´água (DAVANÇO et al., 2007).
De acordo com Giordano et al. (2000), a coloração é o atributo de qualidade mais atrativo para o consumidor, sendo um parâmetro essencial para
classificação dos frutos. Para tomates maduros, as características desejadas de coloração do fruto deve ser cor vermelha intensa e uniforme,
externa e internamente. Segundo Miguel et al. (2009), a coloração varia intensamente entre as cultivares, onde os produtos de cor forte e
brilhante são os preferidos, embora a cor, na maioria dos casos, não contribua para um aumento efetivo do valor nutritivo ou da qualidade
comestível do produto. A diferença de coloração entre as cultivares de uma mesma espécie deve-se as diferenças na concentração e proporção
entre os pigmentos.
Alguns estudos já foram realizados com o intuito de avaliar o efeito de biofilmes comestíveis na coloração de frutas e hortaliças, dentre elas:
pepino japonês revestido com fécula de mandioca (REIS et al., 2006); laranjas pêra minimamente processadas revestidas com fécula de
mandioca e alginato de sódio (LEME et al., 2007); pimentão revestido com fécula de mandioca (HOJO et al., 2007); mini-cenouras revestidas
com polipeptídeo (PEREIRA et al., 2008); uvas revestidas com filme à base de alginato de sódio (MIGUEL et al., 2009); mangas com
revestimentos à base de dextrina (RIBEIRO et al., 2009) e tomates revestidos a base de gelatina (OLIVEIRA et al., 2011).

Objetivo Geral A presente pesquisa teve como objetivo a avaliação da vida pós-colheita de tomates revestidos com película de fécula de mandioca e extrato de
cravo-da-índia.

Metodologia da
Execução do

Projeto

2. METODOLOGIA
 
A pesquisa será desenvolvida no Laboratórios Análise de Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do rio Grande do
Norte, campus Pau dos Ferros, localizado na cidade de Pau dos Ferros na região do Alto Oeste Potiguar.
Serão utilizados tomates, fécula de mandioca, glicerina e o extrato de cravo da índia comerciais oriundos de um mercado varejista da cidade de
Pau dos Ferros- RN. Os tomates serão selecionados um por vez manualmente, sendo coletados 36 tomates com o mesmo padrão de tamanho e
grau de maturação (verde) os quais serão transportados para o laboratório para procedimento da pesquisa. 
 
2.1 Aplicação do revestimento e armazenamento pós-colheita
 
Os tomates serão lavados em água corrente com detergente neutro e secos com papel toalha para tirar parte da cera natural dos vegetais para
melhor aderência do revestimento a ser aplicado.
O revestimento será obtido pela geleificação do amido em água a 70°C sob agitação constante por 10 min, já adicionado do plastificante a 35%
em relação a massa do amido. Em seguida, serão deixadas em repouso para o resfriamento, até atingir 40°C. O extrato de cravo da índia
será adicionado posteriormente ao resfriamento em concentração 1% em relação à massa de fécula.
serão elaborados revestimentos com 2 concentrações de fécula de mandioca diferentes (4 e 8%). Os tomates serão posteriormente mergulhados
na solução de fécula de mandioca e mantidos por 1 minuto, após serão retirados e secos naturalmente e armazenados a condição ambiente em
bandejas de poliestireno expandido.
Será montado também um grupo de frutos sem revestimento de fécula de mandioca, sendo considerado como tratamento controle também
armazenado em condições ambiente.
Será determinado as características físico-químicas pós-colheita no tempo zero apenas no tratamento controle e a cada 2 dias de armazenamento
durante 10 dias em todos os tratamentos (0, 4 e 8% de revestimento com fécula). 
 
2.2 Avaliação físico-químicas colheita
 
Durante o armazenamento serão realizadas em triplicata as análises físico-químicas de perda de massa (determinada por gravimetria); umidade
(secagem em estufa a 105°/24h. Teor de sólidos solúveis totais (refratômetro manual 0 a 36 °Brix modelo ®T 32 acidez total titulável em ácido
cítrico (titulação com NaOH a 0,1 N padronizado); pH (em pHmetro digital modelo PHS-3E) segundo as normas analíticas do Instituto Adolfo
Lutz (2008) e atividade de água em equipamento Aqualab a 30 °C modelo Lab Star. 
 
2.3 Análise estatística
 
Os resultados obtidos serão analisados através de delineamento em esquema fatorial 3 x 6 x 3, sendo 3 tipos de tratamentos, 6 períodos de
armazenamento e 3 repetições. Os dados serão tratados com o auxílio do software Assistat versão 7.7 betas, através da análise de variância
(ANOVA), comparando-se as médias pelo teste de Tukey a nível de 5% de significância (p<0,05).

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

O projeto será acompanhado atraves de encontros e reuniões periodicas e relatorios com resultados obtidos.  

Resultados
esperados

- Desenvolvimento de um revestimento comestivel;
- Prolongamento da vida pós colheira dos tomates; 
- Preservação das caracteriticas sensoriais comerciais dos tomates; 
- Retardamento da degradação dos compostos nutritivos. 
 

Referências BARROS, J.C.; da S.M. de; GOES, A. de; MINAMI, K. Condições de conservação pós-colheita de frutos de pimentão (Capsicum annuum L.).

546



-

-

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

Bibliográficas Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 51, p.363-368, 1994.
CARDOSO, L.A.; OLIVEIRA, G.G. Nutri jr – alimentos funcionais. SC, jornal eletrônico n°5; jun., 2008.
CHITARRA, A.B et al. Manual de processamento mínimo de frutas e hortaliças. 1° ed. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2007.531 p.
CARVALHO FILHO, C. D.; HONORIO, S. L.; GIL, J. M. Qualidade pós-colheita de cerejas cv. Ambrunes utilizando coberturas comestíveis.
Revista Brasileira de Fruticultura,  Jaboticabal, v. 28, n. 2, p. 180-184, 2006.
DAVANÇO, T.; TANADA-PALMU, P.; GROSSO, C. Filmes compostos de gelatina, triacetina, ácido esteárico ou capróico: efeito do pH e da
adição de surfactantes sobre a funcionalidade dos filmes. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 27, n. 2, p. 408-416, 2007.
Gontard, N. Films comestibles et biodégradables: étude des propriétés filmogènes du gluten de blé. CR. Académie Agriculture, France, v.
80, n. 4, p. 109- ‐117, 1994.
SCHERER, R.; WAGNER, R.; DUARTE, M. C. T.; GODOY, H. T. Composição e atividades antioxidante e antimicrobiana dos óleos essenciais
de cravo-da-índia, citronela e palmarosa. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, vol. 11, n. 4, p.442-449, 2009.
OLIVEIRA, A.C. de; VALENTIM, I.B.; GOULART, M.O.F.; SILA, C.A.; BECHARA, E.J.H.; TERVISAN, M.T.S. Fontes vegetais naturais de
antioxidantes. Química Nova, vol. 32, n. 3, p. 689-702, 2009.
FOOD INGREDIENTS BRASIL. Agentes antimicrobianos químicos e naturais. Nº 15 – 2010.
FANI, M. Aditivos e ingredientes: licopeno - fontes e benefícios à saúde. 2014.
GIORDANO, L.B. (org.) Tomate para processamento industrial. Brasília: Embrapa Comunicação para Transferência de Tecnologia / Embrapa
Hortaliças, 2000. 168p.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SIDRA. LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.
Disponível em: <http:// www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 12 janeiro. 2017.
INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4°ed., Digital, São Paulo, 2008. 1020p.
LEME, A. C. et al. Influência do uso de películas comestíveis em laranja ‘pêra’ minimamente processada. Boletim do Centro de Pesquisa de
Processamento de Alimentos, Curitiba, v. 25, n. 1, p. 15-24, 2007.
MOURA, M.L. et al. Fisiologia do amadurecimento na planta do tomate ‘Santa Clara’ e do mutante ‘Firme’. Horticultura Brasileira, Vitória da
Conquista, v. 23, n. 1, p. 81-85, 2005.
OLIVEIRA, T.A. et al. Efeito do revestimento de tomate com biofilme na aparência e perda de massa durante o armazenamento. Revista Verde
de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, Mossoró, v. 6, n. 1, p. 230-234, 2011.
OLIVEIRA, E. N.A.; SANTOS, D.C. Tecnologia e processamento de frutos e hortaliças. 234 p. Natal: IFRN, 2015.
PEREIRA, I. E.; QUEIROZ, A. J. M.; FIGUEIRÊDO, R. M. F. Características físico-químicas do tomate em pó durante o armazenamento.
Revista de Biologia e Ciências da Terra, Campina Grande, v. 6, n. 1, p. 84-90, 2006.
PEREIRA, J. M. A. T. K. et al. Qualidade físico-química de mini-cenouras revestidas. Revista Ceres, Viçosa , v. 55, n. 6, p. 537-542, 2008.
REIS, K. C. et al. Pepino japonês (Cucumis sativus L.) submetido ao tratamento com fécula de mandioca. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.
30, n. 3, p. 487-493, 2006.
RIBEIRO, T. P. et al. Uso de revestimentos à base de dextrina na conservação pós-colheita de manga ‘Tommy Atkins’. Revista Brasileira de
Fruticultura, Jaboticabal, v. 31, n. 2, p. 343-351, 2009.
VILA, M.T.R et al. Caracterização química e bioquímica de goiabas armazenadas sob refrigeração e atmosfera modificada. Ciênc.
agrotec., Lavras, v. 31, n. 5, p. 1435-1442, set./out., 2007.
TONON, R.V.; BORONI, A. F.; HUBINGER, M. D. Estudo da desidratação osmótica de tomate em soluções ternárias pela metodologia de
superfície de resposta. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas,  v. 26, n. 3, p. 715-723, 2006.

Edital 01/2017- PROPI/IFRN - Fluxo Contínuo

Período de
Inscrição: 20/09/2017 15:00 - 20/09/2017 17:30

Período de
Pré-seleção: 20/09/2017 14:00 - 20/09/2017 14:00

Período de
Seleção: 20/09/2017 14:00 - 20/09/2017 17:29

Período de
Recurso: 20/09/2017 14:00 - None

Divulgação do
Resultado: 20/09/2017 17:30

Anexos
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Anexo - Anuencia Chefia Imediata.pdf - Anexo - Anuencia Chefia Imediata
Anexo - Termo de Compromisso do Pesquisador.pdf - Anexo - Termo de Compromisso do Pesquisador
Anexo - Termo de Compromisso do Estudante.pdf - Anexo - Termo de Compromisso do Estudante

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Emanuel Neto Alves de Oliveira (1835080) DOCENTE (DOUTORADO) Não Sim 4 h/s

Ativo Rosane Liege Alves de Souza (1038637) TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
(-) Não Não 2 h/s

Ativo Adalva Lopes Machado (1944318) DOCENTE (DOUTORADO) Não Não 2 h/s

Ativo Gleison Silva Oliveira (2986899) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Não 2 h/s

Ativo

Maiara Alves da Silva (20141091160610)
92.55

09116 - Técnico de Nível Médio em Alimentos, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/7499945689009823

DISCENTE Não Não 8 h/s
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Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

-

-

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo

Fernanda Sabrina Lima Chaves (20141091160386)
93.61

09116 - Técnico de Nível Médio em Alimentos, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/2239047984558350

DISCENTE Não Não 8 h/s

Meta 1 - 22/05/17 até 30/06/17

Descrição da Meta
Desenvolver o revestimento
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Desenvolver um biofilme a base
de fécula de mandioca
Obs: O biofilme foi
desenvolvido com exito e deu-se
inicio aos testes de aplicação no
frutos.
Responsável: Fernanda Sabrina
Lima Chaves

De
22/05/2017
até
30/06/2017

Obtenção de 2
tipos de
revestimentos

Aprovado em
31/03/2018
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra (1937164)

Atendido
O biofilme foi desenvolvido
com exito e deu-se inicio aos
testes de aplicação no frutos.

De
22/05/2017
até
30/06/2017

Meta 2 - 01/07/17 até 31/12/17

Descrição da Meta
Estudar o armazenamento dos tomates
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Estudar o armazenamento pós-colheita dos
tomates sem tratamento: caracterização
física e físico-química.
Obs: Foram realizados os testes físico-
químicos (parâmetros de qualidade) e
sensoriais nos tomates para avaliação da
estabilidade sem revestimento e o índice
de amadurecimento e intenção de compra
do produto pelos consumidores levando
em consideração os parâmetros de cor,
textura e aparência.
Responsável: Maiara Alves da Silva

De
01/07/2017
até
31/08/2017

Degradação
acelerada das
características
nutricionais e
sensoriais dos
tomates .

Aprovado
em
31/03/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Foram realizados os testes
físico-químicos
(parâmetros de qualidade)
e sensoriais nos tomates
para avaliação da
estabilidade sem
revestimento e o índice de
amadurecimento e intenção
de compra do produto
pelos consumidores
levando em consideração
os parâmetros de cor,
textura e aparência.

De
01/07/2017
até
31/08/2017

2

Estudar o armazenamento pós-colheita dos
tomates com tratamento com revestimento
de 4% de fécula de mandioca:
caracterização física e físico-química.
Obs: Foram realizados os testes físico-
químicos (parâmetros de qualidade) e
sensoriais nos tomates com revestimento a
4% para avaliação da estabilidade e o
índice de amadurecimento e intenção de
compra do produto pelos consumidores
levando em consideração os parâmetros de
cor, textura e aparência. Verificou-se que
os frutos com revestimento a 4%
permaneceram-se estáveis por um período
de dias maior que os tomates sem
revestimento e manteve os parâmetros de
qualidade com menos alterações.
Responsável: Fernanda Sabrina Lima
Chaves

De
01/09/2017
até
31/10/2017

Retardamento
da
degradação
pós-colheita e
manutenção
das
características
sensoriais e
nutritivas.

Aprovado
em
31/03/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Foram realizados os testes
físico-químicos
(parâmetros de qualidade)
e sensoriais nos tomates
com revestimento a 4%
para avaliação da
estabilidade e o índice de
amadurecimento e intenção
de compra do produto
pelos consumidores
levando em consideração
os parâmetros de cor,
textura e aparência.
Verificou-se que os frutos
com revestimento a 4%
permaneceram-se estáveis
por um período de dias
maior que os tomates sem
revestimento e manteve os
parâmetros de qualidade
com menos alterações.

De
01/09/2017
até
31/10/2017

3

Estudar o armazenamento pós-colheita dos
tomates com tratamento com revestimento
de 8% de fécula de mandioca:
caracterização física e físico-química.
Obs: Foi estudado o retardamento da
degradação pós-colheita e avaliada a
manutenção das características sensoriais
e nutritivas dos frutos com êxito.
Responsável: Maiara Alves da Silva

De
01/11/2017
até
31/12/2017

Retardamento
da
degradação
pós-colheita e
manutenção
das
características
sensoriais e
nutritivas.

Aprovado
em
31/03/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Foi estudado o
retardamento da
degradação pós-colheita e
avaliada a manutenção das
características sensoriais e
nutritivas dos frutos com
êxito.

De
01/11/2017
até
31/12/2017
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Meta 3 - 01/01/18 até 28/02/18

Descrição da Meta
Elaboração de relatório
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Elaboração e apresentação de
relatório da pesquisa.
Obs: Foi elaborado o relatório e
o artigo cientifico que foi
enviado para uma revista
conceito CAPES B2.
Responsável: Fernanda Sabrina
Lima Chaves

De
01/01/2018
até
28/02/2018

Produção de
um relatório e
artigo
cientifico.

Aprovado em
31/03/2018
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Foi elaborado o relatório e o
artigo cientifico que foi
enviado para uma revista
conceito CAPES B2.

De
01/01/2018
até
28/02/2018

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a
Pesquisadores 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

339030 - Material de Consumo 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

339039 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Memória de Cálculo

Nenhum item cadastrado.

Plano de Desembolso

Nenhum desembolso cadastrado.

Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 9 1.00 9.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 42 1.00 42.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 3.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 5.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN sob sua Coordenação 5 3.00 15.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 69 1.00 69.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 3 2.00 6.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 4.00 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 1 6.00 6.00

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 36 3.00 108.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 9 7.00 63.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 22 5.00 110.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 21 3.00 63.00

Pontuação Total: 639.50

549

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox



-

-

-

-

Critério Quantidade Pontuação Resultado

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 16 3.50 56.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 39 2.00 78.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 9 0.50 4.50

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 1 10.00 10.00

3.02 - Mestre 0 7.00 0.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 639.50

Fotos

Foto 1

Foto 1 - Experimento montado

Foto 2

Foto 2 - Armazenamento dos tomates com revestimento

Foto 3
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Foto 3 - Tomates durante armazenamento

Foto 4

Foto 4 - Penúltimo período de armazenamento

Foto 5

Foto 5 - Último período de armazenamento

Este projeto não possui pendências.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

O biofilme a base fécula de mandioca com extrato de cravo-da-índia é satisfatório na preservação das características físico-químicas e inibição de
fungos na pós-colheita de tomates, mas não na redução de perda de massa fresca. O revestimento com 4% de fécula de mandioca e extrato de cravo-
da-índia é o tratamento que mais preserva as características físico-químicas dos tomates, apresentando menor variação entre os parâmetros no início e
final do armazenamento. Demais resultados vide artigo cientifico em anexo na ultima etapa de execução do projeto.

551



-

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

A utilização de biofilmes a base de fécula de mandioca com a adição de extrato de cravo-da-índia é uma alternativa a ser utilizada pelos produtores e
comerciantes de tomate para prolongar a vida pós-colheita desse vegetal que é tão consumido no Brasil e devido a sua curta vida pós-colheita
apresenta grande taxa de desperdício. e Foi elaborado artigo cientifico que foi traduzido e enviado para um periódico com conceito B2 CAPES.

Observação O projeto foi concluído com sucesso.

Avaliação Avaliado em 03/04/2018 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
O projeto foi aprovado por cumprir com todos os requisitos e atingir os objetivos propostos.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

35,00 24/07/2017 14:30
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Projeto de Pesquisa/Inovação Contínuo
Concluído

Dados Gerais

Título do
Projeto

ABELHAS VISITANTES FLORAIS ASSOCIADAS AO MUFUMBO (Cobretum leprosum Mart.) NO MUNICÍPIO
DE ALEXANDRIA, RN, BRASIL

Período do
Edital Execução

Campus do
Projeto PF Supervisor do

Projeto

Dados do Projeto

Início da
Execução 01/08/2016

Término da
Execução 30/11/2016

Área do
Conhecimento AGRONOMIA (CIÊNCIAS AGRÁRIAS)

Grupo de
Pesquisa NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM AGROECOLOGIA E ABELHAS NA CAATINGA - NEPAC

Pré-seleção Sim

Data da Pré-
seleção 06/10/2016

Justificativa
da Pré-seleção

Seleção Sim

Data da
Seleção 06/10/2016

Pontuação da
Avaliação 8,92

Pontuação do
Currículo 0.00

Pontuação
Total 8.92

Data da
Divulgação 06/10/2016

Discriminação do Projeto

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo observar e identificar as espécies de abelhas visitantes florais do mufumbo (Combretum leprosum Mart.)
e seus comportamentos de forrageamento. O estudo será realizado durante o mês de maio de 2016, no município de Alexandria, Rio Grande do
Norte. Os dados serão coletados no decorrer de oito dias não consecutivos entre os horários das 7h10 às 17h20, nos dez primeiros minutos de
cada hora, observando a frequência e os recursos coletados. Espera-se identificar quais as abelhas visitantes florais do mufumbo, seus
comportamentos de forrageio e os horários de atividade de coleta de recuros com finalidade de observar e estudar se essa planta se trata de uma
importante espécie fornecedora de recursos alimentares para abelhas no semiárido brasileiro. Os resultados obtidos com este projeto contribuirão
para um melhor conhecimento da fauna de abelhas viisitantes florais do mufumbo na região do Alto Oeste Potiguar.

Introdução

A caatinga é a vegetação comum do semiárido brasileiro. Esse bioma se estende por todos os estados da região nordeste do Brasil e norte de
Minas Gerais e é constituído por uma grande diversidade de formações vegetais de grande, médio e pequeno portes que, por sua vez, oferecem
alta variedade de recursos para os polinizadores, como néctar e pólen, tornando-se uma vegetação bastante atrativa para essas espécies animais
(Loiola; Roque; Oliveira, 2012). 
Dentre os polinizadores bióticos das plantas, as abelhas são consideradas os principais (Rickeetts et al., 2008), devido, principalmente, a grande
diversidade morfológica das espécies desses indivíduos, seus hábitos de vida e pela necessidade de visitar um grande número de flores
diariamente, para atender suas necessidades individuais e da colônia (Michener, 2000). Dessa forma, é através deste serviço que as abelhas se
consolidam como agentes primordiais na polinização cruzada em ecossistemas agrícolas e naturais, uma vez que contribuem para a perpetuação
de espécies vegetais, auxiliando na formação de frutos e sementes, base da alimentação humana (Favato e Adrian, 2009). 
O mufumbo (Combretum leprosum) é uma planta característica da caatinga, ocorrendo especificamente no extrato arbustivo e com área de
distribuição na Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte, principalmente. Os principais aspectos dessa espécie se referem a presença de flores de
coloração amarelada e ramificações, além de inflorescências de formato oblongo e ovaladas, meio agudas na base. A planta oferta principalmente
néctar para as abelhas e sua floração é observada frequentemente no período chuvoso (Paulino, 2011). 
Das aplicações da C. leprosum, a indústria farmacêutica utiliza das folhas e entrecascas do caule para extrair compostos orgânicos e
farmacológicos com propriedades anti-hemorrágicos e calmantes. As raízes podem ser transformadas em xaropes e outros medicamentos
essenciais no tratamento de tosses e outros problemas respiratórios e suas sementes em forma de chás são potenciais anti-hemorrágicos e agem
contra retenção da placenta (Paulino et al., 2013). Ademais, o mufumbo possui adaptações comuns de espécies de plantas que habitam as
savanas, que se referem ao fato de sua germinação ser do tipo criptocotiledonar e realizar o processo de dormência, possuindo maior resistência a
catástrofes ambientais, a exemplo das queimadas; constituindo um importante recurso de preservação da caatinga (Souza, 2013).

Justificativa Mesmo com a vasta ocorrência na caatinga e sua importância econômica e ambiental para a região semiárida brasileira, o conhecimento a
respeito do mufumbo e as abelhas visitantes florais associadas, a frequência de suas visitas, padrão de forrageamento e os recursos coletados
pelas mesmas é ainda é muito limitado, fazendo necessário estudos para observar e entender quais as principais espécies de abelhas visitantes

Ayla
Bizerra

553

Evando
Textbox

Evando
Textbox


R7-CA: Relatório de atividades



florais dessa planta visando observar se essa espécie vegetal se trata de uma importante fonte de recursos alimentares para as abelhas do
município de Alexandria na região do Alto Oeste Potiguar.

Fundamentação
Teórica

As flores e os visitantes florais 
Os vegetais que possuem flores surgiram no planeta Terra há mais de 120 milhões de anos. Essas plantas, desde o início, oferecem uma grande
variedade de recursos alimentares aos visitantes florais, os quais são, em sua maioria, insetos. Ao coletar recursos como néctar e pólen estes
visitantes acabam realizando o serviço de polinização das plantas (Maia-Silva et al., 2012). 
Com relação ao processo de polinização, é importante frisar sobre as especificidades na interação existente entre visitante-flor, principalmente no
tocante à composição estrutural das flores. Para atrair os visitantes, as espécies vegetais devem contar com mecanismos que determinarão a
disponibilidade de recursos nutritivos e, consequentemente, a polinização será efetuada pelos dispersores. Tratando-se da aparência das pétalas,
que além de incumbidas da proteção da planta, ainda lida com a necessidade de manter a atratividade, sendo que as cores desempenham uma
importante função (Rech et al., 2014). 
Dentre os visitantes florais, as abelhas são merecedoras de destaque por desempenhar funções que permitem a reprodução de espécies vegetais,
auxiliando na produção de frutos e sementes, úteis à alimentação humana. Ademais, é importante destacar que é através das flores que as abelhas
obtém seu alimento, garantindo sua sobrevivência. Dessa forma, foi a partir dessa interação abelha-planta que propiciou ao longo do tempo o
surgimento de características adaptativas e reciprocidade entre esses dois organismos (Maia-Silva et al., 2012; Rech et al., 2014). 
  
Mufumbo (Combretum leprosum Mart.) 
O mufumbo (Combretum leprosum) é uma planta pertencente à família Combretaceae e comum na caatinga nordestina. Sua área de ocorrência
estende-se pelo Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás,
Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais (Paulino, 2013), fazendo parte das plantas que compõe o extrato arbustivo, com floração ocorrendo
especificamente em períodos chuvosos, cessando seu florescimento nos períodos de estiagem (Pereira et al., 2004). 
A espécie C. leprosum é um arbusto escandente, cobertos com indumento lepidoto esbranquiçado ou amarelado. Folhas elíptica a largamente
elíptica, ápice agudo, acuminado ou arredondado, base arredondada. Inflorescências em panículas de racemos congestas, terminais e axilares;
botão floral turbinado. Flores subsésseis, com coloração esbranquiçada a amarelada e frutos betulóides, largamente elíptico, com semente
acompanhando o formato do fruto (Soares Neto; Cordeiro; Loiola, 2014). 
O mufumbo apresenta inflorescências abundantes, compostas por flores de pequenas e muito perfumadas, dispostas em panículas terminais. Na
base da flor existe um pequeno tubo, onde é produzido e armazenado o néctar, que se apresenta como principal recurso ofertado pela espécie
(Pereira et al., 2004; Maia-Silva et al., 2012). Já foram observados cerca de 20 espécies diferentes de animais visitantes florais dessa espécie,
sendo que os polinizadores mais frequentes da C. leprosum são as abelhas do gênero Apis, além de borboletas e mariposas (Paulino, 2011).

Objetivo Geral Identificar as abelhas visitantes das inflorescências do mufumbo no município de Alexandria, região do Alto Oeste Potiguar, estado do Rio
Grande do Norte.

Metodologia da
Execução do

Projeto

Localização da área de estudo 
O experimento será conduzido na zona rural do município de Alexandria, no estado do Rio Grande do Norte, durante o mês de maio de 2016.  
Caracterização da área de estudo 
O município de Alexandria está localizado na região do Alto Oeste Potiguar do estado do Rio Grande do Norte, na Mesorregião do Oeste
Potiguar e Microrregião de Pau dos Ferros, distando 369 Km da capital Natal e apresentando latitude de 6° 24’ 45” S, longitude 38º 00’ 57” W e
altitude 319 metros (Idema, 2008). 
A região possui clima quente e semiárido, com temperatura média de 28°C, precipitação pluviométrica normal de 767,1 e umidade de 66%. A
vegetação da área local é a caatinga hiperxerófila, vegetação comum nas regiões mais secas do Nordeste. O solo predominante da região é o
podzólico vermelho amarelo equivalente eutrófico, caracterizado por apresentar fertilidade de média a alta, textura média cascalhenta, raso e com
relevo suave ondulado (Idema, 2008).
Coleta dos dados 
Serão realizadas observações nos horários de 7h10 às 17h20, no 10 primeiros minutos de cada hora e no decorrer de oito dias de coletas,
totalizando 88 observações e coletas de materiais (abelhas). As observações serão efetuadas em uma planta adulta de C. leprosum, em pleno
estágio de florescimento. Será observada a frequência de visitação por abelhas nas inflorescências da C. leprosum e contabilizado o número total
de indivíduos visitantes em cada um dos horários (das 7h10 às 17h20). Ademais,será avaliado os recursos coletados pelas abelhas visitantes. As
coletoras de néctar serão identificadas pelo comportamento de introdução da probóscide na flor; enquanto que as coletoras de pólen serão
apontadas pelo comportamento de jogar o pólen sobre o corpo e transferência deste para as corbículas ao alçar voo. Após as observações, as
abelhas serão capturadas com auxílio de rede entomológica, colocadas em recipientes plásticos identificados e, logo em seguida, serão
encaminhadas para laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) para serem montadas em alfinetes entomológicos, colocadas
em estufa a 40°C e devidamente etiquetadas. A identificação taxonômica de todo o material (abelhas) será realizada por taxonomistas do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 
 
Análise dos dados
Os dados do número de abelhas visitando as flores do mufumbo em cada um dos horários ao longo do dia serão submetidos à análise de
variância (ANOVA), para obtenção das médias e desvios-padrão; e comparados a posteriori por meio do teste de Tukey (ao nível de 5% de
probabilidade) (ZAR, 1996). Para todas as análises será utilizada o programa computacional ASSISTAT, versão 7.7.

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

Durante o periodo de execução o projeto será acompanhado e avaliado por meio de: - Relatórios bimestrais e final; - Apresentação de resumos
e/ou trabalhos completos, sob a forma de pôsteres e/ou oral, no evento anual de Pesquisa e Inovação do IFRN - CONGIC (Congresso de
Iniciação científica do IFRN); - Apresentação dos resultados parciais ou finais na forma de resumos em congressos e/ou artigos em periódicos.
 
 

Resultados
esperados

Espera-se identificar quais as abelhas visitantes florais do mufumbo, seus comportamentos de forrageio e horários de atividade de coleta visando
observar se esta planta é uma importante espécie vegetal fornecedora de recursos alimentares para abelhas no semiárido brasileiro. Os resultados
obtidos com este projeto contribuirão para um melhor conhecimento da fauna de abelhas visitantes florais do mufumbo na região do Alto Oeste
Potiguar. 
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Meta 1 - 01/08/16 até 30/11/16

Descrição da Meta
Levantamento Bibliográfico
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Realização de levantamento
bibliográfico que servirá
como base para aprimorar a
discussão dos resultados e
escrita de trabalhos durante
todo a vigência do projeto.
Obs: Meta atendida. O
arquivo com o levantamento
bibliográfico realizado pelos
alunos encontra-se em
anexo.
Responsável: Gabriel Lucas
Martins Sousa

De
01/08/2016
até
30/11/2016

Fundamentação teórica avançada que
será utilizada para aprofundar o
conhecimento específico do assunto,
servindo também para que a discussão
dos dados coletados ao longo do
experimento de campo seja a mais
robusta e imparcial possível.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Meta atendida.
O arquivo com
o levantamento
bibliográfico
realizado pelos
alunos
encontra-se em
anexo.

De
01/08/2016
até
30/11/2016

Meta 2 - 01/08/16 até 30/09/16

Descrição da Meta
Coleta de dados a campo
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

COLETA DE DADOS A CAMPO - Os dados serão
coletados no município de Alexandria, no estado do
Rio Grande do Norte, durante o mês de maio de
2016. Para isso serão realizadas observações nos
horários de 7h10 às 17h20, nos 10 primeiros
minutos de cada hora e no decorrer de oito dias de
coletas, totalizando 88 observações e coletas de
materiais (abelhas). As observações serão efetuadas
em uma planta adulta de C. leprosum, em pleno
estágio de florescimento. Será observada a
frequência de visitação por abelhas nas
inflorescências da C. leprosum e contabilizado o
número total de indivíduos visitantes em cada um
dos horários (das 7h10 às 17h20). Ademais, será
avaliado os recursos coletados pelas abelhas
visitantes. As coletoras de néctar serão identificadas
pelo comportamento de introdução da probóscide na
flor; enquanto que as coletoras de pólen serão
apontadas pelo comportamento de jogar o pólen
sobre o corpo e transferência deste para as
corbículas ao alçar voo.
Obs: Em anexo foto da planta adulta do mofumbo
(Combretum leprosum.), nosso objeto de estudo, em
pleno florescimento na cidade de Alexandria, Rio
Grande do Norte.
Responsável: Clara Morghana Pereira Silva

De
01/08/2016
até
31/08/2016

Espera-se: 1)
Identificar quais
as abelhas
visitantes florais
do mufumbo na
região de
Alexandria, RN;
2) Observar e
contabilizar a
frequência de
visitação das
abelhas no
período das
coletas; 3)
Avaliar quais
recursos florais
(néctar ou pólen)
as abelhas
visitantes florais
estão coletando
da planta objeto
de estudo.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Em anexo foto
da planta
adulta do
mofumbo
(Combretum
leprosum.),
nosso objeto
de estudo, em
pleno
florescimento
na cidade de
Alexandria,
Rio Grande do
Norte.

De
01/08/2016
até
31/08/2016
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

2

PREPARAÇÃO DO MATERIAL COLETADO -
Todos os espécimes coletados serão sacrificados em
câmara mortífera sob vapor de acetato de etila,
montadas em alfinetes entomológicos, colocados em
estufa a 40°C por 24 horas, devidamente etiquetados
e enviados para a identificação taxonômica.
Obs: Em anexo foto da abelha Apis mellifera
visitando as inflorescências do mufumbo. Como só
foram observadas abelhas dessa espécie não foi
preciso preparar o material coletado e enviar para
um taxonomista
Responsável: Gabriel Lucas Martins Sousa

De
01/09/2016
até
30/09/2016

Espera-se
identificar as
espécies de
abelhas
visitantes florais
do mufumbo.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Em anexo foto
da abelha Apis
mellifera
visitando as
inflorescências
do mufumbo.
Como só
foram
observadas
abelhas dessa
espécie não foi
preciso
preparar o
material
coletado e
enviar para um
taxonomista

De
01/09/2016
até
30/09/2016

Meta 3 - 01/10/16 até 31/10/16

Descrição da Meta
Tabulação e análise dos dados
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Os dados serão tabulados em tabelas do Excel e
posteriormente analisados. Os dados do número de
abelhas visitando as flores do mufumbo em cada um dos
horários ao longo do dia serão submetidos à análise de
variância (ANOVA), para obtenção das médias e desvios-
padrão; e comparados a posteriori por meio do teste de
Tukey (ao nível de 5% de probabilidade) (ZAR, 1996).
Para todas as análises será utilizada o programa
computacional ASSISTAT, versão 7.7.
Obs: Dados tabulados em anexo
Responsável: Clara Morghana Pereira Silva

De
01/10/2016
até
31/10/2016

Espera-se que
os dados
obtidos
referentes as
coletas do
período
sejam
significativos

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Dados
tabulados
em anexo

De
01/10/2016
até
31/10/2016

Meta 4 - 01/10/16 até 30/11/16

Descrição da Meta
Elaboração de relatórios, trabalhos completos e artigos.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Durante o periodo de execução o
projeto serão elaborados: Relatórios
bimestrais e final; - Resumos e/ou
trabalhos completos, sob a forma de
pôsteres e/ou oral, no evento anual
de Pesquisa e Inovação do IFRN -
CONGIC (Congresso de Iniciação
científica do IFRN); - Apresentação
dos resultados parciais ou finais na
forma de resumos em congressos
e/ou artigos em periódicos.
Obs: Os resultados foram
divulgados através de um TCCs
defendidos por discentes do IFRN -
Campus Pau dos Ferros. Em anexo
segue o TCC.
Responsável: Gabriel Lucas
Martins Sousa

De
01/10/2016
até
30/11/2016

Espera-se que os bolsistas
volutários escrevam o relatório final
e trabalhos na forma de resumos
e/ou artigos científicos para
apresentar no seminário anual sua
produção científica/tecnológica, sob
a forma de pôsteres, apresentação
oral, resumos e/ou artigos
completos, como também
apresentar em congressos nacionais
e/ou internacionais na área da
pesquisa.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Os
resultados
foram
divulgados
através de
um TCCs
defendidos
por
discentes do
IFRN -
Campus Pau
dos Ferros.
Em anexo
segue o
TCC.

De
01/10/2016
até
30/11/2016

Meta 5 - 01/11/16 até 30/11/16

Descrição da Meta
Elaboração de relatório final
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Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1
Relatório final
Responsável: Michelle
de Oliveira Guimaraes
Brasil

De 01/11/2016
até 30/11/2016

Espera-se que seja
elaborado um relatório ao
final do projeto

Aprovado em 29/12/2017
Avaliador: Ayla Marcia
Cordeiro Bizerra
(1937164)

Atendido
De
01/11/2016
até
30/11/2016

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

339020 - Auxílio Financeiro a
Pesquisadores 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

339030 - Material de Consumo 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

339039 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Memória de Cálculo

Nenhum item cadastrado.

Plano de Desembolso

Nenhum desembolso cadastrado.

Anexos

# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo Digitalizado

1 Clara Morghana Pereira
Silva

Anexo 03
Termo de compromisso do estudante

Termo de compromisso Clara
Silva (1).pdf

2 Gabriel Lucas Martins
Sousa

Anexo 03
Termo de compromisso do estudante

Termo de compromisso Gabriel
Sousa.pdf

3 Michelle de Oliveira
Guimaraes Brasil

Anexo 04
Termo de compromisso de pesquisador Coordenador Docente

Temo de compromisso
Michelle.O.G.Brasil.pdf

4 Michelle de Oliveira
Guimaraes Brasil

Anexo 02
Declaração de concordância de parceria com instituições externas. Se não existe, anexar
documento que NÃO EXISTE PARCERIA.

Declaração - parceria
(MUFUMBO).pdf

5 Michelle de Oliveira
Guimaraes Brasil

Anexo 01
Anuência da Diretoria Acadêmica ou chefia imediata sobre a carga horária do coordenador do
projeto

Anuênciamufumbo.pdf

Fotos

Foto 1

558

https://suap.ifrn.edu.br/pesquisa/visualizar_arquivo/30527/
https://suap.ifrn.edu.br/pesquisa/visualizar_arquivo/30529/
https://suap.ifrn.edu.br/pesquisa/visualizar_arquivo/30524/
https://suap.ifrn.edu.br/pesquisa/visualizar_arquivo/30526/
https://suap.ifrn.edu.br/pesquisa/visualizar_arquivo/43894/
Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox



-

-

Planta adulta do mofumbo (Combretum leprosum.) em pleno florescimento na cidade de Alexandria, Rio Grande do Norte.

Foto 2

Planta adulta do mofumbo (Combretum leprosum.) em pleno florescimento na cidade de Alexandria, Rio Grande do Norte, evidenciando as
inflorescências.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

As abelhas visitantes florais do mofumbo durante todo o período experimental foram exclusivamente as da espécie Apis mellifera, que visitaram as
flores durante todos os horários observados, totalizando 1.257 indivíduos forrageando nas inflorescências. A análise estatística das frequências
médias das visitas de Apis mellifera nas flores do mofumbo evidenciou diferença significativa (p<0,05) entre os horários de observação ao longo do
dia (Tabela 1). Tabela 1 – Número médio de Apis mellifera (± desvio padrão) visitando as inflorescências do mofumbo e recursos coletados durante
todos os horários analisados, durante o mês de maio de 2016, no município de Alexandria – RN. Horários N° /abelhas Apis mellifera Néctar Pólen
7:10 – 7:20 147 18,37±2,92 a + + 8:10 – 8:20 130 16,25±2,12 ab + + 9:10 – 9:20 131 16,37±2,82 ab + + 10:10 – 10:20 131 16,37±1,99 ab + + 11:10
– 11:20 112 14±1,85 bcd + + 12:10 – 12:20 124 15,5±2,07 abc + + 13:10 – 13:20 108 13,5±2 bcd + + 14:10 – 14:20 121 15,12±2,53 abc + + 15:10 –
15:20 100 12,5±1,19 cd + + 16:10 – 16:20 90 11,25±1,66 de + + 17:10 – 17:20 63 7,87±1,55 e + + Total 1.257 *Médias seguidas por letras diferentes
na coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2016) +
Sim -Não A frequência de visitação exclusiva da abelha Apis mellifera durante todo o processo de experimentação, corrobora parcialmente com as
observações feitas por Quirino e Machado (2001) em um estudo sobre a biologia da polinização de três espécies pertencentes a família
Combretaceae, ao qual a frequência de visitas da Apis no mofumbo foi de 50%, sendo considerada um visitante constante em todo o procedimento
experimental. Outros autores também relatam que a abelha A. melífera é um visitante frequente e polinizador de algumas espécies vegetais, como em
cultivos de laranja (Citrus sinensis L.) (TOLEDO et al., 2013), algodão (Gossypium hirsutum L.) (MALERBO-SOUZA e HALAK, 2011), soja
(Glycine max L.) (CHIARI et al., 2008), girassol (Helianthus annuus L.), canola (Brassica napus L.), caju (Anacardium occidentale L.) (SILVA et al.,
2014), urucum (Bixa ollerana L.) (BONFIM et al., 2015), erva doce (Foeniculum vulgare) (GAMA et al., 2013), cipó-uva (Serjania lethalis) (ALVES
et al., 2014), dentre outras culturas vegetais. C. leprosum disponibilizou recursos florais durante todos os horários observados entre 7h10min e
17h20min, com a presença de abelhas Apis mellifera visitando as inflorescências durante todo o dia. As abelhas coletaram néctar e pólen durante
todo o período de observação e o maior número médio de visitas ocorreu no período da manhã das 7h10min a 10h20min, detectando que as
inflorescências do mofumbo são bastante atrativas às abelhas durante esse período. Observou-se também que as visitas das abelhas Apis mellifera
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diminuíram nos períodos mais quentes do dia e foram decrescendo ao longo do dia, o que possivelmente teria sido provocado pelo esgotamento de
recursos fornecidos pela C. leprosum. Uma vez que a produção de néctar nessa espécie vegetal diminui durante o dia, cessando parcialmente no
período da tarde, mas sua concentração se torna ainda significativa no final do dia. Em relação ao pólen, essa planta possui quatro estágios de antese,
ocorrendo ao decorrer deles, a distinção do estigma e a maturação da antera. Esse processo pode ser influenciado pela temperatura do ambiente e pela
umidade, já que a planta floresce normalmente no período chuvoso, o que poderia culminar em variações na oferta desse recurso (QUIRINO;
MACHADO, 2001). Ademais, o fato de haver apenas a abelha A. mellifera como visitante floral da C. leprosum pode ser justificado por
características estruturais das flores dessa espécie vegetal que se referem ao fato de terem corolas abertas e relativamente curtas, coloração
esbranquiçada, quantidade considerável de flores por inflorescências e ainda por cima, a emissão de odor adocicado (QUIRINO; MACHADO, 2001).
A Apis possui comportamento oportunista e muitas vezes interações agressivas com outros visitantes, impedindo que aproveitem também dos
recursos ofertados pela planta (NEVES, 2008; QUIRINO; MACHADO, 2001). O oportunismo da Apis mellifera tem relação direta com sua
necessidade energética, ou seja, procuram plantas que possam disponibilizar mais recursos tróficos (NEVES, 2008). De acordo com Sezerino e Orth
(2015) em um estudo de caso com a espécie Pyrus communis L. a Apis demonstrou menos atividade nessa espécie devido a competição de sua
floração com outras espécies em seu entorno. Outro fator associado na unanimidade de prevalência da A. mellifera seria a capacidade de ampla
distribuição geográfica dessa espécie de abelha (IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2012), como também, por ser uma espécie exótica introduzida no
Brasil, possuindo hábitos generalistas e, consequentemente adaptáveis as condições climáticas no semiárido. A partir disso, a Apis pode interferir no
forrageamento da flora nativa pertencente a caatinga (NEVES, 2008; ROUBIK, 1981; ROUBIK et al., 1986), tornando-se, portanto, espécie
dominante em diversas áreas, sejam elas agricultáveis ou fragmentos naturais de florestas. CONCLUSÕES A espécie A. mellifera foi o único
visitante floral observado nas inflorescências do mofumbo, apresentando comportamento de polinizador mais frequente nessa espécie. As flores da C.
leprosum ofertaram os recursos néctar e pólen durante todos os horários de observação, apresentando-se como importante fonte de recursos
alimentares para as abelhas no semiárido brasileiro. De acordo com as observações feitas durante o procedimento, foi constatado também que os
horários de 7h10min às 10h20min demonstraram maior frequência de visitação da Apis mellifera na espécie

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

Os resultados foram divulgados para a sociedade na forma de um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). Será, também, enviado para uma revista
científica, para que seja publicado na forma de artigo científico.

Observação

Avaliação Avaliado em 29/12/2017 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
Projeto aprovado por atender todos os requisitos

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

53,50 06/10/2016 17:56
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

AS FLORES E OS VISITANTES FLORAIS  

 

Os vegetais que possuem flores surgiram no planeta Terra há mais de 120 milhões de 

anos. Essas plantas, desde o início, oferecem uma grande variedade de recursos alimentares aos 

visitantes florais, os quais são, em sua maioria, insetos. Ao coletar recursos como néctar e pólen 

estes visitantes acabam realizando o serviço de polinização das plantas (MAIA-SILVA et al., 

2012).              

Os visitantes florais são espécies de seres vivos, mais comumente os insetos, que 

buscam nas flores, recursos ao qual utilizam para suprir necessidades energéticas e proteicas, 

seja de forma solitária ou coletiva. Essa classe de indivíduos pode fazer visitas frequentes ou 

esporádicas, apresentar comportamentos florais específicos como oportunismo e pilhagem, 

além disso podem ser generalistas ou especialistas. No entanto, para serem considerados 

polinizadores é necessário realizar a transferência do pólen da antera até o estigma de uma 

determinada flor (ALVES-DOS-SANTOS et al., 2016).       

Com relação ao processo de polinização, é importante frisar sobre as especificidades na 

interação existente entre visitante-flor, principalmente no tocante à composição estrutural das 

flores. Para atrair os visitantes, as espécies vegetais devem contar com mecanismos que 

determinarão a disponibilidade de recursos nutritivos e, consequentemente, a polinização será 

efetuada pelos dispersores. A aparência das pétalas, além de incumbidas da proteção da planta, 

também colaboram em manter a atratividade aos visitantes e suas cores desempenham uma 

importante função nesse processo (RECH et al., 2014).       

Dentre os visitantes florais, as abelhas são merecedoras de destaque por desempenhar 

funções que permitem a reprodução de espécies vegetais, auxiliando na produção de frutos e 

sementes, úteis à alimentação humana. Ademais, é importante destacar que é através das flores 

que as abelhas obtém seu alimento, garantindo sua sobrevivência. Dessa forma, foi a partir 

dessa interação abelha-planta que propiciou ao longo do tempo o surgimento de características 

adaptativas e reciprocidade entre esses dois organismos (MAIA-SILVA et al., 2012; RECH et 

al., 2014).  

         

O BIOMA CAATINGA E AS ABELHAS 

 

O bioma caatinga possui três características básicas em relação aos seus aspectos 

vegetativos, que se referem a vegetação com capacidades adaptativas a deficiências hídricas 
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constantes na região; que cobrem áreas extensas e contínuas do Nordeste brasileiro algumas 

vezes integradas com áreas de clima mais úmido, além de possuir espécies botânicas nativas, 

com ocorrência em toda sua área de extensão (GARIGLIO et al., 2010). Comum no semiárido 

brasileiro, a caatinga ainda é constituída por plantas de grande, médio e pequeno porte, 

demonstrando potencial econômico para a região (IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2012). 

 A vegetação da caatinga é muito rica em recursos como néctar e pólen, isso devido a 

características vegetativas e climáticas especificas. A grande diversidade botânica propicia uma 

maior mobilização de floradas durante o ano. Isso significa dizer que, há sempre espécies 

florescendo e independentemente da estação, ou seja, o fluxo de recursos florais se estende 

também pelo ano todo (GARIGLIO et al., 2010).         

 Essa característica se deve ao fato de que, após as primeiras chuvas, ainda está ocorrendo 

a fase de desenvolvimento vegetativo das plantas, para logo em seguida haver a produção de 

flores. Então, após o final da estação chuvosa, a oferta de recursos florísticos ainda é 

significativa, propiciando por consequência a atividade das abelhas com intensidade e 

efetividade (ZANELLA; MARTINS, 2001).        

 Devido a sua abundância em extratos, espécies de plantas nativas e suas características 

vegetativas e climáticas foram catalogadas só na caatinga 187 espécies de abelhas, a maioria 

delas considerada como espécies raras. A apifauna na caatinga se caracteriza pelas abelhas 

sociais, como as nativas sem ferrão, que são as mais abundantes, com destaque para jandaíra, a 

jati, a amarela, a moça-branca, a irapuá, a mandaçaia, a remela, a canudo e a limão, além da 

abelha social com ferrão Apis mellifera. Espécies de abelhas de hábitos solitários também são 

encontradas nesse bioma de forma abundante (IMPERATRIZ-FONSECA et al., 2012), como 

as abelhas do gênero Centris, que possuem comportamento solitário e são efetivos 

polinizadores de cerca de 50% de todas as angiospermas de ambiente secos, como a caatinga 

(DÓREA; 2007).                   

 Dentre os diversos visitantes florais desse bioma, a abelha Apis mellifera se destaca por 

seu potencial para visitação de flores com diversos atributos florais e sistemas sexuais, o que 

lhe confere características generalistas e oportunistas no comportamento de forrageio. Esse 

hábito alimentar específico, possibilita a adaptação dessas espécies a ambientes com pouca 

disponibilidade de recursos florísticos e variações climáticas, principalmente no caso da 

caatinga, onde isso é comum. Esse comportamento generalista e oportunista da Apis, tem 

contribuído para sua sobrevivência e funcionalidade dentro desse bioma (NEVES, 2008).

 A partir disso, a Apis mellifera ao visitar as flores em busca de recursos, acaba ofertando 

um serviço ecossistêmico regulatório importante, denominado polinização. A polinização é a 

transferência do pólen contido na antera (parte masculina) para o estigma (parte feminina) da 
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flor, culminando na fecundação dos óvulos (WITTER et al., 2014). Na caatinga, a síndrome de 

melitofilia da Apis mellifera, bem como sua efetividade, está relacionada a aspectos que se 

referem tanto as necessidades energéticas dessas abelhas como a atratividade de suas flores e 

atributos (NEVES, 2008).        

Na questão da atratividade, a Apis tem preferência por flores com cores vistosas (ex: 

lilás, amarela, azul). No tocante a caatinga, o padrão da vegetação confere vantagens nesse 

aspecto, já que na maior parte do tempo a vegetação conta com uma coloração pálida, devido 

ao desaparecimento do extrato herbáceo e também pela queda das folhas dos arbustos e árvores, 

o que funcionaria como uma sinalização para esses visitantes (NEVES, 2008).    

As famílias e táxons de plantas também são importantes contribuintes para a 

polinização, principalmente se levarmos em consideração as variações climáticas e a 

inconstâncias de recursos florais na caatinga. A família leguminosae é o conjunto de táxons que 

tem demonstrado frequência maior em visitação de Apis mellifera, inclusive pelo fato de ser 

uma das famílias com ampla distribuição na caatinga e por isso com maior fluxo de recursos 

florais ofertados (NEVES, 2008). Já a família Euphorbiaceae se apresentam como terceira 

família mais representativa da caatinga, em se tratando de visitação de abelhas eussociais, 

apresentando cerca de 17 espécies endêmicas, sendo importantes especialmente nos períodos 

secos (NEVES, 2008; SATIRO; ROQUE, 2007).   

 

MOFUMBO (Combretum leprosum Mart.)  

 

O mofumbo (Combretum leprosum) é uma planta pertencente à família Combretaceae 

muito comum na caatinga nordestina. Sua área de ocorrência estende-se pelo Pará, Amazonas, 

Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato 

Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais (PAULINO, 2013), fazendo parte das 

plantas que compõe o extrato arbustivo, com floração ocorrendo nos meses de Outubro a 

Dezembro, especificamente em períodos chuvosos, cessando seu florescimento nos períodos de 

estiagem (PEREIRA et al., 2004).   

A espécie C. leprosum é um arbusto coberto com indumento lepidoto esbranquiçado ou 

amarelado. Apresenta folhas elípticas e largas, com ápice agudo, possuindo sua base 

arredondada. Apresenta inflorescências abundantes, compostas por flores pequenas e muito 

perfumadas, dispostas em panículas terminais, além de quase não possuírem uma haste, com 

coloração esbranquiçada a amarelada e frutos largamente elíptico, com semente acompanhando 

o formato do fruto (SOARES NETO; CORDEIRO; LOIOLA, 2014).  
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Na base da flor do mofumbo existe também um pequeno tubo, onde é produzido e 

armazenado o néctar, além disso oferta também pólen, liberado pela antera nos dois primeiros 

dias de antese (QUIRINO; MACHADO, 2001; PEREIRA et al., 2004; MAIA-SILVA et al., 

2012). Já foram observados cerca de 20 espécies diferentes de animais visitantes florais dessa 

espécie, sendo que os polinizadores mais frequentes da C. leprosum são as abelhas do gênero 

Apis, além de borboletas e mariposas (PAULINO, 2011).   
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Apis mellifera Néctar Pólen
7:10 – 7:20 147 18,37±2,92 a + +
8:10 – 8:20 130 16,25±2,12 ab + +
9:10 – 9:20 131 16,37±2,82 ab + +

10:10 – 10:20 131 16,37±1,99 ab + +
11:10 – 11:20 112 14±1,85 bcd + +
12:10 – 12:20 124 15,5±2,07 abc + +
13:10 – 13:20 108 13,5±2 bcd + +
14:10 – 14:20 121 15,12±2,53 abc + +
15:10 – 15:20 100 12,5±1,19 cd + +
16:10 – 16:20 90 11,25±1,66 de + +
17:10 – 17:20 63 7,87±1,55 e + +

Total 1.257

*Médias seguidas
por letras
diferentes na
coluna diferem
estatisticamente 
entre si pelo teste
de Tukey ao nível
de 5% de
probabilidade.

Fonte: 
Elaborado pelos
próprios autores
(2016)
+ Sim -Não

Horários Número total de abelhas
Número médio de 

abelhas ± desvio padrão
Recurso floral 

coletado
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Resumo

O presente trabalho objetiva estudar as mulheres na obra Menino de Engenho, de José Lins do Rego através do que a literatura chama de catarse
do ser. Mesmo em um romance do início do século XX, publicada em 1932, em que a mulher pleiteava espaço na sociedade, a narrativa externa
preconceitos, zombarias e críticas que desfavorecem o seu protagonismo. Entretanto, são as “baixezas” femininas em meio a uma sociedade
patriarcalista que revelam um mundo de sonhos e perspectivas, inclusive a Carlos de Melo. Carlinhos, como era chamado, ganha a cena no
enredo, porém só o faz devido aos papéis desempenhados pela mãe, por Tia Maria, pela Velha Sinhazinha, por Prima Lili, por Maria Clara, pela
Professora Judite, pela Velha Totonha, por Zefa Cajá, além das negras. A cada nova linha dos escritos regueanos, vai se construindo um perfil
feminino que traz à tona a mulher moderna com suas procelas e glórias.

Introdução

A narrativa de José Lins do Rego tem proporcionado à literatura possibilidades de leituras e encaminhado ao leitor uma perspectiva teórico-
prática mais crítica. Aqui, ressalta-se as mulheres na obra Menino de Engenho, de José Lins do Rego através do que a literatura chama de catarse
do ser.
Nesse propósito, o que este trabalho pleiteia é fazer com que se estude o feminino, mesmo em uma obra de autoria masculina, idealizada para
homenagear um homem e protagonizada por um menino. Entretanto, sua força de conteúdo se dá por meio das “baixezas/proezas” femininas.
Fica claro, desse modo, que “é a própria obra quem decreta o procedimento a adotar” (MOISÉS, 2008). Visitar a fortuna crítica do autor
supracitado é também deixar a arte literária ganhar horizontes, modificar práticas da realidade e suscitar mentes capazes de refletir sobre
diferentes assuntos, de maneiras investigativas diversas.
Através, ademais, da leitura da obra literária em evidência, discutir-se-á patriarcalismo e gênero na narrativas dos fatos vividos pela mãe do
menino Carlinhos, por Tia Maria, pela Velha Sinhazinha, por Prima Lili, por Maria Clara, pela Professora Judite, pela Velha Totonha, por Zefa
Cajá, além das negras.
Desse contexto, em acréscimo, pode-se chegar à catarse do ser, que se transluz nas ações femininas em Menino de Engenho. Espera-se conseguir
relacionar as leituras proveniente da obra literária com as análises pleiteadas. Contudo, é necessário saber que a revelação de si não costuma ser
tão linear como, em alguns casos, se espera.

Justificativa Com os estudos desenvolvidos no grupo de pesquisa – Linguagem e Práticas Sociais – a respeito da Literatura, tem-se fortalecido a criticidade do
alunado quando leem obras emblemáticas do Modernismo, como é o caso de Menino de Engenho, de José Lins do Rego. A fortuna crítica
presente nessa obra transpõe as páginas escritas e chega com prazer e utilidade nas vidas de adolescentes, ora sedentos por história,
conhecimento e arte.
Sem esquecer Candido (1998) ao prescrever a literatura que possui seu ponto de partida na matéria do real e do vivido, pode-se trabalhar a
memória, a observação e a imaginação, em diferentes graus e sob concepções morais, estéticas e intelectuais, conforme contexto social da obra.
Quando une-se a energia dos jovens pesquisadores ao desejo instigante de produzir conhecimento o resultado é mais produção acadêmica no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Pau dos Ferros. Isso tem acontecido nas pesquisas realizadas na área acima citada.

Ayla Bizerra
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Pessoalmente, os alunos leitores e pesquisadores em literatura têm logrado excelentes resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
melhorado consideravelmente o Índice de Rendimento Escolar e mostrado comportamentos muito mais prudentes e educativos.
Outro aspecto imprescindível em defesa deste projeto, é o quanto a sociedade alto-oestana tem ganhado com jovens cada vez mais cultos,
empenhados na pesquisa e determinados a serem seres humanos mais conscientes dos seus direitos e deveres. Hoje, o IFRN oportuniza a entrada
de José Lins do Rego na vida de alunos e alunas para torná-los menos preconceituosos e enxergarem a mulher com toda a sua grandiosidade do
ser feminino.

Fundamentação
Teórica

Para ratificar este estudo no que tange ao ancoramento teórico, parte-se dos escritos científicos que viabilizam esta pesquisa. Para tal, tem-se
como categorias de análise: patriarcalismo, discussão de gênero e a catarse do ser feminino. Claro que todas estas categorias são convocadas pela
obra Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Tentar-se-á, a partir de agora, fundamentar cada uma das vertentes analíticas deste trabalho por
meio de uma perspectiva autoral já consistente no assunto.
O patriarcalismo é um termo “estabelecido há cinco mil anos, ordenou a divisão entre homens e mulheres, com padrões rígidos de
comportamento, para ambos os sexos”. (SACRAMENTO, 2001, p. 61). Como a mulher dependia daquele que detinha a força de produção,
passou a ser subordinada aos seus caprichos.
Apesar de os mandos do ser masculino persistirem sobre o ser feminino até hoje, “da constituição frágil feminina e do pouco espaço reservado à
atuação da mulher, esta, em situações-limite, apresenta-se desenvolta”. (Id. 2001, p. 62). É o que acontece com as mulheres da obra em análise.
Apesar de ainda viverem em uma sociedade patriarcal, conseguem protagonizar ações que, ao passar do tempo, configuram o ser masculino.
Carlinhos, protagonista da narrativa, é moldado pelos acontecimentos que insurgem desde a morte da mãe pelas mãos do seu próprio pai, aos
cuidados da Tia Maria, aos mandos da Velha Sinhazinha, ao amor por Lili e pela professora Judite e até mesmo pela iniciação sexual por meio
dos carinhos de Zefa Cajá.
Além do patriarcalismo, as ações femininas nos conduzem a tentar entender o processo discriminatório das ideologias de gênero. Ademias, pelo
que esclarece Zolin (2003, p. 162), o nosso intento é “investigar o modo pelo qual o texto está marcado pela diferença de gênero, diferença esta
que não existe fora do contexto ideológico, mas como parte de um processo de construção social e cultural”.
O fato é que se impregnou socialmente o estereótipo de mulher, símbolo da fertilidade, do recato do lar e pronta a servir, como acontece com Tia
Maria. Esta, por vez, é representada na obra, pela docilidade, servidão e prudência da Virgem-Maria. A teoria abaixo pode confirmar a condição
da mulher frente a sociedade do seu tempo:
 
 
[...] não havia lugar para as mulheres com representatividade pública, condenadas que estavam à inferioridade segundo as leis da natureza. Sua
função na sociedade moderna, era a de ser moderadora; sua missão, dentro da nova ordem, a de amar [...] Seguindo a orientação de Comte, a
mulher ideal estaria na figura da Virgem-Mãe, símbolo perfeito da humanidade, capaz de reproduzir sem a interferência externa. (PAIXÃO,
S.1997, p.163).
 
 
O grande problema disso tudo é que nem sempre o que é ideal para a sociedade deve obrigatoriamente ser também o ideal de vida das mulheres.
No Brasil, segundo Mangueira (2012) o estudo de cunho feminino tem o seu destaque ao estudar a mulher na literatura. Nessa perspectiva,
pleiteamos abrir caminhos analíticos para contrastar figuras femininas delineadas na literatura escritural do século XX e, através dessa investida,
propor a discussão da catarse do ser nesse gênero.
Outrossim, para Bühler (2005) quando o estudo do feminino se dá no âmbito literário, cada leitor tem a missão de redescobrir a revelação
primordial que o ser mulher exige, seja da sociedade, seja de si própria. A autora completa: “a nossa tarefa aqui não é apenas fixar as condições
de uma época transpostas à criação literária, mas realizar uma leitura potenciadora das imagens femininas [...]”. (Id., 2005, p. 80). Em Menino de
Engenho, aos poucos, descobrir-se-á a essência feminina nas personagens que lá são apresentadas pela narrativa. Assim sendo, chegaremos à
catarse do ser.
Tanto Platão, quanto Aristóteles já mencionavam o termo, para dizer que a “catarse se constitui como forma privilegiada de iluminação do
esclarecimento da relação dialética e contraditória que perpassa o universo estético e o universo ético”. (NETO, 2011, p. 36). A narrativa
encaminha a percepção da catarse do ser quando deixa implícita e/ou explicita o modo que se vão esclarecendo o ser constitutivo feminino na
obra supracitada.

Objetivo Geral Entender o papel da mulher na obra Menino de Engenho, de José Lins do Rego através do que a literatura chama de catarse do ser.

Metodologia da
Execução do

Projeto

Esta pesquisa é bibliográfica, pois parte da leitura, interpretação e análise de um romance catalogado e estudado desde o seu lançamento em
1932. O texto base de José Lins do Rego nos conduz a outras leituras teóricas com as quais analisaremos o corpus – Menino de Engenho – à luz
do nosso objetivo. Sobre os paradigmas epistemológicos, entendemos que a relação sujeito/objeto deve ser esclarecida, já que o leitor, tendo a
nossa representatividade, determinará os resultados da análise inferida.
Antoine Compagnon (2010, p.137) pensando na relevância do leitor ao entrar em contato com a obra literária, esclarece:
 
 
Os estudos literários dedicam um lugar muito variável ao leitor, mas para que se veja com maior clareza, como acontece com o autor e com o
mundo, não é importuno partir novamente dos dois polos que reúnem as posições antitéticas: de um lado, as abordagens que ignoram tudo do
leitor, e do outro, as que o valorizam, ou até o colocam em primeiro plano na literatura, identificam a literatura à sua leitura.
 
 
A construção do conhecimento por intermédio da pesquisa bibliográfica aqui planejada, apropria-se da segunda opção do teórico supracitado
acerca da eficácia leitora dos sujeitos, já que somos nós leitores que encontramos na literatura o meio propício a um fazer científico. O
conhecimento ganha nortes ainda mais precisos quando partimos de dados suficientemente constatados de uma verdade geral ainda não contida
completamente no objeto examinado, mas que a partir do que já existe, possa se chegar a conclusões mais específicas. Melhor dizendo, falamos
do método dedutivo, no que orienta Eva Maria Lakatos e Maria de Andrade Marconi (2005).
Quanto a técnica da presente pesquisa, pelo que lemos dos escritos de Severino (2007), se constituirá de uma documentação. A análise de um
texto propiciará um outro texto e este por sua vez, um documento de cunho acadêmico-científico. Ademais, Bergez (et. al., 2006, p. 10) ao se
referir ao tratamento analítico do texto literário, completa: “Em todas essas situações, a literatura é objeto de discurso, de avaliação e de
julgamento.”.
A partir da proposta desta investigação que parte da leitura da supracitada obra, proporemos uma rebuscada revisão teórica que servirá de aporte
para as categorias de análise em questão.

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

Pleiteamos estudar o romance Menino de Engenho para entender o patriarcalismo, a discussão de gênero e a catarse do ser feminino. Mais que
isso, ao pesquisar sobre o exposto, ampliaremos conhecimentos sobre a região Nordeste, as questões de gênero no século XX. Assim,
pretendemos contar com 2 (dois) discentes na condição de bolsistas, cada um responsável pelo estudo de um das categorias, mediante a
orientação do coordenador da pesquisa.
Os bolsistas deverão ler o romance e identificar as partes da narrativa que ressaltam a presença da mulher. Logo após, revisarão teorias sugeridas
previamente para fundamentar as categorias de análise elencadas na obra regueana. O Coordenador, além de todas as atribuições de pesquisador,
conduzirá a discussão junto aos bolsistas sobre o romance moderno e suas implicações no que ora se estuda. Cada bolsista cumprirá com o que
está discriminado no cronograma, seguindo os nortes do projeto:
Realizar leituras, fichamentos e discussões do romance e dos textos teóricos da pesquisa;
Discutir, questionar e problematizar aspectos advindos da pesquisa por meio da oralidade e de textos escritos, como ensaios, resumos e resenhas
críticas;
Realizar análises teórico-práticas acerca da leitura do romance Menino de Engenho e produzir relatórios e artigos acadêmicos;
Participar de eventos acadêmicos, nos quais serão publicados trabalhos sobre a pesquisa. 

Resultados
esperados

Espera-se com este trabalho: 
Contribuição da pesquisa para as áreas da linguagem, da literatura e das práticas sociais;
Difusão e fortalecimento da literatura a partir de estudos crítico-reflexivos do texto fictício para o desenvolvimento sociocultural e intelectual dos
pesquisadores e da comunidade escolar;
 Ampliação das discussões de gênero na formação acadêmica através da literatura feminina constatada no romance modernista Menino de
Engenho;
 Construção de trabalhos científicos com as análises do romance supracitado, bem como ampliação das discussões literárias entre os interessados
em conhecer mais a nossa região Nordeste, o fazer literário de José Lins do Rego e o nosso rigor científico ao unir prazer, arte, realidade e
conhecimentos acadêmico-práticos;
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Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:
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Divulgação dos resultados da pesquisa em eventos do IFRN, da rede federal de educação profissional e de outras instituições;
Construção de conhecimentos que nos permitam, num momento posterior, desenvolver ações no âmbito do ensino e/ou da extensão, dentro e fora
do Instituto, as quais evidenciem a importância das práticas leitoras e interpretativas do texto literário. 
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Aguardando submissão de arquivos.

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Antonio Cleonildo da Silva Costa (1128384) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Sim 8 h/s

Ativo

Eridiany Aparecida Gonçalves Freire (20151091090229)
82.12

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/3209160390181922

DISCENTE Sim Não 15 h/s

Meta 1 - 02/09/16 até 25/10/16

Descrição da Meta
Leitura e discussão da obra "Menino de Engenho", de José Lins do Rego.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Leitura e discussão
do romance
"Menino de
Engenho".
Obs: Atividades
realizadas com
êxito.
Responsável:
Antonio Cleonildo
da Silva Costa

De
02/09/2016
até
25/10/2016

Espera-se que a leitura propicie discussão
pertinente ao intento da pesquisa, sobretudo
provoque os pesquisadores para a
investigação.

Aprovado em
06/12/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra (1937164)

Atendido
Atividades
realizadas
com êxito.

De
02/09/2016
até
25/10/2016
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Meta 2 - 01/11/16 até 27/12/16

Descrição da Meta
Leitura e discussão de textos teóricos sobre o patriarcalismo.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Leitura e discussão de textos
teóricos sobre o
patriarcalismo em "Menino
de Engenho".
Obs: Textos discutidos e
fichados com êxito.
Responsável: Eridiany
Aparecida Gonçalves Freire

De
01/11/2016
até
27/12/2016

Entender como se dá as relações
femininas por/entre o ainda
patriarcalismo na sociedade do
século XX.

Aprovado em
06/12/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Textos
discutidos e
fichados
com êxito.

De
01/11/2016
até
27/12/2016

Meta 3 - 03/01/17 até 28/02/17

Descrição da Meta
Leitura e discussão de textos teóricos sobre Gênero.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Ler e discutir de
textos teóricos sobre
Gênero.
Responsável:
Antonio Cleonildo
da Silva Costa

De
03/01/2017
até
28/02/2017

Observar traços do romance
"Menino de Engenho" no que se
refere à discussão de gênero.

Aprovado em
07/04/2018
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra (1937164)

Atendido
De
03/01/2017
até
28/02/2017

Meta 4 - 07/03/17 até 25/04/17

Descrição da Meta
Leitura e discussão de textos teóricos sobre a Catarse do Ser Feminino.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Leitura e discussão de
textos teóricos sobre a
Catarse do Ser Feminino.
Responsável: Antonio
Cleonildo da Silva Costa

De
07/03/2017
até
25/04/2017

Pretende-se entender o que é catarse
e como ela se aplica no universo
feminino de "Menino de Engenho".

Aprovado em
06/12/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra (1937164)

Atendido
De
07/03/2017
até
25/04/2017

Meta 5 - 02/05/17 até 31/07/17

Descrição da Meta
Produção de artigos científicos com os resultados da pesquisa.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Produção, refacção
e apresentação de
trabalhos científicos
acerca da pesquisa.
Responsável:
Antonio Cleonildo
da Silva Costa

De
02/05/2017
até
31/07/2017

Copilação das análises e fichamentos dos textos
para a produção escrita de trabalhos
acadêmicos. Espera-se-á publicação dos
resultados desta pesquisa em periódicos,
eventos e demais oportunidades acadêmicas.

Aprovado em
07/04/2018
Avaliador:
Ayla Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
De
02/05/2017
até
31/07/2017
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

2
Relatório Final
Responsável:
Antonio Cleonildo
da Silva Costa

De
02/06/2017
até
31/07/2017

Relatório final concluído com êxito.

Aprovado em
07/04/2018
Avaliador:
Ayla Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
De
02/06/2017
até
31/07/2017

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

Bolsa para aluno
pesquisador. Bolsa 11 100,00 1.100,00 1.100,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2016 9 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2016 10 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2016 11 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2016 12 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2017 1 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2017 2 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2017 3 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2017 4 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2017 5 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2017 6 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno pesquisador. 2017 7 100,00 100,00 0,00

Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 0 1.00 0.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 1 1.00 1.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 3.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 5.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN sob sua Coordenação 2 3.00 6.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 1 1.00 1.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 2.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 4.00 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 6.00 0.00

Pontuação Total: 22.50
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Critério Quantidade Pontuação Resultado

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 0 3.00 0.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 0 7.00 0.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 0 5.00 0.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 0 3.00 0.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 0 3.50 0.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 0 2.00 0.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 15 0.50 7.50

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 0 10.00 0.00

3.02 - Mestre 1 7.00 7.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 22.50

Fotos

Foto 1

Certificado do V Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades

Foto 2

Certificado do V Seminário Internacional Enlaçando Sexualidades

Foto 3
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Apresentação do trabalho de Mayara, resultante do presente projeto pesquisa no V Seminário Internacional - Enlaçando Sexualidades

Foto 4

Apresentação do trabalho de Eridiany, resultante do presente projeto pesquisa no V Seminário Internacional - Enlaçando Sexualidades

Este projeto não possui pendências.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

O projeto A CATARSE DO SER EM MENINO DE ENGENHO: ELAS NA NARRATIVA oportunizou ao IFRN uma discussão acerca do feminino
na obra "Menino de Engenho", de José Lins do Rego. Foram momentos de leituras, fichamentos, confecção de trabalhos e apresentação em evento
internacional. Desse modo, o presente projeto cumpre o seu objetivo de fazer ecoar a voz feminina em uma obra literária de um período ainda
machista e patriarcal.

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

Apresentamos três artigos acadêmicos no V Enlaçando Sexualidades, evento internacional ocorrido em Salvador-BA.

Observação

Avaliação Avaliado em 07/04/2018 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
Projeto concluído fora do prazo, mas cumpriu todos os requisitos.

Dados da Seleção
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Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

30,00 02/09/2016 17:57

31,50 02/09/2016 17:57
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Fichamento 1: A exclusão feminina e seu enfoque dialógico 

“A memória realiza a impossibilidade: a memória assume, posteriormente, a 

passividade do passado e domina-o”. (p. 80) 

 “Assim, a nossa tarefa aqui não é apenas fixar as condições de uma época 

traspostas à criação literária, mas realizar uma leitura potenciadora das imagens 

femininas, realizar especificamente um trabalho de leitura que revele aqueles elementos 

utópicos comprometidos como um apelo, como presença humana”. (p. 80) 

 “Como toda obra de arte está conectada a uma estrutura histórico-social que lhe 

dá origem, julgamos importante rever alguns aspectos importantes na história que 

imprimiram às mulheres uma estereotipia conveniente usada como instrumento de 

dominação e poder”. (p. 81) 

 “Como registro histórico, as mitologias passam a enfatizar a figura do herói que 

vence as forças do caos, da natureza e traz ordem ao mundo. Surge, então, a ordem 

patriarcal com a supremacia do masculino, restando à mulher a vassalagem”. (p. 81) 

 “A interpretação bíblica da criação do homem e da mulher coloca esta em 

desvantagem por não ter sido criada ao mesmo tempo que Adão. Ela veio depois, 

nasceu de sua costela, e ele lhe deu o nome, garantindo o poder e o domínio sobre ela. 

Além disso, a sedução de Eva, ocasionando o pecado de Adão, trouxe a perda do 

paraíso e as conhecidas consequências à história da humanidade [...] ”. (p. 82) 

 “Ao longo dos séculos, com o endosso da Igreja, a mulher foi assimilada à 

fraqueza da carne, à sensualidade, à tentação, ao pecado, enfim, considerada um ser 

incompleto. Para contrapor a esta imagem de pecado, o imaginário cristão encarregou-

se de construir como resgate salvífico um modelo de virtuosidade feminina presa à 

imagem da Santa Maria, em que os valores de castidade, sacrifício e resignação se 

tornaram fortes orientadores sociais”. (p. 83) 

 “Segundo a visão marxista, a raiz da subordinação da mulher está na sua 

exclusão do mundo produtivo. Ao lado da percepção das forças produtivas, surge o 

antagonismo de classe, e igualmente o primeiro antagonismo entre o homem e a mulher, 

expresso na dominação exclusiva do primeiro. A lógica excludente do processo 

produtivo conferiu ao homem um lugar de destaque, restando às mulheres a condição 

de submissão e vassalagem. Esta divisão sexual seria então a primeira divisão do 

trabalho”. (p. 83) 

 “A hierarquia e a dominação não aparecem apenas nas relações interpessoais 

e sociais, mas no interior de cada um de nós, quando consideramos que nossa vontade 

e nosso espírito, nosso intelecto e nossa consciência devem comandar o nosso corpo”. 

(p. 84 – 85) 

 “[...] A sociedade patriarcal produziu sua antropologia dualística, seu modelo de 

homem e de mulher a partir de maneiras de organizar o mundo. Assim, a assimilação 

dos valores culturais atribuídos ao feminino e ao masculino apresentou-se como uma 

tabela de duas colunas. Em uma das colunas temos o mundo produtivo, a cultura, a 
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mente, o ativo, o pensamento, o homem; e na outra, temos o mundo da reprodução, a 

natureza, o corpo, o passivo, a emoção, a mulher”. (p. 85) 

 “No nosso mundo ocidental, as percepções das diferenças e de suas relações 

estão na base do pensamento simbólico e instauram a cultura”. (p. 85) 

 “Deste ângulo, os indivíduos, incorporando os princípios e as significações de 

um determinado arbitrário, não vivem outra coisa a não ser suas próprias 

representações, derivadas de sua posição no mundo físico e social. Compreendemos, 

assim, que a cultura dominante, através de um discurso normatizador, veicula 

determinados significados sociais que visam sancionar um regime de dominação e 

controle sobre os corpos”. (p. 86) 

 “Num mundo hierárquico, onde o poder é exercido através do binômio 

dominação/submissão, cria-se uma estrutura caracteriológica que define os papéis 

sexuais/sociais da mulher e do homem”. (p. 86) 

 “Para o teórico Madan Sarup, a noção de identidade narrativa abre-se a uma 

perspectiva através da qual vemos a constituição das identidades pessoais implicadas 

na própria estrutura do ato de narrar. É no campo narrativo que se confrontam as 

perplexidades e os paradoxos das identidades pessoais, as quais são construídas na 

medida em que se relata a história. É na estrutura essencial do ato de contar que o 

acontecimento narrativo, transformando-se em perguntas e problemas, revela a 

presença do sentido humano”. (p. 86 – 87) 

 “[...] A concepção de identidades interativas aponta para uma problemática ética 

em que o sentido humano de uma existência depende de uma exterioridade que a 

reconhece e a julga”. (p. 87) 

Comentário: Quem seria esta “exterioridade”? 

 

 “A noção de identidade relacional ou interativa embota uma ideia de 

humanidade, na medida em que investe contra uma visão monológica, contra a 

objetificação do outro, ao mesmo tempo em que torna todo sujeito humano responsável 

por si e pelos outros, em que pese aí a sua participação no aperfeiçoamento da ligação 

social. [...] Em síntese, a identidade pessoal sob o signo do intersubjetivo, isto é, vista 

em termos relacionais, é importante para que a pessoa possa reivindicar o status de 

sujeito moral e afirmar-se, ao mesmo tempo, como responsável pela humanidade do 

outro”. (p. 87) 

 “A identidade narrativa, ao representar o percurso de uma vida, pode revesti-la 

de um caráter de permanência ou, ao contrário, torna-la flexível e fluída, ainda que se 

parta pelo movimento da narração, da estabilidade do caráter”. (p. 88) 

 “No plano em FM, a construção das diversas identidades das personagens liga-

se à técnica dialógica que, bem a propósito, dada a sua essência de desfazimento, 

procura traduzir o caráter contraditório daquelas vidas em transformação”. (p. 88) 
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 “O sujeito da narrativa em FM constitui-se através da confrontação de múltiplas 

visões em uma combinação dialógica de ideias pessoais e impessoais, através da qual 

o sentido do “outro” pode ser reelaborado a partir do “meu”, e assim sucessivamente”. 

(p. 88) 

 “O acontecimento essencial do texto FM dá-se pela alternância dos sujeitos 

falantes que traçam fronteiras entre os enunciados nas diversas esferas da atividade e 

da existência humana, conforme as diferentes posições de gênero, classe e etnia. Na 

obra, essas posições são fundamentais para compreender o campo de visão, a própria 

consciência das personagens. Trata-se de um processo que, despersonalizando a voz 

do narrador, pondo-o de fora, ou melhor, introduzindo-o na consciência dos heróis, 

procura valorizar a auto elucidação, a auto revelação da personagem segundo o seu 

lugar na vida”. (p. 89) 

 “[...] O texto polifônico ou dialógico permite examinar a questão de alteridade 

enquanto presença de um outro discurso no interior do discurso. O primeiro nível de 

alteridade concerne à relação autor-personagem”. (p. 89) 

 “Trata-se de uma nova representação do homem que o teórico chama da 

descoberta do “novo aspecto integral do homem”. Bakhtin vale-se da expressão “do 

homem no homem” de Dostoiévski para explicar o fenômeno do dialogismo como uma 

visão multiplana do indivíduo”. (p. 90) 

 “[...] O que é revelado e caracterizado não é o ser determinado da personagem, 

não é a sua imagem imóvel, mas sim a visão de mundo de sua autoconsciência em 

interação com as outras”. (p. 90) 

 “[...] No diálogo exterior das relações de gênero, são duas vozes que conflituam 

sem reciprocidade de réplica: uma segura e dominante (a voz masculina), outra tímida 

e enfraquecida que tudo se submete (a voz feminina). Mas, se não é possível às 

mulheres uma réplica aberta no diálogo exterior, a palavra masculina desloca-se para o 

interior das vozes femininas, e é veladamente replicada”. (p. 91) 

 “[...] A compreen-são fundamental no interior do romance é o sentido de relação 

que se tece entre o instituído e seu desfazimento, entre o monológico e o dialógico. O 

efeito de sentido dessa reação, como veremos mais de perto, é uma crise de identidade, 

por onde se revela o caráter inacabado e em transformação das personagens femininas, 

já que a palavra do outro suscita dialogicamente em resposta uma nova palavra, e assim 

sucessivamente”. (p. 91 – 92) 

 “[...] A estrutura narrativa de FM põe-se numa posição de mediação entre a 

permanência forte e imutável de uma identidade feminina desenhada de fora como um 

retrato, o que poderia ser tomado como um ponto de vista real sobre a mulher da época, 

e, ao mesmo tempo, pelo enfoque dialógico adere ao movimento de abertura, através 

do qual a representação no campo da autoconsciência feminina, tornada produto de 

uma relação intersubjetiva, destrói a ilusão do sujeito feminino como um produto 

conclusivo e imutável de componentes sociais condicionantes, o que seria passível de 

um esquema estático caracterológico”. (p. 92) 
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 “Segundo a concepção materialista, a consciência constitui um fato socio-

ideológico. [...] Assim, o grau de consciência do indivíduo e a atividade mental do seu 

“eu” são diretamente proporcionais à orientação social”. (p. 92 – 93) 

 “Na esteira dos conceitos bakhtinianos, notamos que no plano da enunciação do 

discurso em FM o ato de fala autoritário das personagens masculinas está 

ideologicamente marcado pelo peso arbitrário de uma representação sócio-econômico-

cultural, cujo modelo patriarcal sanciona poderes e privilégios à voz masculina e nega à 

voz feminina uma interlocução recíproca”. (p. 93) 

 “Um discurso, por assim dizer, de “pessoa a pessoa”, torna-se quase impossível 

no plano da representação social da obra, pois sempre está determinado pelas 

condições de gênero, de classe, de etnia dos interlocutores”. (p. 94) 

 “Assim, captada pela visão do coronel Lula, a mulher está tão sujeita ao suplício, 

legitimada por seu caráter de coisa, como qualquer escravo do eito. [...] Na obra, o 

isolamento e o enorme sofrimento de Neném revelam um “eu” obstruído de si, isto é, 

revelam os estragos do “eu” pela voz autoritária do outro”. (p. 95) 

 “[...] O que a voz monológica masculina parece ter concluído, a contra-voz 

feminina torna a desenvolver num sentido inverso e incluso. A técnica dialógica gera, 

portanto, uma alternância, um ir e vir entre os dois pólos das vozes femininas e 

masculinas”. (p. 95) 

 “A referência identificante das personagens femininas surge, através do ato do 

discurso masculino, presa a classificações e conceitos predicativos orientados 

socialmente por práticas de poder extraliterárias, as quais tentam imprimir ao ser das 

mulheres um caráter de inferioridade invariante e acabado, dando-lhe a significação 

forte de um destino preso aos valores do casamento e da maternidade”. (p. 95) 

 “Posto em relação com o ato de enunciação de cada personagem, o “eu” 

masculino tornado o sujeito absoluto pela cultura dominante representada, aniquila a 

palavra feminina e conduz as mulheres a uma imagem muda e imóvel a despeito de 

qualquer posição social por elas ocupada”. (p. 96) 

 “Do ponto de vista convencional e composicional da narrativa, privilegia-se a 

atuação dos homens como protagonistas, uma vez que é em torno deles que giram os 

principais acontecimentos. [...] É verdade que os homens são os principais atores desta 

ação, mas o sentido das ações masculinas ou o contraponto reflexivo delas se 

encontram nas personagens femininas”. (p. 97) 

 “Desta sorte, as mulheres não são apenas pano de fundo para os 

acontecimentos importantes. Elas figuram, através do desvio dialógico, como uma 

espécie de suspensão destes acontecimentos e inscrevem, neste espaço, suas 

impressões, avaliações e dores. Suas visões funcionam como uma contra história cujo 

sentido sustenta boa parte do valor artístico-humano da obra. Assim, o que torna as 

mulheres igualmente importantes no romance é o uso do dialogismo”. (p. 97) 

 “[...] O recurso artístico do dialogismo consiste em introduzir a igualdade em um 

mundo entregue ao jogo da injustiça social e as lutas intermináveis das liberdades ali 

representadas. Ou seja, o intenso dialogismo da obra nos situa acima da totalidade 
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representada e nos dá condições de buscar, quando não descobrir, o próprio engano 

das verdades proferidas”. (p. 97 – 98) 

 “Ao contrapor o discurso feminino ao masculino através da troca dialógica, trava-

se um conflito com aquilo que é instituído, com os diversos aspectos de grau da palavra 

autoritária masculina. [...] A palavra autoritária masculina assimilada e replicada pela 

diferença íntima das visões femininas é denunciada e posta em avaliação. Esse 

dialogismo interno, possibilitando voz à palavra não pronunciada do sujeito feminino, 

liga-se ao aniquilamento da objetificação do discurso alheio”. (p. 98) 

 “Numa sociedade agrário-patriarcal, onde a participação da mulher em outros 

espaços é negada, a tríade casamento-maternidade-vida doméstica, acena como única 

via possível de validade social e promessa de felicidade”. (p. 99) 

 “No extremo desta escala do sofrimento feminino, temos a loucura como a marca 

mais profunda do absurdo da vida”. (p. 100) 

 “A insanidade remete ao poder de autodesignação, que surge como predicado 

do “eu sou”, que pode ser, como percebemos, interpretado como uma vontade de 

afirmar-se diferente: “Eu sou outra coisa daquilo que os outros dizem que sou”. A loucura 

é a única via possível, nem por isto menos chocante, de responder por seu direito de 

ser”. (p. 101) 

 “Dentro deste campo autoritário de força, todas as mulheres no romance têm sua 

liberdade violentada, sentida com a diminuição do poder de agir que se reflete na 

diminuição do esforço de existir”. (p. 101) 

 “A ideia de limite da janela recorrente em todo texto é a estrutura imposta ao 

olhar e às experiências femininas. O olhar é o saber feminino que se consolida na 

interioridade, e as experiências são aquelas que se consolidam pela impossibilidade de 

realizar na exterioridade este saber”. (p. 102) 

 “Mas é mesmo na grande figura de guardiã do bem-estar da família que as 

mulheres se apresentam, no sentido forte mesmo de partilhar as dores familiares e 

também alheias. Não raro, lhes são imputadas a responsabilidade, a culpa por todas as 

falhas, insatisfações e disfunções familiares”. (p. 103) 

 “A existência das mulheres fundamentada nos valores do casamento e da 

maternidade, os quais a cultura prescreve como sendo o sentido da validação feminina, 

impele a mulher a assumir-se segundo as representações que a sociedade lhe esboça”. 

(p. 103 – 104) 

 “[...] Conformar-se tornar-se um suportar, o que é ainda um sofrer calado. Neste 

ponto, pode-se pensar que o poder procede da capacidade de ação de sujeitos sobre 

pacientes sofredores”. (p. 104) 

 “Como vimos, a crítica dialógica, revelando os discursos de posse e poder 

responsáveis pela existência vicária da mulher, descobre um ser que, embora ausente 

de sua verdadeira vida, luta por abrir em direção de si mesmo um outro modo diverso 

de existência”. (p. 105) 
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 “A mulher, enquanto símbolo de status do marido, bem adornada, é apenas um 

objeto a mais na exposição dos bens [...] Numa cultura marcada fortemente pela 

hierarquia social onde a validade da existência degrada-se aos interesses de poder e 

de status, é uma cultura em que a mulher não pode existir sem também degradar-se”. 

(p. 106) 

 “Vemos, assim, as vontades femininas em desacordo absoluto com uma vontade 

arbitrária e estranha, que não apenas as fere e as aniquila, mas as força a 

desempenharem papéis em que elas já não mais se encontram”. (p. 107) 

 “O pensamento reflexivo das mulheres dá-se no seio de uma negação da sua 

independência para a ação. Se no seio daquela sociedade é negada às mulheres a 

liberdade de expressão e ação, resta-lhes à existência, o isolamento, o recolhimento”. 

(p. 107) 

 “A simultaneidade do clandestino e do descoberto operado pelo dialogismo 

define precisamente a necessidade de uma vida liberta. [...] A ideia do saber feminino, 

colocada contra a objetificação dos juízos de fora, sugere toda uma vida em espera que 

torne possível a concretude deste saber, que o torne visível e participativo no juízo 

daquele mundo e, num sentindo mais amplo e artístico, no juízo da história”. (p. 109) 

 “O estigma de ser mulher e, além disso, negra, num mundo tão hierarquizado, 

arraigado nas relações escravistas de posse, serve bem aos prazeres brutais dos seus 

donos”. (p. 110) 

 “Como vimos em algumas passagens do texto, o redimensionamento do sujeito 

feminino a partir de sua interioridade contemplada pelo narrador implica numa 

suspensão de todo julgamento real vindo do exterior”. (p. 112) 

 “Graças à voz imparcial do narrador, que penetra a dimensão da interioridade 

feminina encaminhando sua consciência, é possível pensar o seu ser longe da visão 

exteriorizante dos homens, longe das máscaras sociais. O narrador toma, por assim 

dizer, a palavra indefesa e sem reciprocidade das mulheres no plano objetivo da história 

e a reveste de uma nova significação. Precisamente, as vozes sufocadas, latentes das 

mulheres, aquelas que não se objetivam na história, são as que mais importam ao 

narrador”. (p. 112) 

 “[...] O real não deve determinar-se apenas na sua objetividade, mas também a 

partir do segredo que interrompe o continuum da dominação daquele mundo, a partir 

das reelaborações e possibilidades interiores; essas mesmas que, no processo de luta 

dialógica, estão carregadas de novas visões de mundo”. (p. 112) 

 “[...] Este processo de luta interior trazendo a ideia de transformação, liberta as 

mulheres da sua condição factual representada, retira delas o último vestígio da 

fatalidade permitindo-lhes a possibilidade de uma existência diversa”. (p. 113) 

 “[...] A representação do sujeito feminino na obra se produz em três visões 

superpostas: primeiro, uma típica, segundo o ponto de vista da época representada; 

depois o desfazimento da visão típica pela mostra do sofrimento revelado pelo desvio 
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dialógico; finalmente, a perspectiva de transformação, de permanente construção de 

novas consciências ideológicas que, fundamentalmente, em suas bases, o dialogismo 

encerra”. (p. 113) 

“[...] Na autoconsciência das mulheres penetraram determinados significados 

sociais que a consciência do outro tem delas; na auto enunciação das mulheres 

identificamos um extremo sofrimento advindo da palavra opressora sobre elas; a palavra 

feminina posta em tensão dialógica com a palavra discriminativa do outro produz-se em 

forma de protestos, ressalvas, cisões no discurso objetificador do outro; a afirmação 

feminina e a evolução de sua consciência sobre si mesma se desenvolvem em 

constante polêmica velada com o outro; estes processos interativos das consciências 

tornam o sujeito feminino representado inacabado, isto é, ele permanece aberto a 

transformações ideológicas”. (p. 114 – 115) 

 “A memória de um lado e o dialogismo do outro fazem sair da prisão as vozes 

sufocadas, sofridas e enfraquecidas de uma subjetividade tornada refém de ideologias, 

as quais, impondo uma invariabilidade discriminativa à condição feminina, obstruem a 

verdadeira existência das mulheres”. (p. 118)  

 “Ético porque, em seu caráter multiplanar, o dialogismo cria sempre um sentido 

possível para a existência humana; e ético porque descobre a violência imposta 

brutalmente à humanidade com o seu desconhecimento como opinião”. (p. 118) 

 “O desvio dialógico, ao fraturar a objetividade da representação social da 

narrativa, constrói uma reflexão ou um espaço discursivo como uma nova poética do 

saber, em que a luta de consciências interativas traz o efeito estético de um sujeito 

feminino em permanente construção de si, em permanente busca de sua verdade 

humana. Em realidade, compreendemos que o dialogismo, provocando rupturas, 

coloca-se em oposição ao reprodutível que se materializa como destino”. (p. 119) 

 “Se o método dialógico foi o valor formal-artístico encontrado pelo escritor, foi 

porque a compreensão da originalidade dos sujeitos em geral representados na obra, 

não pode ser aquela de domínio e opressão ao outro. A compreensão de originalidade 

do sujeito feminino do romance exprime-se no confronto mútuo de verdades proferidas. 

Por detrás de cada verdade ressurgem réplicas, objeções e reelaborações que vão 

constituir a originalidade e o permanente inacabamento do sujeito feminino”. (p. 120) 

 

Fichamento 2: A exclusão feminina e as imagens dialéticas 

 “As personagens femininas presentes na obra  e JLR chegam-nos através das 

“imagens alegóricas”, como ocorreu, na narrativa de Proust, no instante em que o 

narrador/autor mergulha a madelleine na xícara de chá e faz reviver todo um mundo 

passado, a partir do intercruzamento entre a madelleine submersa no chá presente e as 

vivências experenciadas no passado, em Combray, aldeia nos arredores de Paris, onde 

passava as férias”. (p. 58) 

Comentário: Podemos concluir então, que as obras de JLR são culturais. 
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 “A narração não visa, com a informação, a comunicar o puro em si do acontecido, 

mas o incorpora na vida do relator, para proporcioná-lo como experiência, aos que 

escutam. Assim, no narrado fica a marca do narrador, como a impressão da mão do 

oleiro sobre o pote de argila”. (p. 58) 

Comentário: O narrador molda a narração e conta uma história, possivelmente, já 

vivenciada. 

 “[...] O modelo de recato feminino não tem origem na obra artística, mas sim na 

sociedade que lhe deu origem, e as metas-narrativas da sociedade ocidental 

encarregaram-se de “gendrar” este ser”. (p. 58) 

 “Partindo-se da concepção de que o paradigma de organização social sempre 

esteve moldado sob a perspectiva masculina, à mulher não foi possível construir sua 

própria identidade. Restrita ao espaço doméstico, como mero coadjuvante do homem, 

este ser não consegue se inscrever como sujeito de sua própria historicidade”. (p. 61) 

 “É interessante notar que, apesar da constituição frágil feminina e do pouco 

espaço reservado à atuação da mulher, esta, em situações-limite, apresenta-se 

desenvolta”. (p. 62) 

 “Logo, a mulher é propriedade daquele que detém os “meios-se-produção”, isto 

é, tudo o que é necessário à produção, inclusive “os instrumentos-de-produção”“. (p. 62) 

 “O Estado surge como mediador, nas querelas entre as partes e, ao mesmo 

tempo, mantenedor do status quo”. (p. 63) 

 “Em Menino de Engenho, romance inicial, o narrador que nos revela os fatos é 

Carlos de Melo, já homem feito. Sua mãe, quando descrita, sobressai-se por uma 

adjetivação plena de quietude e passividade. Esta é assassinada pelo marido ciumento, 

que, mesmo assim, ainda é visto pelo filho como um bom pai [...]”. (p. 63) 

 “A mística do patriarcalismo povoa aquele universo de uma atmosfera de 

sacralidade cristã, em que a mulher espelha, metafisicamente, o modelo virtuoso da 

mãe de Cristo, sua Tia Maria é descrita pelo narrador, com recursos de convencimento 

[...]”. (p. 64) 

 “O discurso indireto livre faz um entrelaçamento  de vozes, acabando por 

promover a voz autoral, que, estrategicamente, instaura um efeito de sentido intentado 

pelo próprio narrador/autor”. (p. 65) 

 “Ora, estando a mulher desta classe submetida a um modelo de placidez e 

recato, condicionada à condição de gênero, seu movimento limitava-se àquele espaço 

de reclusão. [...] Ao contrário da mulher de elite, em que o ócio e o entretenimento 

ameno dão conta de suas tarefas diárias, as mulheres do povo falam, têm maior 

desenvoltura com o própria corpo, as mulheres populares expõem seus pensamentos 

com mais facilidade [...] Mas a mulher também é proteção, é aquela que, independente 

da classe social à que pertença, ocupa aquele espaço intervalar, de aconchego, que só 

ela, da maneira como faz, é possível executar [...]”. (p. 66 – 67) 
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 “O objetivo maior dessas uniões era a manutenção dos bens herdados, não 

havendo amor entre as partes. Os “poderes disciplinares” geram a vida de homem e 

mulheres, tornando-os dóceis ao sistema econômico e político, e atravessam o corpo 

social e a realidade mais concreta do ser humano – o seu próprio corpo -, como uma 

rede, sem que suas fronteiras sejam limitadas”. (p. 69) 

 “Essa ordenação do espaço social está calcada na subjetividade androcêntrica, 

isto é, dentro da linha racionalista do Século das Luzes, que pode ser resumido no 

“Penso, logo existo”, de Descartes, em que “o saber e a razão, em bloco, são máscaras 

do poder”. É uma razão monológica, sistêmica e instrumental, que esquece as outras 

esferas da vida, os movimentos micrológicos”. (p. 69) 

 “O olhar crítico do narrador, neto do velho José Paulino, expressa um juízo de 

valor diante do ato “grandioso”, isto é, acontecer casamento entre pares de classes 

sociais diferentes, ao mesmo tempo em que o sintagma “no meio dessa gente” expressa 

todo um distanciamento avaliativo pela vida que levavam aqueles que habitavam a 

senzala do Engenho Santa Rosa”. (p. 70) 

 “[...] O adultério masculino assentava-se em bases legais, e a mulher, muitas 

vezes, é colocada na mesma esfera social do negro. O homem, ainda que não 

proprietário, molda seu discurso estreitado no paradigma autocentrado do arbítrio”. (p. 

70) 

 “Ao valorizar a ação e voz de uma personagem feminina, como D. Dondon, o 

narrador solidariza-se com estratos sociais oprimidos, colocando em relevo as “brechas” 

de possibilidade de se construir a mulher, naquele espaço social dominado pela 

preponderância do varão [...]”. (p. 72) 

 “Se o relacionamento mulher << - >> homem de mesma classe social estriba-se 

no autoritarismo patriarcal, o mesmo não podemos dizer quando este se estabelece 

entre mulher << - >> mulher, sendo a última deste par de condição social inferior”. (p. 

73) 

 “Ao se valer do discurso direto para convencer o(a) leitor(a), o narrador, 

representante de uma “comunidade discursiva”, vale-se de um discurso reportado, como 

o direto, em que deseja ser objetivo, e , assim, através de um simulacro da enunciação, 

veicula valores, organização material e modo de vida do grupo a que pertence”. (p. 75) 

 “A construção de imagens femininas prende-se, quase sempre, a pares 

dicotômicos simplistas, ora elevando, ora rebaixando”. (p. 75) 

 “A velha Sinhazinha é despótica e “madrasta”. Esta última conotação encerra a 

visão milenar da mulher casada com um homem viúvo com filhos, que não é capaz de 

gesto de carinho aos enteados”. (p. 76) 

 “Ainda sobre a maldade feminina, esta se faz presente em vários segmentos da 

obra de JLR [...] Os que ocupavam a base da estratificação social sofriam o peso de 

toda uma dinâmica, em que os mais fortes, no caso da Tia Sinhazinha, “devoravam” os 

mais fracos, isto é, as negrinhas criadas na casa-grande”. (p.77 – 78) 
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 “Muitas vezes, a escrava resistia à sedução, mas, por sua condição de 

propriedade alheia, se via impelida a concordar”. (p. 78) 
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Resumo 

O presente artigo visa analisar a obra regionalista Menino de Engenho, de José Lins do Rego, 

dando enfoque às figuras femininas desta. A história é narrada pelo personagem Carlinhos, 

que se mudara para o engenho do avô José Paulino, após sua mãe ter sido assassinada por seu 

pai e este ser preso. A obra alinha-se ao contexto histórico do declínio dos engenhos da cana 

de açúcar nordestinos e à vida decadente no sertão em período da pós-escravidão. Assim, é 

pertinente analisar na obra de José Lins do Rego alguns aspectos que marcaram a época, 

como: as mulheres e as relações de poder decorrentes do sistema patriarcal. Neste artigo, será 

aplicado, portanto, uma investigação acerca da mulher em Menino de Engenho, a fim de 

suscitar uma condição de “catarse do ser”. Elas – as mulheres da obra – são as protagonistas 

de seus pensamentos e ações, mesmo imersas em um contexto situacional que as oprime, 

condicionando-as a “erratas” pensantes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: patriarcalismo, mulheres, relações de poder. 

 
 

INTRODUÇÃO  

 

O objetivo deste artigo consiste em promover uma reflexão crítica contextualizada das 

mulheres do livro Menino de Engenho, de José Lins do Rego, a partir de uma perspectiva 

teórico-analítica. Com isso, os pontos serão tratados concomitantemente aos personagens de 

acordo com as situações que aparecem na obra. Para esse fim, dar-se o que chamamos de 

“Mulher como errata pensante”. Em virtude de que, partimos do pressuposto que as 

personagens femininas exercem grande influência sobre a obra. Daremos portanto, destaque 

às figuras: Clarisse (mãe de Carlinhos); Tia Sinhazinha; Tia Maria; Judite (professora de 

Carlinhos); e as negras do engenho. 

Desse modo, as mulheres citadas acima, detêm importante participação em inúmeros 

conflitos e situações comumente características da sociedade da época, em que se atribui, com 

isso, a condição social da mulher. Isto posto, a relação dor e libertação, em decorrência da 

realidade fundamentada do poder patriarcal; a demarcação da Igreja à mulher; e a legitimação 

no processo de submissão dentro de um antagonismo de classes, causa resignação ao ser 

feminino. Na referida obra, tais prerrogativas à mulher são entendidas por meio de uma 

possível lei natural, como tomarem a frente nos cuidados das atividades domésticas e dos 

filhos. Dessa forma, emparelhando a ação de 
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sujeito social, o feminino configura-se inferiorizado, ou seja, explicitamente a voz da mulher 

não teria relevância na forma patriarcal familiar vigente. 

À visto disso, perpassado um cenário de ampla injustiça social, as práticas das 

personagens de Menino de Engenho decorrem da tentativa de preservação da entidade de si 

mesmas, todavia orientadas ao discurso do outro, isto é, dialogismo e prenominação, termos 

propostos por Bakhtin (1977 apud BUHLER, 2005). Resultando em uma crise de identidade 

ou crise substancial dos personagens – sujeitos absolutos, presos e limitados a suas realidades,  

Discutiremos, desta forma, o panorama que circunstancia a vivência das mulheres de 

Menino de Engenho; as relações de poder que se instalam no período tratado e como o 

contexto que estão inseridas irá influenciar em suas formas de pensar e agir. 

Nessa perspectiva, optamos por desnudar diversos aspectos na conjuntura da obra 

supracitada, os quais são imprescindíveis a esta análise, uma vez que há significativos 

conceitos a serem elucidados e refletidos. Assim, a mulher passa a ser protagonista, mesmo 

que subjugada.  

 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa, compõem-se inicialmente da leitura do livro 

Menino de Engenho, de José Lins do Rego, seguido de análises de textos científicos alusivos 

a problemática proposta pelo trabalho. Além disto, foram efetuadas, discussões de grupos 

relacionadas à obra e às publicações sugeridas em torno da temática, objetivando uma ampla 

discussão para melhor compreensão dos assuntos vistos em leitura. 

Desse modo, tem-se a pesquisa bibliográfica, por meio da qual procura-se analisar 

trabalhos já registrados sobre a pesquisa em foco, como prescreve Severino (2007). Contudo, 

a narrativa de Lins do Rego é quem conduz qualquer proposição aqui inferida, já que a 

literatura é o campo norteador deste estudo.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

Ao se ler a obra Menino de Engenho, de José Lins do Rego, tem-se uma representação 

literária das condições conflitantes e precárias dos engenhos nordestinos e a condição do povo 

em demarcada época. Nesta obra há o retrato autêntico da aplicação de uma sociedade 

patriarcalista. O ser masculino é estabelecido culturalmente como ser dominante ao sexo 

oposto – falocentrismo. Com isso, a obra 
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tangencia uma realidade pela qual as mulheres tinham suas vozes submergidas a dos homens. 

Assim, a própria linguagem desdenhosa manifestada pelos personagens, ou mesmo 

fragmentos existentes na narrativa são o reflexo do pensamento dominante da época. Observa-

se na literatura, como registro histórico, uma interferência na ordem social, marcada pela 

distinção de gênero em um contexto de hierarquia. 

 

 
E doutra, enquanto eu ficava sozinho na sala com a minha carta na 

mão, ouvi no interior da casa um ruído de pancadas e uns gritos de 

quem estivesse apanhando. Compreendi então que a minha bela Judite 

apanhava do marido. (REGO, 2001, p. 47). 

 

 

O estigma feminino no padrão de esposa – mãe – dona de casa, implica nessas 

circunstâncias uma condição de submissão e dominação do sexo masculino, podendo 

desencadear um abatimento da dignidade humana.  

Outro fator a ser ressaltado é o que motivou a ida de Carlinhos para o engenho de seu 

avô materno – o assassinato de sua mãe, Clarisse, cometido por seu pai. Todavia, antes do 

ocorrido, já estivera presenciado diversos acontecimentos que demonstrara o comportamento 

violento do seu progenitor para com sua mãe: 

 

 

Gritava, dizia tanta coisa, ficava com uma cara de raiva que me fazia medo. 

E minha mãe ia para o quarto aos soluços. Eu não sabia compreender o 

porquê de toda aquela discussão. Sei que, daí a pouco, lá estava ele com a 

minha mãe aos beijos. E o resto da noite, até me ir deitar, era só com ela que 

ele estava, com os olhos vermelhos de ter chorado também. (REGO, 2001, 

p.5). 

 

 

O estado de conformidade da mulher, neste caso representado por Clarisse, mãe de 

Carlinhos, está diretamente ligado a identificação relacional, ou seja, a aceitação quanto ao 

seu papel como uma responsabilidade ética, mesmo que tenha de enfrentar a violência de seu 

marido.  

 

 

Ler, portanto um texto literário tomado como instrumento, os conceitos 

operatórios fornecidos pela crítica feminista, implica investigar o modo pelo 

qual tal texto está marcado pela diferença de gênero, diferença essa que não 

existe fora do contexto ideológico, mas como parte de um processo de 

construção social e cultural. (ZOLIN, 2003, p. 161).  
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Nesse sentido, o consciente de Clarisse, tinha como propósito seguir seu papel de mãe 

e de esposa. Ela sentia-se triste por muitas vezes, mas era sempre amável com seu filho e 

obediente ao seu marido em qualquer circunstância. 

Os aspectos sociais que forçadamente tentam moldar a vida das personagens femininas 

desumanizam. Observa-se uma clara evidência da falta de voz, a submissão e a resignação das 

personagens negras na narrativa. 

 

 

E todo ano pariam o seu filho. Avelina tinha filho do Zé Ludovina, do João 

Miguel destilador, do Manuel Pedro purgador. Herdavam das mães escravas 

esta fecundidade de boas parideiras. Eu vivia assim, no meio dessa gente, 

sabendo de tudo o que faziam, sabendo de seus homens, de suas brigas, de 

suas doenças. (REGO, 2001, p.26). 

 

 

A palavra negro, advém do latim, niger, que tem sua atribuição para designar a cor 

escura dos objetos. Na cultura ocidental, está associada a falta de luz, negatividade e opressão. 

Desta forma, para além disso, as mulheres negras em decorrência do contexto social marcado 

pela escravatura, mesmo após a abolição, foram associadas ao prazer carnal, ao trabalho e à 

procriação. Com isso, detendo um caráter de inferioridade e de desvalorização ainda mais 

acentuado se comparado às mulheres brancas. Complementado deste modo, aos princípios 

racistas relacionados a um estereótipo de mulher ligada ao sexo, à reprodução, à indignidade e 

à sucessória mão de obra. 

 

 
[...] coisa pau pra toda obra, objeto de compra e venda em razão de sua 

condição de escrava. Mas é objeto sexual, ama de leite, saco de pancada das 

sinhazinhas, porque, além de escrava, é mulher. Evidentemente, esta 

maneira de viver a chamada” condição feminina” não se dá fora da 

condição de classe... e mesmo de cor (GIACOMINI, 1988, p. 87-88, Grifo 

da autora). 
 
 

No florescer da obra, nota-se a prática de uma estratégia que visa regulamentar a 

autoconsciência dos personagens, denominado catarse, caracterizado por ser um método encarregado 

de desprender o indivíduo de receios que particularmente o aflige. No sentido clínico, foi intercalado 

pelos gregos e tomou força por meio dos psicanalistas do século XIX, é utilizado na atualidade por 

corporalistas e terapeutas. No aspecto cotidiano, a catarse está presente desde os primórdios da 

humanidade, em que o próprio ser incorpora seu método catártico, afim de consequenciar uma 

sensação de liberdade para si mesmo. De acordo com Lukács (1996, apud NETO, 2011, p. 509) “cada 

catarse estética é um reflexo concentrado e 
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conscientemente produzido de comoções cujo orginal pode sempre achar-se na vida mesma.” 

As personagens de Menino de Engenho, adentradas em uma sociedade essencialmente 

opressiva em questões sociais e de gênero, executam regularmente a catarse, objetivando um conforto 

da autoconsciência, suprimindo desprazeres que as oprimem e aderindo a ações que as “emancipam” 

desses sentimentos. A personagem Sinhá, é um exemplo disso, após ser abandonada por seu marido, 

fora morar com seu cunhado, onde passara a protagonizar atitudes descritas por Carlinhos como 

maldade.  

 

 

A VELHA SINHAZINHA não gostava de ninguém. Tinha umas preferências 

temporárias por certas pessoas a quem passava a fazer gentilezas com 

presentes e generosidades. Isto somente para fazer raiva aos outros. Depois 

mudava. E vivia assim, de uns para outros, sem que ninguém gostasse dela e 

sem gostar direito de ninguém. De mim nunca se aproximou. E eu mesmo 

fugia, sempre que podia, da sua proximidade. (REGO, 2001, p.36) 

 

 

A catarse contextualizada na obra, é evidenciada a partir do fato da personagem Sinhazinha 

encontrar o sentimento de ócio e destemor, a partir da sensação praticada na iniquidade em relação aos 

outros. Sentiria portanto, satisfação em afligir os demais personagens e isso incomodara Carlinhos. 

Hegel classifica tal fenômeno como “bela alma”, isto porque, a “consciência judicante” tem receio de 

“manchar a magnificência de seu interior por meio da ação e do ser-ai; para preservar a pureza do seu 

coração, evita o contato da efetividade, e permanece na obstinada impotência” (HEGEL, 1992 apud 

NETO 2011, p.134). Desta forma, a “bela alma” presente na personagem Sinhazinha, tratara-se da 

manifestação em que a própria consciência busca se reconhecer, mesmo por meio de atitudes que não 

agradam quem a cerca. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

À visto do que foi tratado neste trabalho, observa-se a importância que a obra literária 

detém enquanto marco historiográfico. Menino de Engenho, obra regiana do período 

modernista, retrata os desafios, costumes e tradições das vivências no engenho e, portanto, 

traz consigo características comuns da época supracitada, incluindo as relações de poder, 

marcada por fortes distinções de gênero.  

Desta forma, como pertinente à época em que fora escrita, Lins do Rego, põe em foco 

os personagens masculinos e opta por deixar as personagens femininas em condição 

secundária, passando ao leitor uma impressão de seres femininos quase que despercebidos. 

Nessa perspectiva, contudo, considera-se que as personagens têm muito mais a revelar do que 

aparentemente se explícita.  
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Investigar, portanto, as mulheres nas obras literárias, confere um estudo de extrema 

importância para a compreensão dos leitores no que diz respeito ao contexto da época em que 

fora escrito e ainda, de que forma as mulheres passaram a agir e pensar diante das imposições 

sociais. Desse modo, é imprescindível que análises científicas foquem também nas vozes 

femininas, mesmo quando não são explicitamente notáveis nas narrativas literárias.  
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RESUMO 

O presente trabalho teve como estudar as mulheres na obra “Menino de Engenho”, de José Lins 

do Rego através do que a literatura chama de catarse do ser. Mesmo em um romance do início do 

século XX, publicada em 1932, em que a mulher pleiteava espaço na sociedade, a narrativa 

externa preconceitos, zombarias e críticas que desfavorecem o seu protagonismo. Entretanto, são 

as “baixezas” femininas em meio a uma sociedade patriarcalista que revelam um mundo de 

sonhos e perspectivas, inclusive a Carlos de Melo. Carlinhos, como era chamado, ganha a cena 

no enredo, porém só o faz devido aos papéis desempenhados pela mãe, por Tia Maria, pela 

Velha Sinhazinha, por Prima Lili, por Maria Clara, pela Professora Judite, pela Velha Totonha, 

por Zefa Cajá, além das negras. A cada nova linha dos escritos regueanos, vai se construindo um 

perfil feminino que traz à tona a mulher moderna com suas procelas e glórias. 
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1. INTRODUÇÃO 

A narrativa de José Lins do Rego tem proporcionado à literatura possibilidades de leituras 

e encaminhado ao leitor uma perspectiva teórico-prática mais crítica. Aqui, ressaltou-se as 

mulheres na obra “Menino de Engenho”, de José Lins do Rego através do que a literatura chama 

de catarse do ser. 

Nesse propósito, o que este trabalho pleiteou foi fazer com que se estudasse o feminino, 

mesmo em uma obra de autoria masculina, idealizada para homenagear um homem e 

protagonizada por um menino. Entretanto, sua força de conteúdo se dá por meio das 

“baixezas/proezas” femininas. 

Fica claro, desse modo, que “é a própria obra quem decreta o procedimento a adotar” 

(MOISÉS, 2008). Visitar a fortuna crítica do autor supracitado foi também deixar a arte literária 

ganhar horizontes, modificar práticas da realidade e suscitar mentes capazes de refletir sobre 

diferentes assuntos, de maneiras investigativas diversas. 

Através, ademais, da leitura da obra literária em evidência, discutiu-se patriarcalismo e 

gênero nas narrativas dos fatos vividos pela mãe do menino Carlinhos, por Tia Maria, pela Velha 

Sinhazinha, por Prima Lili, por Maria Clara, pela Professora Judite, pela Velha Totonha, por 

Zefa Cajá, além das negras. 

Desse contexto, em acréscimo, pôde-se chegar à catarse do ser, que se transluz nas ações 

femininas em “Menino de Engenho”. Esperou-se ter conseguido relacionar as leituras 

provenientes da obra literária com as análises pleiteadas. Contudo, é necessário saber que a 

revelação de si não costuma ser tão linear como, em alguns casos, se espera. 

 

 

2. METAS ATINGIDAS 

A tabela abaixo representa as metas atingidas nos dez meses de atividades referente ao 

Edital 08/2016 – PIBIC-EM/CNPq – PROPI/IFRN. 

 

Período Descrição da atividade Observação 

De 02/09/2016 até 

25/10/2016 

Leitura e discussão do romance 

"Menino de Engenho". 
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De 01/11/2016 até 

27/12/2016 

Leitura e discussão de textos 

teóricos sobre o patriarcalismo 

em "Menino de Engenho". 

 

De 03/01/2017 até 

28/02/2017 

Leitura e discussão de textos 

teóricos sobre Gênero. 
 

De 07/03/2017 até 

25/04/2017 

Leitura e discussão de textos 

teóricos sobre a Catarse do Ser 

Feminino. 

 

De 02/05/2017 até 

31/07/2017 

Produção, refacção e 

apresentação de trabalhos 

científicos acerca da pesquisa. 

 

 

 

3. RELATÓRIO DESCRITIVO 

2.1. MATERIAIS 

Livros e textos impressos; 

Computador para produção de trabalhos referentes à pesquisa.  

 

2.2. MÉTODOS 

Esta pesquisa bibliográfica partiu da leitura, interpretação e análise de um romance 

catalogado e estudado desde o seu lançamento em 1932. O texto base de José Lins do Rego nos 

conduziu a outras leituras teóricas com as quais analisaremos o corpus – Menino de Engenho – à 

luz do nosso objetivo. Sobre os paradigmas epistemológicos, entendemos que a relação 

sujeito/objeto deva ter sido esclarecida, já que o leitor, tendo a nossa representatividade, 

determinará os resultados da análise inferida. 

Antoine Compagnon (2010) pensando na relevância do leitor ao entrar em contato com a 

obra literária, esclareceu que não podíamos priorizar uma posição ou outra – de quem ler ou do 

que se ler, mas articular tudo isso por meio dos estudos literários e da relação com o mundo. 

A construção do conhecimento por intermédio da pesquisa bibliográfica aqui executada, 

apropriou-se da eficácia leitora dos sujeitos, já que somos nós leitores que encontramos nas 
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linhas escritas o meio propício a um fazer científico. O conhecimento ganhou nortes ainda mais 

precisos quando partimos de dados suficientemente constatados de uma verdade geral ainda não 

contida completamente no objeto examinado, mas que a partir do que já existia, chegou-se a 

conclusões mais específicas. Melhor dizendo, falamos do método dedutivo, no que orienta Eva 

Maria Lakatos e Maria de Andrade Marconi (2005). 

Quanto a técnica da presente pesquisa, pelo que lemos dos escritos de Severino (2007), se 

constituiu de uma documentação. A análise de um texto propiciará um outro texto e este por sua 

vez, um documento de cunho acadêmico-científico. Ademais, Bergez (et. al., 2006, p. 10) ao se 

referir ao tratamento analítico do texto literário, completa: “Em todas essas situações, a literatura 

é objeto de discurso, de avaliação e de julgamento.”. 

A partir da proposta desta investigação que parte da leitura da supracitada obra, propomos 

uma rebuscada revisão teórica que serviu de aporte para as categorias de análise em questão. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto “A catarse do ser em Menino de Engenho: elas na narrativa” contribuiu para a 

pesquisa nas áreas da linguagem, da literatura e das práticas sociais. Primeiro porque discute o 

feminino em uma obra de autoria masculina em uma sociedade machista. Em segundo lugar, a 

narrativa ficcional de Lins do Rego atualiza uma série de questões, especialmente o jargão de 

que por traz de um grande homem está uma grande mulher.  

A difusão e fortalecimento da literatura a partir de estudos crítico-reflexivos do texto 

fictício para o desenvolvimento sociocultural e intelectual dos pesquisadores e da comunidade 

escolar tem sido uma escolha acertada. Pensar as questões femininas na obra supracitada otimiza 

a reflexão acerca de comportamentos atuais quando ainda existe um ranço de preconceitos e 

disfunções com relação a ideologia de gênero. 

Nesse propósito, a ampliação das discussões de gênero na formação acadêmica através da 

literatura feminina constatada no romance modernista “Menino de Engenho” não só trouxe à 

tona questões da sociedade do século passado, mas tornou mensurável o nosso comportamento 

diário na sociedade moderna, sobretudo enquanto pesquisadores em formação intelectual. 

Ademais, tivemos a oportunidade de discutir premissas literárias entre os interessados em 

conhecer mais a nossa região Nordeste, o fazer literário de José Lins do Rego e o nosso rigor 

científico ao unir prazer, arte, realidade e conhecimentos acadêmico-práticos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O projeto A CATARSE DO SER EM MENINO DE ENGENHO: ELAS NA 

NARRATIVA oportunizou ao IFRN uma discussão acerca do feminino na obra "Menino de 

Engenho", de José Lins do Rego.  

Foram momentos de leituras, fichamentos, confecção de trabalhos e apresentação em 

evento internacional. Desse modo, o presente projeto cumpre o seu objetivo de fazer ecoar a voz 

feminina em uma obra literária de um período ainda machista e patriarcal. 
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INDICADORES DE PRODUÇÃO 

 

a) Número de trabalhos apresentados/publicados em eventos científicos, periódicos e 

jornais de divulgação, entrevistas em TV/Jornais.  

Apresentação do trabalho A MULHER COMO ERRATA PENSANTE no V Seminário 

Internacional – Enlaçando Sexualidades. 

 

Apresentgação do trabalho A VOZ FEMININA EM MENINO DE ENGENHO  

 

b) Mesas redondas, conferências e cursos  

- 

c) Inovação  

- 

d) Premiação 

Link para acessar CV Lattes do bolsista: <http://lattes.cnpq.br/3209160390181922> 
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Resumo

Este projeto pretende pesquisar as narrativas do Alto Oeste Potiguar por meio da cultura popular, da memória e da identidade de narradores de
histórias de vida que contam proezas referentes ao livro de São Cipriano. Nesta perspectiva, por meio de sondagem, entrevistas, transcrições e
análises teórico-práticas dos dados coletados acerca dos narradores de história, ouvir-se-á a voz dos que até então não eram ouvidos. Com o
método da história oral e a técnica da história de vida, intenta-se construir conhecimentos acerca das possibilidades de leitura e, assim, contribuir
para o aprimoramento da linguagem, da visão de leituras de textos orais e escritos e da contribuição patrimonial da cultura regional oestana do
Estado do Rio Grande do Norte.

Introdução

O Alto Oeste Potiguar, região do Rio Grande do Norte, condiciona em sua territorialidade histórias de vida de pessoas esforçadas em tecer, por
entre linhas da memória, uma verdadeira colcha de retalhos da própria existência. Narrar, para alguns sujeitos oestanos, é viver. E viver
representa muito mais do que simplesmente relatar mitos e/ou anedotas: é sim tentar inserir-se na cultura do povo por meio de tantas fugas da
realidade, seja através de histórias cotidianas, seja por meio das narrativas aprendidas com a cultura popular.
Os causos narrados refletem a própria vida de um povo, emanada da memória e marcada por um discurso ora subjetivo e intencional, ora
subjetivo e inconsciente. Sobre a construção das narrativas populares, Ayala (1989, p. 261) esclarece: “[...] é uma produção cultural que se faz
dentro da vida, justamente por que é um fazer dentro da vida, fica na memória dos contadores de histórias e de seus ouvintes.”
Narrar representa o ato de fazer o pensamento criar formas quando a voz veicula histórias e essas chegam a um mundo de ouvintes. O narrador
nem sempre diz tudo. E não é preciso. Imbuído pelas concepções do seu povo e formado pelas experiências de vida, acaba sendo uma referência,
tornando-se respeitado até mesmo quando cessam as palavras. Entretanto, quando desejosos de revelar o que muitos omitem, falta quem os
escute, e o discurso, inscrito na cultura popular, vai desaparecendo junto com os antigos engenhos e com os oitões das casas velhas de alpendres
que reuniam as pessoas para a contação de histórias.
Por isso, pleitearemos, nessa pesquisa, mapear, visitar, catalogar e analisar as narrativas orais de contadores de história do Alto Oeste Potiguar,
no intuito de estudar a linguagem da cultura popular através da memória, da identidade e da própria voz, às vezes silenciada, de contadores que
fazem das narrativas referentes a São Cipriano um ofício de vida e de construção artístico-literária dentro das suas comunidades narrativas.

Justificativa Ouvir histórias provindas da cultura popular quer dizer muito mais que registrar. Como afirma Benjamin (1994), as narrativas têm sempre uma
dimensão utilitária, porém a sabedoria que a resume está definhando. Escutar as histórias de tantos senhores e senhoras da região do Alto Oeste
Potiguar é entrar no campo das significações, as quais vêm à tona pela intencionalidade do discurso. O âmbito da utilidade desse discurso ganha
proporções tão peculiares e caras à maioria das pessoas, que se torna cada vez mais raro narrar e, principalmente, ouvir as narrativas.
Nosso primeiro anseio é dar voz a quem não tem, afinal, a experiência de poder dialogar com a nossa própria cultura, com o nosso dialeto e com
a nossa própria experiência referencial de vida nos prepara bem mais para entender a linguagem, melhorar a interpretação textual e,
prioritariamente, pensar na utilidade do texto – oral ou escrito na escola e na viva.
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Em segundo lugar, construir um estudo científico sobre/com as narrativas populares na região supracitada nos leva a conhecer a nossa história,
provinda das formações ibéricas, das crendices, das lendas e do jeito criativo do povo nordestino driblar as mazelas regionais.
Além do mais, as narrativas orais nos abrem um leque de possibilidades de ler o mundo pela ótica do real vivido. Não diferente, levam-nos a ler
a cultura popular pelas artimanhas do que se relata das histórias de São Cipriano e a repercussão destas para as comunidades narrativas.
 

Fundamentação
Teórica

Narrar é um ofício que poucos sabem fazer com maestria, pois é um trabalho delicado que requer um esforço da memória, uma posição
ideológica sobre algo e um contato direto com o povo constituinte da narrativa. Benjamin (1994, p. 214) afirma que “o grande narrador tem
sempre suas raízes no povo”. O conjunto de experiências dos indivíduos que constituem o convívio do narrador vai moldando significativamente
suas falas e suas experiências particulares.
Por isso, as facetas da cultura popular vão muito além das histórias contadas e dos próprios narradores, tendo em vista a abrangente conjuntura
desse universo simbólico e cheio de imprecisões. Conforme aponta Rodrigues (2006, p. 32), “a cultura popular é um terreno que oferece
fronteiras móveis: seus termos são sempre esquivos, dados a muitas definições e repletos de ambiguidades.” A intensão aqui não é, pois, fixar
conceitos, porém, analisar intenções, jogos enunciativos, pautando-se pela vida social do sujeito. É por isso que a cultura popular é para Silva
(2005, p. 9) “um estoque inesgotável de conhecimentos, saberes, tecnologias, maneiras de fazer, pensar e ver nossas relações sociais”.
Diante do exposto, não conseguimos desvincular o sujeito do seu referente que, na maioria das vezes, é contextualizado em condições de
precariedade ou de diferenças de classes sociais. As práticas culturais que podem ser observadas de forma desigual em um determinado meio,
revelando uma sociedade injusta e politicamente impactante para as comunidades tidas como “rústicas”, sinalizam o contexto socioeconômico.
Nesse sentido, Xidieh (Apud AYALA & AYALA, 2006, p. 38-39) esclarece:
 
[...] [a cultura popular] só poderá ser compreendida na medida em que for situada em suas relações com o conjunto cultural (cultura popular)
com o contexto socioeconômico específico (a “sociedade rústica”) e com a estrutura sociocultural mais geral (a sociedade brasileira) dos quais
faz parte.
 
Pelas palavras do autor, é possível relacionar um determinado grupo não tão privilegiado pela situação socioeconômica ao seu contexto e
entender como tais situações de vida podem moldar a história de existência de um indivíduo. A possibilidade de acontecer tudo isso está
exatamente na cultura “rústica”, a qual, como vemos, apresenta valores pertinentes ao estudo do meio social.
Após entender que a cultura popular está na vida dos narradores, não podemos esquecer que esses expositores de histórias usam a memória para
contar. O fato é que a memória da informante é individual, mas só constitui-se de sentido quando faz relação com o seu grupo de recepção. O
evento real vivido pelo narrador é um acordo firmado entre ele e sua comunidade de recepção, o que nos faz concluir que:
 
a memória individual existe, mas está enraizada em diferentes contextos que a simultaneidade ou a contingência aproxima por um instante. A
rememoração pessoal está situada na encruzilhada das redes de solidariedades múltiplas em que estamos envolvidos. (HALBWACHS, 2006, p.
12).
 
À medida que o sujeito narra, está rememorando fatos inclusos em sua própria voz, a fim de que as vozes externas também a creditem em seu
contexto de recepção.
Em consonância com os fatos apresentados, cabe evocar que a memória coletiva regula a memória individual, pois é da memória dos outros que
nos apoiamos para construir também as nossas. As narrativas, em acréscimo, mostram que:
 
a memória coletiva segue as leis das memórias individuais que, permanentemente, mais ou menos influenciada pelos marcos de pensamento e
experiência da sociedade global, se reúnem e se dividem, se encontram e se perdem, se separam e se confundem, se aproximam e se distanciam,
múltiplas combinações que formam, assim configurações memoriais mais ou menos estáveis, duráveis e homogêneas. (CANDAU, 2011, p. 49)
 
Ao atualizar o enunciado, através das múltiplas combinações, na/pela memória acontecerá uma série de formulações que reatualizarão
enunciados passados, podendo estes apagarem-se ou, ao contrário, conservarem-se na projeção dos discursos futuros. Não se concebe entender os
enunciados sem observá-los como redes de atualização da memória coletiva.
Além da memória, o narrador começa a constituir uma identidade, que ele sente necessidade de formatar ao longo das suas narrativas. Para
Bauman (2005, p. 16), “as pessoas em busca de identidade se veem invariavelmente diante da tarefa intimidadora de ‘alcançar o impossível’”.
Essa busca não pode ser realizada em tempo real, pois ela diz respeito ao infinito e ao imaterial.
A ideia seguinte, também do autor anterior, vem confirmar que:
 
as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira que o próprio indivíduo age – e a determinação de se manter
firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade”. (BAUMAN, 2005, p.17)
 
A decisão de contar experiências é também uma forma de mascarar muitas das intenções, mas revelar também o inconsciente. Os conteúdos que
se projetam na mente são pessoais, na medida em que foram adquiridos durante a existência do indivíduo e ao mesmo tempo apresentados por
ele.
O processo de escolhas narrativas, em algumas histórias desconexas e inconclusas, aponta para a personalidade própria do narrador, o que Hall
(2006), ao discutir identidade na pós-modernidade, chama de “crise de identidade”. O mesmo esclarece:
 
A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos
centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (Idem,
op. cit., p. 7)
 
            Apropriar-se de uma perspectiva de ancoragem estável e dizer que o narrador é sempre coeso e coerente nas construções enunciativas
chega até a ser incoerente na pós-modernidade, em que a identidade está em constante transmutação.

Objetivo Geral Pesquisar as narrativas do Alto Oeste Potiguar por meio da cultura popular, da memória e da identidade de narradores de histórias de São
Cipriano.

Metodologia da
Execução do

Projeto

Para estudar as narrativas de histórias de vida no Alto Oeste Potiguar, levando em conta a cultura popular, a memória e a identidade, precaver-
nos-emos de escolher um método que possibilite realizar a pesquisa. A história oral é o que melhor corresponde a esse intento. Queiroz (1991, p.
5) assim entende a história oral:
 
A história oral pode captar a experiência efetiva dos narradores, mas destes também recolhe tradições e mitos, narrativas de ficção, crenças
existentes no grupo, assim como relatos que contadores de histórias, poetas, cantadores inventam num momento dado. Na verdade, tudo quanto
se narra oralmente é história, seja a história de alguém, seja a história de um grupo, seja a história real, seja mítica.
 
É notável que as narrativas, sejam elas verdadeiras ou fictícias, enquadram-se na oralidade e, quando narramos, estamos contando histórias. No
entanto, a preocupação de Thompson (2002) é com a credibilidade, pois para alguns historiadores as narrativas orais encerram-se na
subjetividade, pela fantasia.
Além do exposto, um trabalho que pretende reunir fatos advindos da memória se faz com um método, mas filtra dentro dele uma técnica. A
técnica da história de vida, pois, se trata da exteriorização das próprias práticas culturais de certos indivíduos, pelas quais é possível compreender
os aspectos preponderantes no proceder das possibilidades de estudos de patrimônios inerente à mente de quem narra, como enfatiza Rodrigues
(2006, p. 65):
 
A história de vida vê aquilo que é narrado em todas as perspectivas possíveis. As recusas, os silêncios, as retomadas, as reiterações e os gestos
adquirem sentido próprio a partir dos elementos contextuais que aparecem (ou estão implícitos) na cena enunciativa e, portanto, devem ser
levados em conta pelo pesquisador.
 
A técnica da história de vida se explica pela a metodologia da história oral porque é através dessa técnica que a memória se perpetua,
apresentando valores e crenças, pausas e ênfases. Isso nos faz lembrar a necessidade de reflexão acerca do embate de pensamentos entre o
pesquisador e o colaborador, no tocante às suas diferenças.
Com relação à execução da pesquisa, assim procederemos: primeiro faremos um levantamento no próprio Instituto das cidades que possuem,
segundo relato dos alunos, contadores de história de São Cipriano. Escolhermos três narradores-colaboradores de comunidades narrativas
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diferentes para viabilizar a pesquisa. Logo após entrevistaremos os narradores. Com os áudios prontos, passaremos para a fase de transcrição.
Com os registros concluídos, confrontaremos o material colhido com as teorias lidas ao longo dos encontros da pesquisa, o que resultará em
trabalhos acadêmicos.
Na realização de uma pesquisa como essa, jamais poderemos esquecer a ética, a prudência em certas ações dos envolvidos na pesquisa. Contudo,
ouvir, estudar e refletir sobre as narrativas orais do povo oestano legará à nossa região um inegável patrimônio cultural.

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

Nossa pretensão é estudar 3 (três) contadores de histórias do Alto Oeste Potiguar que narrem histórias de São Cipriano, a fim de termos uma
maior pluralidade de vozes que permitam, mesmo que minimamente, garantir certa representatividade numa região tão vasta e rica em cultura
popular como a nossa. Assim, pretendemos contar com 1 (um) discentes na condição de bolsista, o qual será responsável pelo estudo das
narrativas dos contadores, mediante a orientação do coordenador da pesquisa. O bolsista cumprirá com o que está acima discriminado no
cronograma, seguindo os nortes do projeto:
Realizar leituras, fichamentos e discussões dos textos teóricos da pesquisa;
Atuar como entrevistador, gravando as entrevistas e procedendo conforme os princípios teórico-metodológicos e éticos que balizam a pesquisa;
Transcrever as narrativas, usando o método e a técnica adequados;
Realizar análises teórico-práticas acerca das narrativas e produção de relatórios e artigos acadêmicos.
Participar de eventos acadêmicos, nos quais serão publicados trabalhos sobre a pesquisa.

Resultados
esperados

Contribuição da pesquisa para as áreas da linguagem, da cultura e da educação;
Valorização da cultura popular na região do Alto Oeste Potiguar, por meio da valorização dos artistas locais, muitas vezes desconhecidos e/ou
desvalorizados;
Possibilidade de dar voz à arte, através das histórias de São Cipriano evidenciada pelos narradores;
Construção de um banco de dados das narrativas que ajudem a entender, através da memória, identidade e histórias de São Cipriano, as crenças
do povo do Alto Oeste Potiguar;
Divulgação dos resultados da pesquisa em eventos do IFRN, da rede federal de educação profissional e de outras instituições;
Construção de conhecimentos que nos permitam, num momento posterior, desenvolver ações no âmbito do ensino e/ou da extensão, dentro e fora
do Instituto, as quais evidenciem a importância dos narradores de história para a cultura e a identidade locais e regionais.
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Edital 11/2016 - PIBIC-EM/CNPq

Período de
Inscrição: 19/09/2016 00:00 - 22/09/2016 23:59

Período de
Pré-seleção: 23/09/2016 00:00 - 26/09/2016 00:00

Período de
Seleção: 26/09/2016 00:00 - 30/09/2016 18:00

Período de
Recurso: 23/09/2016 00:00 - None

Divulgação do
Resultado: 30/09/2016 18:20

Anexos
Aguardando submissão de arquivos.
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Nome:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

-

-

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Antonio Cleonildo da Silva Costa (1128384) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Sim 8 h/s

Ativo

Maria Mayara Lins do Nascimento (20151091090717)
88.58

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/1377538954444732

DISCENTE Sim Não 15 h/s

Meta 1 - 03/10/16 até 19/12/16

Descrição da Meta
Leitura e fichamento dos textos teóricos.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Leitura sobre Cultura Popular e
Metodologia da História Oral e
Técnica da História de vida.
Obs: Atividade atendida com
êxito.
Responsável: Antonio Cleonildo
da Silva Costa

De
03/10/2016
até
31/10/2016

Discussão e
entendimento
dos textos.

Aprovado em
26/09/2017
Avaliador:
Ayla Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Atividade atendida com êxito.
De
03/10/2016
até
31/10/2016

-

2

Leitura dos textos sobre Memória.
Obs: Discussões e fichamentos
realizados com êxito.
Responsável: Antonio Cleonildo
da Silva Costa

De
07/11/2016
até
28/11/2016

Discussão e
entendimento
dos textos.

Aprovado em
26/09/2017
Avaliador:
Ayla Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Discussões e fichamentos
realizados com êxito.

De
07/11/2016
até
28/11/2016

-

3

Leitura dos textos sobre Identidade
e Crenças populares.
Obs: Discussões e fichamentos
adiantados. Bons resultados no que
se refere ao entendimento
metodológico da pesquisa.
Responsável: Antonio Cleonildo
da Silva Costa

De
05/12/2016
até
19/12/2016

Discussão e
entendimento
dos textos.

Aprovado em
26/09/2017
Avaliador:
Ayla Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Discussões e fichamentos
adiantados. Bons resultados
no que se refere ao
entendimento metodológico
da pesquisa.

De
05/12/2016
até
19/12/2016

-

Meta 2 - 07/11/16 até 28/11/16

Descrição da Meta
Catalogação dos contadores para colhermos as narrativas.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Visita aos narradores de
histórias.
Obs: Leitura/fichamento dos
textos teóricos e visita aos
narradores de história.
Responsável: Antonio
Cleonildo da Silva Costa

De
07/11/2016
até
28/11/2016

Foram encontrados
alguns narradores de
histórias na região.

Aprovado em
06/12/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Leitura/fichamento dos
textos teóricos e visita
aos narradores de
história.

De
07/11/2016
até
28/11/2016

1

Sondagem entre os alunos
sobre quem conta histórias
de São Cipriano na região.
Obs: Leitura/fichamento dos
textos teóricos e visita aos
narradores de história.
Responsável: Maria Mayara
Lins do Nascimento

De
07/11/2016
até
28/11/2016

Obter nomes de
narradores que possam
colaborar com a
pesquisa.

Aprovado em
06/12/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Leitura/fichamento dos
textos teóricos e visita
aos narradores de
história.

De
07/11/2016
até
28/11/2016
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Meta 3 - 23/01/17 até 20/02/17

Descrição da Meta
Coleta dos dados - gravar as narrativas.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Visita e coleta das
narrativas de histórias de
São Cipriano.
Responsável: Antonio
Cleonildo da Silva Costa

De 23/01/2017
até 20/02/2017

Colher as histórias
narradas pelos
colaboradores.

Aprovado em 06/12/2017
Avaliador: Ayla Marcia
Cordeiro Bizerra
(1937164)

Atendido
De
23/01/2017
até
20/02/2017

Meta 4 - 06/03/17 até 27/03/17

Descrição da Meta
Transcrição das narrativas.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Transcrever todas as
entrevistas coletadas .
Obs: Entrevistas com
narradores de histórias.
Responsável: Maria
Mayara Lins do
Nascimento

De 06/03/2017
até 27/03/2017

Obter o corpus
para o trabalho.

Aprovado em 06/12/2017
Avaliador: Ayla Marcia
Cordeiro Bizerra
(1937164)

Atendido
Entrevistas com
narradores de
histórias.

De 06/03/2017
até 27/03/2017

Meta 5 - 03/04/17 até 31/07/17

Descrição da Meta
Análise, discussão e escrita de trabalhos acadêmicos sobre a pesquisa.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Discussão das narrativas
coletadas e transcritas à luz
da teoria vista
anteriormente.
Responsável: Maria
Mayara Lins do
Nascimento

De
03/04/2017
até
24/04/2017

Produção, refacção e aprimoramentos
dos textos acadêmicos produzidos.

Aprovado em
06/12/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
De
03/04/2017
até
24/04/2017

2

Retorno - se necessário - à
casa dos colaboradores para
possíveis outros
esclarecimentos.
Responsável: Antonio
Cleonildo da Silva Costa

De
01/05/2017
até
29/05/2017

Que os trabalhos acadêmicos tenham
a competência necessária para levar a
nossa cultura popular o mais longe
possível.

Aprovado em
06/12/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
De
01/05/2017
até
29/05/2017

3

Escritas acadêmicas e
apresentação dos resultados
da pesquisa.
Responsável: Antonio
Cleonildo da Silva Costa

De
05/06/2017
até
31/07/2017

Compromisso com o conhecimento,
com a arte literária e com o fazer
científico a partir dos textos escritos e
da apresentação.

Aprovado em
06/12/2017
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
De
05/06/2017
até
31/07/2017

4
Relatório final
Responsável: Antonio
Cleonildo da Silva Costa

De
06/06/2017
até
31/07/2017

Relatório final concluído com
sucesso.

Aprovado em
07/04/2018
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
De
06/06/2017
até
31/07/2017

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa Valor Previsão Execução
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Reservado 
Edital

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

Elemento de Despesa Valor

Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

Bolsa para
aluno(a). Bolsa 10 100,00 1.000,00 1.000,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2016 10 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2016 11 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2016 12 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2017 1 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2017 2 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2017 3 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2017 4 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2017 5 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2017 6 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para aluno(a). 2017 7 100,00 100,00 0,00

Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 0 1.00 0.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 1 1.00 1.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 3.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 5.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN sob sua Coordenação 2 3.00 6.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 1 1.00 1.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 2.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 4.00 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 6.00 0.00

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 0 3.00 0.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 0 7.00 0.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 0 5.00 0.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 0 3.00 0.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 0 3.50 0.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 0 2.00 0.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 15 0.50 7.50

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 0 10.00 0.00

3.02 - Mestre 1 7.00 7.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 22.50
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Fotos

Foto 1

Antonio Ciríaco

Foto 2

Zé de Madinha

Foto 3

Pe. Osvaldo
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Foto 4

Comprovante de certificação : melhor trabalho na área de Artes, Letras e Linguística da 6º EXPOTEC de Pau dos Ferros.

Foto 5

Apresentação do presente projeto na 6º EXPOTEC de Pau dos Ferros.

Este projeto não possui pendências.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

Todos os resultados do trabalho "Narrar para viver: a cultura popular no Alto Oeste Potiguar" foram alcançados. Cada visita aos narradores
acrescentou conhecimentos teóricos e práticos para a vida de todos os integrantes. Além disso, propiciamos alegrias aos que não são ouvidos por
meio das entrevistas e divulgação de suas histórias. Por fim, esperamos continuar com este trabalho na região e não deixar a cultura popular se
acabar.

Resultados
esperados /

O presente projeto foi apresentado na 6º Expotec de Pau dos Ferros e foi considerado o melhor trabalho na área de Artes, Letras e Linguística.
Divulgamos estes resultados também em eventos na região, sempre que oportuno.
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Disseminação
de resultados

Observação O trabalho teve a sua primeira edição, estamos na segunda, e queremos continuar difundindo os narradores por meio de outros projetos futuros.

Avaliação Avaliado em 07/04/2018 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
Projeto concluído fora do prazo, mas cumpriu todos os requisitos.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

46,50 28/09/2016 23:17

48,00 29/09/2016 22:57
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RESUMO 

Este projeto pretende pesquisar as narrativas do Alto Oeste Potiguar por meio da cultura popular, 

da memória e da identidade de narradores de histórias de vida que contam proezas referentes ao 

livro de São Cipriano. Nesta perspectiva, por meio de sondagem, entrevistas, transcrições e 

análises teórico-práticas dos dados coletados acerca dos narradores de história, ouvir-se-á a voz 

dos que até então não eram ouvidos. Com o método da história oral e a técnica da história de 

vida, intenta-se construir conhecimentos acerca das possibilidades de leitura e, assim, contribuir 

para o aprimoramento da linguagem, da visão de leituras de textos orais e escritos e da 

contribuição patrimonial da cultura regional oestana do Estado do Rio Grande do Norte. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Alto Oeste Potiguar, região do Rio Grande do Norte, condiciona em sua territorialidade 

histórias de vida de pessoas esforçadas em tecer, por entre linhas da memória, uma verdadeira 

colcha de retalhos da própria existência. Narrar, para alguns sujeitos oestanos, é viver. E viver 

representa muito mais do que simplesmente relatar mitos e/ou anedotas: é sim tentar inserir-se na 

cultura do povo por meio de tantas fugas da realidade, seja através de histórias cotidianas, seja 

por meio das narrativas aprendidas com a cultura popular. 

Os causos narrados refletem a própria vida de um povo, emanada da memória e marcada 

por um discurso ora subjetivo e intencional, ora subjetivo e inconsciente. Sobre a construção das 

narrativas populares, Ayala (1989, p. 261) esclarece: “[...] é uma produção cultural que se faz 

dentro da vida, justamente por que é um fazer dentro da vida, fica na memória dos contadores de 

histórias e de seus ouvintes.”. 

Narrar representa o ato de fazer o pensamento criar formas quando a voz veicula histórias 

e essas chegam a um mundo de ouvintes. O narrador nem sempre diz tudo. E não é preciso. 

Imbuído pelas concepções do seu povo e formado pelas experiências de vida, acaba sendo uma 

referência, tornando-se respeitado até mesmo quando cessam as palavras. Entretanto, quando 

desejosos de revelar o que muitos omitem, falta quem os escute, e o discurso, inscrito na cultura 

popular, vai desaparecendo junto com os antigos engenhos e com os oitões das casas velhas de 

alpendres que reuniam as pessoas para a contação de histórias. 

Por isso, neste relatório mostraremos como mapeamos, visitamos, catalogamos e 

analisamos as narrativas orais de alguns dos contadores de história do Alto Oeste Potiguar, no 

intuito de evidenciar a linguagem da cultura popular através da memória, da identidade e da 

própria voz, às vezes silenciada, de contadores que fazem das narrativas referentes a São 

Cipriano um ofício de vida e de construção artístico-literária dentro das suas comunidades 

narrativas. 

 

 

2. METAS ATINGIDAS 

A tabela abaixo representa as metas atingidas nos dez meses de atividades referente ao 

Edital 11/2016 – PIBIC-EM/CNPq – PROPI/IFRN. 

 

Período Descrição da atividade Observação 
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De 03/10/2016 até 

19/12/2016 

Leitura sobre Cultura Popular, 

Metodologia da História Oral e 

Técnica da História de vida, 

Memória, Identidade e Crenças 

Populares.  

 

De 07/11/2016 até 

28/11/2016 

Sondagem entre os alunos sobre 

quem conta histórias de São 

Cipriano na região e visita aos 

narradores de histórias. 

 

De 23/01/2017 até 

20/02/2017 

Visita e coleta das narrativas de 

histórias de São Cipriano. 
 

De 06/03/2017 até 

27/03/2017 

Transcrição das entrevistas 

coletadas. 
 

De 03/04/2017 até 

31/07/2017 

Discussão das narrativas 

coletadas e transcritas à luz da 

teoria vista anteriormente. 

Escritas acadêmicas e 

apresentação dos resultados da 

pesquisa. 

 

 

 

3. RELATÓRIO DESCRITIVO 

2.1. MATERIAIS 

Livros e textos impressos; 

Celular para gravações e fotografias;  

Computador para transcrição.  

2.2. MÉTODOS 

Para estudar as narrativas de histórias de vida no Alto Oeste Potiguar, levando em conta a 

cultura popular, a memória e a identidade, escolhemos o método da história oral, que 

possibilitou realizar a pesquisa. Assim procedemos, porque aplicando orientações de Queiroz 

(1991), captamos as vozes narradas, e junto com elas as tradições, ficções e crenças. 

É notável que as narrativas, sejam elas verdadeiras ou fictícias, enquadram-se na 

oralidade e, quando narramos, estamos contando histórias. No entanto, a preocupação de 
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Thompson (2002), como foi também a nossa, foi com a credibilidade, pois para alguns 

historiadores as narrativas orais encerram-se na subjetividade, pela fantasia. 

Além do exposto, este trabalho reuniu fatos advindos da memória e, por meio do método, 

usou uma técnica – a técnica da história de vida. Esta trata da exteriorização das próprias 

práticas culturais, as quais foram possíveis de esclarecer os aspectos inerentes à mente de 

quem narra, como enfatiza Rodrigues (2006) quando lembra que a história de vida vê aquilo 

que é narrado em todas as perspectivas possíveis, como os silêncios, as retomadas, as 

reiterações e os gestos adquirem sentido próprio a partir dos elementos contextuais 

A par do exposto, chegamos à reflexão acerca do embate de pensamentos entre o 

pesquisador e o colaborador, no tocante às suas diferenças. Com relação à execução da 

pesquisa, assim procederemos: primeiro fizemos um levantamento no próprio Instituto, sobre 

as cidades que possuíam, segundo relato dos alunos, contadores de história de São Cipriano. 

Escolhermos três narradores-colaboradores de comunidades narrativas diferentes para 

viabilizar a pesquisa. Logo após, entrevistamos os narradores. Com os áudios prontos, 

passamos para a fase de transcrição. Com os registros concluídos, confrontamos o material 

colhido com as teorias lidas ao longo dos encontros da pesquisa, o que resultou em trabalho 

acadêmico. 

Na realização de uma pesquisa como essa, jamais podíamos esquecer a ética, a prudência 

em certas ações dos envolvidos na pesquisa. Contudo, ouvir, estudar e refletir sobre as 

narrativas orais do povo oestano legou, na oportunidade, à nossa região, um inegável 

patrimônio cultural. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A contribuição da pesquisa para as áreas da linguagem, da cultura e da educação se tornou 

notável ao valorizarmos a cultura popular na região do Alto Oeste Potiguar, por meio do 

reconhecimento dos artistas locais, muitas vezes desconhecidos e/ou desprezados pelo cânone 

literário.  

Dar voz à arte, através das histórias de São Cipriano evidenciada pelos narradores Antônio 

Ciriáco, Zé de Madinha e Padre Osvaldo fortalece um banco de dados das narrativas que ajudam 
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a entender, através da memória e da identidade histórias de São Cipriano, e nela as crenças do 

povo da região e, porque não dizer, do Brasil.  

As histórias de São Cipriano estão catalogadas e foram divulgadas como resultado desta 

pesquisa na 6º EXPOTEC do IFRN, Campus Pau dos Ferros, sendo considerado o melhor 

trabalho na área de Artes, Letras e Linguística. Desse modo, a construção de conhecimentos que 

pautamos, permitiu sonhar em desenvolver ações no âmbito do ensino e/ou da extensão, dentro e 

fora do Instituto, as quais evidenciem ainda mais a importância dos narradores de história para a 

cultura e a identidade locais e regionais. 

5. CONCLUSÕES 

 

Todos os resultados do trabalho "Narrar para viver: a cultura popular no Alto Oeste 

Potiguar" foram alcançados. Cada visita aos narradores acrescentou conhecimentos teóricos e 

práticos para a vida de todos os integrantes.  

Além disso, propiciamos alegrias aos que não são ouvidos por meio das entrevistas e 

divulgação de suas histórias. Por fim, esperamos continuar com este trabalho na região e não 

deixar a cultura popular se acabar. 
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INDICADORES DE PRODUÇÃO 

 

a) Número de trabalhos apresentados/publicados em eventos científicos, periódicos e 

jornais de divulgação, entrevistas em TV/Jornais.  

Apresentação do trabalho NARRAR PARA VIVER: ANTÔNIO, LEITOR DE SÃO CIPRIANO 

NO ALTO OESTE POTIGUAR na 6º EXPOTEC do IFRN – Campus Pau dos Ferros.  

 

b) Mesas redondas, conferências e cursos  

- 

c) Inovação  

- 

d) Premiação 

Link para acessar CV Lattes do bolsista: <http://lattes.cnpq.br/1377538954444732> 
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Projeto de Pesquisa
Concluído

Dados Gerais

Título do
Projeto

As vozes presentes em relatórios técnico-científicos de alunos do Curso Técnico Integrado de Nível Médio em
Informática

Período do
Edital Encerrado

Campus do
Projeto PF Supervisor do

Projeto

Dados do Projeto

Início da
Execução 03/08/2015

Término da
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Seleção 20/07/2015

Pontuação do
Currículo 57.00

Pontuação
Total 57.00

Data da
Divulgação 21/07/2015 16:03:00

Discriminação do Projeto

Resumo

A pesquisa visa a estudar relatórios técnico-científicos produzidos como trabalho de conclusão de curso por alunos do Curso Técnico de Nível
Médio Integrado em Informática na modalidade regular. Entre os diversos elementos que compõem o gênero, interessa-se pela análise das vozes
e seu gerenciamento. Para isso, selecionar-se-á uma amostragem aleatória de 3 (três) relatórios produzidos por alunos do Campus Pau dos Ferros
do IFRN entre os anos de 2012 e 2014. Esses relatórios serão analisados conforme os postulados teórico-metodológicos do Interacionismo
Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006), uma corrente de estudo de gêneros textuais, que define as vozes e seu gerenciamento como uma
operação enunciativa que configura uma das camadas constitutivas dos textos. Também se recorrerá às normas da ABNT e a manuais de
metodologia científica que que versam sobre o gênero e as formas de inserção e gerenciamento de vozes/citações em textos acadêmicos e, mais
especificamente, em relatórios técnico-científicos. Como resultado, espera-se obter uma descrição das vozes presentes nos relatórios e seu
gerenciamento. Esse diagnóstico pode até mesmo servir como forma de auxiliar alunos e orientadores na produção de relatórios técnico-
científicos.

Introdução

A formação educacional proposta pelo IFRN propõe o desenvolvimento omnilateral dos alunos, ou seja, no campo da ciência, da cultura e do
mundo do trabalho, o que significa a formação integral do educando por meio o aprendizado de diversos saberes teóricos e práticos que
permitam sua atuação nas mais diversas atividades humanas.
Um dos momentos catalizadores de congregação de muitos desses aprendizados é a prática profissional, que, dentre algumas modalidades
possíveis, permite a inserção do aluno no mundo do trabalho e a posterior elaboração de um relatório técnico-científico. Essas atividades são
normalmente realizadas no último ano do curso técnico e requisitos para a conclusão do curso e obtenção do certificado de técnico numa dada
área.
Esta pesquisa tem o intuito de estudar relatórios técnico-científicos produzidos como decorrência do Estágio Curricular Supervisionado realizado
pelos alunos dos cursos técnicos de nível médio na modalidade regular. Mais especificamente, interessa-nos, nesse momento, estudar as vozes e
seu gerenciamento, que configuram parte no nível enunciativo do texto.
Para tanto, coletaremos aleatoriamente uma amostragem de 3 (três) relatórios técnico-científicos de conclusão de Curso Técnico de Nível Médio
Integrado em Informática na modalidade regular no Campus Pau dos Ferros do IFRN. Esses relatórios serão analisados com base nos postulados
teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que é uma corrente de estudo dos gêneros textuais. Também observaremos as
prescrições socialmente estabelecidas para o gênero que versam sobre o gerenciamento de vozes no texto, como as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para elaboração de citações, manuais de metodologia científica e outros materiais didáticos que orientem
a esse respeito.

Justificativa Os estudos de textos acadêmicos têm ganhado cada vez mais destaque no âmbito das pesquisas que tematizam os gêneros textuais sob as mais
diferentes perspectivas teóricas. Esses estudos têm enfocado principalmente o contexto universitário, que é considerado o ambiente em que tais
textos mais circulam socialmente.
Nosso estudo, de outro modo, busca enfocar o contexto da educação básica, outro lugar social de circulação e produção de tais textos, mas que
certamente não tem sido reconhecido pela maior parte das pesquisas que se têm desenvolvido. Esta é, sem dúvida, uma das grandes motivações

Ayla
Bizerra
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da pesquisa que desejamos empreender: trazer os estudos de gêneros acadêmicos para o contexto da educação básica, com suas peculiaridades,
desafios e possibilidades.
Além da inovação em relação ao contexto da pesquisa, há que se considerar também os subsídios que os resultados de uma pesquisa com essa
temática podem trazer para corpo docente e discente do IFRN, por exemplo. Os resultados podem ser úteis a alunos e orientadores, no sentido de
conduzirem melhor o trabalho de produção desse gênero, assim como reconhecerem e enfrentarem problemas que porventura sejam
diagnosticados pela interpretação dos dados. Sendo assim, há uma possibilidade inclusive prática de utilização dos resultados a que chegarmos
mediante a análise dos relatórios.
Por último, podemos destacar a integração dessa pesquisa com temas de outras desenvolvidas em outra instituição. Essa integração vai muito
além do tema em destaque, conforme já salientamos acima. O proponente dessa pesquisa como coordenador integra um projeto e um grupo de
pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, os quais desenvolvem estudos de descrição e análise de gêneros textuais, com destaque para a
esfera acadêmica. Trata-se do Grupo de Estudos em Letramentos, Interação e Trabalho (GELIT), do qual é integrante, e o Ateliê de Textos
Acadêmicos (ATA), projeto do qual é pesquisador-colaborador. Entendemos que a integração com grupos de pesquisa de outras instituições pode
ser muito importante para consolidar ainda mais a pesquisa no IFRN, no sentido criar laços interinstitucionais, propagar a pesquisa realizada na
instituição e fortalecer nossos próprios grupos de pesquisa.
Portanto, a pesquisa, que se pretende inovadora em sua temática, pode trazer contribuições importantes para o IFRN tanto em termos de
resultados e possibilidades de aplicação, quanto na integração interinstitucional.

Fundamentação
Teórica

O gênero relatório técnico-científico é uma das possibilidades de trabalho de conclusão de curso técnico de nível médio definida pelo IFRN em
seu Projeto Político Pedagógico. De acordo com o documento (IFRN, 2012), está associado ao Estágio Curricular Supervisionado como produto
final desse processo. Sua produção deve ser acompanhada e supervisionada por um orientador e seguir as normas da ABNT. Os relatórios
técnico-científicos produzidos devem fazer parte do acervo bibliográfico da instituição.
A ABNT (1989) trata dos aspectos técnicos de apresentação do relatório técnico-científico, ali definido como:
 
Documento que relata formalmente os resultados ou progressos obtidos em investigação de pesquisa e desenvolvimento ou que descreve a
situação de uma questão técnica ou científica. O relatório técnico-científico apresenta, sistematicamente, informação suficiente para um leitor
qualificado, traça conclusões e faz recomendações. É estabelecido em função e sob a responsabilidade de um organismo ou de pessoa a quem
será submetido. (p. 1-2)
 
A Norma divide o relatório em três partes (pré-texto, texto e pós-texto), com seus respectivos elementos. A partir daí, passa a caracterizar cada
um desses elementos quanto ao seu conteúdo e a suas regras de apresentação e formatação.
Esse é o mesmo procedimento dos manuais de metodologia científica: apresentar uma definição para o gênero e descrever sua estrutura e suas
regras de apresentação e formatação.
A título de exemplo, podemos citar Marconi e Lakatos (2011), que conceituam o relatório como “[…] parte final da pesquisa […]”, que consiste
na “[…] apresentação dos dados coletados, pois tem um propósito: comunicar os resultados da pesquisa em toda sua dimensão, apresentando
fatos, dados, procedimentos utilizados, resultados obtidos, análise, chegando a certas conclusões e recomendações” (p. 217).
Os relatórios frutos de pesquisas, segundo as autoras, destinam-se a um grupo especializado, instituições ou entidades que financiam a pesquisa e
devem adequar-se às características de seu interlocutor.
Além desses manuais, algumas instituições, com base na ABNT, elaboram seus próprios manuais com orientações de produção de textos
acadêmicos diversos. É o caso do IFRN (TERTULINO et al, 2012), que disponibiliza em seu site manual próprio om orientações para produção
de relatórios técnico-científicos, seguindo os mesmos procedimentos dos demais: definição do gênero, exposição de sua estrutura (partes,
respectivos elementos e conteúdo de cada um) e suas regras de apresentação e formatação.
O estudo do relatório será guiado pelos princípios teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD).
Para o ISD, a linguagem é uma forma de ação humana sobre o mundo e sobre outros sujeitos, razão pela qual busca justamente caracterizar o
agir comunicativo. Quanto a este, assim o caracteriza Souza (2007, p. 170):
 
O agir de linguagem é a atividade de linguagem em uso. Na dimensão social, a atividade de linguagem serve para criar normas, valores, bem
como para planejar, regular e avaliar as atividades coletivas. Na dimensão individual, ela possibilita a apropriação e a interiorização da
linguagem que, progressivamente, transforma o psiquismo, de origem biologia e inconsciente, em pensamento consciente. […] 
 
Temos, então, as duas dimensões do agir de linguagem: as atividades de linguagem e as ações de linguagem. As primeiras são de caráter coletivo
e correspondem a fluxos do agir comunicativo do qual participam diversos agentes no quadro de uma ou várias formações sociais. As segundas,
de caráter individual, correspondem a uma sequência de eventos imputados a um agente, ao qual é possível atribuir motivo, intenção e
capacidade; podem ser definidas como o produto da apropriação e utilização, pelo agente, dos critérios das avaliações externas de seu agir de
linguagem e do agir de outros; compreendem produção, interpretação e/ou memorização de textos orais e escritos.
As atividades e as ações de linguagem realizam-se concretamente na forma de textos. Os textos são “[…] os correspondentes
empíricos/linguísticos das atividades de linguagem de um grupo, e um texto […] o correspondente empírico/linguístico de uma determinada ação
de linguagem.” (BRONCKART, 2006, p. 139).
Para realizar ações de linguagem como ler ou produzir textos orais e escritos, os agentes devem mobilizar uma série de conhecimentos,
denominados capacidades de linguagem. Elas englobam um “[…] conjunto de operações que permitem a realização de uma determinada ação de
linguagem como instrumento para mobilizar os conhecimentos que temos e operacionalizar a aprendizagem […]” (CRISTOVÃO, 2007, p. 263).
Assim, no processo de semiotização da ação de linguagem em texto, o agente deve mobilizar um conjunto de capacidades de linguagem (de
ação, discursivas e linguístico-discursivas) com suas respectivas operações. As capacidades de ação possibilitam ao sujeito adaptar sua
produção à situação de ação de linguagem e ao gênero textual e englobam o conteúdo temático e os fatores contextuais da situação e produção do
texto. As capacidades discursivas dizem respeito à organização interna do texto e definem a infraestrutura textual (planejamento do conteúdo
temático, tipos de discurso e sua articulação, sequências textuais e outras formas de planificação). As capacidades linguístico-discursivas
dizem respeito ao estabelecimento da coerência temática (conexão, coesão nominal e coesão verbal), coerência pragmática (posicionamentos
enunciativos e modalizações), às regras de estruturação das frases e às formas de codificação linguística das unidades de conteúdo do texto. 
Nessa pesquisa, interessa-nos mais especificamente os mecanismos enunciativos e, neles, o gerenciamento das vozes do texto.
Os mecanismos enunciativos correspondem a uma camada mais superficial do texto e contribuem para a coerência pragmática, estabelecendo
os posicionamentos enunciativos (vozes) e as modalizações (avaliações).
As vozes têm a função de estabelecer os posicionamentos enunciativos e as entidades que são responsáveis por eles. De acordo com essa
responsabilidade, as vozes podem ser agrupadas em três subconjuntos: a voz do autor empírico, as vozes sociais e as vozes de personagens.
Outros estudos, fora do campo do ISD, também se interessam pelas vozes que aparecem nos textos. Marcuzzo (2011), por exemplo, estudando
notícias jornalísticas, identificou uma gama de vozes e posicionamentos enunciativos maior do que as três descritas por Bronckart (1999). Nesse
sentido, nosso trabalho, ao partir dos trabalhos do ISD, também estará atento a outras possibilidades de presença de vozes mediante a análise dos
dados e também da contribuição de outros trabalhos que abordam a heterogeneidade enunciativa que constitui os textos.

Objetivo Geral Analisar as vozes e seu gerenciamento em relatórios técnico-científicos de alunos do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática na
modalidade regular.

Metodologia da
Execução do

Projeto

A pesquisa que delineamos tem natureza documental, pois parte de relatórios técnico-científicos de conclusão de Curso Técnico de Nível Médio
Integrado em Informática na modalidade regular. Ao todo, coletaremos uma amostra aleatória de 3 (três) relatórios constantes na biblioteca do
campus e produzidos entre 2012 e 2014.
Esses textos serão analisados mediante os princípios do Interacionismo Sociodiscursivo, quanto ao plano enunciativo, considerando mais
especificamente as vozes e seu gerenciamento. A análise seguirá uma abordagem prioritariamente qualitativa, mas também recorreremos à
abordagem quantitativa como complemento da primeira.
A pesquisa, portanto, consistirá do desenvolvimento das seguintes atividades, a serem realizadas por pesquisador e bolsista:
Coleta dos relatórios técnico-científicos;
Construção do referencial teórico da pesquisa, por meio do estudo dos seguintes temas: características do gênero relatório constantes em
normatizações várias (ABNT, manuais de metodologia científica e manuais didáticos); princípios do Interecionismo Sociodiscursivo para análise
de textos em gêneros diversos, com ênfase nos mecanismos de gerenciamento das vozes;
Análise dos relatórios, considerando o plano enunciativo (vozes);
Comparação dos relatórios analisados com os princípios normativos de gerenciamento de vozes em textos científicos.

Acompanhamento
e Avaliação do

O acompanhamento e a avaliação do projeto dar-se-ão mediante os seguintes instrumentos:
Registro, por parte de orientador e bolsista, da carga horária semanal a ser cumprida;
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Nome:

Projeto Durante a
Execução

Elaboração de resumos e fichamentos acerca das temáticas estudadas no desenvolvimento da pesquisa;
Elaboração de relatório final;
Elaboração de relatórios parciais e participação em seminários de pesquisa, sempre que solicitados pela coordenação de pesquisa do campus;
Participação em eventos científicos.  

Resultados
esperados

Espera-se, ao final da pesquisa, construir uma descrição do gerenciamento das vozes nos relatórios e, ao mesmo tempo, um diagnóstico acerca
dos conhecimentos que os alunos detêm dessa operação de linguagem. Evidentemente, essa pesquisa não esgota o tratamento do gênero relatório,
haja vista que estuda apenas um dos níveis de análise, o que demandará a realização de outras que, somadas a essa, possam fornecer um
panorama do gênero relatório em sua totalidade.
Essa delimitação de nosso objeto de estudo, entretanto, não diminui a importância dos resultados a que chegaremos.
Em primeiro lugar, os dados obtidos dialogarão com outros dados já obtidos em pesquisas no âmbito do ATA sobre a estrutura de gêneros
acadêmicos em diversas áreas da ciência, a fim de, num plano maior, percebemos o fazer científico em variados campos do saber e também suas
especificidades. Também serão os primeiros dados do ATA referentes ao fazer científico de alunos de ensino médio.
Em segundo lugar – e para a realidade mais específica do IFRN –, esse diagnóstico servirá a alunos e professores orientadores, a fim de
perceberem qual o nível de domínio de alunos sobre certos elementos do gênero. Esse conhecimento pode guiar até mesmo o enfrentamento de
fragilidades na escrita dos alunos a serem sanadas na produção do referido gênero.
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Edital 07/2015 - PIBIC-EM/CNPq

Período de
Inscrição: 10/06/2015 08:00 - 08/07/2015 08:00

Período de
Pré-seleção: 10/07/2015 08:00 - 13/07/2015 23:59

Período de
Seleção: 13/07/2015 23:59 - 20/07/2015 08:00

Período de
Recurso: 10/07/2015 08:00 - 28/07/2015 23:59

Divulgação do
Resultado: 21/07/2015 16:03

Arquivo Digitalizado
Edital 07-2015 - PIBIC-EM - Final.pdf
Anexos
Anexo I do Edital 07-2015 PIBIC-EM.pdf - Pontuação da qualificação do(a) orienador(a) referente à produção acadêmica entre o período de 2012 e
2014
Anexo Edital 07-2015 - Autorização.pdf - Autorização para pesquisador orientar estudantes no Campus EAD no ano de 2015
Anexo Edital 07-2015 - Termo de Compromisso do Pesquisador.pdf - Termo de Compromisso do Coordenador/Pesquisador do Projeto
Anexo Edital 07-2015 - Termo de Compromisso do Estudante.pdf - Termo de Compromisso do Estudante bolsista

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Evandro Goncalves Leite (1723840) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Sim 8 h/s
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Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

-

-

-

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo

Vitória de Paiva Queiroz Silva (20131091090445)
89.96

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/4659104890455549

DISCENTE Sim Não 8 h/s

Meta 1 - 03/08/15 até 29/02/16

Descrição da Meta
Conhecer estudos teóricos que caracterizam o gênero relatório e que tratam das vozes e seu gerenciamento em textos.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Leitura de textos teóricos que tratem do
gênero relatório e das vozes e seu
gerenciamento nos textos.
Obs: Estudamos manuais de metodologia
científica e normas da ABNT. Lemos
trechos do Projeto Político-Pedagógico do
IFRN e do Projeto Pedagógico do Curso
Técnico de Nível Médio Integrado em
Informática. Estudamos conceitos do
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD):
trabalhamos sete dos nove capítulos do
livro "Atividade de linguagem, textos e
discursos: por um interacionismo
sociodiscursivo", de Jean-Paul Bronckart
(1999). Desses temas, elaboramos sínteses,
que compõem o referencial teórico da
pesquisa.
Responsável: Evandro Goncalves Leite

De
03/08/2015
até
29/02/2016

Elaborar o
referencial
teórico que
fundamentará
a análise dos
relatórios.

Aprovado
em
25/07/2016
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Estudamos manuais de
metodologia científica e
normas da ABNT. Lemos
trechos do Projeto
Político-Pedagógico do
IFRN e do Projeto
Pedagógico do Curso
Técnico de Nível Médio
Integrado em Informática.
Estudamos conceitos do
Interacionismo
Sociodiscursivo (ISD):
trabalhamos sete dos nove
capítulos do livro
"Atividade de linguagem,
textos e discursos: por um
interacionismo
sociodiscursivo", de Jean-
Paul Bronckart (1999).
Desses temas, elaboramos
sínteses, que compõem o
referencial teórico da
pesquisa.

De
03/08/2015
até
29/02/2016

Meta 2 - 01/03/16 até 31/07/16

Descrição da Meta
Identificar as diferentes posições enunciativas e suas formas de marcação linguística nos relatórios.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

2

Coletar na biblioteca do Campus Pau dos
Ferros do IFRN os relatórios que
comporão o corpus da pesquisa; Analisar
os relatórios que comporão o corpus da
pesquisa.
Obs: Os membros da pesquisa coletaram
relatórios junto à Coordenação de Estágio
do Campus Pau dos Ferros do IFRN;
definiram uma amostragem de 4 (quatro)
relatórios referentes ao ano letivo de 2014;
analisaram os relatórios quanto ao
gerenciamento das vozes. Além da análise
dos relatórios, nesse período foram
produzidos trabalhos acadêmicos para
apresentação em dois eventos científicos: o
I Acampamento Científico do Nordeste
Brasileiro e a 68ª Reunião Anual da SBPC.
Responsável: Vitória de Paiva Queiroz
Silva

De
01/03/2016
até
31/07/2016

Elaborar
texto
contendo o
resultado
das análises
das vozes
presentes
nos
relatórios e
suas formas
de
marcação
linguística.

Aprovado
em
25/07/2016
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Os membros da pesquisa
coletaram relatórios junto à
Coordenação de Estágio do
Campus Pau dos Ferros do
IFRN; definiram uma
amostragem de 4 (quatro)
relatórios referentes ao ano
letivo de 2014; analisaram os
relatórios quanto ao
gerenciamento das vozes.
Além da análise dos
relatórios, nesse período
foram produzidos trabalhos
acadêmicos para
apresentação em dois
eventos científicos: o I
Acampamento Científico do
Nordeste Brasileiro e a 68ª
Reunião Anual da SBPC.

De
01/03/2016
até
21/07/2016

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução
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Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

Elemento de Despesa Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

Bolsa para
estudante. Bolsa 12 100,00 1.200,00 1.200,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 1 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 2 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 3 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 4 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 5 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 6 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 7 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 8 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 9 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 10 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 11 100,00 100,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2015 12 100,00 100,00 0,00

Anexos

# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo Digitalizado

1 Vitória de Paiva Queiroz
Silva

Termo de Compromisso do Estudante bolsista Datado e Assinado
Anexar o termo de compromisso datado e assinado pelo estudante bolsista participante do
projeto

Termo Vitória.pdf

2 Vitória de Paiva Queiroz
Silva

Nota do ENEM
Anexar boletim com a nota do ENEM para alunos do primeiro ano

Vitória de Paiva Queiroz
Silva.pdf

Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 7 1.00 7.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 2.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 3.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN 0 3.00 0.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 2 0.50 1.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 1.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 1.50 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 4.00 0.00

Pontuação Total: 57.00
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Critério Quantidade Pontuação Resultado

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 4 3.00 12.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 2 10.00 20.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 0 4.00 0.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 0 2.00 0.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 0.50 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 0 2.00 0.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 9 1.00 9.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 2 0.50 1.00

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 0 10.00 0.00

3.02 - Mestre 1 7.00 7.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 57.00

Fotos

Foto 1

Reunião dos membros da pesquisa: coordenador e bolsistas.

Foto 2
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Apresentação de trabalho pela bolsista na 68ª Reunião Anual da SBPC.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

Os relatórios, quanto ao gerenciamento das vozes, fazem pouca menção ao intertexto científico na forma de citações, o que não parece desejável em
se tratando de um gênero acadêmico. Além disso, em três dos quatro relatórios analisados há oscilação da voz do autor entre 1ª e 3ª pessoa, assim
como um diálogo direto com o leitor. Esse gerenciamento diferencia-se bastante do que postulam as normas da ABNT e os manuais de metodologia
científica.

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

Os resultados foram apresentados em três eventos científicos: - 5ª Exposição Científica, Tecnológica e Cultural do Campus Pau dos Ferros do IFRN,
realizada entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2016, em Pau dos Ferros; - 1º Acampamento Científico do Nordeste Brasileiro pelos autores, realizado
entre os dias 18 e 21 de abril de 2016, em Portalegre-RN; - 68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada entre os
dias 3 e 9 de julho de 2016, em Porto Seguro-BA.

Observação

Avaliação Avaliado em 03/08/2016 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
Projeto aprovado por atender todos os objetivos aos quais se propôs.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

7,50 20/07/2015 07:52
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MODELO DE RELATÓRIO – PROJETOS COM RECURSOS DO CNPq 

 

 

As vozes presentes em relatórios técnico-científicos de alunos do Curso Técnico 

Integrado de Nível Médio em Informática 

 

Período do Projeto: Início: 03/08/2015 | Término: 03/08/2016 

 

Bolsista: Vitória de Paiva Queiroz Silva 

 

Orientador: Evandro Goncalves Leite 

 

Tipo de Bolsa: 

                
 

a) Relatório das atividades do bolsista  

 

No desenvolvimento da pesquisa, realizamos encontros semanais entre orientador 

e bolsista, na qual foram encaminhadas leituras de textos científicos, realizadas 

discussões desses textos e efetuadas análises dos relatórios definidos como corpus da 

pesquisa. Além das atividades previstas nos encontros, a bolsista ainda realizava outras 

como: leitura de textos de fundamentação teórica da pesquisa, redação de sínteses e 

fichamentos dessas leituras. 

Foram elaborados trabalhos (resumos, artigos científicos) a serem apresentados 

em eventos científicos na forma de banner e/ou de comunicação oral. A bolsista 

participou de dois eventos e ainda participará de mais um (segundo detalhamento no item 

b deste relatório), totalizando 4 (quatro) trabalhos científicos apresentados. 

Além disso, foi produzido texto com síntese do referencial teórico, da metodologia 

utilizada e das análises realizadas dos relatórios de estágio quanto às vozes e seu 

gerenciamento (conforme segue abaixo). 

 

1 Referencial teórico 

 

1.1 O gênero relatório segundo a ABNT e os manuais de metodologia 

 

O relatório é um trabalho, ou documento, no qual uma determinada experiência 

será descrita. Ele pode ser elaborado de forma individual ou em grupo. Sua finalidade é 

justamente relatar determinada experiência bem como fundamentá-la teoricamente. 
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Segundo Maia e Oliveira (2009), o objetivo principal do relatório, 

independentemente do seu tipo, é registrar de forma parcial ou definitiva os dados 

estudados e analisados e, posteriormente, divulgá-los. 

Há diversos tipos de relatórios, o estudado neste caso é o relatório técnico-

científico. Este mostra-se como: 

 

Documento que relata formalmente os resultados e progressos obtidos 

em investigação de pesquisa e desenvolvimento ou que descreve a 

situação de uma questão técnico-científica. O relatório apresenta, 

sistematicamente, informação suficiente para um leitor qualificado, 

traça conclusões e faz recomendações. É estabelecido em função e sob 

a responsabilidade de um organismo ou de pessoa a quem será 

submetido. (ABNT, 1989, p. 1) 

 

Segundo Gressler (2007), é através dos relatórios que a investigação sobre 

determinado evento científico ganha maior validade e pode ser divulgada para possibilitar 

o conhecimento sobre novas ideias e realização de estudos aprofundados em algo 

relevante para um desenvolvimento científico. Ainda de acordo com a autora, é 

importante que um relatório esteja bem organizado, pois assim ele facilitará o modo e a 

rapidez com que o leitor do mesmo encontrará o que deseja. Além disso, é fundamental 

que o relatório não contenha pessoalidade pela parte do autor ou do orientador do mesmo. 

Conforme a ABNT (1989), Gressler (2007), Maia e Oliveira (2009), o relatório 

técnico-científico é dividido em três partes: pré-texto, texto e pós-texto. Seguindo a 

ABNT (1989), tais elementos devem-se encontrar numa ordem adequada na montagem 

do relatório sendo esta: pré-texto onde encontraremos, ordenadamente, capa (primeira e 

segunda, frente e verso), folha de rosto, também chamada de ficha de identificação do 

relatório, o prefácio (a apresentação), o resumo em língua vernácula e em língua 

estrangeira, uma lista de símbolos como abreviaturas, unidades etc. (sendo esta opcional) 

e o sumário; texto, onde encontraremos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão 

ou considerações finais; pós-texto, onde veremos presentes anexos, agradecimentos,  

referências bibliográficas, glossário, índice(s), ficha de identificação do relatório, uma 

lista de destinatários e onde pode-se obter acesso ao relatório, e por fim, terceira e quarta 

capas. 

 

1.2 Princípios institucionais que regem a produção do gênero relatório 

 

631



 

  

Toda instituição de ensino é regida por um Projeto Político-Pedagógico (PPP), 

que é responsável por determinar a maneira como a instituição de ensino irá conduzir seus 

setores pedagógicos e administrativos de modo que todos estejam inter-relacionados. O 

IFRN, como instituição de ensino que é, também possui o seu PPP. No caso do presente 

estudo, O PPP foi analisado para obtermos informações sobre a prática profissional nos 

cursos técnicos integrados, quanto a concepções e modalidades de execução, com 

destaque para o estágio curricular. 

O PPP do IFRN age de forma a contribuir para com a sociedade de modo que: 

 

A função social do IFRN é ofertar educação profissional e tecnológica 

– de qualidade referenciada socialmente e de arquitetura político-

pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia – 

comprometida com a formação humana integral, com o exercício da 

cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, visando, 

sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e 

da justiça sociais. Desse modo, o IFRN contribui para uma formação 

omnilateral que favorece, nos mais variados âmbitos, o (re) 

dimensionamento qualitativo das práxis social. (IFRN, 2013, p. 21) 

 

Com isso, o IFRN compreende trabalho não só como gerador de riqueza material, 

ferramenta do sistema capitalista ou condição de alienação, mas sim como algo que 

constrói o ser bem como o integra à sociedade de forma que se exerce um direito social 

que gera tanto saberes como valores. 

Tomando por base a definição de trabalho de Karl Marx, Ciavatta (2005 Apud 

IFRN, 2013, p.47) concebe o trabalho como:  

 

[...] atividade ontológica, estruturante do ser social, como um valor 

extrínseco à vida humana e ao conhecimento, que ele proporciona na 

relação com a natureza e com os demais. É o trabalho como princípio 

de cidadania, no sentido de participação legítima nos benefícios da 

riqueza social, que se distingue das formas históricas e alienantes, de 

exploração do trabalhador, presentes na produção capitalista.  

 

 Enveredando por este lado, a prática profissional se mostra como elemento 

indispensável com o qual o aluno deve ter um contato estreito, não só por possibilitar a 

vivência prática dos conhecimentos obtidos em sala, mas também para prepará-lo para 

uma inserção no mundo do trabalho e articular o próprio trabalho ao ensino, à pesquisa e 

à extensão. 
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 Tendo em vista que o trabalho deixa de ser uma ferramenta manual e passa a ser 

também uma ferramenta educacional que integra a si próprio à ciência, cultura e 

tecnologia, temos que: 

 

Dessa maneira, será realizado por meio de Estágio Curricular e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, podendo ser desenvolvido no 

próprio IFRN, na comunidade e/ou em locais de trabalho, objetivando 

a integração entre teoria e prática, com base na interdisciplinaridade, e 

resultando em relatórios sob acompanhamento e supervisão de um 

orientador. A carga horária mínima será de 400 horas e deverá ser 

devidamente planejada, acompanhada e registrada, afim de que se 

configure em aprendizagem significativa, experiência profissional e 

preparação para os desafios do exercício profissional, ou seja, uma 

metodologia de ensino que atinja os objetivos propostos. (IFRN, 2012, 

p. 16) 

 

O PPP classifica o estágio como uma prática educativa e atividade curricular 

previamente planejada que estará devidamente integrada ao currículo do curso em prol 

da integração dos saberes técnicos e humanísticos que são desenvolvidos pelo curso. O 

estágio deve atender a uma carga horária predefinida (400 horas) e possuir um supervisor 

para orientação. 

 

O estágio deve ser realizado em observância às bases legais vigentes e 

às normas instituídas pelo IFRN, essas últimas preestabelecidas na 

Organização Didática e nos projetos pedagógicos de cursos. Exige-se 

que seja acompanhado por um professor orientador (incluído no quadro 

da Instituição e vinculado à área específica do estágio), com carga 

horária prevista para o atendimento ao estudante durante o processo. 

Para concluir o estágio, é necessária a elaboração de relatório final, 

contendo os registros das atividades desenvolvidas. (IFRN, 2013, p. 84) 

 

 Interpretando o estágio como o elemento responsável por fundir os conhecimentos 

teóricos com os práticos, este se mostra como uma atividade eficaz de preparação para 

inserção no mundo do trabalho. Sendo assim, este deve gerar ao final um relatório como 

suporte de registro da prática profissional vivenciada que virá servir como um Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC).  

 O TCC, quando presente no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), mostra-se como 

um componente curricular obrigatório. Bem como a prática profissional, o Trabalho de 

Conclusão de Curso deve ser acompanhado por um professor orientador durante o seu 

desenvolvimento. 
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1.3 Conceito de gênero textual 

 

O ato de se comunicar é algo característico do ser humano. Desenvolvemos e 

aperfeiçoamos formas de nos comunicar através do tempo, de forma que a interação entre 

cada área da atividade humana e a linguagem se tornaram possíveis. Chamamos de gênero 

textual toda forma, oral e escrita, que possibilita essa interação. 

 

[...] O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais fraseológicos 

e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. (BAKHITIN, 2015, p. 261) 

 

De acordo com Bakhtin, um gênero se caracteriza como um tipo relativamente 

estável de enunciado. Este possui uma estrutura composicional, além de ser distinguível 

por seu conteúdo e estilo, sendo também uma entidade escolhida de acordo com a 

intenção da comunicação verbal. “Desse modo, todo gênero é marcado por sua esfera de 

atuação que promove modos específicos de combinar, indissoluvelmente, conteúdo 

temático, propósito comunicativo, estilo e composição”. (KOCH; ELIAS, 2009, p. 107) 

Segundo Bakhtin (2015), tamanha é a importância dos gêneros textuais que, caso 

não existissem e coubesse a nós inventá-los, desenvolvê-los a cada interação 

comunicativa, seria praticamente impossível comunicar-se verbalmente, ou seja, não 

haveria um avanço interacional entre as diferentes áreas de atuação da sociedade.  

Assim como as palavras, os gêneros textuais apresentam um caráter de 

flexibilidade e que podem sofrer mudanças com o decorrer do tempo, de um ponto de 

vista de interação verbal. Novos gêneros aparecem, alguns mudam e outros caem em 

desuso – como a carta, por exemplo. Isso é decorrente tanto da evolução histórica como 

da social, visto que cada gênero está propício a mudanças de acordo com seu uso pelos 

falantes.  

De acordo com Bakhtin (2015), há a possibilidade de dividir os gêneros em dois 

tipos: os gêneros discursivos primários (simples) e secundários (compostos). Os 

primários são incorporados pelos secundários em seu processo de formação, ou seja, os 

gêneros primários integram os secundários.  
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Koch e Elias (2009) afirmam que cada indivíduo desenvolve uma competência 

metagenérica. É essa competência a responsável por produzirmos e compreendermos os 

gêneros textuais, sendo possível até denominá-los. Nas palavras das autoras: Koch e Elias 

(2009, p. 106): 

 

[…] os gêneros textuais – práticas sociocomunicativas – são 

constituídos de um determinado modo, com uma certa função, em dadas 

esferas de atuação humana, o que nos possibilita (re)conhecê-los e 

produzi-los, sempre que necessário. Se não fosse assim, haveria 

primazia de uma produção individual e individualizante desprovida dos 

traços de um trabalho construído socialmente, o que dificultaria (e 

muito) o processo de leitura e compreensão [...] (KOCH; ELIAS, 2009, 

p. 106) 

 

O gênero relatório pode ser classificado como um gênero secundário e da esfera 

acadêmica. Sabendo disso, percebemos que ele é um documento que requer padrões, além 

de ser de cunho formal e oficial, ou seja, podemos enquadrá-lo naqueles que conforme 

Bakhtin (2015) estariam menos propícios à manifestação de um estilo individual.  

 

[...]As condições menos propícias para o reflexo da individualidade na 

linguagem estão presentes naqueles gêneros do discurso que requerem 

uma forma padronizada, por exemplo, em muitas modalidades de 

documentos oficiais, de ordens militares, nos sinais verbalizados da 

produção, etc.[...] (BAKHTIN, 2015, p. 265) 

 

Com base no explanado, vê-se que a importância dos gêneros textuais é tamanha, 

que graças a eles podemos nos comunicar das mais diversas formas possíveis, no que diz 

respeito à linguagem. Eles, os gêneros textuais, são imprescindíveis no que tange a 

intenção comunicativa dos indivíduos tanto de forma verbal como de forma não verbal. 

 

1.4 Quadro e questionamento epistemológico do Interacionismo Sociodiscursivo 

 

O interacionismo social pode ser definido, de modo geral, como uma posição 

epistemológica que engloba diferentes das ciências humanas. Embora estas apresentem 

questionamentos bem diferentes entre si, bem como metodologias, essas correntes 

abordam algo em comum: “as propriedades das condutas humanas são o resultado de um 

processo histórico de socialização, possibilitado especialmente pela emergência e pelo 

desenvolvimento dos instrumentos semióticos” (BRONCKART, 1999, p. 21). 
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Com relação ao procedimento histórico, a investigação interacional mostra seu 

interesse voltado às condições sob as quais a organização social se desenvolveu, bem 

como as diferentes formas de interação e de caráter semiótico da espécie humana 

(BRONCKART, 1999). 

A definição de Vygotsky envolvendo a psicologia afirma que essa ocupa um lugar 

no campo das ciências humanas, sendo o homem um organismo vivo bem como 

consciente. Nesse sentido, a função da psicologia seria descrever, além de explicar, essas 

duas ordens de fenômenos. Vygotsky também afirma que, por meio de uma autonomia 

do psíquico e da epistemologia monista, a questão central em que se baseia a psicologia 

é a das condições em que ocorre o processo evolutivo e histórico do elemento psíquico, 

bem como a primordial evolução do pensamento (BRONCKART, 1999). 

Vygotsky ainda faz uma retomada da teoria marxista e hegeliana de que o processo 

evolutivo proporcionou ao homem. Além disso, fê-lo desenvolver instrumentos a 

permitirem sua relação com o meio e a colaboração no trabalho, possibilitando o 

aparecimento de determinadas formações sociais e o desenvolvimento de formas de 

comunicação verbais. Essas determinações sócio-históricas foram as grandes 

responsáveis por uma evolução da capacidade de consciência e a reestruturação do 

funcionamento psicológico do ser humano (BRONCKART, 1999). 

Com base em Leontiev, Bronckart (1999), explana que a noção de atividade se 

refere aos comportamentos e organizações funcionais, desempenhadas pelos seres vivos. 

Uma característica que faz da espécie humana diferenciada dentre as outras é a 

diversidade e complexidade que suas maneiras de organização possuem, bem como suas 

formas de atividade. Este atributo está ligado, acima de tudo, à linguagem, justificando 

assim a denominação de atividade de linguagem. Para ele, é graças às atividades de 

linguagem, a denominação de indivíduos sociais pode ser justificada.  

Sabendo disso, a principal afirmação do interacionismo sócio-discursivo é que a 

ação compõe o fruto da assimilação de determinados atributos de uma atividade social 

realizada por intermédio da linguagem, como afirma Bronckart (1999, p. 42): a tese 

central do interacionismo sócio-discursivo é que a ação constitui o resultado da 

apropriação, pelo organismo humano, das propriedades da atividade social mediada pela 

linguagem.  

É importante lembrar que ação é diferente acontecimento, uma vez que a ação tem 

um pretexto e uma intenção que a justifiquem, ou seja, ação possibilita uma interação 

entre as dimensões físicas e psíquicas do comportamento humano. Já acontecimento, viria 

636



 

  

a ser uma circunstância inserida no espaço-tempo a qual ´possível se atribuir uma 

explicação em decorrência de sua causa. (BRONCKART, 1999). 

 

1.5 Os textos e seu estatuto segundo o ISD 

 

Segundo Bronckart (1999), a língua natural pode ser entendida como um sistema 

ou código que compreende regras fonológicas, lexicais, e sintáticas, relativamente 

estáveis, além do contexto (situação de produção, falante, ouvinte, instituições sócias). É 

ela a responsável por proporcionar a intercompreensão entre os indivíduos de uma 

comunidade verbal. 

Ainda de acordo com ele, uma língua só é aprendida através de produções e/ou 

leituras de texto. “Texto é toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e 

auto-suficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação) ”. (BRONCKART, 1999, 

p. 75). 

Há duas maneiras de estudar a língua natural: a primeira é uma análise da 

gramática textual, a segunda é uma análise do texto empírico, do sistema. Bronckart 

(1999) 

No primeiro estudo, também chamado de interno, é irrelevante o contexto de 

produção, bem como a ação desse texto sobre o meio humano. O procedimento interno é 

indiferente ao contexto de produção do texto, pois o conjunto de regras linguísticas da 

língua natural está presente na composição de qualquer texto. Assim, desconsidera-se o 

contexto de produção. 

O segundo estudo, também chamado de externo, foca no funcionamento e na 

organização dos textos empíricos em si, levando em consideração o contexto em que o 

texto é produzido. Ou seja, possibilita uma abrangência maior de características 

estruturais do texto em relação ao primeiro estudo (BRONCKART, 1999) 

Para Bronckart (1999), há diferentes espécies de texto, que são usados para 

designar todo e qualquer conjunto que apresentem características comuns entre si. As 

diferentes espécies de texto surgem juntamente com as necessidades sociocomunicativas 

verbais; esta ideia, de tipos de texto, se assemelha com o que seria para Bakhtin os gêneros 

discursivos. 

Sendo assim, todo texto observável pode ser incluído em um determinado gênero 

textual. Embora alguns critérios linguísticos sejam usados para identificar e/ou classificar 

os gêneros textuais, é importante ressaltar que, como unidade comunicativa, os textos 
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nunca podem ser completamente definidos por esses critérios (BRONCKART, 1999). 

Ainda segundo o autor:  

 

Chamamos de texto toda unidade de produção de linguagem situada, 

acabada e autossuficiente (do ponto de vista da ação ou da 

comunicação). Na medida em que todo texto se inscreve, 

necessariamente, em um conjunto de textos ou em um gênero, adotamos 

a expressão gênero de texto em vez de gênero do discurso 

(BRONCKART, 1999, p. 75). 

 

Desta forma, resta saber que, segundo Bronckart (1999, p. 77): 

 

A noção de texto singular ou empírico designa uma unidade concreta 

de produção de linguagem, que pertence necessariamente a um gênero, 

composta por vários tipos de discurso, e que também apresenta os traços 

das decisões tomadas pelo produtor individual em função da sua 

situação de comunicação particular. 

 

Com isso, concluímos que, todo texto, seja ele singular ou empírico, pertence a 

determinado gênero textual e é composto pelos mais diversos tipos de discurso. Ou seja, 

a composição de um texto, é o resultado das decisões tomadas pelo produtor do texto 

guiado pelo seu intuito de se comunicar.   

 

1.6 As condições de produção dos textos 

 

A produção de um texto empírico é feita mediante diversos parâmetros 

situacionais de um agente, que influem diretamente na definição de ação de linguagem 

como uma unidade psicológica. Tais parâmetros podem ser categorizados como os 

domínios dos mundos (físico, social e subjetivo) que podem influenciar no contexto de 

produção textual e o conteúdo temático (BRONCKART, 1999). 

No que tange ao contexto de produção, os fatores que exercem influência sobre a 

organização dos textos, podem ser agrupados em dois grupos: o primeiro é referente ao 

mundo físico e o segundo, ao mundo social e subjetivo (BRONCKART, 1999).  

Primeiramente, todo texto é resultante de um comportamento verbal de um 

determinado agente, e este está localizado em um determinado espaço e tempo. Sendo 

assim, é realizado em um contexto físico, podendo ser determinado em quatro parâmetros 

específicos:  
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 o lugar de produção, onde o texto é produzido concretamente; 

 o momento em que ele é produzido;  

 o emissor, ou seja, aquele que o produz;  

 o receptor, que é/são a(s) pessoa(s) que o recebe(m) e o percebe(m) 

concretamente (BRONCKART, 1999). 

 O texto também se configura em um contexto sociossubjetivo, que igualmente se 

decompõe em quatro parâmetros principais:  

 o lugar social, ou seja, a instituição ou o grupo no quadro de uma formação 

social;  

 a posição social do emissor e o papel que ele desempenha perante a 

interação em andamento;  

 a posição social do receptor, bem como seu papel perante o documento;  

 e o objetivo da interação (BRONCKART, 1999). 

Já o conteúdo temático é o conjunto de informações presentes, que são 

explicitamente expostas pelo agente-produtor. Basicamente, remete aos conhecimentos 

obtidos pelo produtor a partir da experiência (BRONCKART, 1999).  

No entanto, este não recebe influencia dos três mudos, com afirma Bronckart 

(1999, p. 97): “[...] para a análise desse conteúdo temático, a distinção entre esses três 

mundos formais não tem, em si mesma, nenhuma importância particular. [...]” 

Portanto, o contexto de produção de um texto, bem como seu conteúdo temático, 

influencia diretamente o resultado final do enunciado. Neste caso, a situação de produção 

do relatório de estágio influenciará diretamente no texto empírico final. 

 

1.7 Visão de conjunto da arquitetura interna dos textos 

 

De acordo com Bronckart (1999), três camadas compõem um texto, são elas: a 

infraestrutura geral do texto, os mecanismos e textualização e os mecanismos 

enunciativos. A infraestrutura é uma organização mais profunda das combinações dos 

tipos de discurso, das sequências textuais, algumas formas de planificações e o plano 

geral; os mecanismos de textualização são responsáveis por estabelecerem a coerência 

temática ; os mecanismos enunciativos podem ser considerados como superficiais, pois 

estão mais ligados à interação entre o agente produtor e os destinatários. 
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A infraestrutura é constituída pelo plano geral do texto, pelos tipos de discurso e 

sua articulação e pelas sequências textuais e outras formas de planificação. Há diferentes 

segmentos na composição de um texto, como o discurso interativo; discurso teórico; 

relato interativo; e a narração. Esses segmentos recebem o nome de tipos de discurso e 

são organizados por articulações entre si. As sequências são as formas mais convencionais 

de planificação, que são encontrados no plano geral do texto. Estas podem ser narrativas, 

explicativas, argumentativas, explicativas e dialogais. (BRONCKART 1999). 

Os mecanismos de textualização são os responsáveis por contribuir para que haja 

uma coerência temática. Há três tipos de mecanismos, sendo eles: conexão, coesão 

nominal e coesão verbal. A conexão possui a função de demarcar as articulações que dão 

progressividade ao tema em questão, sendo realizada por organizadores textuais como 

conjunções, advérbios, ou locuções adverbiais, grupos preposicionais, grupos nominais e 

segmentos de frases, por exemplo. A coesão nominal tem como função introduzir ou 

retomar temas ou personagens em determinado texto podendo também assegurar a 

substituição desses no decorrer do texto. As unidades responsáveis por realizar esses 

mecanismos são chamadas de anáforas ou catáforas, podendo ser pronomes pessoais, 

relativos, demonstrativos e possessivos além de sintagmas nominais. A coesão verbal 

possibilita a organização temporal dos processos que decorrem no texto, sendo 

essencialmente realizada pelos tempos verbais. 

Os mecanismos enunciativos agem orientando mais diretamente orientando a 

interpretação do texto pelo destinatário (BRONCKART 1999).  

Quanto ao posicionamento enunciativo, o autor pode produzir seu texto em um ou 

vários mundos discursivos criados por ele, os quais funcionam de forma diferente do 

mundo empírico. Dessa forma, é a partir desses “mundos virtuais” e das instâncias 

formais (narrador, textualizador, expositor) que são distribuídas as vozes do texto. Há a 

possibilidade de diferentes vozes se expressarem em um texto. Com isso, essas vozes são 

agrupadas em três subconjuntos: voz do autor empírico; vozes sociais, ou seja, as vozes 

de outras pessoas ou de instituições humanas exteriores ao conteúdo temático do texto; e 

as vozes dos personagens, ou seja, as vozes das pessoas, ou instituições, que estão 

diretamente presentes no texto (BRONCKART 1999). 

Por fim, as modalizações funcionam como avaliações formuladas sobre alguns 

aspectos do conteúdo temático e dividem-se em quatro subconjuntos: as modalizações 

lógicas, que funcionam como julgamentos acerca da veracidade do que foi enunciado; as 

modalizações deônticas, que avaliam o que é dito tendo em vista os valores sociais; as 
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modalizações apreciativas, que julgam o que foi exposto no texto de maneira mais 

subjetiva; e as modalizações pragmáticas, que imprimem um julgamento sobre a 

responsabilidade de uma voz (de um personagem, por exemplo) no processo em que é 

agente (BRONCKART 1999). 

 

1.8 Os mecanismos enunciativos 

 

 Como já mencionado anteriormente, os mecanismos enunciativos são os 

responsáveis por estabelecer a coerência pragmática que deve estar presente no texto. 

Essa coerência pragmática faz frente a julgamentos, opiniões, sentimentos para com o 

texto, bem como as fontes dessas avaliações (BRONCKART, 1999). 

 O autor, como o agente da ação de linguagem que se realiza em um texto empírico, 

torna-se responsável por todo o conjunto de elementos e operações linguísticas que 

estarão presentes no texto. No entanto, existe a necessidade de invocar no texto outras 

instâncias (enunciador e narrador, respectivamente), às quais se delega a responsabilidade 

enunciativa (BRONCKART, 1999). 

  Ao escrever um texto, o autor movimenta, do vasto conjunto de conhecimentos 

que possui, subconjuntos de representações que se referem, em particular, ao contexto 

físico e social de sua influência, ao conteúdo temático que nele será mobilizado. Assim 

como os conhecimentos humanos, essas representações são criadas a partir de discursos 

alheios. Ainda que seja reorganizado de modo singular por cada indivíduo, essas 

representações ainda irão conter traços alheios ao autor (BRONCKART, 1999). 

 Para Bronckart (1999, p. 322), “a ação de linguagem se traduz por uma ‘reposição 

em circulação’, no campo das representações sociais cristalizadas no intertexto, de 

representações já dialógicas”. 

As regularidades referentes à organização dos mundos coletivos-discursivos são 

denominadas de instâncias de enunciação. Como dito anteriormente, o autor transfere a 

responsabilidade pelo que se está sendo enunciado a essas instâncias, mas com a condição 

de que se destaque o caráter obrigatório dessa transferência (BRONCKART, 1999). 

Sendo assim, segundo Bronckart (1999, p. 323): 

 

O narrador pode ser então redefinido como a instância de gestão ou 

gerenciamento dos mundos discursivos da ordem do NARRAR. Desde 

que os mundos discursivos da ordem do EXPOR apresentam 

regularidades análogas, devemos introduzir a noção correspondente de 
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expositor, para designar a instância de gestão que neles se encontra 

ação. 

 

De acordo com Bronckart (1999), a instância coletiva está essencialmente 

presente no conjunto de operações em que se fundamentam a infraestrutura e os 

mecanismos de textualização. Em consequência disso, ocorre um uso mais direto dos 

mecanismos enunciativos propriamente ditos; neste caso, no gerenciamento das vozes e 

das modalizações.  

 

[…] as instâncias enunciativas que personalizam essas regras de 

funcionamento discursivo são as principais responsáveis pelas 

operações de linguagem utilizadas pelo autor: não são nem as suas 

capacidades propriamente cognitivas nem as suas capacidades acionais 

(intenções, motivos) que determinam, por si sós, as operações de 

linguagem efetivamente realizadas. (BRONCKART, 1999, p. 324) 

 

As vozes podem ser definidas como as entidades que se encarregam da 

responsabilidade do que está sendo enunciado. Na maioria dos casos, quem assume a 

responsabilidade direta do dizer é a instância geral de enunciação; é essa voz que se pode 

denominar de voz neutra de acordo com o tipo de discurso, seja do narrador ou do 

expositor (BRONCKART, 1999). 

Há alguns casos em que a instância de enunciação pode fazer o papel de uma ou 

várias outras vozes, que são as vozes infraordenadas em relação ao narrador ou ao 

expositor. Essas vozes secundárias podem ser reagrupadas em três categorias: as vozes 

dos personagens, as vozes de instâncias sociais e a voz do autor empírico do texto 

(BRONCKART, 1999). 

As vozes dos personagens são aquelas que provêm de seres humanos, ou entidades 

humanizadas, como os animais que se manifestam em determinados contos. As vozes 

sociais são aquelas provenientes de personagens, grupos ou instituições sociais que não 

influenciam no trajeto temático dos segmentos do texto, porém são mencionadoas como 

instâncias externas de avaliação de algum aspecto desse conteúdo. A voz do autor é aquela 

concernente à pessoa que originou a produção textual e que interfere, como tal, para 

comentar ou avaliar algum aspecto enunciado (BRONCKART, 1999). 

Dá-se um texto como polifônico quando nele há a presença de várias vozes, sejam 

elas da mesma categoria, ou um conjunto de várias categorias, de modo que podem existir 

diversas formas de combinações polifônicas. Além disso, se levada em conta a diferença 

entre os modos de expressão direta e indireta, pode-se distinguir uma polifonia explícita 
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e uma implícita, sendo que, em muitos textos, a polifonia implícita e a explícita podem 

coexistir (BRONCKART, 1999). 

A finalidade geral das modalizações é explicar, a partir de qualquer voz 

enunciativa, os diferentes comentários ou avaliações formados a respeito de alguns 

elementos presentes no conteúdo temático (BRONCKART, 1999). 

Dentre as mais diversas classificações das modalizações, desde a antiguidade 

grega, apenas quatro serão explanadas, de acordo com a teoria dos três mundos de 

Habermas. São elas: as modalizações lógicas, que são coordenadas formais responsáveis 

por definir o mundo objetivo e apresentam elementos de seu conteúdo do ponto de vista 

de suas condições de verdade, como fatos atestados por exemplo; as modalizações 

deônticas apoiam-se nas regras constitutivas do mundo social, apresentam os elementos 

do conteúdo como sendo da obrigação social e/ou da conformidade com as normas de 

uso; as modalizações apreciativas procedem do mundo subjetivo da voz responsável por 

um julgamento, mostrando-o como benéfico, estranho etc, do ponto de vista da entidade 

que avalia; por fim, as modalizações pragmáticas imprimem um julgamento sobre a 

responsabilidade de um personagem num processo em que é agente (BRONCKART, 

1999). 

As unidades ou conjuntos de unidades linguísticas responsáveis por caracterizar 

as modalizações são chamadas de modalidades. Essas modalidades podem ser os tempos 

do verbo no futuro do pretérito, os auxiliares de modalização, um subconjunto de 

advérbios, certas frases impessoais e outros tipos de frases ou de conjuntos de frases 

(BRONCKART 1999).  

 

2 Metodologia 

 

A análise a seguir baseia-se em relatórios técnico-científicos produzidos por 

alunos do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática na modalidade regular 

do Campus Pau dos Ferros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte. 

Como critério para coleta dos dados, selecionamos os relatórios produzidos pelos 

concluintes do ano de 2014. Ao todo, 17 (dezessete) alunos concluintes daquele ano 

optaram pelo Estágio Supervisionado e consequente produção de relatório técnico-

científico como modalidade de prática profissional. Desses, definimos uma amostragem 
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de 4 (quatro) relatórios técnico-científicos, escolhidos aleatoriamente, a configurarem o 

corpus da presente pesquisa. Os relatórios foram coletados junto à Coordenação de 

Estágio do campus, onde os relatórios ficam arquivados. Os nomes dos autores serão 

mantidos em sigilo, e adotaremos a denominação RELATÓRIO 1, RELATÓRIO 2, 

RELTÓRIO 3 e RELATÓRIO 4. 

Esses textos serão analisados mediante os princípios do Interacionismo 

Sociodiscursivo, quanto às vozes presentes em relatórios técnico-científicos de alunos do 

Curso Técnico Integrado de Nível Médio em Informática. A análise seguirá uma 

abordagem prioritariamente qualitativa, mas também recorreremos à abordagem 

quantitativa como complemento da primeira. 

Quanto aos procedimentos de análise, apresentaremos a configuração dos 

relatórios quanto às vozes, além de compararmos esses dados com os documentos oficiais 

do IFRN e com prescrições socialmente validadas para o gênero, como manuais de 

metodologia científica e orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

 

3 Resultados e Discussões 

 

De posse dos textos empíricos, percebeu-se que, quanto à presença de diferentes 

vozes nos relatórios, foram encontradas quatro: voz de instituição social, voz de 

personagem, voz do autor e voz de outros autores na forma de citações.  

 Três dos quatro relatórios fizeram menção à Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, a lei do estagiário. Dois desses de forma direta e um de forma indireta, como vê-se 

a seguir: 

 

Relatório 1  

 “Estágio é o ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos...” (Lei Nº 11788, de 25 de 

setembro de 2008). (p. 8. Grifos nossos) 

 

Relatório 2 

Segundo a lei Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, Art. 1º Estágio é o ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular de instituições de educação 
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superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. (p. 10. Grifos nossos) 

 

Relatório 3 

As atividades tiveram início em 1º de julho com carga horária de 400 horas, de 

acordo com a Lei Nº 11.788, que discorre sobre o estágio de estudantes. (p. 3. Grifos 

nossos) 

 

Percebe-se que os três exemplos diferem na maneira de fazer menção à lei do 

estagiário. Há duas citações diretas e uma indireta. Todos os relatórios a mencionam no 

intuito de complementar o objetivo da atividade de estágio, mostrando seu 

reconhecimento legal, mas o fazem de forma inadequada se comparados às normas da 

ABNT (2002). 

Apenas em dois dos relatórios analisados há a presença da voz de outro autor, 

sendo uma delas de forma direta e outra de forma indireta, como se observa a seguir: 

 

Relatório 1 

(...) Multiterminal, trata-se de um computador ao qual estão ligados dois ou mais monitores, com seus 

respectivos periféricos. Uma única CPU alimenta dois monitores, dois teclados e dois mouses 

independentes. Com essa solução cada monitor inicia uma sessão do X, que funcionará de maneira 

independente à do monitor ao lado. (PEREIRA, 2011) (p. 10. Grifos nossos) 

Relatório 3 

Uma vez que não soube como proceder, busquei a solução em algumas pesquisas. A 

resposta para o problema foi encontrada no YouTube. Um jovem com o mesmo problema 

no PC entrou em contato com a empresa fabricante do produto e solicitou uma solução 

para o caso. Como resposta, recebeu uma sequência de instruções de como proceder, 

compartilhando tais informações em um vídeo no YouTube. (p. 15. Grifos nossos) 

 

Uma vez que o relatório técnico-científico deve ser embasado por referenciais 

científicos para dar mais autoridade aos conhecimentos do estagiário ali expostos, todos 

os relatórios deveriam apresentar vozes de outros autores de credibilidade na área em 

questão em forma de citações. Quando isso não acontece, o leitor pode questionar os 

conhecimentos do autor quanto ao campo científico a que ele pertence, uma vez que não 

demonstra seus conhecimentos teóricos usando citações para embasá-los.  
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Apenas em um dos relatórios foi encontrada a voz de personagem. No documento 

analisado, ela se encontra da seguinte maneira: 

 

Relatório 1 

 [...] Depois de instalar os gabinetes aos seus respectivos periféricos, foi solicitado 

pela diretora da escola que fizesse a troca do sistema operacional (SO) (p. 10. Grifos 

nossos) 

 

No que se refere à voz do autor, notou-se que três dos quatro relatórios de estágio 

apresentam uma constante oscilação no emprego dessa voz. A seguir, pode-se perceber 

como essa oscilação aparece nos relatórios: 

 

Relatório 1 

Durante o período do estágio, tive contato com muitas pessoas, diretores de 

escolas, secretários, e as próprias pessoas que trabalhavam na prefeitura. [...] (p. 9. Grifos 

nossos) 

[...] Foi solicitado à visita do estagiário em virtude dos computadores 

apresentarem lentidão e estavam travando. (p. 14. Grifos nossos) 

 

 Relatório 2 

 [...] Tem-se a necessidade de um maior número de pessoas qualificadas que 

possam atender a essa demanda, sendo assim a disponibilização de estágio[...] (p. 14. 

Grifos nossos) 

Inicialmente por está começando o estágio realizei apenas tarefas simples, com a 

orientação dos meus coordenadores. (p. 14. Grifos nossos) 

 

 Relatório 4 

Tal prática profissional é de valiosa importância para o aprendizado e a iniciação 

ao meio empresarial, no qual passamos a de fato empregar a relação teoria-prática, em 

vista da devida adequação ao ambiente profissional. (p. 7. Grifos nossos) 

 Durante o período de 400 horas, atribuíram-me a função de desenvolvedora de 

softwares [...] (p. 8. Grifos nossos) 
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 Ao ler-se os trechos retirados dos três relatórios que apresentam oscilação na voz 

do autor, percebe-se que eles fazem uso de primeira pessoa do plural ou do singular e 

terceira pessoa, ou impessoal.  

 Tal oscilação apresenta um padrão de ocorrência. Observou-se que o uso da voz 

em primeira pessoa é mais recorrente nas partes narrativas do relatório. Esta presença 

pode ser ocasionada pela intenção que o autor tem de se incluir no relato, já que está 

apresentando as atividades que ele próprio realizou. Quanto à voz na terceira pessoa, ou 

impessoal, notou-se que é mais recorrente nas partes do relatório que envolvem a 

caracterização da empresa onde o estágio foi vivenciado, em exposições teóricas, ou em 

partes instrutivas. Ou seja, o emprego do impessoal ocorre em partes que não estão 

estritamente relacionadas com as atividades que o estagiário desenvolveu. Essa oscilação 

da voz do autor, guiada pela intenção de incluir-se no relato, acaba por comprometer a 

qualidade do que se foi relatado, quanto à textualização. Além disso, pode comprometer 

a coesão verbal, bem como contraria os manuais de metodologia científica. 

Em todos os quatro relatórios, percebe-se que o autor estabelece, em determinados 

momentos, um diálogo com o leitor. Veem-se, a seguir, exemplos desses contatos 

estabelecidos pelo autor com o leitor: 

 

Relatório 1 

É importante ressaltar que a restauração do sistema não excluirá seus arquivos 

como fotos, vídeos e músicas, por exemplo. [...] (p. 15. Grifos nossos) 

 

Relatório 2 

 O setor comporta a Voip que permite a conexão telefônica a partir da rede de dados. 

(Analisemos Figura 3) (p. 12. Grifos nossos) 

 

Relatório 3 

Na tela seguinte, clique em Reparar o computador e aguarde a conclusão do 

processo. [...] (p. 15. Grifos nossos) 

 

Relatório 4 
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 [...]Como podemos ver abaixo, para o código é necessário fornecer o tipo e o 

número de caracteres que será suportado quando os dados forem cadastrados. (p. 13. 

Grifos nossos) 

 

 Percebe-se que a presença das marcas de diálogo se dá por diversos meios 

linguísticos. No relatório 1, o diálogo se dá por meio de pronome possessivo que faz 

menção ao leitor; no relatório 2, há a presença do verbo “analisemos”; no relatório 3, há 

a presença do verbo no imperativo, dando a entender que o expositor está passando 

instruções a alguém, neste caso, ao leitor; já no relatório 4, o verbo “podemos” encontra-

se na primeira pessoa do plural. As ocorrências dos relatórios 2 e 4 enquadram-se no que 

se pode chamar de “humildade autoral” ou “nós de modéstia”, já relativamente 

estabelecido no campo científico, com “[…] função simbólica que consiste em lembrar 

que o pesquisador não está sozinho, que participa de uma comunidade científica, que sua 

pesquisa é uma contribuição ao saber comum e também lhe é em parte devida” 

(LAVILLE; DIONNE, 2007, p. 243). Também Bronckart (1999, p. 172) diz que algumas 

formas da primeira pessoa do plural podem remeter “[…] aos polos da interação verbal 

em geral […], mas não aos protagonistas da interação em curso […]”. Já as ocorrências 

dos relatórios 1 e 3 de fato parecem remeter aos protagonistas da interação, pois a primeira 

usa um pronome que remete ao leitor (“seus”) e a segunda dá uma instrução direta 

(“clique”). 

Como se vê, os relatórios, quanto ao gerenciamento das vozes, fazem pouca 

menção ao intertexto científico na forma de citações, o que não parece desejável em se 

tratando de um gênero acadêmico. Além disso, em três dos quatro relatórios analisados 

há oscilação da voz do autor entre 1ª e 3ª pessoa, assim como um diálogo direto com o 

leitor. Esse gerenciamento diferencia-se bastante do que postulam as normas da ABNT e 

os manuais de metodologia científica. 
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b) Descrição dos trabalhos apresentados em Seminário de Iniciação, 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação ou equivalente (oral e painéis) 

 

O trabalho Análise das condições de produção do gênero relatório de estágio no curso 

técnico de nível médio integrado em Informática do IFRN, de autoria de Vitória de 

Paiva Queiroz Silva, Gladson Renato Q. Vidal, Hugo Granjeiro S. Fontes e Evandro 

Gonçalves Leite, foi apresentado na 5ª Exposição Científica, Tecnológica e Cultural do 

Campus Pau dos Ferros do IFRN, realizada entre os dias 23 e 26 de fevereiro de 2016, 

em Pau dos Ferros. 

 

O trabalho A configuração do gênero relatório de estágio supervisionado do Curso 

Técnico de Nível Médio Integrado em Informática do IFRN, de autoria de Vitória de 

Paiva Queiroz Silva, Gladson Renato Q. Vidal, Hugo Granjeiro S. Fontes e Evandro 

Gonçalves Leite, foi apresentado na 1ª edição do Acampamento Científico do Nordeste 

Brasileiro pelos autores, realizado entre os dias 18 e 21 de abril de 2016, em Portalegre-

RN. 
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O trabalho As vozes presentes em relatórios de estágio supervisionado do Curso Técnico 

de Nível Médio Integrado em Informática do IFRN, de autoria de Vitória de Paiva 

Queiroz Silva, Gladson Renato Q. Vidal, Hugo Granjeiro S. Fontes e Evandro Gonçalves 

Leite, foi apresentado na 68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência, realizada entre os dias 3 e 9 de julho de 2016, em Porto Seguro-BA. 

 

O trabalho O plano geral de relatórios de estágio supervisionado do Curso Técnico de 

Nível Médio Integrado em Informática do IFRN, de autoria de Gladson Renato Queiroz 

Vidal, Hugo Granjeiro Soares Fontes, Vitória de Paiva Queiroz Silva e Evandro 

Gonçalves Leite, foi apresentado na 68ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência, realizada entre os dias 3 e 9 de julho de 2016, em Porto Seguro-

BA. 

 

c) Mesas redondas, conferências ou cursos  

 

Não houve. 

 

d) Premiação 

 

O trabalho Análise das condições de produção do gênero relatório de estágio no curso 

técnico de nível médio integrado em Informática do IFRN, apresentado na 5ª Exposição 

Científica, Tecnológica e Cultural do Campus Pau dos Ferros do IFRN, em 2016, pelos 

autores Vitória de Paiva Queiroz Silva, Gladson Renato Q. Vidal, Hugo Granjeiro S. 

Fontes e Evandro Gonçalves Leite, foi premiado com o 1º lugar na categoria Ciências 

Humanas e ficou na 2ª colocação na categoria Trabalhos Científicos. 

 

O trabalho A configuração do gênero relatório de estágio supervisionado do Curso 

Técnico de Nível Médio Integrado em Informática do IFRN, apresentado na 1ª edição 

do Acampamento Científico do Nordeste Brasileiro, em 2016, pelos autores Vitória de 

Paiva Queiroz Silva, Gladson Renato Q. Vidal, Hugo Granjeiro S. Fontes e Evandro 

Gonçalves Leite, foi premiado com a 1ª colocação na categoria Linguagem e Códigos. 
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Projeto de Pesquisa
Concluído

Dados Gerais

Título do
Projeto DESCOMPASSO DE VOZES FEMININAS EM FOGO MORTO: UM ESTUDO COMPARATIVO

Período do
Edital Encerrado

Campus do
Projeto PF Supervisor do Projeto

Dados do Projeto

Início da
Execução 01/09/2015

Término da
Execução 31/03/2016

Área do
Conhecimento LETRAS (LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES)

Grupo de
Pesquisa Linguagens e Práticas Sociais

Pré-seleção Sim

Data da Pré-
seleção 31/08/2015

Justificativa
da Pré-seleção

Seleção Sim

Data da
Seleção 02/09/2015

Pontuação da
Avaliação 58,50

Pontuação do
Currículo 0.00

Pontuação
Total 58.50

Data da
Divulgação 09/09/2015 16:49:00

Discriminação do Projeto

Resumo

Este projeto pretende pesquisar, por meio dos estudos literários comparativos, as personagens femininas que compõem o romance Fogo Morto,
de José Lins do Rego. Ao fazê-lo, estaremos investigando o modo pelo qual o texto está marcado pela linguagem e práticas sociais na diferença
de gênero, perspectivas estas que não existem fora do contexto ideológico, mas são parte de um processo de construção cultural humana. Nesse
“brincar de fogo” com Fogo Morto, trilharemos pela pesquisa bibliográfica que propiciará paradigmas epistemológicos de análises acerca da
obra supracitada, inscrita na segunda fase do Modernismo regionalista brasileiro e publicada em 1943. A técnica a ser usada, será a documental,
já que o texto literário convocará os textos teóricos, ambos documentos das ciências humanas. Desse modo, a obra de José Lins do Rego projeta
efeitos práticos no leitor/pesquisador, modificando sua concepção de mundo, ora ensinando, ora se dando para reflexão dos fatos históricos, reais
e fictícios de histórias do Nordeste do Brasil. Este projeto pretende pesquisar, por meio dos estudos literários comparativos, as personagens
femininas que compõem o romance Fogo Morto, de José Lins do Rego. Ao fazê-lo, estaremos investigando o modo pelo qual o texto está
marcado pela linguagem e práticas sociais na diferença de gênero, perspectivas estas que não existem fora do contexto ideológico, mas são parte
de um processo de construção cultural humana. Nesse “brincar de fogo” com Fogo Morto, trilharemos pela pesquisa bibliográfica que propiciará
paradigmas epistemológicos de análises acerca da obra supracitada, inscrita na segunda fase do Modernismo regionalista brasileiro e publicada
em 1943. A técnica a ser usada, será a documental, já que o texto literário convocará os textos teóricos, ambos documentos das ciências
humanas. Desse modo, a obra de José Lins do Rego projeta efeitos práticos no leitor/pesquisador, modificando sua concepção de mundo, ora
ensinando, ora se dando para reflexão dos fatos históricos, reais e fictícios de histórias do Nordeste do Brasil. Este projeto pretende pesquisar,
por meio dos estudos literários comparativos, as personagens femininas que compõem o romance Fogo Morto, de José Lins do Rego. Ao fazê-lo,
estaremos investigando o modo pelo qual o texto está marcado pela linguagem e práticas sociais na diferença de gênero, perspectivas estas que
não existem fora do contexto ideológico, mas são parte de um processo de construção cultural humana. Nesse “brincar de fogo” com Fogo
Morto, trilharemos pela pesquisa bibliográfica que propiciará paradigmas epistemológicos de análises acerca da obra supracitada, inscrita na
segunda fase do Modernismo regionalista brasileiro e publicada em 1943. A técnica a ser usada, será a documental, já que o texto literário
convocará os textos teóricos, ambos documentos das ciências humanas. Desse modo, a obra de José Lins do Rego projeta efeitos práticos no
leitor/pesquisador, modificando sua concepção de mundo, ora ensinando, ora se dando para reflexão dos fatos históricos, reais e fictícios de
histórias do Nordeste do Brasil. 

Introdução Trilhar pelo estudo do texto literário não é de todo ofício científico o mais fácil, mas, para a atual realidade acadêmica, se mostra como uma das
saídas para a disseminação de valores, ideias e ações criativo-imaginativa do ser humano em expressar sentimentos e realizar atribuições sociais.
Para Renê Wellek e Austin Warrem (1970) a obra literária apresenta êxito quando cumpre suas funções de prazer e utilidade. Não é apenas o fato
de pensar uma perspectiva da arte ficcional como saída para a realidade, que nos libertará da obrigação que temos em refleti-la de algum modo.
Fogo Morto acende inquietações estético-filosóficas e instiga-nos a pensar em literatura como instrumento de estudos da transformação
sociocultural ao longo da história humana, mais especificadamente na região Nordeste do Brasil. Por se tratar de uma narrativa romanesca
subdividida em três partes, o desafio é, a princípio, comparar o descompasso das vozes femininas de cada uma das três partes que se

Manoel Aquino

654

Evando
Textbox

Evando
Textbox



R11-LLA: Relatório de atividades



entrecruzam, mas fundem-se em uma só. A primeira, O mestre José Amaro; a segunda, O engenho de seu Lula; e a terceira, O capitão Vitorino,
as quais configuram o romance Fogo Morto.
Outro desafio está em organizar os processos reflexivos que o termo “comparar” traz para a maioria de nós leitores/críticos literários. Na
concepção de alguns, comparar é estabelecer juízo de valor sem nenhuma fundamentação teórico-analítica, seja por meios qualitativos, seja por
esteticismo. Nosso foco, que fique claro, não é este, pois “a comparação, mesmo nos estudos comparados, é um meio, não um fim.”
(CARVALHAL, 2006, p. 7). O que propomos, são contrastes de personalidades, as quais podem contemplar procedimentos de generalização ou
de diferenciação, sem, contudo, chegar a fundamentalismos.
Nosso estudo, a partir do exposto, pretende investigar o descompasso das vozes de Sinhá e Marta, mulher e filha, respectivamente, do Mestre
José Amaro da Silva – primeira parte da narrativa; de d. Mariquinha, d. Amélia e Olívia, na mesma ordem, sogra, esposa e cunhada do Capitão
Luís César de Holanda Chacon, seu Lula – segunda parte da narrativa; e da velha Adriana, esposa de Vitorino Carneiro da Cunha – terceira parte
da narrativa. As vozes femininas nos conduzem a tentar entender o processo discriminatório das ideologias de gênero.
Não diferente ao que se apresentou acima, a crítica feminina nos serve como aparato teórico não para dividir horizontes do feminino em
detrimento ao masculino, mas sustentar a discussão de que as vozes de gritos, silêncios e resmungos podem representar o subjugo e o
assujeitamento de sujeitos historicamente subalternizados. No Brasil, segundo Mangueira (2012) o estudo de cunho feminino tem o seu destaque
ao estudar a mulher na literatura. Nessa perspectiva, pleiteamos abrir caminhos analíticos para contrastar figuras femininas delineadas na
literatura escritural do século XX, as quais traduzem um contexto de vida do século XIX.
Ao confrontarmos as narrativas, nos é ofertada a oportunidade de observar, de um ângulo de leitura, o romance em sua amplitude, suas três
subdivisões como se fossem romances distintos com o objetivo de fundirem-se. E, ainda, as configurações destoantes e ao mesmo tempo toantes
de mulheres nordestinas ecoantes de vozes de resistência, inteligência, desgosto e loucura.

Justificativa

Nossa pretensão em “acender o fogo” das discussões acerca do descompasso de vozes femininas em Fogo Morto, justifica-se em nossa intenção
de, por meio do desejo que nos sonda, compreender o que se esconde por entre os dizeres das mulheres dessa obra de José Lins, analisar a
diferença de gênero e o contexto ideológico formador do homem social que a modernidade tem delineado.
A ficção romanesca em pauta nos leva a refletir sobre a conjuntura política, econômica e, porque não dizer, sobre as duras regras de segregação
social da realidade. Além disso, possibilita uma análise comparativista das personagens femininas das três narrativas condensadas nesse romance
de fôlego. Além do mais, Fogo morto é de um amadurecimento literário promissor se o compararmos com os romances anteriores do respectivo
autor. Benjamin Abdala Jr. apud Rego (2011, p 19) ao verter a sua apresentação à obra, completa:
 
 
Dessa forma, ao contrário dos romances anteriores, Fogo Morto desenvolve-se através de sua dialogação constante, onde o ponto de vista das
personagens é fundamental. Com o procedimento não ocorrem reduções a uma única perspectiva, mas a uma sobreposição delas, acarretando
uma ambiguidade que é própria da comunicação artística.
 
 
A sobreposição a que se refere o autor acima nos deixa certos de que a melhor explicação para o que acontece no romance em estudo são as
vozes femininas em dialogações descompassadas que ecoam das narrativas existenciais e humanísticas. O fato é que, diante do exposto, surge a
necessidade de escolher a crítica feminina como categoria deste trabalho.
Outro fato a ser pensado como ratificador na eficácia deste estudo é a escassez de trabalhos acadêmicos, ressaltando o gênero feminino em Fogo
Morto. Nada mais desafiador e instigante do que estudar as personagens femininas numa obra escrita por homem, em que as narrativas são
intituladas com o nome dos personagens masculinos, mas que são elas, as mulheres, quem secundariamente vão dando vida a tudo que existe de
mais monumental na narrativa inteira.
Finalmente, propor um estudo literário utilizando-se da perspectiva comparativista por meio de uma obra só, pode levantar muitas questões até
mesmo de revisão teórica do que temos escrito sobre esse assunto, afinal como nos lembra Gilda Melo da Silva Bittencourt (1996, p. 86) “se a
obra se engendra na dialética entre o uno e o diverso, muitas trilhas estão permanentemente abertas ao comparatista.”. Por isso, façamos o
trabalho de leitores/pesquisadores do romance literário em pauta para lograrmos resultados analíticos eficazes, relevantes e produtivos para a
inovação científica, tecnológica e profissional dos envolvidos na pesquisa.  

Fundamentação
Teórica

Pensemos a literatura como um meio “criativo” e “imaginativo” de escrita, ao que prescreve Terry Eagleton (1994), para se aproximar de
discursos variados e complexos, “diferenciados segundo a classe, região, gênero, situação.” (p. 5). A questão de valorizá-la ou não, vai depender
da estima que damos ao seu proceder, o qual, por sua vez, está ligado à necessidade real que temos em apropriarmo-nos de suas nuanças.
(Cândido 2004).
Cabe a nós, enquanto pesquisadores, mostramos as funções da literatura, antes de teorizarmos acerca dos eixos norteadores desta pesquisa, já que
são elas que vertem ao presente trabalho um cunho utilitário. A literatura constrói objetos autônomos com estrutura e significado; é emoção
quando manifesta sentimentos de determinados indivíduos; e é conhecimento, ao entrar na nossa vida de forma difusa e inconsciente. (Id., 2004).
Constatada a nossa necessidade humana por literatura e, levando em conta as funções que a delineiam, chegamos ao romance Fogo Morto,
narrativa moderna por meio da qual pensamos na caracterização, estranhamento e antirrealismo do romance moderno. Sobre o exposto, Teodor
Adorno (2003, p. 58) aduz:
 
 
O impulso característico do romance, a tentativa de decifrar o enigma da vida exterior, converte-se no esforço de captar a essência, que por sua
vez aparece como algo assustador e duplamente estranho no contexto do estranhamento cotidiano imposto pelas convenções sociais. O momento
antirrealista do romance moderno, sua dimensão metafísica amadurece em si mesmo pelo seu objeto real, uma sociedade em que os homens
estão apartados uns dos outros e de si mesmos.
 
 
O que intuitivamente ou intencionalmente se constrói nas narrativas modernas são reivindicações ou meios de repelir comportamentos, atitudes e
estereótipos. O narrador, segundo o autor acima, funda um espaço interior e, ao criar um falso mundo, dar aos personagens a oportunidade de
viver a estranheza do sentir e do perceber essa instância. O artista não contempla sua artimanha de qualquer jeito, mas para Cândido (2000),
sente um impulso interior e orienta-se segundo a sua época, escolhe certos temas, usa determinadas formas e propõe uma síntese resultante que
age sobre o meio.
Sobre o romance como epopeia burguesa e em consonância com o abordado anteriormente, Georg Lukács (1999, p. 101) afirma: “Quanto mais o
romance se transforma numa representação da sociedade burguesa, em sua crítica e autocrítica criadora, tanto mais claramente nele ressoa o
desespero que é provocado no artista pelas contradições, para ele insolúveis, da sociedade em que vive.”.
O que acontece, não obstante ao já dito, é uma degradação do mundo quando, principalmente nos romances ocidentais do século XIX há uma
busca inautêntica de valores autênticos em uma sociedade individualista, fazendo com que críticos como o francês Lucien Goldmann (1976)
chegasse a pensar o romance pelo idealismo abstrato, psicológico e educativo. Para ele “o romance é a história de uma busca degradada (a que
ele chama “idólatra”) de valores autênticos, por um herói problemático, num mundo degradado.”. (GOLDMANN, 1976, p. 10).
A par de como se configura o romance moderno, entendendo-o também a partir de Massaud Moisés (1997, p. 159), como “espelho fiel dum
povo, a imagem fiel duma sociedade”, pensemos no que esclarece o mesmo autor sobre os sentidos do texto literário quando o lemos. A partir
dele, preparemo-nos para convocar a esse esboço teórico, outros pressupostos estruturantes no fazer científico com a leitura de Fogo Morto. O
crítico literário diz:
 
 
É preciso estar aberto à multiplicidade do mundo e à capacidade da palavra de dizê-lo para que a atividade de leitura seja significativa. [...] O
bom leitor, portanto, é aquele que agencia com os textos os sentidos do mundo, compreendendo que a leitura é um concerto de muitas vozes e
nunca um monólogo. (MOISÉS, 2008, p. 27)
 
 
A proficiente leitura da obra literária em análise e a conversa interpretativa de leitor para com as prerrogativas de José Lins do Rego, nos fez
chegar às palavras do texto pelo ecoar de vozes femininas. Nesse caso, a multiplicidade do mundo que a obra nos verteu veio pelo descompasso
de vozes das mulheres do século XIX, que se representam através de Sinhá, Marta, d. Mariquinha, d. Amélia, Olívia e a velha Adriana. Juntas,
separadas; unidas, distantes, entre pensamentos e ações, elas nos encaminharam para a crítica feminina.
Não é de agora que a literatura pensa no feminino. Desde que se configurou como ciência, tem proposto trabalhos que, para Zolin (2003, p.162),
tenta “romper com os discursos sacralizados pela tradição, nos quais a mulher ocupa, à sua revelia, um lugar secundário em relação ao lugar
ocupado pelo homem.”. A crítica feminina, por essa ótica, esforça-se para desconstruir a oposição homem/mulher e outras associações que lhe
seja peculiar. 
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Junto a esse esforço de desmistificar oposições de gênero, nasce também uma literatura em favor dos grupos marginalizados. Zilá Bernd (2003,
p. 15) ao escrever sobre a identidade nacional, chama-a de literatura dos grupos discriminados. A autora lembra: “[...] negros, mulheres,
homossexuais – funcionam como elemento que vem preencher os vazios da memória coletiva e fornecer os pontos de ancoramento do sentido de
identidade, essencial ao ato de autoafirmação das comunidades pelo rolo compressor da assimilação.”.
É possível notar o inegável valor dado aos sujeitos reguladores da sociedade. A mulher, por exemplo, é uma das representações que organizam as
relações sociais e culturais entre os seres humanos e a história. Através de suas habilidades e particularidades, consegue estar fortemente presente
na literatura. É o que confirma Mangueira (2012, p. 24): “Cada época, cada povo e cada movimento histórico registraram como essa figura foi
percebida, criada e (re)configurada nas páginas da literatura.”. O problema, no entanto, não é a presença da mulher nas narrativas de ficção, mas
como sua conduta de vida é interpretada; ou ainda, como temos discutido sua representação de gênero nas análises literárias.
O fato é que tendemos a reproduzir simbolicamente as concepções histórico-sociais, pelo que Marco Heleno Barreto (2008) denomina de
imaginação reprodutiva. Então, “não basta apontar as relações de propriedade como responsáveis pela opressão feminina; é necessário, também,
explicar por que as relações de propriedade foram instituídas contra a comunidade e entre os homens.”. (BEAUVOIR, 1980 apud ZOLIN, 2003,
p.167). Contudo, Gaston Bachelard apud Barreto (2008, p.15) discute sobre a imaginação criadora, a qual diz ter a função de realização. Esta
 
 
transgride o jugo da realidade e lê a natureza como uma fisionomia humana móvel, fundindo o propósito de tudo o desejo e a visão, as impulsões
íntimas e as relações naturais, uma vez que ela produz imagens que seguem ao mesmo tempo as forças da natureza e as forças da nossa natureza.
 
 
Mesmo a teoria da literatura, sendo, por vez, tendenciosa a uma imaginação reprodutiva da estereotipada imagem da mulher, a crítica feminina,
neste trabalho, tende a adotar a imaginação criadora, levando em conta as forças da natureza que enxerga “a situação da mulher no mundo (a de
oprimida)” (ZOLIN, 2003, p. 168), mas levando em conta as forças da nossa natureza, a qual Beauvoir (1980) apud Zolin (2003, p. 168) nos
alerta ao “exaltar o direito de a mulher proteger os valores especificamente femininos e rejeitar a referida ‘igualdade’, entendida como disfarce
para forçar as mulheres a se tornarem como homens.”.
Nessa perspectiva, viabilizamos nossa investigação a partir do estudo comparativo entre as narrativas que compõem Fogo Morto. Mais
especificamente, comparamos as mulheres que configuram as partes desse romance. Organizando nossa pretensão analítica, partimos do que
ressalta Carvalhal (2006, p. 28-29) quando afirma que não podemos restringir os objetivos do comparativismo, mas “considerar as relações mais
gerais, decorrentes de afinidades naturais ou movidas por condicionamentos de época ou de gênero, que também podem existir e interessam ao
comparativista.”.
Além disso, Pierre Brunel (et. al., 1995) nos faz entender que a literatura traz à tona suas formas, leis e constitui-se por originalidades a partir das
manifestações do espírito humano, não sendo compreendida se não estabelecer ligação com o todo significativo. “O essencial, em todo caso, é
estimular a reflexão do público sobre os dados fundamentais de toda literatura, o que, depois de tudo, deveria ser a finalidade principal e o
resultado tangível dos estudos ditos ‘literários’.”. (BRUNEL, et. al., 2004, p. 96).
Conhecedores do papel da literatura no sentido de não fecharmos possibilidades e dogmatizar teorias, usamo-la pelos critérios dos estudos
comparativos, levando em conta a relação do indivíduo com o grupo. No caso específico, das mulheres com o seu entorno sociocultural. Essa
prerrogativa de Eduardo F. Coutinho e Carvalhal (1994) nos abre um leque de possibilidades comparativistas. Cabe-nos fazer crítica feminina
num dado contexto de tradições, a partir de um ininterrupto crivo de estudos que podem relacionar, analisar e discriminar elementos intrínsecos à
obra em questão.
Caberá a nós, portanto, travar um diálogo entre os textos e sermos reconhecedores de que Fogo Morto convoca todas as teorias apontadas até
aqui. O corpus, no que prescreve Jonathan Culler (1999, p. 48-49) ao se referir a literatura e estudos culturais, nos conduz a “produção e
representação da experiência, e a constituição de sujeitos humanos – em resumo, algo como cultura no sentido mais amplo. [...] depende
profundamente dos debates teóricos sobre sentido, identidade, representação e agência.”. Que o descompasso das vozes femininas, em meio a
todas as teorias até aqui apresentadas, possam nos ser uteis para entendemos o romance moderno, a literatura comparada, a crítica feminina e os
estudos culturais. 

Objetivo Geral Investigar o descompasso de vozes femininas em Fogo Morto, de José Lins do Rego a partir do estudo comparativo das três partes narrativas do
romance.

Metodologia da
Execução do

Projeto

Nossa pesquisa é bibliográfica, pois parte da leitura, interpretação e análise de um romance catalogado e estudado desde o seu lançamento em
1943. O texto base de José Lins do Rego nos conduz a outras leituras teóricas com as quais analisaremos o corpus – Fogo Morto à luz dos nossos
objetivos. Sobre os paradigmas epistemológicos, entendemos que a relação sujeito/objeto deve ser esclarecida já que o leitor, tendo a nossa
representatividade, determinará os resultados da análise inferida.
Antoine Compagnon (2010, p.137) pensando na relevância do leitor ao entrar em contato com a obra literária, esclarece:
 
 
Os estudos literários dedicam um lugar muito variável ao leitor, mas para que se veja com maior clareza, como acontece com o autor e com o
mundo, não é importuno partir novamente dos dois polos que reúnem as posições antitéticas: de um lado, as abordagens que ignoram tudo do
leitor, e do outro, as que o valorizam, ou até o colocam em primeiro plano na literatura, identificam a literatura à sua leitura.
 
 
A construção do conhecimento por intermédio da pesquisa bibliográfica aqui planejada, apropria-se da segunda opção do teórico supracitado
acerca da eficácia leitora dos sujeitos, já que somos nós leitores que encontramos na literatura o meio propício a um fazer científico. O
conhecimento ganha nortes ainda mais precisos quando partimos de dados suficientemente constatados de uma verdade geral ainda não contida
completamente no objeto examinado, mas que a partir do que já existe, possa se chegar a conclusões mais específicas. Melhor dizendo, falamos
do método dedutivo, no que orienta Eva Maria Lakatos e Maria de Andrade Marconi (2005).
Quanto a técnica da presente pesquisa, pelo que lemos dos escritos de Severino (2007), se constituirá de uma documentação. A análise de um
texto propiciará um outro texto e este por sua vez, um documento de cunho acadêmico-científico. Ademais, Bergez (et. al., 2006, p. 10) ao se
referir ao tratamento analítico do texto literário, completa: “Em todas essas situações, a literatura é objeto de discurso, de avaliação e de
julgamento.”.
A partir da proposta desta investigação que parte da leitura da obra Fogo Morto, proporemos uma rebuscada revisão teórica que servirá de aporte
para as categorias de análise em questão – romance moderno, literatura comparada e crítica feminina. As referências são, respectivamente,
Adorno (2003), Zolin (2003), Carvalhal (2006) e Culler (1999), entre tantas outras que já se encontram no corpo desta proposta e as que ainda
estão por vir. Esperamos estar contribuindo, através desta proposta, com os estudos literários e o fazer acadêmico-científico. 

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

Nossa pretensão é estudar as três partes do romance Fogo Morto à luz das teorias do romance moderno, da literatura comparada e da crítica
feminina. Só assim poderemos analisar o descompasso das vozes femininas dessa obra de José Lins do Rego. Mais que isso, ao pesquisar sobre o
exposto, ampliaremos conhecimentos sobre a região Nordeste, as questões de gênero e as práticas sociais do homem do século XX. Assim,
pretendemos contar com 2 (dois) discentes na condição de bolsistas, cada um responsável pelo estudo de um das categorias, mediante a
orientação do coordenador da pesquisa.
Um dos bolsistas lerá o romance e procurará comparar as vozes femininas que ecoam das três partes da narrativa inteira; o outro, fará a leitura,
pesquisando sobre a literatura feminina e a ideológica discussão de gênero. O Coordenador, além de todas as atribuições de pesquisador,
conduzirá a discussão junto aos bolsistas sobre o romance moderno e suas implicações no que ora se estuda. Cada bolsista cumprirá com o que
está acima discriminado no cronograma, seguindo os nortes do projeto:
Realizar leituras, fichamentos e discussões do romance e dos textos teóricos da pesquisa;
Discutir, questionar e problematizar aspectos advindos da pesquisa por meio da oralidade e de textos escritos, como ensaios, resumos e resenhas
críticas;
Realizar análises teórico-práticas acerca da leitura do romance Fogo Morto e produzir relatórios e artigos acadêmicos;
Participar de eventos acadêmicos, nos quais serão publicados trabalhos sobre a pesquisa. 

Resultados
esperados

Contribuição da pesquisa para as áreas da linguagem, da literatura e das práticas sociais;
Difusão e fortalecimento da literatura comparada a partir de estudos crítico-reflexivo do texto fictício para o desenvolvimento sociocultural e
intelectual dos pesquisadores e da comunidade escolar;
 Ampliação das discussões de gênero na formação acadêmica através da literatura feminina constatada no romance modernista Fogo Morto;
 Construção de trabalhos científicos com as análises do romance supracitado, bem como ampliação das discussões literárias entre os interessados
em conhecer mais a nossa região Nordeste, o fazer literário de José Lins do Rego e o nosso rigor científico ao unir prazer, arte, realidade e
conhecimentos acadêmico-práticos;
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Nome:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

Divulgação dos resultados da pesquisa em eventos do IFRN, da rede federal de educação profissional e de outras instituições;
Construção de conhecimentos que nos permitam, num momento posterior, desenvolver ações no âmbito do ensino e/ou da extensão, dentro e fora
do Instituto, as quais evidenciem a importância das práticas leitoras e interpretativas do texto literário. 
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Edital 10/2015 - PROPI/IFRN

Período de
Inscrição: 05/08/2015 09:00 - 27/08/2015 16:00

Período de
Pré-seleção: 27/08/2015 17:00 - 02/09/2015 14:00

Período de
Seleção: 02/09/2015 14:00 - 08/09/2015 11:00

Período de
Recurso: 27/08/2015 17:00 - 09/09/2015 12:00

Divulgação do
Resultado: 09/09/2015 16:49

Arquivo Digitalizado
EDITAL 10_2015-Pesquisa(retificação 05_08_15).pdf
Anexos
EDITAL 10_2015-Pesquisa(ANEXO IV - Modelo de Declaração de Parceria).pdf - Declaração de concordância de parceria com instituições
externas. Se não existe, anexar documento que NÃO EXISTE PARCERIA.
EDITAL 10_2015-Pesquisa(Termo de Compromisso do Pesquisador).pdf - Termo de Compromisso do Pesquisador
EDITAL 10_2015-Pesquisa(Termo de Compromisso do Estudante).pdf - Termo de Compromisso do Estudante

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Antonio Cleonildo da Silva Costa (1128384) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Sim 8 h/s

Ativo

Eridiany Aparecida Gonçalves Freire (20151091090229)
82.05

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/3209160390181922

DISCENTE Não Não 16 h/s
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Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

-
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Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo

Maria Mayara Lins do Nascimento (20151091090717)
88.68

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/1377538954444732

DISCENTE Não Não 16 h/s

Ativo

Nádia Lauane Silva Oliveira (20131094010248)
88.09

09401 - Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8470051D4

DISCENTE Sim Não 15 h/s

Inativo

Vinicius Henrique Silva (20131094010426)
82.57

09401 - Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8102566U3

DISCENTE Não
Concedida Não 15 h/s

Meta 1 - 02/09/15 até 28/10/15

Descrição da Meta
• Compreender como as personagens femininas de Fogo Morto gritam silêncios, silenciam dizeres e protagonizam mesmo sendo secundárias;
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Apresentação do projeto e das metas a
serem alcançadas para a efetivação da
presente pesquisa. Encaminhamento
de leitura dirigida da obra "Fogo
Morto", de José Lins do Rego.
Abordagem acerca do Modernismo.
Explanação sobre as teorias que
norteiam o Romance Moderno do
século XX. Leitura e fichamento dos
textos, literário e teóricos.
Obs: (09/09/15) Apresentação do
projeto e discussão acerca das
categorias de análises a serem
pesquisadas. Leitura da primeira parte
do romance "Fogo Morto", de José
Lins do Rego.
Responsável: Antonio Cleonildo da
Silva Costa

De
02/09/2015
até
07/10/2015

Identificação dos estudantes
com a pesquisa, a fim de
suscitar o espírito de
pesquisador nas ciências
humanas. Apropriação dos
conhecimentos vertidos na obra
literária, bem como, definição
das categorias de análises
pleiteadas na presente pesquisa.
Organização de cronograma de
estudo e atuação na pesquisa.

Aprovado
em
28/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido

(09/09/15)
Apresentação
do projeto e
discussão
acerca das
categorias de
análises a
serem
pesquisadas.
Leitura da
primeira
parte do
romance
"Fogo
Morto", de
José Lins do
Rego.

De
02/09/2015
até
07/10/2015

-

2

Leitura e fichamento de textos acerca
da Literatura e Crítica Feminina.
Discussão e socialização de "Fogo
Morto" por meio da Crítica Feminina.
Responsável: Nádia Lauane Silva
Oliveira

De
08/10/2015
até
28/10/2015

Constatação de que as
personagens femininas de
"Fogo Morto" gritam silêncios,
silenciam dizeres e
protagonizam mesmo sendo
secundárias.

Aprovado
em
28/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido
De
08/10/2015
até
28/10/2015

-

Meta 2 - 04/11/15 até 25/11/15

Descrição da Meta
• Analisar, por meio da crítica feminina e da literatura comparada, as três partes da narrativa do romance em estudo;
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Leitura e resenha crítica das
mulheres que compõem cada uma
das três partes do romance "Fogo
Morto". Leitura e fichamento dos
textos teóricos sobre a Literatura
Comparada e sua eficácia para o
entendimento do conteúdo da obra
literária em foco.
Responsável: Vinicius Henrique
Silva

De
04/11/2015
até
25/11/2015

Conhecimento dos métodos de
abordagens comparativistas na
literatura. Construção de
conhecimentos crítico-reflexivos
sobre a mulher do século XX e os
descompassos de vozes femininas
existentes ao compararmo-nas no
todo do romance.

Aprovado
em
28/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido
De
04/11/2015
até
25/11/2015

-

658

https://suap.ifrn.edu.br/edu/aluno/20151091090717/
http://lattes.cnpq.br/1377538954444732
https://suap.ifrn.edu.br/edu/aluno/20131094010248/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8470051D4
https://suap.ifrn.edu.br/edu/aluno/20131094010426/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8102566U3
Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox



-

-

-

Meta 3 - 01/12/15 até 31/03/16

Descrição da Meta
• Entender o modo pelo qual o texto está marcado pela diferença de gênero através do contexto ideológico, mas como parte de um processo de
construção social e cultural.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

1

Leitura e fichamento dos
textos voltados à construção
identitária e de gênero da
mulher na perspectiva
literária. Estudo dirigido e
debates sobre a configuração
ideológica e sociocultural da
mulher em "Fogo Morto.
Responsável: Antonio
Cleonildo da Silva Costa

De
01/12/2015
até
13/01/2016

Entendimento do texto literário como
meio de observar as diferenças de gênero
através do contexto ideológico e do
processo de construção social e cultural.
Refletir em como a mulher atual ainda
traz resquícios das culturas propagadas
na obra literária em evidência,
especialmente na região nordeste em que
a narrativa acontece.

Aprovado
em
28/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido
De
01/12/2015
até
13/01/2016

-

2

Escrita de artigo acadêmico
sobre a Literatura Feminina
em "Fogo morto".
Responsável: Nádia Lauane
Silva Oliveira

De
16/12/2015
até
10/02/2016

Produção de Trabalhos escritos
(resultados do projeto), em que
consigamos mesclar texto literário com
texto teórico e, desse modo, produzir
ciência e conhecimentos novos para a
área pesquisada.

Aprovado
em
28/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido
De
16/12/2015
até
10/02/2016

-

3

Escrita de artigo acadêmico
sobre o comparativismo
literário nas três partes
constitutivas do romance
"Fogo Morto".
Responsável: Vinicius
Henrique Silva

De
16/12/2015
até
10/02/2016

Produção de Trabalhos escritos
(resultados do projeto), em que
consigamos mesclar texto literário com
texto teórico e, desse modo, produzir
ciência e conhecimentos novos para a
área pesquisada.

Aprovado
em
28/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido
De
16/12/2015
até
10/02/2016

-

4

Construção de relatório
parcial, descrevendo as
atividades desenvolvidas na
pesquisa. Construção de
relatório final, descrevendo as
atividades desenvolvidas na
pesquisa.
Responsável: Nádia Lauane
Silva Oliveira

De
03/02/2016
até
31/03/2016

Elaboração de relatório parcial.
Elaboração de relatório final.

Aprovado
em
28/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido
De
03/02/2016
até
31/03/2016

-

5

Construção de relatório
parcial, descrevendo as
atividades desenvolvidas na
pesquisa. Construção de
relatório final, descrevendo as
atividades desenvolvidas na
pesquisa.
Responsável: Vinicius
Henrique Silva

De
03/02/2016
até
31/03/2016

Elaboração de relatório parcial.
Elaboração de relatório final.

Aprovado
em
28/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido
De
03/02/2016
até
31/03/2016

-

6

Produção de artigos
acadêmicos, resumos
expandidos, entre outros, para
publicação em eventos e em
periódicos.
Obs: Trabalho aprovado na
68º SBPC.
Responsável: Antonio
Cleonildo da Silva Costa

De
01/03/2016
até
29/03/2016

Desenvolver a produção científica entre
os pesquisadores.

Aprovado
em
28/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido
Trabalho
aprovado na
68º SBPC.

De
01/03/2016
até
29/03/2016

-

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 8.400,00 4.200,00 4.200,00 0,00 2.100,00 2.100,00

Memória de Cálculo
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Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

Bolsa de
estudantes mês 14 300,00 4.200,00 2.100,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa de estudantes 2015 1 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa de estudantes 2015 2 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa de estudantes 2015 3 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa de estudantes 2015 4 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa de estudantes 2016 5 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa de estudantes 2016 6 600,00 300,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa de estudantes 2016 7 600,00 300,00 300,00

Anexos

# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo Digitalizado

1 Antonio Cleonildo da
Silva Costa

Anexo VI
Termo de Compromisso do Pesquisador Coordenador Docente Cleonildo.pdf

2 Antonio Cleonildo da
Silva Costa

Anexo IV
Declaração de concordância de parceria com instituições externas. Se não existe, anexar documento que
NÃO EXISTE PARCERIA. - Coordenador Docente

DECLARAÇÃO
ASSINADA.PDF

3 Eridiany Aparecida
Gonçalves Freire

Anexo VII
Termo de Compromisso do Estudante

Aguardando submissão
do arquivo

4 Maria Mayara Lins do
Nascimento

Anexo VII
Termo de Compromisso do Estudante

Aguardando submissão
do arquivo

5 Nádia Lauane Silva
Oliveira

Anexo VII
Termo de Compromisso do Estudante Nádia.pdf

6 Vinicius Henrique Silva Anexo VII
Termo de Compromisso do Estudante Vinícius.pdf

Fotos

Foto 1

Resumo - SBPC

Foto 2
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Parecer de Aprovação do Resumo Expandido - SBPC

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

A contribuição desta pesquisa para áreas da linguagem e práticas sociais é notoriamente relevante, sobretudo quando nos referimos aos estudos
literários. Nesse sentido, propusemos a difusão e o fortalecimento da literatura comparada a partir de estudos crítico-reflexivo do texto fictício, para o
desenvolvimento sociocultural e intelectual dos pesquisadores e da comunidade escolar. Além disso, ampliamos as discussões de gênero na formação
acadêmica através da literatura feminina constatada no romance modernista Fogo Morto. Com as análises do romance supracitado, difundimos a
ampliação das discussões literárias entre os interessados em conhecer mais a nossa região Nordeste, o fazer literário de José Lins do Rego e o nosso
rigor científico, ao unir prazer, arte, realidade e conhecimentos acadêmico-práticos.

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

No que se refere a divulgação dos resultados da pesquisa em eventos do IFRN, da rede federal de educação profissional e de outras instituições,
promovemos um minicurso sobre o que vínhamos discutindo e aprovamos um trabalho na Sociedade Brasileira para o Progresso da ciência (SBPC).
Estamos, ainda, finalizando três artigos acadêmicos para publicar em periódicos.

Observação Espera-se, contudo, a construção de conhecimentos que nos permitam, num momento posterior, desenvolver ações no âmbito do ensino e/ou da
extensão, dentro e fora do Instituto, as quais evidenciem a importância das práticas leitoras e interpretativas do texto literário.

Avaliação Avaliado em 25/05/2016 por Manoel do Bonfim Lins de Aquino (1817950)
Projeto aprovado por cumprir todos os requisitos.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

58,50 02/09/2015 16:18
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Projeto de Pesquisa
Concluído

Dados Gerais

Título do
Projeto

A infraestrutura textual de relatórios técnico-científicos produzidos por alunos do Curso Técnico Integrado de
Nível Médio em Informática

Período do
Edital Encerrado

Campus do
Projeto PF Supervisor do

Projeto

Dados do Projeto

Início da
Execução 13/07/2015

Término da
Execução 13/04/2016

Área do
Conhecimento LINGUÍSTICA (LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES)

Grupo de
Pesquisa Linguagens e Práticas Sociais

Pré-seleção Sim

Data da Pré-
seleção 13/07/2015

Justificativa
da Pré-seleção None

Seleção Sim

Data da
Seleção 20/07/2015

Pontuação da
Avaliação 48,00

Pontuação do
Currículo 47.00

Pontuação
Total 47.30

Data da
Divulgação 21/07/2015 12:12:00

Discriminação do Projeto

Resumo

A presente pesquisa tem em vista analisar a organização da infraestrutura textual de relatórios técnico-científicos produzidos como trabalho de
conclusão de curso por alunos do curso Técnico Integrado de Nível Médio em Informática na modalidade regular. Selecionar-se-á uma
amostragem aleatória de 3 (três) relatórios produzidos por alunos do Campus Pau dos Ferros do IFRN entre os anos de 2012 e 2014. Esses
relatórios serão analisados conforme os postulados teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999, 2006), uma
corrente de estudo de gêneros textuais, que define a infraestrutura textual como uma das camadas constitutivas dos textos. Também se recorrerá
às normas da ABNT e de outros manuais de metodologia científica que realizam a descrição do gênero. Espera-se, como resultado, oferecer uma
descrição dos relatórios que ofereça um diagnóstico do nível de domínio do gênero pelos alunos no que se refere à infraestrutura textual. Tal
diagnóstico pode inclusive oferecer subsídios a alunos e professores quanto a fragilidades de escrita a serem sanadas na produção de relatórios
técnico-científicos.

Introdução

No contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, a produção de relatórios técnico-científicos,
associados à prática de estágio curricular, é uma das modalidades de prática profissional e, nesse caso, uma das obrigatoriedades de conclusão de
curso técnico de nível médio por alunos. A produção desse relatório é acompanhada e orientada por um professor, e o resultado desse processo
deve ser submetido a uma banca de examinadores, que decidirá pela aprovação ou não. Trata-se, portanto, de um gênero cujo domínio significa a
posse de um conhecimento bastante valorizado no meio escolar.
Partindo desse princípio, a presente pesquisa tem em vista estudar relatórios técnico-científicos produzidos por alunos do curso Técnico de Nível
Médio Integrado em Informática, na modalidade regular. Mais especificamente, interessa-nos, nesse momento, a infraestrutura textual dos
relatórios, que compõe o nível configuracional do texto.
Para tanto, coletaremos aleatoriamente uma amostragem de 3 (três) relatórios técnico-científicos de conclusão de curso Técnico Integrado em
Informática no Campus Pau dos Ferros do IFRN, produzidos entre 2012 e 2014. Esses relatórios serão analisados com base nos postulados
teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que é uma corrente de estudo dos gêneros textuais. Também observaremos as
prescrições socialmente estabelecidas para o gênero que versam sobre o plano configuracional do texto, como as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), manuais de metodologia científica e outros materiais didáticos que orientem a esse respeito.

Justificativa Os estudos de textos acadêmicos têm ganhado cada vez mais destaque no âmbito das pesquisas que tematizam os gêneros textuais sob as mais
diferentes perspectivas teóricas. Esses estudos têm enfocado principalmente o contexto universitário, que é considerado o ambiente em que tais
textos mais circulam socialmente.
Nosso estudo, de outro modo, busca enfocar o contexto da educação básica, outro lugar social de circulação e produção de tais textos, mas que
certamente não tem sido reconhecido pela maior parte das pesquisas que se têm desenvolvido. Esta é, sem dúvida, uma das grandes motivações
da pesquisa que desejamos empreender: trazer os estudos de gêneros acadêmicos para o contexto da educação básica, com suas peculiaridades,
desafios e possibilidades.

Manoel
Aquino
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Além da inovação em relação ao contexto da pesquisa, há que se considerar também os subsídios que os resultados de uma pesquisa com essa
temática podem trazer para corpo docente e discente do IFRN, por exemplo. Os resultados podem ser úteis a alunos e orientadores, no sentido de
conduzirem melhor o trabalho de produção desse gênero, assim como reconhecerem e enfrentarem problemas que porventura sejam
diagnosticados pela interpretação dos dados. Sendo assim, há uma possibilidade inclusive prática de utilização dos resultados a que chegarmos
mediante a análise dos relatórios.
Por último, podemos destacar a integração dessa pesquisa com temas de outras desenvolvidas em outra instituição. Essa integração vai muito
além do tema em destaque, conforme já salientamos acima. O proponente dessa pesquisa como coordenador integra um projeto e um grupo de
pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, os quais desenvolvem estudos de descrição e análise de gêneros textuais, com destaque para a
esfera acadêmica. Trata-se do Grupo de Estudos em Letramentos, Interação e Trabalho (GELIT), do qual é integrante, e o Ateliê de Textos
Acadêmicos (ATA), projeto do qual é pesquisador-colaborador. Entendemos que a integração com grupos de pesquisa de outras instituições pode
ser muito importante para consolidar ainda mais a pesquisa no IFRN, no sentido criar laços interinstitucionais, propagar a pesquisa realizada na
instituição e fortalecer nossos próprios grupos de pesquisa.
Portanto, a pesquisa, que se pretende inovadora em sua temática, pode trazer contribuições importantes para o IFRN tanto em termos de
resultados e possibilidades de aplicação, quanto na integração interinstitucional.

Fundamentação
Teórica

O gênero relatório técnico-científico é uma das possibilidades de trabalho de conclusão de curso técnico de nível médio definida pelo IFRN em
seu Projeto Político Pedagógico. De acordo com o documento (IFRN, 2012), está associado ao Estágio Curricular Supervisionado como produto
final desse processo. Sua produção deve ser acompanhada e supervisionada por um orientador e seguir as normas da ABNT. Os relatórios
técnico-científicos produzidos devem fazer parte do acervo bibliográfico da instituição.
A ABNT (1989) trata dos aspectos técnicos de apresentação do relatório técnico-científico, ali definido como:
 
Documento que relata formalmente os resultados ou progressos obtidos em investigação de pesquisa e desenvolvimento ou que descreve a
situação de uma questão técnica ou científica. O relatório técnico-científico apresenta, sistematicamente, informação suficiente para um leitor
qualificado, traça conclusões e faz recomendações. É estabelecido em função e sob a responsabilidade de um organismo ou de pessoa a quem
será submetido. (p. 1-2)
 
A Norma divide o relatório em três partes (pré-texto, texto e pós-texto), com seus respectivos elementos. A partir daí, passa a caracterizar cada
um desses elementos quanto ao seu conteúdo e a suas regras de apresentação e formatação.
Esse é o mesmo procedimento dos manuais de metodologia científica: apresentar uma definição para o gênero e descrever sua estrutura e suas
regras de apresentação e formatação.
A título de exemplo, podemos citar Marconi e Lakatos (2011), que conceituam o relatório como “[…] parte final da pesquisa […]”, que consiste
na “[…] apresentação dos dados coletados, pois tem um propósito: comunicar os resultados da pesquisa em toda sua dimensão, apresentando
fatos, dados, procedimentos utilizados, resultados obtidos, análise, chegando a certas conclusões e recomendações” (p. 217).
Os relatórios frutos de pesquisas, segundo as autoras, destinam-se a um grupo especializado, instituições ou entidades que financiam a pesquisa e
devem adequar-se às características de seu interlocutor.
Além desses manuais, algumas instituições, com base na ABNT, elaboram seus próprios manuais com orientações de produção de textos
acadêmicos diversos. É o caso do IFRN (TERTULINO et al, 2012), que disponibiliza em seu site manual próprio om orientações para produção
de relatórios técnico-científicos, seguindo os mesmos procedimentos dos demais: definição do gênero, exposição de sua estrutura (partes,
respectivos elementos e conteúdo de cada um) e suas regras de apresentação e formatação.
Na análise dos relatórios, tomaremos como base os princípios teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD).
De acordo com Bronckart (2006), para o ISD a linguagem é uma forma de ação dos sujeitos sobre o mundo, seja acompanhando, seja planejando
e organizando as diversas atividades humanas, razão pela qual ela tem função importante na aquisição de conhecimentos e na própria edificação
do pensamento consciente, ou, em termos vygotskyanos, das funções psicológicas superiores.
Nessa perspectiva, toda produção de texto é vista como uma ação de linguagem, ou seja, uma forma de as pessoas agirem no/sobre o mundo.
Para realizarem tais ações, os sujeitos devem adquirir, através de suas próprias ações ou na avaliação das ações de outras pessoas, diversos
conhecimentos, que compreendem desde a situação de produção até as realizações linguísticas em nível de construção de frases.
Bronckart (1999), a partir da análise de uma vasta quantidade de textos, oferece-nos uma descrição minuciosa desses conhecimentos envolvidos
na realização de ações de linguagem, os quais propiciam uma descrição detalhada do funcionamento e da estruturação dos textos.
Segundo o autor, no processo de produção de um texto, o agente produtor, primeiramente, mobiliza conhecimentos acerca da situação de ação de
linguagem. Ela compreende o contexto objetivo e sociossubjetivo da ação (emissor e sua função social, destinatário e sua função social, tempo e
espaço físicos da produção, lugar social e objetivo) e o conhecimento do conteúdo temático a ser expresso no texto. Em seguida, o agente deve
escolher e adaptar o modelo de gênero textual mais pertinente à ação em curso. Depois disso, tomar decisões quanto à produção do texto
empírico. Bronckart (1999) apresenta a noção de folhado textual, ou ainda arquitetura textual, para designar as três camadas que entram na
composição do texto empírico: infraestrutura textual (composta pelos tipos de discurso e sua articulação, pelo plano geral e pelas sequências
textuais ou outras formas de planificação), mecanismos de textualização (que compreendem coesão nominal, coesão verbal e conexão) e
mecanismos enunciativos (formados pelas modalizações e pelo gerenciamento das vozes). Dessas, a mais profunda seria a infraestrutura textual,
e é sobre ela que nos deteremos neste trabalho de caracterização do gênero relatório técnico-científico.
A infraestrutura textual, conforme já dissemos, é composta pelo plano geral do texto, pelos tipos de discurso e sua articulação e pelas eventuais
sequências ou outras formas de planificação e constitui, em nível de análise, o plano configuracional do texto.
Os tipos de discurso[1] constituem os elementos mais importantes da infraestrutura. Eles designam atitudes de locução que se materializam nos
textos em unidades e processos linguísticos com certa estabilidade. Assim, os gêneros são unidades comunicativas globais de número infinito, ao
passo que os tipos de discurso são unidades linguísticas de número finito que, por si sós, não constituem textos, mas entram na composição deles.
Essas atitudes de locução definem mundos discursivos, criados por duas decisões: as coordenadas do conteúdo temático podem estar conjuntas
às coordenadas da situação de produção do agente (EXPOR) ou disjuntas (NARRAR); as instâncias de agentividade podem estar implicadas ou
autônomas em relação ao agente e à respectiva situação de ação de linguagem. Desse cruzamento, resultam quatro mundos discursivos que se
materializam em configurações de ordem linguística, que são os tipos de discurso: mundo do narrar implicado (relato interativo), mundo do
narrar autônomo (narração), mundo do expor implicado (discurso interativo), mundo do expor autônomo (discurso teórico). Esses quatro tipos
podem ainda combinar-se, dando origem a outros tipos, variantes dos primeiros.
As sequências textuais são formas de planificação das macroestruturas disponíveis na memória do agente produtor, ou seja, correspondem à
organização linear do conteúdo do texto. Comumente conhecidas como superestruturas textuais, elas podem ser combinadas em um texto de
diferentes formas e classificam-se em seis tipos, com as respectivas fases. A apresentação a seguir traduz as formas prototípicas das sequências:
Sequência narrativa: organização da histórica contada por um processo de intriga (um todo acional dinâmico que produz uma relação de
causalidade entre os acontecimentos); compõe-se das seguintes fases: situação inicial, complicação, ações, resolução, situação final e, em alguns
casos, avaliação e moral;
Sequência descritiva: apresentação de aspectos e propriedades acerca de um objeto ou tema; suas fases prototípicas são ancoragem,
aspectualização e relacionamento, as quais não se organizam obrigatoriamente em uma ordem linear;
Sequência argumentativa: exposição de raciocínios lógicos a respeito de um tema; tem como fases: premissas, apresentação de argumentos,
apresentação de contra-argumentos e conclusão ou nova tese;
Sequência explicativa (ou expositiva): explicação das causas e/ou das razões de uma afirmação inicial, organizada nas seguintes fases:
constatação inicial, problematização, resolução e conclusão-avaliação;
Sequência dialogal: segmentos de discursos interativos dialogados (conversações), estruturados em turnos de fala, cada um decomposto em atos
discursivos (atos de fala); suas fases são abertura, transação e encerramento;
Sequência injuntiva: descrição de ações, para que o destinatário aja de um certo modo pretendido; suas fases são as mesmas da sequência
descritiva.
As outras formas de planificação dizem respeito a outras maneiras de organização linear: são os scripts, que correspondem a um grau zero de
planificação, e as esquematizações, que se dividem em definição, enumeração, enunciado de regras e cadeia causal.
Ainda segundo Bronckart (1999), o plano geral refere-se à organização do conteúdo temático e pode assumir formas variadas a depender do
gênero de texto e de outros fatores que tornam o texto singular, como sua extensão, seu conteúdo temático, suporte, modalidade oral ou escrita.
Ele é o resultado da combinatória entre os tipos de discurso e as sequências ou outras formas de planificação.
São essas três categorias – tipos de discurso, sequências textuais e plano geral – que constituirão nosso foco de interesse.
 
[1] Ao sentido corrente do termo discurso, comumente associado ao uso que os falantes fazem da língua, Bronckart (1999) denomina de
atividade de linguagem.

Objetivo Geral Analisar a infraestrutura textual de relatórios técnico-científicos de alunos concluintes do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em
Informática na modalidade regular.

663



-

-

Nome:

Metodologia da
Execução do

Projeto

A pesquisa que delineamos tem natureza documental, pois parte de relatórios técnico-científicos de conclusão de Curso Técnico Integrado de
Nível Médio Integrado em Informática na modalidade regular. Ao todo, coletaremos uma amostra aleatória de 3 (três) relatórios constantes na
biblioteca do campus Pau dos Ferros e produzidos entre 2012 e 2014.
Esses textos serão analisados mediante os princípios do Interacionismo Sociodiscursivo, quanto ao plano configuracional, que se refere à
infraestrutura textual. A análise seguirá uma abordagem prioritariamente qualitativa, mas também recorreremos à abordagem quantitativa como
complemento da primeira.
A pesquisa, portanto, consistirá do desenvolvimento das seguintes atividades, a serem realizadas por pesquisador e bolsista:
Coleta dos relatórios técnico-científicos;
Construção do referencial teórico da pesquisa, por meio do estudo dos seguintes temas: características do gênero relatório constantes em
normatizações várias (ABNT, manuais de metodologia científica e manuais didáticos); princípios do Interecionismo Sociodiscursivo para análise
de textos em gêneros diversos, com ênfase na infraestrutura textual (tipos de discurso, sequências textuais e outras formas de planificação e plano
geral).
Análise dos relatórios, considerando o plano configuracional (a infraestrutura textual).
Comparação dos relatórios analisados com os princípios normativos de configuração de relatórios técnico-científicos.

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

O acompanhamento e a avaliação do projeto dar-se-ão mediante os seguintes instrumentos:
Registro, por parte de orientador e bolsista, da carga horária semanal a ser cumprida;
Elaboração de resumos e fichamentos acerca das temáticas estudadas no desenvolvimento da pesquisa;
Elaboração de relatório final;
Elaboração de relatórios parciais e participação em seminários de pesquisa, sempre que solicitados pela coordenação de pesquisa do campus;
Participação em eventos científicos.  

Resultados
esperados

Espera-se, ao final da pesquisa, construir uma descrição da infraestrutura textual dos relatórios e, ao mesmo tempo, um diagnóstico acerca dos
conhecimentos que os alunos detêm dessa operação de linguagem. Evidentemente, essa pesquisa não esgota o tratamento do gênero relatório,
haja vista que estuda apenas um dos níveis de análise, o que demandará a realização de outras que, somadas a essa, possam fornecer um
panorama do gênero relatório em sua totalidade.
Essa delimitação de nosso objeto de estudo, entretanto, não diminui a importância dos resultados a que chegaremos.
Em primeiro lugar, os dados obtidos dialogarão com outros dados já obtidos em pesquisas no âmbito do ATA sobre a estrutura de gêneros
acadêmicos em diversas áreas da ciência, a fim de, num plano maior, percebemos o fazer científico em variados campos do saber e também suas
especificidades. Também serão os primeiros dados do ATA referentes ao fazer científico de alunos de ensino médio.
Em segundo lugar – e para a realidade mais específica do IFRN –, esse servirá para alunos e professores orientadores, a fim de perceberem qual
o nível de domínio de alunos sobre certos elementos do gênero. Esse conhecimento poderá guiar o enfrentamento de fragilidades na escrita dos
alunos, a serem sanadas na produção do referido gênero.

Referências
Bibliográficas

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10719: apresentação de relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989.
 
BRONCKART, J-P. Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento humano. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2006.
 
______. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sociodiscursivo. São Paulo: Educ, 1999.
 
IFRN. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção
coletiva: documento base. Natal, 2012. Disponível em: <http://portal.ifrn.edu.br/institucional/arquivos/documento-base-do-ppp>. Acesso em: 10
jun. 2015.
 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas; amostragens e técnicas de pesquisa;
elaboração, análise e interpretação dos dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
 
TERTULINO, C. I. et al. Guia prático para relatório técnico ou científico. Natal: IFRN, 2011. Disponível em:
<http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral/arquivos/RELATORIO%20OFICIAL-IFRN.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2015.

Edital 08/2015 - Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa/IFRN

Período de
Inscrição: 10/06/2015 08:00 - 08/07/2015 08:00

Período de
Pré-seleção: 10/07/2015 08:00 - 13/07/2015 23:59

Período de
Seleção: 13/07/2015 23:59 - 21/07/2015 16:00

Período de
Recurso: 10/07/2015 08:00 - None

Divulgação do
Resultado: 21/07/2015 12:12

Arquivo Digitalizado
Edital 08-2015 - Pesquisa_PROPI_IFRN.pdf
Anexos
Anexo Edital 08-2015 - Autorização.pdf - Autorização para pesquisador orientar estudantes no Campus EAD no ano de 2015
Anexo Edital 08-2015 - Termo de Compromisso do Pesquisador.pdf - Termo de Compromisso do Pesquisador e Coordenador do Projeto
Anexo Edital 08-2015 - Termo de Compromisso do Estudante.pdf - Termo de Compromisso do Estudante bolsista ou bolsista voluntário

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Evandro Goncalves Leite (1723840) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Sim 8 h/s
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Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

-

-

-

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo

Gladson Renato Queiroz Vidal (20131091090224)
89.20

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8479904D3

DISCENTE Não Não 15 h/s

Ativo

Iris de Freitas Campos (20121091160420)
90.87

09116 - Técnico de Nível Médio em Alimentos, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/2240874444691397

DISCENTE Não Não 4 h/s

Ativo

Hugo Granjeiro Soares Fontes (20121094010399)
86.76

09401 - Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/3037963514601741

DISCENTE Sim Não 15 h/s

Meta 1 - 21/07/15 até 30/11/15

Descrição da Meta
Conhecer estudos teóricos que caracterizam o gênero relatório e que tratam da infraestrutura textual.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Ler textos que conceituem o gênero
relatório, com destaque para a
infraestrutura textual.
Obs: Estudamos manuais de metodologia
científica e normas da ABNT. Em seguia,
lemos trechos do Projeto Político-
Pedagógico do IFRN e do Projeto
Pedagógico do Curso Técnico de Nível
Médio Integrado em Informática.
Estudamos conceitos do Interacionismo
Sociodiscursivo (ISD). Trabalhamos 7
(sete) dos 9 (nove) capítulos do livro
"Atividade de linguagem, textos e
discursos: por um interacionismo
sociodiscursivo", de Jean-Paul Bronckart
(1999). Ao final, foram elaboradas sínteses
dos textos estudados.
Responsável: Evandro Goncalves Leite

De
21/07/2015
até
30/11/2015

Elaborar
texto de
referencial
teórico da
pesquisa a
fundamentar
as análises
posteriores.

Aprovado
em
29/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim
Lins de
Aquino
(1817950)

Atendido

Estudamos manuais de
metodologia científica e
normas da ABNT. Em
seguia, lemos trechos do
Projeto Político-Pedagógico
do IFRN e do Projeto
Pedagógico do Curso
Técnico de Nível Médio
Integrado em Informática.
Estudamos conceitos do
Interacionismo
Sociodiscursivo (ISD).
Trabalhamos 7 (sete) dos 9
(nove) capítulos do livro
"Atividade de linguagem,
textos e discursos: por um
interacionismo
sociodiscursivo", de Jean-
Paul Bronckart (1999). Ao
final, foram elaboradas
sínteses dos textos
estudados.

De
21/07/2015
até
30/11/2015

Meta 2 - 01/12/15 até 20/04/16

Descrição da Meta
Identificar nos relatórios os elementos que caracterizam sua infraestrutura textual (tipos de discurso, sequências e outras formas de planificação e
plano geral).
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

2

Coletar na biblioteca do Campus
Pau dos Ferros do IFRN os
relatórios que comporão o
corpus da pesquisa; Analisar os
relatórios coletados.
Obs: - Coleta dos relatórios para
análise; - Análise dos relatórios;
- Elaboração de texto de análise;
- Elaboração do relatório final.
Responsável: Hugo Granjeiro
Soares Fontes

De
01/12/2015
até
20/04/2016

Elaborar texto que
contenha análise do
nível infraestrutural
dos relatórios que
constituem o corpus.

Aprovado em
29/04/2016
Avaliador:
Manoel do
Bonfim Lins
de Aquino
(1817950)

Atendido

- Coleta dos relatórios
para análise; - Análise
dos relatórios; -
Elaboração de texto de
análise; - Elaboração do
relatório final.

De
01/12/2015
até
13/04/2016

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso
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https://suap.ifrn.edu.br/edu/aluno/20131091090224/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8479904D3
https://suap.ifrn.edu.br/edu/aluno/20121091160420/
http://lattes.cnpq.br/2240874444691397
https://suap.ifrn.edu.br/edu/aluno/20121094010399/
http://lattes.cnpq.br/3037963514601741
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Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00

339020 - Auxílio
Financeiro a Pesquisadores 4.500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

Bolsa para
estudante Bolsa 9 300,00 2.700,00 2.700,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2015 1 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2015 2 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2015 3 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2015 4 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2015 5 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2015 6 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2015 7 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2015 8 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante 2015 9 300,00 300,00 0,00

Anexos

# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo
Digitalizado

1
Evandro
Goncalves
Leite

Anexo 2.2
Termo de Compromisso do Coordenador do Projeto (docente) - sem bolsa, voluntário

Termo compromisso
Evandro PIBIC
IFRN.pdf

2
Gladson
Renato
Queiroz
Vidal

Anexo 3.2
Termo de Compromisso do Estudante voluntário Termo Gladson.pdf

3
Gladson
Renato
Queiroz
Vidal

Anexo 4.2
(VOLUNTÁRIO) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota considerada para a avaliação
será a nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo Seletivo), já para alunos do ensino superior, será considerada a
nota do ENEM;

Gladson Renato.pdf

4
Hugo
Granjeiro
Soares
Fontes

Anexo 4.1
(BOLSISTA) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota considerada para a avaliação será a
nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo Seletivo), já para alunos do ensino superior, será considerada a nota
do ENEM

Hugo.pdf

5
Hugo
Granjeiro
Soares
Fontes

Anexo 3.1
Termo de Compromisso do Estudante bolsista Termo Hugo.pdf

6 Iris de Freitas
Campos

Anexo 4.2
(VOLUNTÁRIO) Caso esteja cursando o 1º ano do curso, e ainda não possua CRE, a nota considerada para a avaliação
será a nota de admissão na Instituição (ProItec ou Processo Seletivo), já para alunos do ensino superior, será considerada a
nota do ENEM;

Iris.pdf

7 Iris de Freitas
Campos

Anexo 3.2
Termo de Compromisso do Estudante voluntário TERMO IRIS.pdf

Pontuação de Qualificação do Coordenador
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Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 7 1.00 7.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 2.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 3.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN 0 3.00 0.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 2 0.50 1.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 1.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 1.50 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 5.00 0.00

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 4 3.00 12.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 2 5.00 10.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 0 3.50 0.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 0 2.00 0.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 0 1.50 0.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 9 1.00 9.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 2 0.50 1.00

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 0 10.00 0.00

3.02 - Mestre 1 7.00 7.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 47.00

Fotos

Foto 1

Foto de reunião da equipe da pesquisa: coordenador e alunos bolsistas.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados

Foi possível perceber que os relatórios se compõem predominantemente de segmentos discurso teórico e relato interativo, nos quais o agente produtor
apresenta conceitos e aportes teóricos dos trabalhos e o relato das atividades desenvolvidas no estágio, respectivamente. As formas de planificação
predominantes são: a sequência argumentativa, para mostrar a importância do estágio e das contribuições dele à formação acadêmica e profissional
do estagiário; a sequência descritiva, para apresentar a caracterização do campo de estágio; e o script, para relatar as atividades realizadas no decorrer
do estágio. O plano geral, grosso modo, condiz com o que prescrevem as normatizações validadas socialmente para o gênero nas seções de
introdução, desenvolvimento e conclusão. Além dessa caracterização mais geral, foi possível perceber ainda as principais dificuldades enfrentadas
pelos alunos ao produzir o texto. Além de questões gramaticais e de formatação, cuja análise foge aos objetivos da presente investigação, a análise
evidenciou pouca referência ao intertexto científico quando da estruturação do discurso teórico; poucos momentos de apresentação de um referencial
teórico que fundamente a prática; relato às vezes vago ou quase inexistente das atividades realizadas na prática profissional; presença exaustiva, para
o gênero, de sequências instrucionais; ausência de partes que devem compor certas seções, como falta de objetivo na introdução, conclusão sem
retomada dos principais resultados.

Resultados
esperados /

Os resultados do projeto foram apresentados em dois eventos científicos: na 5ª Exposição Científica e Tecnológica do campus Pau dos Ferros do
IFRN, na qual o trabalho obteve premiação; no 1º Acampamento Científico do Nordeste Brasileiro. Além disso, tivemos um resumo aprovado para
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Disseminação
de resultados

apresentação na 68ª Reunião Anual da SBPC, a realizar-se entre os dias 03 e 09 de julho de 2016, na Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
em Porto Seguro (BA).

Observação

Avaliação Avaliado em 02/05/2016 por Manoel do Bonfim Lins de Aquino (1817950)
Projeto concluído.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

49,00 20/07/2015 07:54

47,00 20/07/2015 07:54
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem em vista apresentar resultados de um projeto de iniciação científica 

cujo objetivo foi analisar a organização da infraestrutura textual (plano geral, tipos de discurso, 

sequências textuais e outras formas de planificação) de relatórios técnico-científicos produzidos 

como trabalho de conclusão de curso por alunos do curso Técnico Integrado de Nível Médio 

em Informática na modalidade regular, do Campus Pau dos Ferros do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Para tanto, realizamos 

diversas atividades, como: leitura e discussão de textos teóricos; elaboração de fichamentos; 

construção do corpus da pesquisa, através da coleta de 4 (quatro) relatórios produzidos por 

alunos do Campus Pau dos Ferros do IFRN concluintes do ano letivo de 2014; definição dos 

procedimentos de análise; apresentação dos dados e sua discussão. Teoricamente, 

fundamentamo-nos nos estudos sobre os gêneros textuais, notadamente Bakhtin (2015) e 

Bronckart (1999), assim como nas prescrições socialmente estabelecidas para o gênero 

relatório, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), manuais de 

metodologia científica e documentos institucionais do IFRN que situam o contexto de produção 

do gênero no âmbito da educação profissional e do curso técnico de informática. Os resultados 

apontam que os relatórios possuem preponderantemente segmentos de discurso teórico e relato 

interativo, scripts e sequências argumentativas e descritivas como formas de planificação e 

plano geral estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Há também alguns 

desvios em relação às normas socialmente estabelecidas para o gênero. Espera-se, com o 

resultado, oferecer uma descrição dos relatórios que diagnostique o nível de domínio do gênero 

pelos alunos no que se refere à infraestrutura textual. Tal diagnóstico pode inclusive subsidiar 

alunos e professores quanto a fragilidades de escrita a serem sanadas na produção de relatórios 

técnico-científicos. 

 

Palavras-chave: Relatório técnico-científico. Interacionismo Sociodiscursivo. Infraestrutura 

textual.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), a produção de relatórios técnico-científicos, associados à prática de estágio 

curricular, é uma das modalidades de prática profissional e, nesse caso, uma das 

obrigatoriedades de conclusão de curso técnico de nível médio por alunos. A produção desse 

relatório é acompanhada e orientada por um professor, e o resultado desse processo deve ser 

submetido a uma banca de examinadores, que decidirá pela aprovação ou não. Trata-se, 

portanto, de um gênero cujo domínio significa a posse de um conhecimento bastante valorizado 

no meio escolar. 

Partindo desse princípio, o presente relatório tem em vista apresentar os resultados do 

projeto de pesquisa intitulado “A infraestrutura textual de relatórios técnico-científicos 

produzidos por alunos do Curso Técnico Integrado de Nível Médio em Informática”. A pesquisa 

objetivou analisar a infraestrutura textual (plano geral, tipos de discurso, sequências textuais e 

outras formas de planificação) de relatórios técnico-científicos produzidos por alunos do curso 

Técnico de Nível Médio Integrado em Informática na modalidade regular, do Campus pau dos 

Ferros do IFRN. 

O estudo dessa temática, a nosso ver, pode trazer subsídios à comunidade acadêmica do 

IFRN. Mais especificamente, pode ajudar alunos e professores orientadores desses trabalhos, 

no sentido de conduzirem melhor o trabalho de produção desse gênero, assim como 

reconhecerem e enfrentarem problemas que porventura sejam diagnosticados pela interpretação 

dos dados. Além disso, pôde guiar o olhar dos estudos de gêneros acadêmicos para um contexto 

outro de circulação deles, a educação básica, já que na maioria das vezes tais pesquisas 

focalizam principalmente a educação superior. 

Para empreendermos nossa pesquisa, coletamos aleatoriamente uma amostragem de 4 

(quatro) relatórios técnico-científicos de conclusão de curso Técnico Integrado em Informática 

no Campus Pau dos Ferros do IFRN, produzidos pelos concluintes do curso no ano letivo de 

2014. Esses relatórios são analisados com base nos postulados teórico-metodológicos do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que é uma corrente de estudo dos gêneros textuais. 

Também são observadas as prescrições socialmente estabelecidas para o gênero que versam 

sobre o plano configuracional do texto, como as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), manuais de metodologia científica e outros materiais didáticos que orientem 

a esse respeito. 
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Nesse sentido, realizamos reuniões semanais, nas quais lemos, discutimos e fichamos 

textos a constituírem o referencial teórico da pesquisa, assim como selecionamos e analisamos 

os relatórios a formarem o corpus da pesquisa. O produto dessas várias atividades ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa está sintetizado nos três próximos capítulos deste relatório. O 

primeiro, uma síntese do referencial teórico, versa sobre o contexto de produção do relatório 

segundo documentos institucionais do IFRN; sobre as características do gênero relatório 

conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e manuais de metodologia 

científica; sobre o conceito bakhtiniano de gênero discursivo e sobre postulados do 

Interacionismo Sociodiscursivo quanto ao estudo dos textos como manifestações de ações de 

linguagem. O segundo, de análise, apresenta os procedimentos de coleta e análise dos relatórios, 

assim como a apresentação e discussão dos dados, comparando-os com a literatura estudada. O 

último, de conclusão, sintetiza os principais resultados da pesquisa, assim como as principais 

contribuições, e aponta direcionamentos para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

Na maioria dos cursos de ensino superior e técnico-profissionalizantes existe, para sua 

conclusão, a exigência da produção de um trabalho científico, podendo ser esse uma 

monografia, relatório de estágio etc. Marconi e Lakatos (2011, p. 216) estabelecem o seguinte 

viés para esses trabalhos: 

 

Os trabalhos científicos devem ser elaborados de acordo com as normas 

preestabelecidas e com fins a que se destinam. Serem inéditos ou originais e não só 

contribuírem para a ampliação do conhecimento ou a compreensão de certos 

problemas, mas também servirem de modelo ou oferecerem subsídios para outros 

trabalhos. 

 

    Além disso, seguindo o pensamento de Gil (2009), o relatório, por ser um instrumento 

de comunicação, deve considerar o público a que visa atingir, para servir de subsídio para outras 

pesquisas e possuir significativo valor sócio-comunicativo. Por esse mesmo viés, Marconi e 

Lakatos (2011) corroboram a tese de que trabalhos científicos originais devem permitir a outro 

pesquisador reproduzir as experiências e obterem resultados iguais ou muito semelhantes, 

repetir observações, verificar análises e deduções, bem como julgar as conclusões.  

    Assim, enfocamos como objeto de pesquisa o relatório técnico-científico. Por mais 

que existam diferentes metodologias de pesquisa e, consequentemente, variações entre os 

relatórios dela, podemos encontrar campos de interseção que constroem a base de um trabalho 

científico dessa categoria.  

    Um relatório, de modo geral, é a apresentação ao público, por via escrita, de um 

estudo original e de suas conclusões. E, para Marconi e Lakatos (2011, p.217), “é mais do que 

a apresentação dos dados coletados, pois tem um propósito: comunicar os dados da pesquisa 

em toda sua dimensão, apresentando fatos, dados, procedimentos utilizados, resultados obtidos, 

análise, chegando a certas conclusões e recomendações”.  

    Desse modo, podemos estabelecer três elementos que sustentam a estrutura de 

qualquer relatório técnico-científico:  

• Seção preliminar “[...] é uma espécie de apresentação geral do trabalho, abrange 

questões mais formais e convencionais” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 219).  Ela 

divide-se em capa, folha de rosto, agradecimentos, prefácio, abstract, relação de tabelas 

e gráficos e sumário.  
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• Corpo do relatório é composto por introdução, revisão bibliográfica, esquema de 

investigação, apresentação e análise dos dados, resumo e conclusões e recomendações. 

Assim:  

 

É a parte em que o autor apresenta suas ideias, fatos e provas. Contém o material 

coletado, elaborado, analisado e interpretado. A forma de apresentação deve ser 

objetiva, clara e concisa, levando-se em consideração o tema central, o 

desenvolvimento lógico e a sequência dos passos. (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 

220). 

 

• Seção de referências abrange apêndice, anexo e bibliografia.  

Portanto, mesmo com a existência de variações de relatórios técnico-científicos, 

decorrentes das diversas áreas científicas, frisamos que a maioria apresenta uma estrutura que 

envereda por essas orientações mais gerais. 

 

2.2 DIRETRIZES INSTITUCIONAIS SOBRE A PRÁTICA PROFISSIONAL NO 

CONTEXTO DO IFRN 

 

As instituições de ensino, de maneira geral, possuem um Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) que regulamenta o caminho pelo qual elas devem enveredar, tangenciando vetores 

financeiros, administrativos e pedagógicos. Igualmente, o IFRN também possui o seu, tendo 

esse sofrido reformulações em 2005 e em 2012, quando passou a haver um delineamento mais 

claro acerca do relatório de estágio exigido para a conclusão do Curso Técnico Integrado.   

Em consonância, estabelece-se no seio do PPP do IFRN (2012) uma função social a ser 

cumprida pelo Instituto:  

 

A função social do IFRN é ofertar educação profissional e tecnológica – de qualidade 

referenciada socialmente e de arquitetura político-pedagógica capaz de articular 

ciência, cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana 

integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do 

conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da 

igualdade e da justiça sociais. Desse modo, o IFRN contribui para uma formação 

omnilateral que favorece, nos mais variados âmbitos, o (re)dimensionamento 

qualitativo da práxis social. (IFRN, 2012, p.21) 

 

Desse modo, adota-se pelo IFRN uma concepção do trabalho como, além de um 

elemento social estruturante, uma categoria constitutiva do homem, atrelado a um direito social 

equalizador e gerador de saberes e valores. Distingue-se veementemente da condição alienadora 

e, por isso, torna imprescindível a associação dos componentes curriculares à temática do 
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trabalho e à educação profissional, baseando-se, desse modo, na concepção de Marx acerca do 

trabalho: 

 

[...] atividade ontológica, estruturante do ser social, como um valor extrínseco à vida 

humana e ao conhecimento, que ele proporciona na relação com a natureza e com os 

demais. É o trabalho como princípio de cidadania, no sentido de participação legítima 

nos benefícios da riqueza social, que se distingue das formas históricas e alienantes, 

de exploração do trabalhador, presentes na produção capitalista (CIAVATTA, 2005 

apud IFRN, 2012, p. 45)  

 

    Nessa perspectiva, entende-se a prática profissional como elemento indispensável a 

ser desenvolvido pelos alunos por dimensionar de maneira prática conhecimentos adquiridos 

teoricamente, por promover um contato inicial com o mundo do trabalho e por possuir um 

caráter articulador do ensino, da pesquisa e da extensão. 

    Além disso, essa crença do trabalho como ferramenta educativa vincula-se ao 

pressuposto da dupla dimensionalidade da educação, enquanto fomentadora da adaptação e da 

emancipação, e do seu comprovado potencial integrador entre ciência, cultura, tecnologia e 

trabalho. Assim:  

 

No que se refere à prática profissional nos cursos técnicos integrados regulares, deve 

se considerar o cumprimento de carga horária mínima de 400 horas. Considerem-se 

também as duas modalidades de realização dessa prática: desenvolvimento de projetos 

(projetos técnicos, projetos de extensão e/ou projetos de pesquisa) e/ou 

desenvolvimento de estágio curricular supervisionado (estágio técnico). Os projetos e 

o estágio são realizados a partir do início da segunda metade do curso, podendo 

ocorrer no IFRN, na comunidade e/ou em locais de trabalho. A prática profissional 

ancora-se tanto nos princípios da unidade entre teoria e prática, da 

interdisciplinaridade e da contextualização quanto na gestão de processos de produção 

específicos da área técnica.(IFRN, 2012, p.107) 

 

Por sua vez, em relação aos estágios, o PPP classifica-o como uma prática educativa e 

atividade curricular previamente planejada, tendo como objetivo consolidar e articular as 

competências técnicas e humanísticas desenvolvidas ao longo do curso, devendo possuir um 

supervisor e atender a carga horária especificada (400 horas).    

 

O estágio deve ser realizado em observância às bases legais vigentes e às normas 

instituídas pelo IFRN, essas últimas preestabelecidas na Organização Didática e nos 

projetos pedagógicos de cursos. Exige-se que seja acompanhado por um professor 

orientador (incluído no quadro da Instituição e vinculado à área específica do estágio), 

com carga horária prevista para o atendimento ao estudante durante o processo. Para 

concluir o estágio, é necessária a elaboração de relatório final, contendo os registros 

das atividades desenvolvidas.(IFRN, 2012, p.84) 
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Portanto, observa-se a realização do estágio supervisionado como forma efetivar 

conhecimentos até então teóricos, integrando-os ao mundo do trabalho. O conjunto de ações 

que transcenderão desse conceito deverão ser registradas na produção de um relatório final da 

prática, a servir como trabalho de conclusão do curso. 

 

2.3 CONCEITO DE GÊNERO TEXTUAL 

 

O processo de comunicação é inerente ao homem, este ocorre na forma de enunciados, 

orais ou escritos. Esses enunciados expressam a finalidade de sua produção, não apenas no que 

diz respeito ao tema, mas também ao estilo, à escolha de mecanismos da língua, enfim, por sua 

composição geral.  Sendo assim, está presente em todas as áreas da atividade humana.  

 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 

únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e por estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de 

tudo por sua construção composicional (BAKHTIN, 2015, p. 261). 

 

Em todas as situações de comunicação são utilizados tipos especifico de enunciado, e 

alguns deles apresentam certas semelhanças em sua estruturação, definindo os gêneros 

discursivos ou textuais. Bakhtin os definiu como tipos relativamente estáveis de enunciados.  

Nesse contexto surgiram e surgem diversos modelos e tipos de gêneros textuais, que, 

como práticas sociocomunicativas, podem sofrer variações, que acabam por resultar em novos 

gêneros. Em contrapartida, assim como muitos surgem, alguns acabam caindo em desuso, como 

é o caso da carta (KOCH; ELIAS, 2009). 

Os gêneros discursivos apresentam diferenças, que possibilitam sua divisão. Bakhtin, 

então, categorizou-os em primários e secundários, e os gêneros primários integram a formação 

dos secundários. 

 Os gêneros estão intrinsecamente ligados às práticas sociais. Usamo-los mesmo 

que não identifiquemos sua existência teórica. Partindo disso, Koch e Elias (2009) afirmam que 

os indivíduos desenvolvem a competência metagenérica, ou seja, uma habilidade que nos 

permite interagir convenientemente nas práticas sociais. Portanto, ela nos permite a 

compreensão e a produção dos gêneros textuais.   

Tal competência desenvolve, então, ajuda-nos a interagir verbalmente, pois nos faz 

conhecer certo repertório de gêneros. Segundo Bakhtin (1992 apud KOCH; ELIAS, 2009, p. 
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105), “caso os gêneros do discurso não existissem, se nós não os dominássemos e tivéssemos 

que criá-los, o processo de comunicação verbal seria basicamente impossível”. 

 

2.4 OS TEXTOS COMO PRODUÇÕES SOCIAIS: QUADRO EPISTEMOLÓGICO DO 

INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO 

 

O interacionismo social pode ser definido como uma posição epistemológica geral, que 

engloba diversas correntes da filosofia e das ciências humanas. Mesmo possuindo 

especificidades epistemológicas e metodológicas, elas apresentam como semelhança a tese de 

que todas “as propriedades das condutas humanas são o resultado de um processo histórico de 

socialização, possibilitado especialmente pela emergência e pelo desenvolvimento dos 

instrumentos semióticos” (BRONCKART, 1999, p. 21). Nesse sentido, a investigação 

interacionista se interessa pelas condições sob as quais, na espécie humana, a organização social 

se desenvolveu, bem como as formas de interação de caráter semiótico (BRONCKART, 1999). 

Uma das principais contribuições ao interacionismo tal como postulado por Bronckart 

(o Interacionismo Sociodiscursivo) veio da psicologia de Vygotsky. Ele defende, segundo 

Bronckart (1999), que a questão central em que se baseia a psicologia seria a das condições 

evolutivas e históricas do psiquismo humano e a própria emergência do pensamento. Vygotsky 

ainda propôs a retomada hegeliana e marxista de que o processo de evolução deu ao homem 

habilidades comportamentais particulares, que lhe permitiu: criar instrumentos que 

possibilitaram sua relação com o meio; organizar uma cooperação no trabalho, que originou o 

surgimento das formações sociais; e desenvolver formas verbais de comunicação. Tal meio 

sócio-histórico foi responsável pela emergência da capacidade de consciência, que por sua vez 

ocasionou a reestruturação do funcionamento psicológico humano e a realização de diferentes 

atividades. 

Bronckart (1999), inspirado em Leontiev, explica que a noção de atividade refere-se aos 

comportamentos e organizações funcionais, desempenhadas pelos seres vivos. As atividades 

gerais ligadas à sobrevivência, na maioria das espécies animais, estaria relacionada aos 

processos de cooperação. Já a espécie humana caracteriza-se por uma diversidade e 

complexidade de suas formas de organização e suas formas de atividade. Esta característica 

estaria ligada, sobretudo, à linguagem, o que justifica a denominação de atividade de 

linguagem. Ela apresenta-se intimamente ligada às atividades sociais humanas e sua função é 

de ordem comunicativa (BRONCKART, 1999). 
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Do mesmo modo que a atividade social pode ser observada sob o ângulo psicológico da 

ação, a atividade de linguagem, sob o mesmo ângulo, é tomada como ação de linguagem, 

atribuível a um agente e que se materializa sob a forma do texto empírico.  

Sendo assim, Bronckart (1999) definiu que “a tese central do interacionismo 

sociodiscursivo é que a ação constitui o resultado da apropriação, pelo organismo humano, das 

propriedades da atividade social mediada pela linguagem” (BRONCKART, 1999, p. 42). A 

ação de linguagem possui motivo, intenção e responsabilidade de quem pratica. Portanto, tal 

ação coloca em interação as dimensões física e psíquica das condutas humanas (BRONCKART, 

1999). 

 

2.5 OS TEXTOS E SEU ESTATUTO 

 

Língua natural pode ser compreendida como um sistema ou código, caracterizado por 

um conjunto de regras lexicais, sintáticas e fonológicas que são relativamente estáveis, o que 

possibilita a intercompreensão dos indivíduos de uma comunidade verbal. Além disso, engloba 

questões sociais, como o contexto (BRONCKART, 1999). 

Determinada língua só pode ser apreendida através da produção e/ou leitura de textos, 

que para Bronckart são produções verbais efetivas, com características muito diversas, 

propiciadas pelas diferentes situações comunicativas (BRONCKART, 1999). 

 

Chamamos de texto toda unidade de produção de linguagem situada, acabada e auto-

suficiente (do ponto de vista da ação ou da comunicação). Na medida em que todo 

texto se inscreve, necessariamente, em um conjunto de textos ou em um gênero, 

adotamos, a expressão gênero de texto em vez de gênero de discurso. (BRONCKART, 

1999, p. 75). 

 

Entretanto, existem duas maneiras distintas para estudo e compreensão dos textos, como 

afirma Bronckart (1999): 

 

Devido a estatuto duplo das línguas naturais, a filosofia e as ciências da linguagem 

desenvolveram-se em duas direções distintas: de um lado, o estatuo do sistema de 

língua; de outro, o estudo da estrutura e do funcionamento das diferentes espécies de 

textos em uso (BRONCKART, 1999, p. 70). 

 

A primeira trata-se da análise da língua como sistema, na qual o contexto de produção, 

bem como a ação desse texto sobre o meio humano, são irrelevantes, pois o conjunto de regras 

linguísticas da língua natural está presente em qualquer texto. É importante ressaltar que, 

mesmo sendo uma análise efetiva, restringe-se ao nível frasal e, ainda assim, há uma perda de 
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unidades do sistema, que só poderiam ser observados com a utilização do contexto 

(BRONCKART, 1999). 

O segundo trata-se de uma perspectiva externa, que leva em consideração a organização 

e o funcionamento, bem como o contexto dos textos (BRONCKART, 1999). É sobre essa 

análise que Bronckart se interessa, pois focaliza os textos e as espécies a que pertencem. Para 

Bronckart (1999), há diferentes espécies de texto, que são usados para designar o conjunto de 

textos que apresentam características em comum. Dessa forma, ele retoma o conceito de gênero 

textual, proposto por Bakhtin.  

 Alguns critérios linguísticos são utilizados para classificar os gêneros, referentes ao tipo 

de atividade humana englobada; critérios relacionados ao efeito comunicativo visado; 

referentes ao suporte utilizado; referentes ao conteúdo temático abordado, entre outros. 

Entretanto o critério mais objetivo que pode ser utilizado para classificar e identificar os gêneros 

textuais são o da unidade e das regras linguísticas especificas que o movimentam. É importante 

ressaltar que, como unidade comunicativa, a análise apenas desses critérios não é válida. 

Todo texto que possui características individuais, que o tornam único, pode ser 

denominado de texto empírico ou singular. Ele designa, então, uma produção de linguagem 

concreta, que pertence a um gênero, composto por tipos de discurso, além de apresentar traços 

das decisões tomadas pelo autor em função da situação de comunicação (BRONCKART, 1999). 

 

2.6 AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DOS TEXTOS 

 

A produção de um texto empírico é feita mediante diversos parâmetros situacionais de 

um agente. Tais parâmetros podem ser categorizados como os domínios dos mundos (físico, 

social e subjetivo) que influem diretamente sobre o contexto de produção textual e seu conteúdo 

temático (BRONCKART, 1999). 

No que tange ao contexto de produção, os fatores que exercem influência sobre a 

organização dos textos podem ser agrupados em dois grupos: o primeiro é referente ao mundo 

físico e o segundo, ao mundo social e subjetivo (BRONCKART, 1999).  

Primeiramente, todo texto é resultante de um comportamento verbal de um determinado 

agente, e este está localizado em um determinado espaço e tempo. Sendo assim, é realizado em 

um contexto físico, podendo ser determinado em quatro parâmetros específicos: o lugar de 

produção, onde o texto é produzido concretamente; o momento em que ele é produzido; o 

emissor, ou seja, aquele que o produz; e o receptor, a(s) pessoa(s) que o recebe(m) e o 

percebe(m) concretamente (BRONCKART, 1999).  
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O texto também se configura em um contexto sociossubjetivo, que igualmente se 

decompõe em quatro parâmetros principais: o lugar social, ou seja, a instituição ou o grupo no 

quadro de uma formação social; a posição social do emissor e o papel que o mesmo desempenha 

perante a interação em andamento; a posição social do receptor, bem como seu papel; e o 

objetivo da interação (BRONCKART, 1999). 

Já o conteúdo temático é o conjunto de informações presentes, que são explicitamente 

expostas pelo agente-produtor. Basicamente, remete aos conhecimentos obtidos a partir da 

experiência, e, portanto a distinção dos três mundos não exerce importância sobre ele 

(BRONCKART, 1999). Esses conhecimentos são organizados em macroestruturas semânticas. 

Assim, quando a ação de linguagem – que é a mobilização do contexto de produção bem como 

o conteúdo temático durante uma intervenção verbal – é desencadeada, ocorre uma 

reorganização dessas experiências, que apresentam dois aspectos gerais: a organização de forma 

lógica e hierárquica de forma progressiva; e a organização em mundos discursivos, diferentes 

do mundo em que se realiza a ação de linguagem (BRONCKART, 1999). 

Por fim, a produção do texto, quanto a suas condições de produção, é guiada pela adoção 

e adaptação de um gênero textual entre aqueles disponíveis no arquitexto, mediante o 

conhecimento do produtor e a condição de utilização daquele modelo textual. Dessa forma, o 

agente produtor escolhe um modelo textual e, mesmo que tenha como base os textos de gerações 

precedentes, quase nunca torna-se uma cópia exata desse modelo (BRONCKART, 1999). 

 

2.7 A ARQUITETURA INTERNA DOS TEXTOS: VISÃO DE CONJUNTO 

 

Segundo Bronckart (1999), o texto é composto por três camadas superpostas: a 

infraestrutura, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. 

A infraestrutura é constituída pelo plano geral do texto, pelos tipos de discurso e sua 

articulação e pelas sequências textuais e outras formas de planificação. O plano geral é a própria 

organização do conjunto do conteúdo temático. Os tipos de discurso são os diferentes 

segmentos composicionais de um texto (discurso interativo, discurso teórico, relato interativo 

e narração), organizados através de articulações. As sequências são as formas mais 

convencionais de planificação, que são encontrados no plano geral do texto. Podem ser 

narrativas, explicativas, argumentativas, explicativas e dialogais.  (BRONCKART, 1999). 

Os mecanismos de textualização são responsáveis por estabelecer a coerência temática. 

Existem três mecanismos de textualização: a conexão, que demarca as articulações que dão 

progressão ao tema e é realizada por organizadores textuais, como conjunções e advérbios; a 
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coesão nominal, que tem como função introduzir ou retomar temas e/ou personagens no 

desenvolvimento do texto, por meio de anáforas ou catáforas; e a coesão verbal, que 

corresponde à demarcação temporal e hierárquicos dos acontecimentos do texto, por meio da 

articulação dos tempos verbais (BRONCKART, 1999). 

Já os mecanismos enunciativos, assim como todos os níveis do folhado  de Bronckart, 

visam a orientar a interpretação do texto, pelos seus destinatários. O autor se posiciona através 

do texto, ou pode transferir tal responsabilidade a terceiros, e nesse processo cria um ou vários 

mundos discursivos que funcionam de maneira diferente do mundo empírico. Dessa forma, é a 

partir dos mundos e das instâncias formais que são atribuídas as vozes. Diferentes vozes podem 

ser identificadas em um texto, sendo elas agrupadas em três subconjuntos: voz do autor 

empírico, vozes sociais e as vozes dos personagens (BRONCKART, 1999). As modalizações 

podem ser definidas como avaliações formuladas sob algum aspecto do conteúdo temático, 

podendo ser agrupadas em quatro subgrupos: modalizações lógicas, que avaliam quanto à 

veracidade e ao valor dos enunciados; modalizações deônticas, quanto aos valores sociais; 

modalizações apreciativas, quanto a um julgamento subjetivo; e modalizações pragmáticas, 

quanto à responsabilidade de um personagem sobre uma situação em que atua. 

Independentemente do subconjunto a que pertençam, todas são realizadas por unidades ou 

conjuntos de unidades linguísticas denominadas de modalidades, como, por exemplo, verbos e 

advérbios (BRONCKART, 1999). 

 

2.8 A INFRAESTRUTURA TEXTUAL 

 

Como já exposto, a infraestrutura é constituída pelo plano geral do texto, pelos tipos de 

discurso e sua articulação e pelas sequências textuais e outras formas de planificação. 

Todo texto, e como consequência todo gênero, é constituído por segmentos (de diálogo, 

de relato, de descrição, de exposição teórica etc.) que são denominados de tipos linguísticos ou 

tipos de discurso. Por serem dependentes dos recursos morfossintáticos de uma língua, são em 

número limitado e restrito, baseando-se em mundos virtuais também chamados de mundos 

discursivos, que são criados pela atividade de linguagem (BRONCKART, 1999). 

Os mundos discursivos se constroem tendo como base dois subconjuntos de operações. 

O primeiro designa as operações de relação entre o conteúdo temático e as coordenadas gerais 

do mundo ordinário em que se desenvolve a ação de linguagem que origina o texto. Já o segundo 

diz respeito à relação entre as diferentes instãncias de agentividade e a sua inscrição espaço-

temporal e outros parâmetros físicos das ações de linguagem em curso (BRONCKART, 1999). 
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As operações de construção das coordenadas gerais, que organizam o conteúdo temático 

do texto, podem ser disjuntas das coordenadas do mundo ordinário em que a ação de linguagem 

foi realizada, ou conjuntas de tais coordenadas (BRONCKART, 1999). Caso sejam disjuntas, 

os fatos ancoram-se em uma origem espaço-temporal diferente de nosso mundo ordinário, e a 

partir dela são narrados. Dessa forma pertencem aos mundos do narrar. Se forem conjuntas, 

diferentemente do caso anterior, os fatos se ancoram em origem específica do mundo ordinário, 

sendo assim são mostrados ou expostos (BRONCKART, 1999). 

A operação de explicitação da relação com os parâmetros da ação de linguagem em 

curso pode ser explícita, ou seja, a relação existente entre os parâmetros materiais da ação de 

linguagem e suas instâncias de agentividade é implicada; ou essa relação não é explicitada, 

dando ideia de autonomia (BRONCKART, 1999).  

Se combinarmos as distinções abordadas, podemos definir quatro mundos discursivos: 

mundo do expor implicado (discurso interativo); mundo do expor autônomo (discurso teórico); 

mundo do narrar implicado (relato interativo); mundo do narrar autônomo (narração).  

A infraestrutura é caracterizada também pela organização sequencial ou linear de um 

texto. As sequências são as formas mais básicas de planificação, podendo ser definidas como 

unidades estruturais que integram e organizam macroposições, sendo, assim, responsáveis pela 

linearidade um texto. De acordo com Bronckart (1999), existem seis tipos de sequências: 

narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa, dialogal e injuntiva. 

A sequência narrativa é sustentada por um processo de intriga, que organiza os 

acontecimentos, formando uma história com inicio, meio e fim. Além disso, possui cinco fases 

principais: situação inicial, complicação, ações, resolução, situação final, avaliação e moral 

(BRONCKART, 1999). 

Já a sequência descritiva é composta por segmentos que não se organizam 

temporalmente, mas se encaixam em uma ordem hierárquica com três fases principais: 

ancoragem, em que o tema da descrição é apresentado por um tema-título; a aspectualização, 

fase em que as características do tema são enumeradas; e o relacionamento, no qual os aspectos 

descritos são comparados (BRONCKART, 1999). 

 A sequência argumentativa baseia-se na existência de uma tese, sobre um tema, e a 

partir dela são adicionados novos fatos, caracterizando assim a fase argumentação; tais dados 

podem sofrer  um processo de interferência, ou uma fase de contra argumentação, que culmina 

para uma fase de conclusão ou de nova tese (BRONCKART, 1999). 

A sequência explicativa possui quatro fases distintas: a de constatação inicial, que 

introduz um fenômeno qualquer; a de problematização, em que é explicitada uma pergunta 
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acerca do fato; a fase de resolução, na qual a pergunta é respondida; e a fase de conclusão-

avaliação, que reformula e completa, eventualmente, a primeira fase (BRONCKART, 1999). 

 A sequência dialogal é estruturada em turnos de fala e ocorre apenas nos segmentos de 

discurso interativo dialogado. Possui três fases: a fase de abertura, que apresenta caráter fático, 

na qual os interactantes entram em contato; a fase transicional, em que o tema da interação 

verbal é construído; e a fase de encerramento, novamente fática, que põe fim à interação 

(BRONCKART, 1999). 

Por fim, a sequência injuntiva descreve uma série de ações, para que o destinatário aja 

de um modo pretendido. Possui as mesmas fases da sequência descritiva, porém, diferencia-se 

dessa sequência por possuir um objetivo próprio: instruir, fazer o interlocutor agir de 

determinado modo.  

Além das sequências, é notória a existência de outras formas de planificação, como o 

script que constitui o grau zero das formas de planificação dos segmentos da ordem do narrar, 

em que os acontecimentos são simplesmente dispostos em ordem cronológica; e também as 

esquematizações, divididas em definição, enumeração, enunciado de regras e cadeia causal. 

Ainda podem existir segmentos de texto caracterizados simplesmente como informativos ou 

expositivos (BRONCKART, 1999). 

O plano geral é a própria organização do conjunto do conteúdo temático, sendo variável 

de acordo com o gênero. Quando o texto é composto por vários tipos de discurso, o plano geral, 

geralmente, é de enorme complexidade. Entretanto, em nossa análise não será descrita tal 

complexidade, pois observaremos apenas a organização do conteúdo temático. 

(BRONCKART, 1999). 
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3 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise a seguir baseia-se em relatórios técnico-científicos produzidos por alunos do 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática na modalidade regular do Campus 

Pau dos Ferros do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

Como critério para coleta dos dados, selecionamos os relatórios produzidos pelos 

concluintes do ano de 2014. Ao todo, 17 (dezessete) alunos concluintes daquele ano optaram 

pelo Estágio Supervisionado e consequente produção de relatório técnico-científico como 

modalidade de prática profissional. Desses, definimos uma amostragem de 4 (quatro) relatórios 

técnico-científicos, escolhidos aleatoriamente, a configurarem o corpus da presente pesquisa. 

Os relatórios foram coletados junto à Coordenação de Estágio do campus, onde os relatórios 

ficam arquivados. Os nomes dos autores serão mantidos em sigilo, e adotaremos a denominação 

RELATÓRIO 1, RELATÓRIO 2, RELTÓRIO 3 e RELATÓRIO 4. 

Esses textos serão analisados mediante os princípios do Interacionismo Sociodiscursivo, 

quanto à infraestrutura textual, que compreende os tipos de discurso e suas formas de 

articulação, as sequências e outras formas de planificação e o plano geral. A análise seguirá 

uma abordagem prioritariamente qualitativa, mas também recorreremos à abordagem 

quantitativa como complemento da primeira. 

Quanto aos procedimentos de análise, apresentaremos a configuração dos relatórios 

quanto à infraestrutura, além de compararmos esses dados com os documentos oficiais do IFRN 

e com prescrições socialmente validadas para o gênero, como manuais de metodologia 

científica e orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

3.1 TIPOS DE DISCURSO 

 

Os textos, enquanto produtos da atividade de linguagem enraizada sócio-historicamente, 

são construídos com base no modelo de um gênero pertencente ao intertexto. Entretanto, a 

classificação dos gêneros não pode ser simplesmente racional, estável e definitiva, pois eles 

procedem das atividades de linguagem, que são ilimitadas em tendência e variáveis 

socialmente, e porque os parâmetros que poderiam servir para a classificação são pouco 

delimitáveis. 

 

[...] Qualquer que seja o gênero a que pertençam , os textos, de fato, são constituídos, 

segundo modalidades muito variáveis, por segmentos de estatutos diferentes 

(segmentos de exposição teórica, de relato, de diálogo, etc.). E é unicamente no nível 
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desses segmentos que podem ser identificadas regularidades de organização e de 

marcação linguísticas (BRONCKART, 1999, p. 97). 

 

 Desse modo, esses segmentos constitutivos de um gênero representam formas 

específicas de colocação em discurso, como dependentes dos recursos morfossintáticos, em 

número limitado. Para Bronckart (1999), “[...] São formas correlatas à (ou reveladoras da) 

construção das coordenadas de mundos virtuais, radicalmente diferenciadas do mundo empírico 

dos agentes [...]”. Assim, ele chama esses segmentos de tipos de discurso e de mundos 

discursivos os mundos virtuais nos quais eles se baseiam. Desse modo, os tipos de discurso 

traduzem a criação dos mundos discursivos e são articulados entre si por mecanismos 

enunciativos e de textualização. 

Destarte, apresentamos a seguir os mundos discursivos e as configurações de unidades 

linguísticas que os traduzem, nos elementos textuais dos relatórios de estágio supervisionado 

analisados.  

Em relação aos tipos de discurso, ressaltamos que, em um mesmo texto, mais de um 

tipo de discurso pode ser encontrado, mas, geralmente, um deles predomina. Por esse viés, 

percebemos na seção de introdução dos relatórios 1, 3 e 4 uma predominância do relato 

interativo, ao passo que no Relatório 2 o Discurso Teórico predominou.     

Assim, verificamos que, na Introdução dos Relatórios 1, 3 e 4, existe a criação de um 

mundo discursivo cujas coordenadas são disjuntas das coordenadas do mundo ordinário no qual 

o agente-produtor está inserido e claramente definidas por uma origem espaço-temporal, 

tornando-o situável. Ou seja, elas estão predominantemente situadas na ordem do Narrar. 

Podemos perceber essa marcação do espaço-tempo disjunto no segundo parágrafo dessa 

introdução: 

 

Tendo em vista isso, o estágio foi escolhido e esse relatório tem como principal objetivo apresentar o dia a dia 

durante o estágio em manutenção de computadores, de quatrocentas horas, realizado na Prefeitura Municipal de 

Portalegre/RN, que ocorreu entre 02 de junho de 2014 e 07 de novembro deste mesmo ano. Serão Detalhadas as 

práticas vivenciadas no estágio, problemas encontrados no seu decorrer, e técnicas usadas para a solução dos 

mesmos (RELATÓRIO 1, p. 7). 

 

Assim, desenvolveu-se, na introdução desses relatórios, um narrar marcado por verbos 

no passado e que implica os parâmetros da ação de linguagem com o próprio conteúdo temático. 

Dessa forma, para uma interpretação completa dessas introduções, torna-se necessário acesso 

às condições de produção dos relatórios, caracterizando-as com a predominância do relato 

interativo. Essa relação de implicação pode ser percebida também no primeiro parágrafo do 

Relatório 3:  
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As atividades tiveram início em 1º de julho com carga horária de 400 horas, de acordo com a Lei Nº 11.788, que 

discorre sobre o estágio de estudantes. A prática de estágio foi desenvolvida no setor de licitação e manutenção de 

computadores da Prefeitura Municipal de Encanto/RN com o objetivo de proporcionar aos futuros técnicos uma 

experiência de trabalho enquanto ainda estão em formação profissional (RELATÓRIO 3, p. 3). 

 

Por sua vez, a introdução do Relatório 2 não segue o padrão dos outros 3 relatórios.  Em 

um primeiro momento, já percebemos que o seu conteúdo temático não se apresenta com 

coordenadas explicitamente distanciadas do mundo ordinário do agente-produtor, ou seja, ela 

se apresenta conjunta a esse mundo ordinário. Desse modo, existe uma grande predominância 

dos verbos no presente em relação às formas verbais no pretérito e no futuro. Vemos claramente 

isso no primeiro parágrafo desse relatório:  

 

A prática do estágio é um dos requisitos exigidos pelo IFRN como elemento de conclusão de curso, sendo opcional, 

pois o instituto oferece ao aluno duas alternativas: a prática de estágio e a elaboração do TCC (RELATÓRIO 2, 

pág. 9). 

 

Além disso, verificamos nessa introdução uma relação de autonomia em relação aos 

parâmetros físicos da ação de linguagem, constatada pela não existência de unidades 

linguísticas que se referem ao espaço-tempo de produção nem tampouco ao agente-produtor. 

Consequentemente, pudemos perceber uma predominância do discurso teórico.   

No desenvolvimento, o uso dos tipos de discursos foi diversificado. Durante a 

caracterização do estágio curricular, notamos o uso do discurso teórico, conjunto ao mundo 

ordinário e com caráter autônomo, quanto aos parâmetros físicos da ação de linguagem, para 

demonstrar embasamento sobre o estágio; e do relato interativo, disjunto do mundo ordinário e 

implicado, ou seja, o produtor se coloca efetivamente no fato, para descrever o período do 

estágio, bem como o local onde o agente produtor estagiou.  

Esse padrão é comum nos relatórios 1, 2 e 3, como percebemos nos trechos abaixo, 

respectivamente, o uso do embasamento teórico, para demonstrar conhecimento acerca do 

contexto de produção, bem como do objetivo do estágio; e do relato interativo para expor a 

carga horária cumprida pelo agente produtor. 

 

Segundo a lei Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 Art.1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, 

da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens 

e adultos (RELATÓRIO 2, p. 10). 
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[...] Cumprindo a exigência de 400 horas de comprometimento em atividades, o estágio foi cumprido em um prazo 

de 5 meses de junho à novembro de 2014, com carga horária semanal variando de 12 a 30 horas equilibrado aos 

horários reservados para as atividades acadêmicas (RELATÓRIO 3, p. 4). 

 

Entretanto, no relatório 4, percebemos a ausência do discurso teórico, estando presente, 

dessa forma, apenas o relato interativo, marcado pela origem espaço-temporal, para expor a 

carga horária, assim como nos outros três relatórios, como observamos no trecho a seguir: 

 

Este estágio realizou-se no período de 08 de julho de 2013 a 01 de julho de 2014, alternando-se entre 15 e 30 horas 

mensais, totalizando assim 400 horas de trabalho prestados a fundação, empregados no setor tecnológico com 

desenvolvimento de softwares. O mesmo é da modalidade curricular supervisionado e usado para a conclusão do 

curso técnico integrado de nível médio em informática pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros (RELATÓRIO 4, p. 8). 

 

Já na caracterização da empresa, em todos os relatórios, percebemos a presença do relato 

interativo, como notamos nos trechos dos relatórios 1 e 4: 

 

A prefeitura trabalha diariamente com diversos tipos de serviços, onde pode-se destacar a Licitação, o processo 

administrativo para aquisição de produtos ou serviços, a contabilidade, que cuida de toda a parte financeira, o 

Recursos Humanos, área que lida com relação de trabalho, remuneração, etc., e o gabinete, onde o prefeito da 

cidade dentre outras coisas atende aos munícipes (RELATÓRIO 1, p. 8). 

 

A empresa trata-se de um órgão privado, sem fins lucrativos, visando o apoio aos recursos humanos, focalizando 

na formação profissional e no desenvolvimento e organização da comunidade, apegando-se a condutas 

pedagógicas inovadoras, para os fins benefícios da população (RELATÓRIO 4, p. 9). 

 

No trecho dos relatórios 1 e 4, o uso do relato interativo associa-se à apresentação das 

atividades realizadas pelo órgão de estágio, especificamente a prefeitura e a FUNFEC.  

Por fim, durante o relato das atividades desenvolvidas, utiliza-se o relato interativo, para 

narrar o período de estágio; e o discurso teórico, para justificar, à luz de pesquisadores da área, 

as ações tomadas. Nos exemplos dos relatórios 2 e 3, respectivamente a seguir, observamos o 

relato interativo, nas “tarefas de suporte técnico” durante o período de estágio, facilmente 

percebido pela presença predominante dos verbos no pretérito; e o discurso teórico quanto à 

definição de “Hiren’s Boot CD”, com o uso de verbos no presente. 

 

Logo as tarefas de suportes técnicos foram constantemente realizadas, para todos os servidores e alunos da 

instituição, tornando-se a atividade mais realizada durante o período de estágio (RELATÓRIO 2, p. 16).  

 

 
O Hiren’s Boot CD é um disco que contém inúmeras ferramentas, que vão desde backups, limpeza e otimização 

de disco à antivírus. Essa ferramenta pode ser utilizada quando há invasões de programas maliciosos, a eficiência 
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do computador está decaindo ou mesmo para remover por completo um sistema operacional (RELATÓRIO 3, p. 

13). 

 

Porém, notamos que, quanto ao relato interativo, sua presença no relatório 3 é mínima. 

Esse aspecto é prejudicial ao texto, como já exposto, pois fere seu objetivo principal, que é, 

segundo o PPC (IFRN, 2011), relatar a experiência profissional do agente produtor. Com 

relação ao discurso teórico, notamos que os relatórios 1, 2 e 4 apresentam ínfima menção ao 

intertexto científico, o que também é prejudicial, pois pode gerar questionamentos ao 

enunciador sobre a validade científica do relatório. 

 Em relação às conclusões dos relatórios analisados, pudemos verificar na construção 

delas um padrão claramente delimitado. Em um primeiro momento, destaca-se que nos quatro 

relatórios evidenciou-se claramente que esses segmentos se baseiam em mundos discursivos 

cujas coordenadas são explicitamente disjuntas das coordenadas do mundo ordinário do agente-

produtor, como é possível ver no exemplo abaixo do Relatório 4:  

 

O estágio realizado na Fundação Francisca Fernandes Claudino (FUNFEC), se constituiu em uma experiência 

significativa, tanto nos aspectos profissionais quanto pessoais. A receptividade da equipe e o ambiente acolhedor 

oportunizaram a ampliação de conhecimentos, proporcionando uma boa interação com todos os membros da 

empresa (RELATÓRIO 4, p. 25). 

 

Além disso, verificamos em todos eles uma implicação dos parâmetros físicos da ação 

de linguagem, de modo que nos quatros relatórios encontram-se unidades linguísticas que se 

referem diretamente ao agente-produtor, como pode ser visto no exemplo abaixo do Relatório 

1. Essa característica, em consonância com o caráter disjunto dos mundos discursos, faz com 

que essas conclusões, predominantemente, possam ser classificadas enquanto relato interativo. 

 

A prática do estágio contribuiu com inúmeros benefícios na minha formação de técnico, entre os quais destaco 

primeiramente pôr em prática o conhecimento teórico, pois o estudante que pratica o que aprende tem menor risco 

de esquecer. Segundo, a experiência para o mercado de trabalho, visto que, hoje em dia, os empregadores buscam 

empregados que além de conhecimento, tenham também experiência profissional, saber se relacionar com outras 

pessoas, saber trabalhar em grupo, etc. (RELATÓRIO 1, p. 19). 

 

No exemplo que segue, do Relatório 2, podemos perceber claramente o uso da unidade 

linguística “minha”, em dois momentos, que se referem diretamente ao agente-produtor. Além 

disso, os verbos ir e ter conjugados no pretérito perfeito marcam a disjunção, em relação ao 

mundo ordinário do agente-produtor, do mundo discursivo. 

 

O estágio foi uma experiência gratificante em minha vida, e de muita importância para minha carreira profissional 

em informática, pois tive a oportunidade de vivenciar a rotina de trabalho de uma equipe de TI (Tecnologia de 
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Informação), aprendendo assim a lidar com problemas que fazem parte da rotina de um profissional de informática 

(RELATÓRIO 1, pág. 18). 

Portanto, quanto aos tipos de discurso, os relatórios são compostos predominante pelos 

discurso teórico e relato interativo. Essa composição relaciona-se a características do próprio 

gênero e de seu propósito comunicativo: relatar experiências profissionais vivenciadas por 

aluno (agente produtor do texto) na condição de estagiário, relacionando tais vivências com os 

conhecimentos teóricos adquiridos durante sua formação acadêmica e profissional. 

 

3.2 PLANO GERAL  

 

Analisamos o plano geral dos quatro relatórios, mais especificamente as seções de 

introdução, desenvolvimento e conclusão deles.  

Segundo o próprio modelo de relatório técnico-científico do IFRN, a introdução deve 

conter “uma visão geral do conteúdo do relatório, sem qualquer comentário histórico. Apresenta 

os objetivos do relatório e as razões de sua elaboração [...]” (TERTULINO et al, 2012, p. 23). 

A ABNT (1989, p. 5) reforça essa noção, indicando que ela é a “primeira seção do texto, que 

define brevemente os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração, bem como as relações 

existentes com outros trabalhos.”. 

De modo geral, verificamos que a estrutura geral apresentada no elemento introdução é 

composta pelo objetivo do estágio e do seu relatório, bem como sua justificativa. A partir disso, 

percebemos que os relatórios 1, 3 e 4 apresentam o objetivo do relatório como forma de relatar 

o desenvolvimento do estágio e suas atividades pelo aluno, enquanto exigência para a conclusão 

do curso. Vemos isso no exemplo que segue (segundo parágrafo da Introdução):  

 

Tendo em vista isso, o estágio e esse relatório tem como objetivo principal apresentar o dia a dia do estágio em 

manutenção de computadores e microcomputadores, de quatrocentas horas, realizado na Prefeitura Municipal de 

Portalegre/RN, que ocorreu entre 02 de junho de 2014 e 07 de novembro deste mesmo ano. Serão detalhadas as 

práticas vivenciadas no estágio, problemas encontrados no seu decorrer, e técnicas usadas para a solução dos 

mesmos (RELATÓRIO 1, p. 7). 

 

Percebemos que o estágio em si também é apresentado em linhas gerais, assim como 

acontece nos outros três relatórios. Já o relatório 2 não apresenta o objetivo do relatório na 

introdução, porém apresenta o da prática de estágio: “A prática de Estágio é um dos requisitos 

exigido pelo IFRN como elemento de conclusão de curso[...]” (p. 9). 
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Além disso, na introdução dos quatro relatórios, os autores destacam uma importância 

profissional-educacional e/ou pessoal do relatório para os alunos do Curso Técnico, como 

podemos ver no primeiro parágrafo do Relatório 1 no e terceiro parágrafo do Relatório 4:  

 

Atualmente, na hora de procurar um emprego a experiência profissional é um fator muito buscado no candidato 

ao emprego, e a prática do estágio permite essa experiência, pois no estágio o aluno põe em prática o que ele sabe 

teoricamente, ou ainda, se não souber, faz com que o estagiário busque pesquisar sobre determinada  dificuldade 

e ponha em prática também (RELATÓRIO 1, p. 7). 

 

Tal prática profissional é de valiosa importância para o aprendizado e iniciação ao meio empresarial, no qual 

passamos a de fato empregar a relação teoria-prática, em vista da devida adequação ao ambiente profissional 

(RELATÓRIO 4, p. 7). 

 

Singularmente, em relação aos outros textos analisados nesse trabalho, o Relatório 3 

apresenta, em seu último parágrafo da introdução, a forma como ele está dividido:   

   

Este documento encontra-se dividido em 3 capítulos. O primeiro consiste da introdução, situando o leito do que 

se trata este trabalho. O segundo encontra-se o corpo do documento: seu desenvolvimento, bem como uma 

descrição da repartição pública onde aconteceram as práticas; por fim, no terceiro e último capítulo consiste a 

conclusão do documento, destacando a sua importância para a formação de um profissional competente 

(RELATÓRIO 3, p. 3). 

 

Por sua vez, o Relatório 1 expôs superficialmente a base teórica do trabalho, oriunda de 

campos do conhecimento do Curso Técnico em Informática (perceptível no exemplo abaixo) e 

as atividades mais recorrentes do estágio.  

 

Durante a prática do estágio foram empregados conhecimentos adquiridos em sala de aula, sobretudo das 

disciplinas de Organização e Manutenção de Computadores e Rede de Computadores [...] (RELATÓRIO 1, p. 7). 

 

Percebemos, dessa forma, que os relatórios 1, 3 e 4 (em relação à introdução) estão em 

consonância com as normas técnicas estabelecidas socialmente que foram referenciadas por 

esse trabalho, de modo que além do primordial indicado para as introduções, também trazem 

as marcas pessoais dos seus autores. Já o Relatório 2, nesse aspecto, afasta-se um pouco das 

normas, porém ainda se assemelha com os outros três relatórios ao mostrar em linhas gerais o 

que é o estágio e seu objetivo, bem como sua relevância profissional-educacional.  

No que concerne ao desenvolvimento de um relatório, a ABNT (1989) indica que ele 

deve ser dividido em tantas seções e subseções quantas forem necessárias para o detalhamento 

da pesquisa e/ou estudo realizado, além de que as descrições apresentadas devem ser suficientes 

para que permitam o entendimento de todas as etapas do trabalho.  
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O plano geral do desenvolvimento é marcado por uma divisão do seu conteúdo temático 

em três tópicos específicos e comuns a todos os relatórios analisados: estágio curricular, 

caracterização da empresa e atividades desenvolvidas.  

O primeiro trata-se da definição do relatório, como podemos observar no exemplo: 

 

De acordo com a lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, estágio é o ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos, definindo 

uma carga máxima de trabalho diário de 6 horas e trinta semanais. Cumprindo a exigência de 400 horas de 

comprometimento em atividades, o estágio foi cumprido em um prazo de 5 meses, de julho à novembro de 2014, 

com carga horária semanal variando de 12 a 30 horas, equilibrado aos horários reservados para atividade acadêmica 

(RELATÓRIO 3, p. 4). 

 

Nesse trecho, o(a) autor(a) apresenta como embasamento teórico “a lei do estágio” e o 

Projeto Político de Curso (PPC), além de descrever o período da realização da prática 

profissional. Tal organização também foi verificada nos Relatórios 1 e 2. 

Entretanto, no Relatório 4, verifica-se uma omissão da definição de estágio, 

apresentando dessa forma apenas a carga horária, o período da prática e sua função: 

 

Este estágio realizou-se no período de 08 de julho de 2013 a 01 de julho de 2014, alternando-se entre 15 e 30 horas 

mensais, totalizando assim 400 horas de trabalho prestados a fundação, empregados no setor tecnológico com 

desenvolvimento de softwares. O mesmo é da modalidade curricular supervisionado e usado para a conclusão do 

curso técnico integrado de nível médio em informática pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros (RELATÓRIO 4, p. 8). 

 

Quanto à caracterização da empresa onde o estágio foi realizado, notamos uma descrição 

das atividades que esta executa, como no Relatório 1, exemplo a seguir, e no 3. 

 

A prefeitura Municipal de Portalegre Rio Grande do norte, localiza-se na Rua Antônio de Freitas, Centro, CEP 

59.810-000, administrada pelo prefeito Manuel de Freitas Neto. Conta com vários servidores e oito secretários. A 

prefeitura trabalha diariamente com diversos tipos de serviços, onde pode-se destacar a licitação, o processo 

administrativo para aquisição de produtos ou serviços, a contabilidade, que cuida de toda parte financeira, o 

Recursos Humanos, área que lida com relação de trabalho, remuneração, etc., e o gabinete, onde o prefeito da 

cidade dentre outras coisas atende aos munícipes (RELATÓRIO 1, p. 8). 

 

Por sua vez, no Relatório 2 há uma descrição da localização e do setor da instituição em 

que as atividades foram realizadas. Porém, percebemos a presença de uma peculiaridade, a 

descrição das atividades desenvolvidas pelo supervisor do estágio, não presente nos demais 

relatórios. Segundo a ABNT (1989), o desenvolvimento do relatório pode ser detalhado de 

acordo com a necessidade do agente produtor, desde que esteja diretamente relacionado à 

pesquisa e/ou estudo realizado. Sendo assim, descrições fora de contexto tornam-se 

irrelevantes, como observado no trecho a seguir: 
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O estágio foi realizado no próprio IFRN, localizado no Bairro Chico Cajá, Pau dos Ferros/RN, sob supervisão do 

Coordenador do setor de TI do campus, Roldão Rêgo Junior. Como coordenador/Gerente de TI, sua função é 

conduzir todas as atividades referentes a manutenção de computadores, contratos com fornecedores de 

equipamentos, suporte técnico, controle e distribuição de equipamentos nos demais setores, prover assistência aos 

servidores, verificar demanda e realizar especificações de materiais, além de ser responsável pelo planejamento de 

expansão da rede de computadores do campus (RELATÓRIO 2, p. 10). 

 

Já no Relatório 4, a caracterização da empresa é realizada também através de uma 

sequência descritiva. Entretanto, como observamos no seguinte exemplo, ela é feita de uma 

maneira peculiar, que pode demonstrar um desconhecimento acerca do funcionamento do 

gênero relatório. 

 

Nome Fantasia – FUNFFEC 

Razão Social: Fundação Francisca Fernandes Claudino 

Endereço: Rua Coronel Antônio Fernandes Sobrinho – 114, Centro,  

Luís Gomes – Rio Grande do Norte 

Contato: (84) 3382-2332  

E-mail: contato@funffec.com.br 

Site: www.funffec.org.br 

Nome do supervisor do Estágio: Francisco Rodrigues dos Santos 

Cargo/Fundação do supervisor do Estágio: Diretor Geral da Fundação 

(RELATÓRIO 4, p. 8) 

 

Por fim, há uma descrição e relato das atividades desenvolvidas de forma prática durante 

o estágio, sendo esta a parte mais extensa dos relatórios, como observamos no trecho do 

Relatório 4: 

 

Para a concepção do projeto, inicialmente foram realizadas as reuniões com o supervisor do estágio, a fim de 

entender e absorver todos os parâmetros que seriam construídos no programa requisitado. O senhor Rodrigo dos 

Santos forneceu suas ideias e as necessidades na qual o software deveria suprir, mostrando o modelo antigo e 

explicando como o programa deverá auxiliar no pagamento e na organização dos dados de funcionário da 

instituição (RELATÓRIO 4, p. 11). 

 

Essa característica é comum aos relatórios 1 e 2. Porém, no Relatório 3, verificamos que 

os trechos de relato são quase inexistentes, o que prejudica a organização geral do texto 

empírico, bem como o objetivo principal do relatório, que, segundo o PPC (IFRN, 2011), é 

relatar a experiência profissional vivenciada.  

Ainda segundo o PPC, o relatório também deve relacionar os conhecimentos teóricos 

vivenciados no decorrer do curso, e diferentemente dos outros relatórios, o 3 demonstrou 

possuir conhecimento teórico necessário para a produção de tal gênero, mesmo que sem 

referenciar. A ausência da teoria referenciada compromete a credibilidade da produção 

científica, pois o leitor pode questionar as fontes dos conhecimentos do agente produtor. 
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Por sua vez, na conclusão, segundo ABNT (1989, p. 5), “[..]devem figurar, clara e 

ordenadamente, as deduções tiradas dos resultados do trabalho ou levantadas ao longo da 

discussão do assunto.” Além disso, recomenda que nessa seção não deve figurar elementos 

quantitativos ou passíveis de discussão. 

Nos quatro relatórios analisados ocorre a conclusão de uma significativa importância do 

estágio para a formação pessoal, educacional e profissional e para o Curso Técnico Integrado 

em Informática, como podemos ver nos trechos abaixo:  

 

O estágio foi uma experiência gratificante em minha vida, e de muita importância para minha carreira profissional 

em informática, pois tive a oportunidade de vivenciar a rotina de trabalho de uma equipe de TI (tecnologia de 

informação), aprendendo assim, a lidar com problemas que fazer parte da rotina de um profissional de informática 

(RELATÓRIO 2, p. 18). 

 

Portanto, pode-se afirmar que a prática de estágio foi uma experiência de extrema importância para uma formação 

profissional, e o estágio torna-se uma prática indispensável para todos aqueles que pretendem adquirir experiência 

de mercado de trabalho (RELATÓRIO 3, p. 17). 

 

Além disso, o Relatório 1 reafirma e o Relatório 3 conclui a base teórica (oriunda do 

Curso Técnico em Informática) utilizada no desenvolvimento do estágio supervisionado, como 

pode ser visto no terceiro parágrafo da conclusão do Relatório 3, juntamente com a importância 

educacional da aplicação prática dela.  

 

Foi de grande utilidade durante esse período os conteúdos ministrados na disciplina de “Organização e Manutenção 

de Computadores”, pois a teoria vista em sala de em sala de aula condiz diretamente com a realidade vista na 

prática de estágio. A junção das teorias em sala de aula e a prática resultam em uma combinação extremamente 

eficiente para um melhor desenvolvimento do aluno (RELATÓRIO 3, p. 17). 

 

Já o Relatório 4, singularmente em relação aos outros 3 relatórios, conclui uma 

fundamental importância do supervisor para o desenvolvimento do estágio, como apresentado 

a seguir:  

 

A pessoa do supervisor geral da FUNFEC teve fundamental importância na concretização deste estágio, pois 

sempre se mostrou disponível, fornecendo informações necessárias para o desenvolvimento do projeto 

(RELATÓRIO 4, p. 25). 

 

Portanto, percebemos que os quatro relatórios estão de acordo com as normas técnicas 

estabelecidas para o gênero pela ABNT, pois trazem as conclusões advindas do 

desenvolvimento do trabalho, de maneira clara. Além disso, percebe-se uma significativa 

semelhança entre as conclusões alçadas por todos os relatórios analisados. 
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3.3 FORMAS DE PLANIFICAÇÃO TEXTUAL 

 

Quanto à presença das sequências, notamos que na introdução é comum o uso da 

argumentativa, em todos os relatórios, e em segundo plano as descritivas, nos relatórios 1 e 4. 

A sequência argumentativa faz-se presente nos momentos em que o produtor atesta a 

importância do estágio para sua formação profissional, como observamos no trecho do 

Relatório 1 a seguir: 

 

Atualmente na hora de procurar um emprego a experiência profissional é um fator muito buscado no candidato ao 

emprego, e a prática do estágio permite essa experiência, pois no estágio o aluno põe em prática o que ele sabe 

teoricamente, ou ainda, se não souber, faz com que o estagiário busque pesquisar sobre determinada dificuldade e 

ponha em prática também (RELATÓRIO 1, p. 7). 

  

O uso da sequência descritiva se dá sobretudo nos momentos de descrição do local de 

estágio, como no trecho do relatório 4 a seguir: 

 

As práticas retratadas aqui, realizaram-se em meio institucional, tendo em vista que a Fundação Francisca 

Fernandes Claudino (FUNFEC) trata-se de um estabelecimento educacional, situada no município de luís gomes 

– RN, possuindo como administrador geral o senhor Francisco Rodrigo dos Santos, o mesmo sendo supervisor do 

estágio  (RELATÓRIO 4, p. 7). 

  

No que tange ao desenvolvimento do relatório, notamos a presença de sequências 

explicativas, descritivas, injuntivas e scripts. 

As sequências explicativas apresentam-se nos momentos de definição do estágio e 

explicações acerca de um determinado procedimento, equipamento ou função de um sistema. 

Ela está presente em todos os relatórios. No Relatório 2, ela está associada à definição do 

estágio, usando a citação da lei do estágio de forma direta, como se nota abaixo. No relatório 3, 

a sequência  relaciona-se à definição de “vírus”. Eis os exemplos: 

 

Segundo a lei Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 Art.1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, 

da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens 

e adultos (RELATÓRIO 2, p. 10). 

 
Vírus são programas maliciosos que, ao infectarem uma máquina, comprometem todo seu desempenho, deixando-

o lento, além de danificar arquivos dos usuário, bem como danificar softwares instalados no equipamento 

(RELATÓRIO 3, p. 16). 
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Já as sequências descritivas estão associadas à caracterização da empresa, estando 

igualmente presentes em todos os relatórios. Eis os exemplos do relatório 1 e 4, 

respectivamente, abaixo: 

 

O prédio da prefeitura conta com seis salas, uma rede com doze computadores, sendo que um é o servidor, neste 

último ficam armazenados todos os arquivos na qual os funcionários trabalham, e uma impressora para cada sala, 

todas na rede interna também (RELATÓRIO 1, p. 9) 

 
A empresa dispõe de laboratórios bem equipados com vários computadores, lousas interativas entre outros, 

ajudando sempre na prática dos métodos aprendidos pelos alunos. Por atuar na área musical, a fundação ainda 

conta com salas de música e salão de dança, além de salas de aulas para os cursos de línguas (inglês e espanhol), 

além de contar com espaço de artesanato, onde são ministradas aulas de pintura (RELATÓRIO 4, p. 10) 

 

Observamos também a existência de sequências injuntivas nos relatórios 1, 2 e 3. Este 

é um fato incomum, uma vez que segundo a ABNT (1989), o relatório deve relatar os resultados 

ou progressos obtidos durante uma pesquisa, ao passo que essa sequência é utilizada para dar 

instruções. É o que se verifica nos trechos a seguir, nos quais há instruções direcionadas 

diretamente ao leitor, para que o mesmo aja de uma de determinada forma: 

 

Abrem-se as propriedades do computador clica em “Nome do computador” e em alterar configurações, logo após 

digita-se a senha de administrador que cada estagiário e funcionário do setor de TI possuem. A seguir altera-se o 

nome do computador, coloca-se a identificação e em seguida o domínio. Por fim reinicia-se o computador para 

que todas as alterações entrem em vigor (RELATÓRIO 2, p. 15). 

 

Em seguida preencha o formulário do Windows com os dados necessários, como o exemplo mostrado na Figura 

8, informando em qual idioma será instalado o novo Sistema Operacional, bem como o tipo de teclado a ser 

utilizado e o formato de hora/data. Feito isso, prossiga com as instruções do assistente de instalação (RELATÓRIO 

3, p. 11). 

 

Por sua vez, o script é a forma de planificação mais recorrente no desenvolvimento do 

relatório, presente em todos os relatórios. Sua utilização está relacionada ao relato detalhado da 

vivência do estágio, como se constata nos trechos do relatório 1 e 2, onde os autores detalham 

os procedimentos adotados por eles na prática profissional: 

 

Como os computadores estavam sem utilização há algum tempo, antes de formatá-los decidimos fazer uma limpeza 

em todas as partes do hardware [...] (RELATÓRIO 1, p. 11). 

 
Posterior as reuniões, passei a estabelecer os parâmetros que iria seguir com o desenvolvimento do programa, com 

isso fiz uso de um diagrama de classes, como meio de manter uma boa organização e estabelecer todos os passos 

a serem criados (RELATÓRIO 4, p. 12). 
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A conclusão caracteriza-se pelo uso de sequências argumentativas, em todos os 

relatórios, para reafirmar a importância do estágio e salientar suas contribuições para sua 

formação acadêmica, como se observa abaixo nos trechos dos relatórios 2 e 3: 

 

O estágio foi uma experiência gratificante em minha vida, e de muita importância para minha carreira profissional 

em informática, pois tive a oportunidade de vivenciar a rotina de trabalho de uma equipe de TI (tecnologia de 

informação), aprendendo assim, a lidar com problemas que fazem parte da rotina de um profissional de informática 

(RELATÓRIO 2, p. 18).  

 
Portanto, pode-se afirmar que a prática de estágio foi uma experiência de extrema importância para uma boa 

formação profissional, e o estágio torna-se uma prática indispensável para todos aqueles que pretendem adquirir 

experiência no mercado de trabalho (RELATÓRIO 3, p. 17). 

 

Como vemos, as formas de planificação mais presentes nos relatórios são a sequência 

argumentativa, para situar a importância do estágio e das aprendizagens nele adquiridas; a 

sequência descritiva, para caracterizar a empresa que serve como campo de estágio; e os scripts, 

para relatar as atividades desenvolvidas pelo estagiário. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa que desenvolvemos, e que tem o presente relatório como produto final, 

propôs-se a analisar a infraestrutura textual de relatórios técnico-científicos produzidos por 

alunos concluintes do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática do Campus Pau 

dos Ferros do IFRN. 

Foi possível perceber que os relatórios se compõem predominantemente de segmentos 

discurso teórico e relato interativo, nos quais o agente produtor apresenta conceitos e aportes 

teóricos dos trabalhos e o relato das atividades desenvolvidas no estágio, respectivamente. As 

formas de planificação predominantes são: a sequência argumentativa, para mostrar a 

importância do estágio e das contribuições dele à formação acadêmica e profissional do 

estagiário; a sequência descritiva, para apresentar a caracterização do campo de estágio; e o 

script, para relatar as atividades realizadas no decorrer do estágio. O plano geral, grosso modo, 

condiz com o que prescrevem as normatizações validadas socialmente para o gênero nas seções 

de introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Além dessa caracterização mais geral, foi possível perceber ainda as principais 

dificuldades enfrentadas pelos alunos ao produzir o texto. Além de questões gramaticais e de 

formatação, cuja análise foge aos objetivos da presente investigação, a análise evidenciou pouca 

referência ao intertexto científico quando da estruturação do discurso teórico; poucos momentos 

de apresentação de um referencial teórico que fundamente a prática; relato às vezes vago ou 

quase inexistente das atividades realizadas na prática profissional; presença exaustiva, para o 

gênero, de sequências instrucionais; ausência de partes que devem compor certas seções, como 

falta de objetivo na introdução, conclusão sem retomada dos principais resultados. 

Essas constatações, quanto ao domínio do gênero pelos alunos, podem ser úteis para 

professores orientadores e futuros concluintes que optem pela realização do estágio como 

prática profissional, no sentido de atuarem sobre potenciais dificuldades de aprendizagem que 

parecem ser recorrentes na produção do gênero no contexto investigado. Além disso, os demais 

professores, em sua atuação em sala de aula, podem fazer uso desses resultados no processo de 

ensino e aprendizagem deste e de outros gêneros afins da esfera acadêmica. 

Para finalizar as contribuições da pesquisa, é valido mencionar as aprendizagens 

adquiridas pelos participantes e os resultados acadêmicos advindos delas. Quanto ao primeiro 

item, o próprio relatório já pode comprovar a qualidade do trabalho desenvolvido, das leituras 

e discussões teóricas desenvolvidas, da escrita, da análise dos relatórios. Essas aprendizagens 

reverteram-se também na participação em eventos, como a 5ª Exposição Científica e 
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Tecnológica do campus Pau dos Ferros do IFRN, na qual o trabalho obteve premiação e 

credenciamento para o 1º Acampamento Científico do Nordeste Brasileiro. É preciso destacar, 

principalmente, a aprovação de resumo para a 68ª Reunião Anual da SBPC. 

Essa pesquisa, entretanto, não encerra as possibilidades de reflexão sobre o gênero. Em 

virtude das variações que um gênero acadêmico pode assumir a depender da área do 

conhecimento a que pertença, é importante que se faça a análise de relatórios de estágio 

produzidos em outros cursos, que podem apresentar especificidades quanto às suas 

características ou à apropriação do gênero pelos alunos. Do mesmo modo, é valido o estudo de 

outros gêneros acadêmicos que podem ser produzidos como prática profissional, como a 

monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700



32 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10719: 

apresentação de relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso: o problema e sua definição. In: BAKHTIN, 

Mikhail. Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2015. p. 261-

269. 

 

BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem textos e discursos: Por um 

interacionismo sócio-discursivo. São Paulo: EDUC – Editora da PUC-SP, 1999.  

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

IFRN. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE. Projeto pedagógico do curso técnico de nível médio em 

informática na forma integrada, presencial. Natal, 2011. Disponível em: 

<http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-tecnicos-de-nivel-medio/tecnico-

integrado/tecnico-em-informatica/view>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

______. Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção coletiva: documento base. 

Natal, 2012. Disponível em: <http://portal.ifrn.edu.br/institucional/arquivos/documento-base-

do-ppp>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Gêneros textuais. In: KOCH, Ingedore 

Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: 

Contexto, 2009. Cap. 5. p. 101-122 . 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011.  

 

TERTULINO, C. I. et al. Guia prático para relatório técnico ou científico. Natal: IFRN, 

2011. Disponível em: 

<http://portal.ifrn.edu.br/campus/natalcentral/arquivos/RELATORIO%20OFICIAL-

IFRN.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2015. 

 

701



-

-

-

Projeto de Pesquisa
Concluído

Dados Gerais

Título do
Projeto LITERATURA E ENSINO: A MEMÓRIA POTIGUAR NA SALA DE AULA

Período do
Edital Encerrado

Campus do
Projeto PF Supervisor do Projeto

Dados do Projeto

Início da
Execução 15/05/2017

Término da
Execução 24/01/2018

Área do
Conhecimento LETRAS (LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES)

Grupo de
Pesquisa Linguagens e Práticas Sociais

Pré-seleção Sim

Data da Pré-
seleção 19/04/2017

Justificativa
da Pré-seleção

Seleção Sim

Data da
Seleção 30/04/2017

Pontuação da
Avaliação 8,60

Pontuação do
Currículo 36.00

Pontuação
Total 6.31

Data da
Divulgação 15/05/2017 16:15:00

Discriminação do Projeto

Resumo

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo primordial refletir sobre o ensino de literatura potiguar na sala de aula, almejando analisar a
aproximação e experiência dessa literatura, nas aulas de língua portuguesa e literatura, pelos alunos dos Cursos Técnicos de Nível Médio
Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros. Dentro dessa perspectiva,
faremos alguns apontamentos: questionaremos se existe um espaço, nas aulas de língua portuguesa e literatura, para a apresentação e discussão
da literatura norte-rio-grandense; se existe, por parte dos alunos, algum conhecimento, mesmo que prévio, sobre o tema; e quais os métodos de
abordagem do conteúdo. Para isso, ancoramo-nos em teóricos que discutem acerca do ensino de literatura: Bordoni e Aguiar (1988); Candido
(2004 e 2010); Martins (2006); Pinheiro (2001 e 2003); Soares (1999); PCN (1998) e também da estética da recepção, dentre eles elencamos
Jauss (1979); Lajolo (1999) e Zilberman (2004). A metodologia aplicada será predominantemente de cunho qualitativo, desenvolvendo a coleta
de dados, através de realização de questionários, à luz das concepções teóricas acima citadas dentro de uma abordagem bibliográfica, assim
como desenvolvimento de seminários, contribuindo para prática do ensino da literatura potiguar. A partir dos dados coletados, faremos uma
análise qualitativa dos resultados e identificaremos se há ou não uma experiência na sala de aula acerca da literatura potiguar. Desse modo,
estaremos provocando uma experiência de leitura, com o texto literário e com a memória potiguar, em sala de aula.

Introdução As discussões em torno do ensino de literatura são constantes tanto no meio acadêmico e no âmbito de cursos de formação continuada dos
profissionais da educação. Porém, é necessário que estas discussões sejam validadas com propostas curriculares que levem o texto literário ao
seio da sala de aula, que apresente ao aluno os vários caminhos pelos quais podemos seguir nas entrelinhas do discurso literário.
Sabemos que a literatura é um meio de expressão universal pelo qual os homens expressam sentimentos, ideias, valores, informações e criam
outros mundos através de uma experiência fantástica com o imaginário. Por isso, o texto literário é um direito de todos, como bem coloca
Antonio Candido (1995), porque nos humaniza em sentido profundo, fazendo nos reconhecer diante do diferente. Porém, quando falamos de
literatura não estamos priorizando o cânone, há muito tempo privilegiado nos livros didáticos e no cotidiano da sala de aula em detrimento de
outros gêneros considerados marginais, pois consideramos toda produção cultural e artística como literatura e por isso digna de apreciação e
estudo.
Compreendemos que o trabalho com a literatura em sala de aula é, muitas vezes, esvaziado, pois são enfatizados os estilos de época – a
historiografia literária – e o texto literário em si não é trabalhado. Em outros momentos, os textos são usados como pretexto para se estudar
questões gramaticais ou para preenchimentos de fichas de leitura, em virtude de concepções equivocadas sobre a natureza da leitura, da literatura
e da própria linguagem. E qual o espaço reservado para literatura potiguar na sala de aula? É justamente esse questionamento que buscaremos
responder no decorrer da pesquisa.
Nesse sentido, partindo de nossa prática docente vivenciada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
Campus Pau dos Ferros, sentimos a necessidade de investigar se há ou não espaço para literatura potiguar nas aulas de língua portuguesa e
literatura nos cursos técnicos integrados de nível médio: Informática, Apicultura e Alimentos. Além disso, pretendemos não só diagnosticar, mas
também agir na metodologia do ensino, possibilitando práticas com o objetivo de criar experiências de ensino e práticas leitoras que sejam
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capazes de intermediar a produção literária potiguar junto com as aulas de literatura brasileira e levá-los a experimentar o prazer estético do texto
literário.

Justificativa

A produção literária norte-rio-grandense é parte da literatura brasileira, uma vez que é constituída do idioma português e produzida dentro dos
limites geográficos do Brasil. Nos primórdios, a criação literária potiguar é instituída de uma tradição oral, que veio, logo depois, cultivar na letra
impressa a presença de registo escrito de muitos poetas, que tiveram seus escritos reconhecidos graças a folhetins e jornais da época.
Nesse sentido, como toda produção cultural, a literatura potiguar é considerada patrimônio histórico-cultural do povo norte-rio-grandense; ainda
tem sua expressividade dentro do contexto social brasileiro, tanto como meio de comunicação e informação como também fazendo parte da
expressão cultural de um povo.
Nesse contexto, o projeto ora apresentado justifica-se por importantes motivos. Dentre estes, destacamos a relevância social do ensino da
literatura potiguar nas salas de aula do Ensino Médio pelo fato de que o ensino de literatura, na maioria da vezes, se restringe ao ensino da
literatura brasileira. Assim, há uma carência do conhecimento da produção literária de nosso estado, dos movimentos literários que mais se
destacaram e os dos escritores e suas respectivas obras.
Enfatizamos, também, a importância local de conhecer, apreciar, ler e analisar os aspectos estéticos das obras poéticas e narrativas dos escritores
potiguares e relacioná-los com outras produções e movimentos literários. Além disso, pretendemos contribuir socialmente com o compromisso
na área de ensino, mais particularmente no âmbito do ensino de línguas e literatura e no nosso Campus com a divulgação da literatura potiguar
não só no espaço restrito da sala de aula, mas com discussões, encontros para a comunidade escolar, participação e apresentação em eventos
científicos, como: feiras, exposições, seminários, encontros nacionais e locais.
Motiva-nos, ainda, pelo fato de estarmos colaborando e fornecendo aporte teórico para acrescentar a fortuna crítica em relação à temática,
contribuindo com outras pesquisas vindouras. O projeto também dialoga com o compromisso, a função de estreitar, ainda mais, as relações entre
ensino, pesquisa e extensão em nosso Campus, buscando fortalecer o Grupo de Pesquisa Linguagens e Práticas Sociais e subsidiando pesquisas
em diversos níveis, inclusive a Iniciação Científica (IC).

Fundamentação
Teórica

O referencial teórico utilizado para a realização do projeto Literatura e ensino: a memória potiguar na sala de aula, ancora-se nos estudos acerca
do ensino de literatura (BORDONI e AGUIAR, 1988); (CANDIDO, 2004) e da estética da recepção (JAUSS, 1979; ZILBERMAN, 2004) e da
pesquisa em literatura (PINHEIRO, 2003), que nos respaldarão teoricamente sobre abordagem do ensino de literatura, bem como a recepção dos
textos e do discuros literário pelos leitores, no nosso caso, os leitores do ensino médio. Além disso, teremos respaldo teórico-metodológico sobre
pesquisa em literatura com Pimheiro (2004), uma vez que este faz um traçado metodológico de como fazer pesquisa na área.
Para respaldarmos teoricamente sobre literatura potiguar, buscamos os estudos de (ARAÚJO, 2008), que traça um perfil dos autores e do
período que se consolida como movimento literário no Rio Grande do Norte; (DUARTE e MACEDO, 2001), discorre sobre a trajetória da
lietratura do Rio Grande do Norte; (GURGEL, 2001), que historicamente traça todos os moviemntos literarios ocorridos no Rio Grande do
Norte, desde os primórdios, ainda com a literatura oral, até o modernismo potiguar; e o trabalho realizado pela coordenadora deste projeto -
dissertação de mestrado (ALVES, 2011), nas busca de uma ancoragem que contribuirá na pesquisa, uma vez que discorre sobre a tradição e a
modernidade nos escritos da poetisa Zila Mamede. São realizados, portanto, estudos sobre métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa
(PINHEIRO, 2003), (SEVERINO, 2007). 

Objetivo Geral Analisar a oferta e a experiência do ensino de literatura potiguar nas aulas de língua portuguesa e literatura brasileira dos Cursos Técnicos de
Nível Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Pau dos Ferros.

Metodologia da
Execução do

Projeto

Metodologicamente, realizaremos uma pesquisa de natureza qualitativa, com abordagem bibliográfica e de cunho descritivo e exploratório,
desenvolvendo coleta e aplicação dos dados à luz das concepções teóricas elencadas na fundamentação teórica. Visamos explorar a experiência
leitora dos alunos em relação a literatura potiguar nas aulas de língua portuguesa e literatura brasileira no Ensino Médio dos cursos técnicos de
Informática, Alimentos e Apicultura.
Seguem, portanto, os procedimentos metodológicos que serão realizados:
1 Revisar as teóricas acerca da temática, visando um conhecimento teórico sobre literatura potiguar e ensino para permitir caracterizar as
experiências leitoras dos alunos em relação à produção literária norte-rio-grandense em sala de aula;
2 Elaborar questionários que identifiquem as experiências leitoras dos alunos em relação a produção literária potiguar, com o intuito de
identificar se há ou não algum conhecimento, mesmo que preliminar.
3 Aplicar de questionários online com as turmas de ensino médio integrado.
4 codificar os dados coletados para descrever as experiências dos alunos quanto ao ensino de literatura potiguar;
5 Realizar de uma proposta pedagógica para incluir e/ou melhorar o ensino de literatura potiguar nas aulas de língua portuguesa e literatura
brasileira, proporcionando debates, discussões, seminários de leitura, apreciação e análises de obras.

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

O acompanhamento e a avaliação da execução do projeto Literatura e ensino: a memória potiguar na sala de aula serão realizados semanal e
periodicamente através de encontros com os membros participantes para a prática de leituras, fichamentos, discussões, grupo de estudos da
bibliografia acerca do tema, escrita de relatórios parcial e final, bem como através da participação no grupo de pesquisa Linguagens e Práticas
Sociais (IFRN/PF).
Os membros da equipe deste projeto poderão apresentar textos teóricos das leituras em andamento para fomentar discussões e debates como
também apresentarão as partes da execução do projeto, destacando as etapas executadas e validando os procedimentos previstos. Também serão
viabilizadas propostas, mesmo com apenas resultados parciais da pesquisa, para a elaboração de resumos e artigos científicos com a finalidade de
apresentar em eventos internacionais, nacionais e/ou locais em diversas modalidades.

Resultados
esperados

Os resultados esperados com execução do projeto, através da análise qualitativa e qualitativa dos dados, oportunizará a reflexão acerca da
experiência do ensino de literatura potiguar em sala de aula nos Cursos Técnicos Integrados de Nível Médio no IFRN/Campus Pau dos Ferros.
Os dados resultantes da investigação garantirão a produção de conhecimento relevante às áreas do ensino de língua portuguesa e literatura com
vistas à participação e divulgação dos resultados em eventos científicos de ambas as áreas, através de comunicações orais, bem como
participação de artigos em periódicos qualificados e/ou capítulos de livros na educação e popularização de ciência e tecnologia.
Nesse ínterim, é nosso intuito contribuir para a melhoria de nossa Educação Básica e para a formação de indivíduos críticos e conscientes de seu
verdadeiro papel enquanto cidadão no meio social que habita, frente às novas demandas exigidas pela sociedade atual.
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Edital 04/2017 - Submissão de Projetos de Pesquisa com a Participação de Discente Bolsista

Período de
Inscrição: 22/03/2017 18:00 - 16/04/2017 23:59

Período de
Pré-seleção: 17/04/2017 06:00 - 19/04/2017 17:00

Período de
Seleção: 19/04/2017 17:00 - 10/05/2017 23:59

Período de
Recurso: 17/04/2017 06:00 - 11/05/2017 23:59

Divulgação do
Resultado: 15/05/2017 16:15

Anexos
Anexo - Termo de Compromisso do Estudante.pdf - O discente bolsista ou voluntário deverá assinar o Termo de Compromisso do Estudante
ANEXOIAnuenciaChefiaImediata.doc - O servidor proponente deverá preencher o documento e solicitar a assinatura da chefia imediata.
Anexo - Termo de Compromisso do Pesquisador.pdf - O coordenador do projeto ou pesquisador deverá assinar o Termo de Compromisso do
Pesquisador.

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Keyvilane Fernandes dos Santos (2309094) DOCENTE (ESPECIALIZACAO
NIVEL SUPERIOR) Não Sim 4 h/s

Ativo

Ana Vitória Miranda Mendes (20161094010017)
72.98

09401 - Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/1021334486592354

DISCENTE Não Não 10 h/s

Ativo

Lucas Guimarães Pessoa de Carvalho (20161094010035)
95.73

09401 - Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/2257553464169207

DISCENTE Não Não 10 h/s

Ativo

Luiz David Andrade Duarte (20151094010080)
78.05

09401 - Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/2354722409985567

DISCENTE Não Não 15 h/s

Ativo Janaina Silva Alves (1051819) DOCENTE (-) Não Não 4 h/s

Ativo

Laênia Maria Campêlo de Freitas (20161091090069)
85.84

09109 - Técnico de Nível Médio em Apicultura, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/6379772964800468

DISCENTE Sim Não 15 h/s

Meta 1 - 15/05/17 até 15/07/17

Descrição da Meta
Sintetizar a fundamentação teórica sobre o ensino de literatura potiguar.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Revisar a literatura sobre o ensino de
literatura potiguar, visando um
conhecimento teórico sobre a temática para
permitir caracterizar as experiências leitoras
dos alunos em relação à produção literária
norte-rio-grandense em sala de aula.
Obs: Durante a execução desta etapa, foram
realizados estudos dos textos apresentados
nas referências do projeto. Os membros da
pesquisa realizaram leituras de textos. Em
seguida, os textos fichados foram
apresentados em forma de slides e
discutidos com todos os membros do
projeto, conforme os dias propostos e as
atas anexadas em arquivo PDF. Desse
modo, os membros da pesquisa tiveram
conhecimento de textos sobre teoria
literária, ensino de literatura, estética da
recepção e literatura potiguar.
Responsável: Laênia Maria Campêlo de
Freitas

De
15/05/2017
até
15/07/2017

Síntese da
fundamentação
teórica prevista
para revisão no
projeto.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Durante a execução
desta etapa, foram
realizados estudos dos
textos apresentados nas
referências do projeto.
Os membros da pesquisa
realizaram leituras de
textos. Em seguida, os
textos fichados foram
apresentados em forma
de slides e discutidos
com todos os membros
do projeto, conforme os
dias propostos e as atas
anexadas em arquivo
PDF. Desse modo, os
membros da pesquisa
tiveram conhecimento de
textos sobre teoria
literária, ensino de
literatura, estética da
recepção e literatura
potiguar.

De
15/05/2017
até
17/07/2017

Meta 2 - 15/07/17 até 15/08/17

Descrição da Meta
Elaborar questionários que identifiquem o perfil do aluno acerca da experiência com literatura potiguar.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Elaborar questionários que identifiquem
as experiências leitoras dos alunos em
relação à produção literária potiguar.
Obs: Foram realizados dois modelos de
questionários: Um questionário físico -
impresso - e outro online. O questionário
impresso já foi aplicado com todas as
turmas dos 4º anos dos Cursos Técnicos
de Nível Médio de Apicultura,
Informática e Alimentos (Matutino e
Vespertino). O questionário online será
aplicado com todas as turma de 1º ao 3º
anos dos Cursos Técnicos de Nível Médio
de Apicultura, Informática e Alimentos
(Matutino e Vespertino).
Responsável: Laênia Maria Campêlo de
Freitas

De
15/07/2017
até
15/08/2017

Questionários
elaborados
para
identificação
do perfil de
alunos cerca
da
experiência
com a
literatura
potiguar.

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Foram realizados dois
modelos de questionários:
Um questionário físico -
impresso - e outro online. O
questionário impresso já foi
aplicado com todas as
turmas dos 4º anos dos
Cursos Técnicos de Nível
Médio de Apicultura,
Informática e Alimentos
(Matutino e Vespertino). O
questionário online será
aplicado com todas as
turma de 1º ao 3º anos dos
Cursos Técnicos de Nível
Médio de Apicultura,
Informática e Alimentos
(Matutino e Vespertino).

De
17/07/2017
até
14/08/2017

Meta 3 - 15/08/17 até 15/10/17

Descrição da Meta
Aplicar de questionários online com todos os alunos dos cursos técnicos do ensino médio integrado do Instituto Federa de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Pau dos Ferros.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

3

Aplicar de questionários online com todas
as turmas de Ensino Médio Integrado.
Obs: Os questionários online foram
aplicados em todas as turmas de 1º ao 3º
anos de todos os cursos que compõem o
Ensino Técnico de Nível Médio Integrado.
A tabulação dos dados já foi realizada
dentro desta meta, uma vez que tivemos
tempo para tal execução de atividade.
Desse modo, já adiantamos a execução de
atividade da meta seguinte.
Responsável: Laênia Maria Campêlo de
Freitas

De
15/08/2017
até
15/10/2017

Questionários
online
aplicados

Aprovado
em
10/11/2017
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Os questionários online
foram aplicados em todas
as turmas de 1º ao 3º anos
de todos os cursos que
compõem o Ensino
Técnico de Nível Médio
Integrado. A tabulação dos
dados já foi realizada
dentro desta meta, uma
vez que tivemos tempo
para tal execução de
atividade. Desse modo, já
adiantamos a execução de
atividade da meta
seguinte.

De
15/08/2017
até
15/10/2017

Meta 4 - 15/10/17 até 15/12/17

Descrição da Meta
Codificar os dados coletados para descrever as experiências dos alunos.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

4

Codificar os dados coletados
para análise interpretativa.
Obs: Os dados foram
categorizados, tabulados e
desenvolvidas figuras
ilustrativas em forma de gráficos
para análise descritiva dos
resultados.
Responsável: Laênia Maria
Campêlo de Freitas

De
15/10/2017
até
15/12/2017

Codificação,
categorização os
dados e
desenvolvimento de
figuras ilustrativas.

Aprovado em
28/12/2017
Avaliador:
Ayla Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Os dados foram
categorizados, tabulados e
desenvolvidas figuras
ilustrativas em forma de
gráficos para análise
descritiva dos resultados.

De
15/10/2017
até
14/11/2017

Meta 5 - 23/10/17 até 20/11/17

Descrição da Meta
Relatório Parcial
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

5

Escrita de Relatório parcial
do projeto em execução.
Obs: O Relatório Parcial foi
escrito pela bolsista e
corrigido pela coordenador
do projeto.
Responsável: Laênia Maria
Campêlo de Freitas

De
23/10/2017
até
20/11/2017

Relatório parcial escrito
pela bolsista e corrigido
pela coordenadora do
projeto.

Aprovado em
19/01/2018
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
O Relatório Parcial foi
escrito pela bolsista e
corrigido pela
coordenador do projeto.

De
23/10/2017
até
20/11/2017

Meta 5 - 15/11/17 até 24/01/18

Descrição da Meta
Realizar uma proposta pedagógica para incluir e/ou melhorar o ensino de literatura potiguar nas aulas de língua portuguesa e literatura brasileira.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados Esperados Ação Resultados
Esperados Observação Período Comprovante

5

Realizar de uma proposta pedagógica para
incluir e/ou melhorar o ensino de literatura
potiguar nas aulas de língua portuguesa e
literatura brasileira, proporcionando
debates, discussões, seminários de leitura,
apreciação e análises de obras.
Obs: Criação de um quizz e de um site com
conteúdo de Literatura Potiguar.
Responsável: Laênia Maria Campêlo de
Freitas

De
15/11/2017
até
24/01/2018

Realização de uma
proposta de intervenção
para inclusão e/ou melhoria
do ensino de literatura
potiguar nas aulas de língua
portuguesa e literatura
brasileira.

Aprovado
em
19/01/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Criação de
um quizz e
de um site
com
conteúdo de
Literatura
Potiguar.

De
15/11/2017
até
16/12/2017

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.400,00 300,00

339020 - Auxílio
Financeiro a Pesquisadores 4.500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário (R$) Total Orçado (R$) Total Executado (R$)

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes Bolsa R$ 9 300,00 2.700,00 2.400,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa 2017 6 300,00 600,00 -300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa 2017 7 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa 2017 8 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa 2017 9 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa 2017 10 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa 2017 11 300,00 0,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa 2017 12 300,00 0,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa 2018 1 300,00 300,00 0,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa 2018 2 300,00 300,00 0,00

Anexos

# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo Digitalizado

1 Janaina Silva Alves Anuência da Chefia Imediata
Anexar a declaração de anuência da chefia imediata assinada Anuência da Chefia.pdf

2 Janaina Silva Alves
Termo de Compromisso do Pesquisador Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo coordenador do projeto ou pelo
pesquisador.

Termo de Compromisso do
Coordenador.pdf

3 Keyvilane Fernandes dos
Santos

Termo de Compromisso do Pesquisador Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo coordenador do projeto ou pelo
pesquisador.

termo de compromisso keyvilane.pdf

4 Laênia Maria Campêlo de
Freitas

Termo de Compromisso do Estudante Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo discente bolsista ou voluntário Termo de Compromisso - Laênia.pdf

5 Luiz David Andrade Duarte Termo de Compromisso do Estudante Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo discente bolsista ou voluntário Termo de compromisso - David.pdf
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Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 0 1.00 0.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 0 1.00 0.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 3.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 5.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN sob sua Coordenação 1 3.00 3.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 9 1.00 9.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 2.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 4.00 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 6.00 0.00

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 0 3.00 0.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 0 7.00 0.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 0 5.00 0.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 0 3.00 0.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 0 3.50 0.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 3 2.00 6.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 22 0.50 11.00

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 0 10.00 0.00

3.02 - Mestre 1 7.00 7.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 36.00

Fotos

Foto 1

Foto da premiação do projeto na EXPOTEC /PDF.

Este projeto não possui pendências.

Conclusão do Projeto
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Resultados
Alcançados

O trabalho de pesquisa, a partir dos resultados obtidos pela aplicação dos questionários com os alunos do 1º ao 4º do ensino médio, confirmou a
hipótese de que se faz necessário a abordagem da Literatura Potiguar em sala de aula, pois, segundo os resultados apresentados, é notório que os
alunos têm pouca convivência com o assunto. Sendo assim, é imprescindível a abordagem do tema em todas as turmas, havendo também a
necessidade de reelaboração de aulas de língua portuguesa e literatura no sentido de inserir o assunto de maneira contextualizada, já que este diz
respeito a realidade dos alunos, com isso contribuindo para a melhoria da educação básica, além da construção de um ser com pensamento crítico
sobre a cultura do espaço onde se reside. Além disso, a elaboração de ferramentas pedagógicas como o site e quizz literário se mostram viáveis como
meios de estimular o contato com a literatura potiguar tanto em sala de aula quanto para além dos limites físicos da escola, além de propiciar aos
membros do grupo de pesquisa a oportunidade de desenvolver o processo de aprendizagem de maneira colaborativa e integradora. Assim, como
resultados alcançados tivemos a elaboração de um site e de um quizz, ferramentas de intervenção pedagógica elaborada pelos alunos participantes do
projeto.

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

Os resultados da pesquisa foram divulgados na Expotec do campus Pau dos Ferros, no ano de 2017, por meio de aprovação de resumo expandido e
apresentação oral no evento.

Observação A hospedagem do site não ocorreu no prazo previsto na meta 05 em razão de problemas técnicos ocorridos no acesso ao link enviado pela TI.

Avaliação
Avaliado em 27/03/2018 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
Foram concluídas todas as metas as quais se destinou o projeto, com exceção da hospedagem do site. Os objetivos foram alcançados e
portanto, o mesmo foi concluído com sucesso.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

46,50 22/04/2017 09:07

42,00 25/04/2017 12:15

40,50 30/04/2017 19:08
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RESUMO 

O projeto teve como início várias leituras e pesquisas sobre literatura potiguar na sala de aula 

com textos teóricos que abordam sobre o ensino de literatura, como:  Bordoni e Aguiar (1988); 

Candido (2004 e 2010); Martins (2006); Pinheiro (2001 e 2003); Soares (1999); PCN (1998) e 

também da estética da recepção, dentre eles elencamos Jauss (1979); Lajolo (1999) e Zilberman 

(2004). O estudo se deu por meio de apresentações com slides, leituras e fichamentos, para 

sabermos se tem ou não a presença ou um espaço para literatura potiguar em sala de aula. Além 

disso, teve como objetivo saber se há experiência ou um determinado convívio dessa literatura, 

nas aulas de língua portuguesa e literatura, pelos alunos dos Cursos Técnicos de Nível Médio 

Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

Campus Pau dos Ferros. Para isso, houve a aplicação de questionários para obtenção de dados, 

abordando assim se existia ou não experiência com a literatura potiguar em sala de aula. Após os 

dados obtidos, o projeto teve como objetivo criar uma proposta de intervenção através um site e 

aplicativo para chamar a atenção dos alunos sobre o tema abordado. Desse modo, buscou-se 

provocar uma experiência de leitura com o texto literário e com a memória potiguar, em sala de 

aula. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Literatura potiguar. Pesquisa. 
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1. INTRODUÇÃO 

A literatura é um meio de expressar sentimentos, sejam eles bons ou ruins, nos levando 

há um mundo imaginário, mas de certa forma, tem envolvimento do real (mistura de fictício com 

realidade). Com isso, é notório perceber que discussões sobre literatura deve estar presente com 

uma determinada frequência em sala de aula, assim apresentando aos alunos diversas maneiras 

de aprender literatura. 

É perceptível saber o quanto a literatura potiguar é importante, já que é parte da nossa 

cultura, como o próprio Erasmo Xavier (1904-1930) cita: “Arte é uma agressão”, porque nos 

leva ao mundo imaginário, onde nem todos estão preparados para viver o sentimento que o autor 

quer passar na obra. 

Tendo em vista que o contexto social em que um indivíduo está inserido influencia em 

suas ações, pode-se entender que a literatura é um reflexo da sociedade, sendo também, um meio 

pelo qual o autor se comunica com o público.  

Podemos perceber que o trabalho com a literatura nas aulas de Língua Portuguesa ainda é 

meio vazio nas salas de aulas, já que quando é exposto para o estudo, muitas vezes é só 

complementação de gramática, deixando a leitura tanto da literatura potiguar como de outras, de 

lado.  Com isso, investigamos se havia ou não espaço para literatura potiguar nas aulas de língua 

portuguesa e literatura nos cursos técnicos integrados de nível médio: Informática, Apicultura e 

Alimentos.  

Além disso, diagnosticamos, e também agimos na metodologia do ensino, possibilitando 

práticas com o objetivo de criar experiências de ensino e práticas leitoras que sejam capazes de 

intermediar a produção literária potiguar junto com as aulas de literatura brasileira e levá-los a 

experimentar o prazer estético do texto literário. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

É de conhecimento geral que a literatura brasileira tenha surgido desde do Quinhentismo, 

ou seja, no começo da colonização e com a vinda da literatura jesuíta, onde se destaca Padre José 

de Anchieta com poemas, cartas e celebrações, dando início assim também a literatura da 

informação. Com isso, o referencial teórico que utilizamos para a efetuação do projeto Literatura 

e ensino: a memória potiguar na sala de aula, teve como base nos estudos do ensino de literatura 

(BORDONI e AGUIAR, 1988); (CANDIDO, 2004) e da estética da recepção (JAUSS, 1979; 
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ZILBERMAN, 2004) e da pesquisa em literatura (PINHEIRO, 2003), que tem abordagem 

do ensino de literatura, bem como os discursos literários pelos leitores do ensino médio. Além 

disso, tivemos a parte teórico-metodológico sobre pesquisa em literatura com Pinheiro (2004), 

uma vez que este vem abordar como fazer pesquisa na área. 

Para tratarmos  teoricamente sobre literatura potiguar, buscamos os estudos de 

(ARAÚJO, 2008), que fala dos autores e do período que se consolida como movimento literário 

no Rio Grande do Norte; (DUARTE e MACEDO, 2001), discorre sobre a trajetória da literatura 

do Rio Grande do Norte; (GURGEL, 2001), fala sobre os movimentos literários potiguares, 

ainda com a literatura oral, até o modernismo potiguar; e o trabalho realizado pela coordenadora 

deste projeto - dissertação de mestrado (ALVES, 2011), nas busca de uma ancoragem que 

contribuiu na pesquisa, uma vez que ressalta sobre a tradição e a modernidade nos escritos da 

poetisa Zila Mamede. Foram também realizados, portanto, estudos sobre métodos de pesquisa 

qualitativa e quantitativa (PINHEIRO, 2003), (SEVERINO, 2007).  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A primeira etapa do projeto se deu no período que vai do dia 15/05/2017 ao dia 

17/07/2017, teve leitura e levantamento do referencial teórico a fim de trazer subsídios do 

projeto de textos abordando temas da teoria literária e da literatura potiguar. Foram lidos e 

discutidos dentre eles: “O direito a literatura” de Antonio Candido; “Aula de literatura: o prazer 

sob controle?”; “Leitor pobre, personagem rico: caminhos cruzados”, “Literatura e ensino 

didático no ensino médio: caminhos e ciladas na formação do leitor”, “A leitura literária na 

escola”, “A literatura escolarizada”; “Da teoria à prática” e “Projetando a nova história da 

literatura”; “Literatura e província: O universo literário da cidade do Natal (1861-1889)” de  

Maiara Silva. Esses textos, após fichados, foram apresentados em forma de slides e discutidos 

com todos os membros do projeto, conforme os dias propostos assim os membros do projeto 

tiveram um conhecimento abrangido dos textos.   

Já no segundo passo, executado entre os dias 17/07/2017 a 14/08/2017, foram elaborados 

pelos membros do projeto de pesquisa questionários físicos, os quais foram aplicados nas salas 

dos 4° anos. Além disso, nesse interim, também foi desenvolvido questionário online para ser 

aplicado em todas as turmas de 1º anos dos Cursos Técnicos de Nível Médio de Apicultura, 

Informática e Alimentos (Matutino e Vespertino). 
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A terceira etapa, transcorreu nos dias 15/08/2017 ao dia 15/10/2017. Nesse período, foi 

aplicado o questionário nas turmas dos 1º a 4º anos dos Cursos Técnicos de Nível Médio de 

Apicultura, Informática e Alimentos (Matutino e Vespertino), tanto online quanto físico.  

Na quarta etapa, houve a compilação dos dados do questionário nas turmas do 1º ao 4º 

anos dos Cursos Técnicos de Nível Médio de Apicultura, Informática e Alimentos (Matutino e 

Vespertino). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados que tivemos com a análise qualitativa e quantitativa dos dados, 

oportunizaram a reflexão a respeito da presença do ensino de literatura potiguar em sala de aula 

nos Cursos Técnicos Integrados de Nível Médio no IFRN/Campus Pau dos Ferros. 

A decorrência da investigação assegurou a produção de conhecimento significativo nas 

áreas do ensino de língua portuguesa e literatura, assim tivemos a divulgação dos resultados em 

eventos científicos, por meio de comunicações orais e também, participação de artigos em 

periódicos qualificados e/ou capítulos de livros na educação e popularização de ciência e 

tecnologia. 

Além disso, tivemos como objetivo contribuir para a melhoria de nossa Educação Básica 

e para a formação de indivíduos conscientes de seu verdadeiro papel enquanto cidadão no meio 

social que habita.  

Os gráficos abaixo apontam resultados parciais obtidos a partir da pesquisa, mostrando 

assim se há a presença ou não da literatura potiguar em sala de aula: 

 

Gráfico 1 – Sobre o contato com a literatura Potiguar. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

 

É visível perceber que a maioria dos alunos (67,3%) já tiveram um contato com a 

literatura potiguar, assim é notório também que o mesmo já tem um pouco de conhecimento 

sobre um assunto tão importante para nossa cultura em sociedade. As minorias marcaram que 

ainda não tinham um contato esse assunto (32,7%). 
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Gráfico 2 – Sobre a frequência com o contato com a Literatura Potiguar 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).     
 

  

É perceptível que a maioria já teve um contato com a literatura, mas não muito, ou seja, 

esporadicamente (80%), em segundo anualmente (11,4%) e a minoria marcaram frequentemente 

(8,6%). 

 

Gráfico 3 – Sobre o reconhecimento de obras da Literatura Potiguar. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017).       
 
   

É explícito que como muitos não tem uma frequência com a literatura potiguar em 

primeiro ficou A moreninha (34,7%) já que é uma literatura brasileira bem conhecida; em 

segundo Livros de poemas (28,6%); em terceiro O guarani (22,4%), em quarto Memórias 

Póstumas de Brás Cubas (12,2%) e em último com a minoria foi A bailarina. 

 

Gráfico 4 – Sobre o reconhecimento de autores da Literatura Potiguar 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
 

No gráfico acima, foi evidente que se teve um grande número de acertos em relação ao 

autor potiguar, o que significa ser um ponto positivo, em primeiro foi Jorge Fernandes (55,1%), 

em segundo José de Alencar (18,4%) e por último com a minoria Machado de Assis (14,3%).   
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Gráfico 5 – O acervo da biblioteca dispões de obras da literatura potiguar. 

  Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
 

Percebe-se que a maioria já notou a presença de acervos sobre literatura potiguar 

(93,9%). 

 

  Gráfico 6 – Contato com a Literatura Potiguar no IFRN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

  

 

De certa forma, a maioria já teve um contato mesmo que breve com a literatura potiguar 

no IFRN (75,5%) e a minoria marcaram que não tinham contato com a mesma (24,5%). 

      

 

Gráfico 7– Sobre qual o contato com a Literatura Potiguar no IFRN. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

 

Conforme os dados, os alunos afirmam que já tiveram contato com a literatura potiguar 

no FRN, selecionaram (73,3%) que eram em livros didáticos, seguidos das mesmas porcentagens 
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para de livros passados pelos professores (6,7%), sala de aula (6,7%), livros indicados (6,7%) e 

através de livros que o professor passou (6,7%). 

 

Gráfico 8– Sobre qual o contato com a Literatura Potiguar no IFRN. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

 

De acordo com as respostas dos alunos, oficinas (33,3%) são o que mais interessa na 

implementação da literatura potiguar, seguidos de gincanas (25,6%), aplicativos (15,4%) e 

minicursos (10,3%). Ainda existe uma margem bem pequena (2,6%) afirmando que seria 

interessante em sala de aula. 

  

 

 

Gráfico 9 –  A Literatura Potiguar não foi abordada em sala de aula. 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

 

Na última questão, é possível concluir que a maioria (52,2%) admite que a literatura potiguar não 

foi abordada em sala de aula no IFRN, enquanto uma porcentagem razoável (40,8%) diz que 

sim. 

5. CONCLUSÕES 

 

 Concluiu-se, a partir deste relatório parcial, o quanto a presença da literatura potiguar em 

sala de aula ainda é mínima, sendo assim necessário a abordagem do tema nas turmas dos 1º e 4º 

anos dos Cursos Técnicos de Nível Médio de Apicultura, Informática e Alimentos (Matutino e 
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Vespertino), assim contribuindo para a melhoria da educação básica, além da construção de um 

ser com pensamento crítico sobre a cultura do determinado espaço onde reside. 
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a) Número de trabalhos apresentados/publicados em eventos científicos, periódicos e 

jornais de divulgação, entrevistas em TV/Jornais.  

Foi apresentado o trabalho em formato de comunicação oral na VI EXPOTEC – Campus Pau dos 

Ferros – de 18 a 21 de outubro de 2017. 

b) Mesas redondas, conferências e cursos  

Houve a participação na VI EXPOTEC – Campus Pau dos Ferros – DE 18 a 21 de outubro de 

2017. 

c) Inovação  

O projeto teve como inovação a formação do Quiz, com intuito de chamar mais a atenção do 

público alvo sobre o assunto. Além disso, está sendo criado um site acerca da literatura potiguar. 

O site ficará hospedado no Portal IFRN durante de um mês para que os alunos tenham o contato 

com textos, fotos de escritores e curiosidades da literatura de nosso estado. 

 

d) Premiação 
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12 

 

A apresentação em formato de comunicação oral, obteve a premiação em terceiro lugar na 

modalidade apresentada durante a VI EXPOTEC – Campus Pau dos Ferros – DE 18 a 21 de 

outubro de 2017. 

 

 CV Lattes do bolsista: http://lattes.cnpq.br/6379772964800468  
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Projeto de Pesquisa
Concluído

Dados Gerais

Título do
Projeto 40 ANOS DE A HORA DA ESTRELA: OBRA E CINEMA EM ESTUDO

Período do
Edital Encerrado

Campus do
Projeto PF Supervisor do Projeto

Dados do Projeto

Início da
Execução 02/05/2017

Término da
Execução 02/02/2018

Área do
Conhecimento LETRAS (LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES)

Grupo de
Pesquisa Linguagens e Práticas Sociais

Pré-seleção Sim

Data da Pré-
seleção 17/04/2017

Justificativa
da Pré-seleção

Seleção Sim

Data da
Seleção 02/05/2017

Pontuação da
Avaliação 8,77

Pontuação do
Currículo 44.50

Pontuação
Total 6.68

Data da
Divulgação 15/05/2017 16:15:00

Discriminação do Projeto

Resumo

Segundo Ernani Terra, “ a leitura é prática social de construção de sentidos decorrentes de um processo interativo entre autor e leitor, mediado
pelo texto” (2014, p. 07). Assim, por meio desse procedimento, estabelecemos a expectativa de uma “leitura literária” como prática social na
qual os sujeitos interagem diante de um processo de trocas verbais. Por isso, o ensino de Língua Portuguesa e Literatura deve correlacionar as
diversas instâncias textuais (de ordem literária ou não) para a realização dos efeitos e sentidos da língua em seus usos e funções. É por esse
entendimento que a base de pesquisa “Linguagem e práticas sociais” na eventual comemoração dos 40 anos da obra de Clarice Lispector, “A
hora da estrela”, oportuniza o projeto de pesquisa “40 anos de A hora da estrela: obra e cinema em estudo”. Nesse debate, o trabalho com o
cinema e a literatura objetiva analisar, comparativamente, os universos artísticos, ideológicos e culturais ofertados nas obras literária e
cinematográfica respectivamente: “A hora da estrela” de Clarice Lispector e a produção fílmica homônima de Suzana Amaral, (re)significando
suas estéticas enquanto linguagens e valores sociais. Para isso, contamos com um arcabouço teórico de análise comparativa literária
(ALBUQUERQUE JR., 2009; BAUMAN, 2004; BAKHTIN, 1981; BORDINI;AGUIAR, 1988; BRAIT, 2004; CANDIDO,1995, 2007, 2006;
DOMINGUES, 2002; GIDDENS, 1991, 1993, 2002; GOTLIB, 1995; GUIDIN, 1998; HALL, 2006; MAINGUENEAU, 2006, 2001; NUNES,
1995) e de debate, uso e estudo sobre as técnicas tecnologias das produções da sétima arte (AMARAL, 1985; AVELLAR, 2007; STAM, 2003;
TRUFFAUT, 2005; VANOYE, 2006; XAVIER, 1977, 1996). Metodologicamente, nossa investigação situa-se no paradigma de uma pesquisa
qualitativa, crítica e descritiva. Desse modo, os dados resultantes da investigação irão despontar para a produção de conhecimentos relevantes
não só na área de ensino de Lingua Portuguesa e Literatura, mas à toda comunidade acadêmica, especialmente, com vistas para um aspecto de
formação humana e integral do corpo discente.

Introdução Nosso projeto surge com o intuito de corroborar com o contexto da disciplina do Ensino de Língua portuguesa e Literaturas, baseando-se em
suportes teóricos que determinam e reforçam reflexões e encaminhamentos para uma prática docente sustentada no processo de uma formação
discente humana e integral estimulada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias. De maneira proximal, estabelecemos a
definição do texto como espacialidades de interação em que a leitura atua como ocasião de práticas sociais e comunicativas entre seus sujeitos
(BAKTHIN, 2000 p.321). Assim, nossa proposta se (re)faz a partir da (re)configuração de leituras da ordem literária e da película
cinematográfica concebidas em situações de trocas dialógicas/interativas nas linguagens da literatura e do cinema (verbais e não-verbais).
Assim, partimos da argumentação da professora Verbena Cordeiro a qual estabelece a necessidade de que “recuperar a leitura literária no espaço
escolar é uma tarefa de construção de novas formas de lidar com a literatura e de desconstrução de amarras” (CORDEIRO, 2006, p. 69).
Observamos a compreensão de texto estabelecida na sala de aula como uma potência de criação e de sentidos que ultrapassam produtos e
nomenclaturas, lexicais e gramaticais, de um sistema redutor e reprodutor.
A linguagem literária, nessa tessitura, admite a relação homem/ mundo, entendo que seus “sujeitos” constituem operações linguísticas de sentido
social, histórico e ideológico a partir dos diversos textos construídos (discursivos ou imagéticos), tensionando seu uso e função para além da
materialidade do seu referencial (GUIMARÃES & BATISTA, 2006, p. 21).  Leitores e autores determinam pela leitura um diálogo tecido de
inúmeros efeitos e sentidos. Isso porque o significado do texto não está situado nem no texto e nem tampouco no leitor, mas é resultado desta
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interlocução autor/leitor. Nosso propósito insere-se diante desse olhar para o cinema como uma potencialidade de aprendizagem no ensino de
Língua Materna e uma proposta de trabalho com temas transversais, observando a cinematografia como instrumento didático e dialogante entre
ficção e realidade. Em consequência disto, recorre a possibilidade de inúmeras leituras e a composição de uma variedade de significados
ideológicos, filosóficos e sociais (BAKTHIN, 1981 p.60) permeados por um processo de construção entre obra literária e suas adaptações
fílmicas.
O projeto tem como objetivo promover a análise comparada entre o estudo da obra literária “A hora da Estrela” de Clarice Lispector (1977) a
qual completa 40 anos e a produção cinematográfica homônima (1985), possibilitando a reflexão das narrativas em seus distintos aspectos
artísticos, históricos, socioculturais, ideológicos e semióticos. A escrita literária clariciana constituirá o pano de fundo para a realização dessa
ação, partindo do estudo analítico das estéticas envolvidas e os fundamentos teóricos das áreas de cinema e literatura. A partir disso,
constituiremos a cartografia dos diversos universos composicionais circunscritos nas construções dos discursos e das imagens literárias e
cinematográficas.

Justificativa

O projeto “40 anos de A hora da estrela: obra e cinema em estudo” se justifica através do compromisso firmado com a base de pesquisa
“Linguagens e práticas sociais” e a área de ensino de Língua portuguesa e Literatura diante da relevância das mesmas na construção de uma
prática formativa e crítica do corpo discente, mobilizando a ocorrência das práticas sociais direcionadas à leitura literária enquanto linguagem e
formadora de opiniões.
Como argumentamos, anteriormente, a Literatura atua enquanto fonte criativa para o Cinema, interlocucionando os laços da ficcionalidade e da
realidade de suas narrativas. Desse modo, percebemos que o diálogo entre ambas as artes ocasiona uma produção constante na indústria
cinematográfica desde o seu surgimento até a contemporaneidade (NAPOLITANO, 2011, p.78).
Nesse contexto, além da pertinência da aproximação entre o romance modernista da terceira fase e sua produção cinematográfica, justifica-se
ainda o período de comemoração em virtude dos 40 anos de “A Hora da Estrela” (1977). Uma das últimas obras de maior expressividade da
autora e lançada meses antes de seu falecimento. No romance, a escrita clariciana aborda uma temática de cunho tradicional da literatura no
tocante ao imigrante nordestino que vislumbra a cidade grande. Carregado por uma forte denúncia social e viés político que ocasionou certo
estranhamento pelo fato de Clarice estar “deslocada” desse tipo de debate. Ela articula no livro caricaturas, interiorizações, da categoria do
oprimido e a representação da condição do opressor diante das instâncias dos relacionamentos humanos, sejam amorosos, sociais, culturais,
psicológicos, filosóficos ou ideológicos.
A proposta da pesquisa confirma-se pela importância de oportunizarmos o mapeamento, a cartografia, entre as duas narrativas elaboradas,
respectivamente, por Clarice Lispector (1977) e Suzana Amaral (1985), articulando as leituras da literatura e do cinema  nas quais seus temas
ainda permanecem atualizados. Evidenciamos, ainda, a relevância e complementação dessas áreas como estudos indissociáveis e inclusos nas
ações futuras para o alargamento das práticas de ensino, pesquisa e extensão, por meio de atividades acadêmicas em que oportunizem uma
“partilha sensível” das escritas das produções artísticas envolvidas.
Numa “configuração sensível” mediada pelo trato de conhecimentos destinados a toda a comunidade escolar em que determinamos:
Na atenção apaixonada que as sociedades escolarizadas dão ao aprendizado da escrita e à posição correta do corpo do jovem aluno, mais ainda
que à perfeição do que ele escreve, transparece um valor fundamental: antes de ser o exercício de uma competência, o ato de escrever é uma
maneira de ocupar o sensível e de dar sentido a esta ocupação. Não é porque a escrita é o instrumento de poder ou a via real do saber, em
primeiro lugar, que ela é coisa política. Ela é coisa política porque seu gesto pertence à constituição estética da comunidade e se presta, acima de
tudo, a alegorizar essa constituição (RANCIÈRE, 1996, p.7)
Não obstante, a literatura também configura esse corpo de escrita, de escritas do autor e seu leitor, ocupando o sensível e direcionando-o sentido.
O confronto intelectual entre a literatura e o cinema configuram-se a partir de territórios de investigação constantes cada vez mais em âmbitos
científicos. Nessa instância, ampliamos as possibilidades de estudos direcionados para a concretização do prazer do (con)texto literário e sua
compreensão enquanto manifestação artística e linguística. A arte cinematográfica elabora-se, desse modo, no Alto Oeste Potiguar, por meio de
uma instância atrativa com a narrativa literária, dimensionando estudos comparados que colaboram para a ampliação das reflexões literárias
diante do campo da literatura comparada e dos debates a respeito das adaptações cinematográficas.

Fundamentação
Teórica

O referencial teórico utilizado para a realização do projeto 40 ANOS DE A HORA DA ESTRELA: OBRA E CINEMA EM ESTUDO se
subdivide em duas dimensões complementares as quais, primeiramente, os estudos versam sobre o contexto literário, caracterização da
autora/obra:
(ALBUQUERQUE JR., 2009; BAUMAN, 2004; BAKHTIN, 1981; BORDINI;AGUIAR, 1988; BRAIT, 2004; CANDIDO,1995, 2007, 2006;
DOMINGUES, 2002; GIDDENS, 1991, 1993, 2002; GOTLIB, 1995; GUIDIN, 1998; HALL, 2006; MAINGUENEAU, 2006, 2001; NUNES,
1995).
E a produção cinematográfica enquanto uso/função da linguagem nas questões direcionadas ao conteúdo/representação das narrativas
(AMARAL, 1985; AVELLAR, 2007; STAM, 2003; TRUFFAUT, 2005; VANOYE, 2006; XAVIER, 1977, 1996).
Desenvolveremos habilidades e competências ligadas à problemática da obra clariciana e o uso/estudo das técnicas e tecnologias de materiais na
produção dos efeitos cinematográficos.
E por fim, concomitantemente, os trabalhos de leitura previamente realizados pelo coordenador do projeto na busca da condução da pesquisa e
suas interações entre o texto literário e o cinematográfico para a orientação dos bolsistas discentes: (BRASIL, 2000, 2002, 2006; CORDEIRO,
2006; GUIMARÃES; BATISTA, 2012; PAULIUKONIS; GAVAZZI, 2006; PINHEIRO, 2011;NAPOLITANO, 2011; RANCIÈRE, 1995;
SANTAELLA, 2008; SILVA; HALL; WOODWARD, 2007).

Objetivo Geral
Analisar, comparativamente, a obra literária “A hora da estrela” de Clarice Lispector (1977) e a produção cinematográfica homônima de Suzana
Amaral (1985), observando a construção das diversas linguagens elaboradas em ambas as narrativas enquanto proposta de leitura e denúncia
social.

Metodologia da
Execução do

Projeto

A nossa metodologia é pautada num processo investigativo de cunho qualitativo e, predominantemente, crítico/descritivo, desenvolvendo
pressupostos teóricos balizados pela teoria da “estética da recepção”, método recepcional (BORDINI;AGUIAR, 1988). A partir daí, buscamos
compreender como a experiência literária articula um horizonte de expectativas mobilizadoras as quais nos ajudam a aclarar, inquietar, superar e
compreender o processo de conflitos elaborados nas relações humanas apresentadas pela obra clariciana e, posteriormente, concretizado por sua
adaptação fílmica. Em continuidade, observaremos, ainda, como as técnicas e tecnologias do cinema corroboram ,significativamente, para a
(re)apresentação desse processo estético. 
Para isso, adotaremos os seguintes procedimentos metodológicos:
1-Leitura e releitura das obras e análise comparativa;
2-Pesquisa da fortuna crítica sobre as autoras e narrativas;
3-Leituras teóricas direcionadas ao percurso de análise, receptividade e interpretação;
4-Inicío, desenvolvimento e finalização da escrita da pesquisa.

Acompanhamento
e Avaliação do

Projeto Durante a
Execução

O acompanhamento e a avaliação da execução do projeto serão realizados continuamente por meio de debates, pela produção de fichamentos e
resenhas dos textos lidos, rascunhando-se neles a pretensão para o desenvolvimento de futuros artigos científicos a serem apresentados como
comunicação oral e publicações em eventos e congressos como forma de divulgação da produção da base de pesquisa “Linguagens e práticas
sociais”. Além da expectativa destas atividades na construção dos resultados obtidos para confecção dos relatórios parciais e finais.

Resultados
esperados

Os resultados esperados com a execução do projeto 40 ANOS DE A HORA DA ESTRELA: OBRA E CINEMA EM ESTUDO consistem no
construto teórico elucidativo da análise das obras, partindo da problematização dos debates teóricos e a aproximação com os campos textuais
durante a investigação das experiências de leituras literária e fílmica. Desse modo, os dados resultantes da investigação irão despontar para a
produção de conhecimentos relevantes não só na área de ensino de Lingua Portuguesa e Literatura, mas a do cinema e à toda comunidade
acadêmica. Consequentemente, tais resultados serão divulgados e direcionados à participação em congressos, eventos científicos, semanas e
colóquios e ainda mobilizados para a publicação de artigos em periódicos qualificados e o/ou capítulos de livros sobre ensino de língua
portuguesa e literatura/ cinema. Resta-nos, também, a expectativa de incluí-lo enquanto projeto de extensão em fluxo contínuo para a abertura de
debates e leituras orientadas com a comunidade escolar, tendo em vistas a expectativa, anteriormente, mencionada de uma formação humana e
integral do corpo discente.
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Edital 04/2017 - Submissão de Projetos de Pesquisa com a Participação de Discente Bolsista

Período de
Inscrição: 22/03/2017 18:00 - 16/04/2017 23:59

Período de
Pré-seleção: 17/04/2017 06:00 - 19/04/2017 17:00

Período de
Seleção: 19/04/2017 17:00 - 10/05/2017 23:59

Período de
Recurso: 17/04/2017 06:00 - 11/05/2017 23:59

Divulgação do
Resultado: 15/05/2017 16:15

Anexos
Anexo - Termo de Compromisso do Estudante.pdf - O discente bolsista ou voluntário deverá assinar o Termo de Compromisso do Estudante
ANEXOIAnuenciaChefiaImediata.doc - O servidor proponente deverá preencher o documento e solicitar a assinatura da chefia imediata.
Anexo - Termo de Compromisso do Pesquisador.pdf - O coordenador do projeto ou pesquisador deverá assinar o Termo de Compromisso do
Pesquisador.

Equipe

Apenas o Coordenador de Pesquisa do Campus pode fazer alterações na equipe do projeto.

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo Maria Eliane Souza da Silva (1692025) DOCENTE (-) Não Sim 4 h/s
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Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

Nome:

Nome:
Coeficiente de Rendimento Escolar:
Curso:

Lattes:

-

-

Situação Membro da Equipe Categoria/Titulação Bolsista Coordenador Carga
Horária

Ativo

Andressa Gabriella Duarte de Queiroz (20141094010520)
92.10

09401 - Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/6708106408936532

DISCENTE Sim Não 15 h/s

Ativo

Alexsandra de Freitas Nobre (20151091160146)
82.79

09116 - Técnico de Nível Médio em Alimentos, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/3033371840311151

DISCENTE Não Não 4 h/s

Inativo Antonio Cleonildo da Silva Costa (1128384) DOCENTE (MESTRE+RSC-III
(LEI 12772/12 ART 18)) Não Não 4 h/s

Inativo

Vitória Jade Alves de Carvalho (20141094010563)
85.05

09401 - Técnico de Nível Médio em Informática, na Forma Integrado
(2012) - Campus Pau dos Ferros (CAMPUS PAU DOS FERROS)

http://lattes.cnpq.br/0210129938695371

DISCENTE Não Não 15 h/s

Meta 1 - 15/05/17 até 15/07/17

Descrição da Meta
Realizar a leitura e releitura das obras literárias e cinematográficas de e suas análises comparativas.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Ler e reler as narrativas literária e
fílmica, comparando e cartografando as
experiências de leitura em seus
aspectos convergentes e divergentes
com vistas para a discussão da
fundamentação teórica a ser
desenvolvida.
Obs: Discussão proveitosa e produtiva.
Orientações gerais sobre o projeto de
pesquisa. Sistematização das tarefas da
semana acerca da leitura da obra.
Responsável: Antonio Cleonildo da
Silva Costa

De
15/05/2017
até
15/07/2017

Elaborar as
experiências de
leitura nas distintas
estéticas narrativas
da literatura e do
cinema..

Aprovado
em
30/04/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Discussão proveitosa e
produtiva. Orientações
gerais sobre o projeto
de pesquisa.
Sistematização das
tarefas da semana
acerca da leitura da
obra.

De
15/05/2017
até
15/07/2017

-

2

Leitura dos três primeiros capítulos da
obra "A hora da estrela", de Clarice
Lispector.
Obs: Discussão exitosa da obra.
Responsável: Maria Eliane Souza da
Silva

De
24/05/2017
até
07/06/2017

Discussão acerca dos
pontos chave na
narrativa.

Aprovado
em
30/04/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Discussão exitosa da
obra.

De
24/05/2017
até
07/06/2017

-

3

Exibição do vídeo da TV UFMG:
"Autoria feminina no meio literário,
organizado pela profª. Drª. Constância
Lima Duarte.
Obs: Excelente debate.
Responsável: Maria Eliane Souza da
Silva

De
07/06/2017
até
07/06/2017

Composição da
escrita clariceana;
problematização
acerca do feminino
na literatura; e debate
inicial da obra.

Aprovado
em
30/04/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Excelente debate.
De
07/06/2017
até
07/06/2017

-

Meta 2 - 16/07/17 até 16/09/17

Descrição da Meta
Realizar a leitura e releitura das obras literárias e cinematográficas de e suas análises comparativas.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Pesquisar e mapear toda fortuna crítica
elaborada sobre as autoras (Clarice
Lispector e Suzana Amaral) e suas
respectivas obras literária e
cinematográfica, selecionando as de
relevância para a investigação.
Obs: Pesquisa e mapeamento da fortuna
crítica sobre a autora, Clarice Lispector,
assim como a produção artítica de
Suzana Amaral para o entendimento da
adptação para o cinema. Organização do
construto teórico para a análise das
obras literária e fílmica..
Responsável: Maria Eliane Souza da
Silva

De
16/07/2017
até
16/09/2017

Organizar
o construto
teórico
elucidativo
para
análise das
obras.

Aprovado
em
30/04/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Pesquisa e mapeamento da
fortuna crítica sobre a autora,
Clarice Lispector, assim como a
produção artítica de Suzana
Amaral para o entendimento da
adptação para o cinema.
Organização do construto
teórico para a análise das obras
literária e fílmica..

De
16/07/2017
até
16/09/2017

-

2

Iniciar as leituras para a discussão das
fundamentações teóricas.
Obs: Análise da obra clariciana a partir
de fundamentações teóricas sobre a
organização estrutural e recepção da
mesma. Para esse fim foram utilizados a
leitura comparativa entre o objeto
literário e o fundamento teórico.
Responsável: Maria Eliane Souza da
Silva

De
16/07/2017
até
16/09/2017

Organizar
o construto
teórico
elucidativo
para
análise das
obras.

Aprovado
em
30/04/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Análise da obra clariciana a
partir de fundamentações
teóricas sobre a organização
estrutural e recepção da mesma.
Para esse fim foram utilizados a
leitura comparativa entre o
objeto literário e o fundamento
teórico.

De
16/07/2017
até
16/09/2017

-

Meta 3 - 17/09/17 até 17/11/17

Descrição da Meta
Analisar vídeo e obra comparativamente e fundamentados com as teorias discutidas.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Promover as problematizações de
cunho comparativo entre as obras
e as referências teóricas elencadas
no projeto.
Obs: Problematizações entre as
obras literárias e filmicas a partir
das referências teóricas ,
observando nelas a composição
dos aspectos semióticos, políticos,
sociais, artíticos e humanos.
elaborados.
Responsável: Andressa Gabriella
Duarte de Queiroz

De
17/09/2017
até
17/11/2017

Promover as
problematizações de
cunho comparativo
entre as obras e as
referências teóricas
elencadas no projeto.

Aprovado
em
30/04/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Problematizações entre as
obras literárias e filmicas a
partir das referências
teóricas , observando nelas
a composição dos aspectos
semióticos, políticos,
sociais, artíticos e humanos.
elaborados.

De
17/09/2017
até
17/11/2017

-

Meta 4 - 18/11/17 até 18/01/18

Descrição da Meta
Sintetizar os resultados para a elaboração de artigos científicos e eventos extensos à comunidade acadêmica.
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Evento de culminânica e
comemorativo aos 40 anos da
publicação da obra A hora da Estrela
e morte da autora em ocasião tembém
de seu aniversário natálicio .
Obs: Foram fomentados debates
sobre a fundamentação teórica.
Responsável: Maria Eliane Souza da
Silva

De
20/12/2017
até
21/12/2017

Debates, discussões
sobre as relações
inter-semióticas
entre o filme e o
livro homônimo
por meio de peça,
mesa redonda e
visitação à
reprodução da casa
de Clarice
Lisppector com
objetivo de
reconhecermos as
ações de vida e
obra da autora.

Aprovado
em
30/04/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Foram fomentados debates
sobre a fundamentação
teórica.

De
20/12/2017
até
21/12/2017

-

727

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox



-

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1

Elaborar os artigos científicos com
bases nos resultados adquiridos no
período de investigação.
Obs: A elaboração dos artigos
científicos não foi atendido devido a
desitência de uma das voluntárias e
ao movimento de reitegração da nova
aluna, consequentemente,
necessitando um movimento de
recapitulação de algumas ações.
Além disso, os encaminhamentos
foram prejudicados devido à
antecipação do término da pesquisa.
OBS: Este item sobre a publicação
ainda pode ser concretizado após o
término da pesquisa.
Responsável: Vitória Jade Alves de
Carvalho

De
18/11/2017
até
18/01/2018

Proporcional ao
desenvolvimento
da pesquisa.

Aprovado
em
30/04/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Não
Atendido

A elaboração dos artigos
científicos não foi
atendido devido a
desitência de uma das
voluntárias e ao
movimento de reitegração
da nova aluna,
consequentemente,
necessitando um
movimento de
recapitulação de algumas
ações. Além disso, os
encaminhamentos foram
prejudicados devido à
antecipação do término da
pesquisa. OBS: Este item
sobre a publicação ainda
pode ser concretizado
após o término da
pesquisa.

De
18/11/2017
até
18/01/2018

-

2

Organizar e divulgar o evento
destinado a socialização e divulgação
da pesquisa na comunidade escolar: “
40 anos da Hora das estrelas: autora e
obra”- evento em comemoração ao
quadragésimo aniversário de morte
de Clarice Lispector e lançamento da
obra (1977) com amostras de
produções fílmicas realizadas pelos
alunos em um mini cinema oferecido
e mesas redondas e grupos de
trabalho durante a semana de evento
acadêmico. Ação concomitante com
o estudo em sala de aula da terceira
fase do Modernismo na qual
estudaremos a autora e a obra em
questão.
Obs: Divulgação da pesquisa no
evento científico da instituição na
semana da EXPOTEC 2017 (Pau dos
Ferros) . Evento em comemoração
aos 40 anos de publicação da obra" A
hora da estrela" e homenagem à
morte da autora Clarice Lispector: 1-
Exibição do filme e debate sobre a
obra literária "A hora da
estrela".Mesa -redonda
realizada.Reconstituição da casa de
Clarice.Mesa-redonda elaborada
pelas bolsistas da pesquisa com a
comunidade.3-Apresentação de uma
peçaTeatral .Participação UFERSA
Carnaúbas.
Responsável: Maria Eliane Souza da
Silva

De
18/11/2017
até
18/01/2018

Resultados
esperados:
Promover e
divulgar a pesquisa
em congressos,
eventos científicos,
semanas e
colóquios e ainda
mobilizados para a
publicação de
artigos em
periódicos
qualificados e o/ou
capítulos de livros
sobre ensino de
língua portuguesa e
literatura/ cinema.

Aprovado
em
30/04/2018
Avaliador:
Ayla
Marcia
Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido

Divulgação da pesquisa no
evento científico da
instituição na semana da
EXPOTEC 2017 (Pau dos
Ferros) . Evento em
comemoração aos 40 anos
de publicação da obra" A
hora da estrela" e
homenagem à morte da
autora Clarice Lispector:
1-Exibição do filme e
debate sobre a obra
literária "A hora da
estrela".Mesa -redonda
realizada.Reconstituição
da casa de Clarice.Mesa-
redonda elaborada pelas
bolsistas da pesquisa com
a comunidade.3-
Apresentação de uma
peçaTeatral .Participação
UFERSA Carnaúbas.

De
18/11/2017
até
18/01/2018

Meta 5 - 19/01/17 até 02/02/18

Descrição da Meta
Fomentar as atividades desenvolvidas pela pesquisa e avaliar o processo de investigação realizado durante o projeto do grupo de “Linguagem e
práticas sociais”
Atividades

Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

1
Atividade elaboração de relatório
Obs: Atendido
Responsável: Andressa Gabriella
Duarte de Queiroz

De
15/12/2017
até
16/12/2017

Produção do
relatório :
Bolsista e
orientadora.

Aprovado em
30/04/2018
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Atendido
De
15/12/2017
até
16/12/2017

1

Realização do encontro do grupo de
pesquisa com os bolsistas e definição de
ações futuras: entrega dos relatórios
finais.
Obs: Elaboração dos relatórios
Responsável: Antonio Cleonildo da
Silva Costa

De
19/01/2017
até
02/02/2018

Êxito na escrita
dos
pesquisadores.

Aprovado em
30/04/2018
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido Elaboração dos
relatórios

De
19/01/2017
até
02/02/2018

-
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Ordem
Planejado Executado

Descrição Período Resultados
Esperados Ação Resultados

Esperados Observação Período Comprovante

2

Avaliar todo o percurso da pesquisa e
seus resultados obtidos.
Obs: Reflexão realizada anteriormente à
confecção do relatório.
Responsável: Maria Eliane Souza da
Silva

De
19/01/2018
até
02/02/2018

Mediante textos
de trabalhos
finais da
pesquisa.

Aprovado em
30/04/2018
Avaliador: Ayla
Marcia Cordeiro
Bizerra
(1937164)

Atendido
Reflexão realizada
anteriormente à
confecção do
relatório.

De
19/01/2018
até
02/02/2018

-

Demonstrativo do Plano de Aplicação/Memória de Cálculo e Desembolso

Elemento de Despesa
Valor
Reservado 
Edital

Previsão Execução

Valor Planejado 
Memória de Cálculo (A)

Valor Distribuído 
Plano de Desembolso (B)

Valor Disponível 
Planejamento (A-B)

Valor Executado 
Desembolso (C)

Valor Disponível 
Execução (B-C)

339018 - Auxílio
Financeiro a Estudantes 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 2.100,00 600,00

339020 - Auxílio
Financeiro a Pesquisadores 4.500,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Memória de Cálculo

Despesa Descrição Unidade de
Medida Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total Orçado
(R$)

Total Executado
(R$)

339018 - Auxílio Financeiro a
Estudantes

Bolsa para
estudante. Bolsa 9 300,00 2.700,00 2.100,00

Plano de Desembolso
Legenda:Desembolso sem gasto registrado.

Memória de Cálculo Ano Mês Valor Valor Executado Valor Disponível

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2017 6 300,00 2.100,00 -1.800,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2017 7 300,00 0,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2017 8 300,00 0,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2017 9 300,00 0,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2017 10 300,00 0,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2017 11 300,00 0,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2017 12 300,00 0,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2018 1 300,00 0,00 300,00

339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes - Bolsa para estudante. 2018 2 300,00 0,00 300,00

Anexos

# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo Digitalizado

1 Alexsandra de Freitas Nobre Termo de Compromisso do Estudante Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo discente bolsista ou voluntário

Termo de Compromisso de Sandrinha
.pdf

2 Andressa Gabriella Duarte de
Queiroz

Termo de Compromisso do Estudante Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo discente bolsista ou voluntário

Termo de Compromisso de
Andressa.pdf

3 Antonio Cleonildo da Silva Costa
Termo de Compromisso do Pesquisador Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo coordenador do projeto ou pelo
pesquisador.

TERMO - CLEONILDO.pdf

4 Antonio Cleonildo da Silva Costa Anuência da Chefia Imediata
Anexar a declaração de anuência da chefia imediata assinada Anuência - ULYSSES.pdf

5 Antonio Cleonildo da Silva Costa
Termo de Compromisso do Pesquisador Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo coordenador do projeto ou pelo
pesquisador.

TERMO - CLEONILDO.pdf

6 Maria Eliane Souza da Silva
Termo de Compromisso do Pesquisador Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo coordenador do projeto ou pelo
pesquisador.

TERMO - ELIANE.pdf
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# Participante Nome e Descrição do Arquivo Arquivo Digitalizado

7 Vitória Jade Alves de Carvalho Termo de Compromisso do Estudante Assinado
Anexar o Termo de Compromisso assinado pelo discente bolsista ou voluntário Termo de Compromisso de Jade .pdf

Pontuação de Qualificação do Coordenador

Critério Quantidade Pontuação Resultado

1.01 - Orientação de IC no IFRN 4 1.00 4.00

1.02 - Orientação de Monografia Graduação ou Especialização 1 1.00 1.00

1.04 - Orientação de Dissertações de Mestrado 0 3.00 0.00

1.05 - Orientações de Teses de Doutorado 0 5.00 0.00

1.06 - Projetos de Pesquisa Concluídos no IFRN sob sua Coordenação 5 3.00 15.00

1.07 - Participação em Banca de Graduação ou Especialização 2 1.00 2.00

1.08 - Participação em Banca de Mestrado 0 2.00 0.00

1.09 - Participação em Banca de Doutorado 0 4.00 0.00

2.01 - Publicação de livro com ISBN 0 6.00 0.00

2.02 - Publicação de capítulo de livro com ISBN 0 3.00 0.00

2.03 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis A1 e A2) 0 7.00 0.00

2.04 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis B1 e B2): 1 5.00 5.00

2.05 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis entre B3 e B5) 0 3.00 0.00

2.06 - Publicação em revistas e periódicos (Qualis C) 0 1.00 0.00

2.07 - Participação como conferencista 0 2.00 0.00

2.08 - Trabalhos completo publicado em anais internacionais 0 3.50 0.00

2.09 - Trabalhos completo publicado em anais nacionais 1 2.00 2.00

2.11 - Produção de trabalhos técnicos 17 0.50 8.50

2.12 - Registro de Propriedade Industrial no INPI 0 5.00 0.00

3.01 - Doutor 0 10.00 0.00

3.02 - Mestre 1 7.00 7.00

3.03 - Especialista ou em processo de capacitação para mestre 0 3.00 0.00

Pontuação Total: 44.50

Fotos

Foto 1
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Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Foto 5

Foto 6
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continuidade das fotos

Foto 7

Foto 8

733

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox

Evando
Textbox



-

-

continuidade das fotos

Foto 9

continuidade

Foto 10
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Foto 11

continuidade das fotos da culminância.

Foto 12
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Fotos do momento de culminância do projeto: Exibição do cinema, mesa redonda sobre o tema do filme e do livro homônimo, apresentação
de peça teatral, Espaço direcionado sobre a vida e obras da autora- A casa de Clarice Lispector (elaborando o trabalho de via e obra para a
comunidade acadêmica).

Este projeto não possui pendências.

Conclusão do Projeto

Resultados
Alcançados Todos os resultados foram atendidos na expectativa de se manter um debate inter-semiótico entre a obra literária e a produção filmíca.

Resultados
esperados /

Disseminação
de resultados

Por meio de eventos científicos promovidos pela instituição.

Observação

Avaliação Avaliado em 02/05/2018 por Ayla Marcia Cordeiro Bizerra (1937164)
Projeto aprovado por cumprir com objetivos propostos.

Dados da Seleção

Pontuação Data da Avaliação Ficha de Avaliação

49,00 02/05/2017 11:37

38,00 02/05/2017 13:36

44,50 02/05/2017 14:44
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